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ABSTRAK
Persaingan dalam dunia kerja saat   ini semakin   kompetitif yang dibuktikan dengan terus
bertambahnya jumlah perusahaan di Indonesia. Perusahaan dituntut untuk memiliki sumber
daya manusia yang berkualitas agar mampu menghadapi persaingan yang kompetitif. PT
Astra Internasional Tbk. Toyota Cabang Raden Intan Bandarlampung adalah salah satu dealer
otomotif yang bergerak di bidang jasa penjualan, perawatan, perbaikan serta penyediaan suku
cadang Toyota. Fluktuasi produkivitas yang cenderung menurun dan tingkat turnover yang
tergolong tinggi menjadikan suatu masalah bagi  perusahaan ini.  Modal psikologi telah
dijadikan suatu metode pendekatan yang baru oleh perusahaan dalam mengembangkan
karyawannya karena menekankan pendekatan-pendekatan yang baru guna menghadapi
persaingan dipasar melalui pemanfaatan, pengembangan, dan pengelolaan model psikologis
yang ada.   Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh modal psikologi,
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Re sponden dalam penelitian ini adalah karyawan
PT Astra Internasional Tbk. Toyota Cabang Raden Intan Bandarlampung, yaitu sebanyak 146
orang. Metode pengumpulan data   menggunakan kuesioner dengan skala likert. Analisis data
yang digunakan adalah analisis regresi berganda.

Saran bagi karyawan AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang
Raden Intan Bandarlampung apabila melihat sesuatu yang salah sebaiknya jangan hanya
diam, tetapi berusahalah untuk mencari solusi dan memperbaikinya, Manajer PT Auto 2000
Raden Intan Bandarlampung sebaiknya terus memberikan dukungan kepada bawahannya
supaya lebih termotivasi dalam melaksanakan pekerjaannya. Karyawan PT Auto 200 Raden
Intan Bandarlampung sebaiknya berusaha untuk meningkatkan kemampuannya dalam
menganalisis situasi dan menentukan tindakan yang tepat untuk kepentingan perusahaan.

Kata kunci: Modal psikologi, Kepuasan kerja, kinerja karyawan
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ABTRACT
Competition in the world of work is increasingly competitive as evidenced by the continued
increase in the number of companies in Indonesia. Companies are required to have quality
human resources to be able to face competitive competition. PT Astra Internasional Tbk.
Toyota Branch Raden Intan Bandarlampung is one of the automotive dealers engaged in sales,
maintenance, repair and supply of Toyota spare parts. Productivity fluctuations that tend to
decrease and turnover rates are relatively high makes this a problem for this company.
Psychological capital has been used as a new approach by companies to develop their
employees because it emphasizes new approaches to face competition in the market through
the use, development and management of existing psychological models.

The purpose of this study was to determine the effect of psychological capital, job satisfaction
on employee performance. Respondents in this study were employees of PT Astra
Internasional Tbk. Toyota Raden Intan Bandarlampung Branch, as many as 146 people. The
data collection method uses a questionnaire with a Likert scale. Analysis of the data used is
multiple regression analysis.

Suggestions for AUTO 2000 employees - PT Astra Internasional Tbk. Toyota Branch Office
Raden Intan Bandarlampung if you see something wrong you should not just be quiet, but try
to find solutions and fix it, PT Auto 2000 Manager Raden Intan Bandarlampung should
continue to provide support to subordinates to be more motivated in carrying out their work.
The employees of PT Auto
200 Raden Intan Bandarlampung should strive to improve their ability to analyze the situation
and determine the appropriate actions for the benefit of the company.

Keywords: Psychology capital, Job satisfaction, employee performance

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Persaingan dalam dunia kerja saat ini semakin kompetitif   yang dibuktikan dengan terus
bertambahnya jumlah perusahaan di Indonesia. Perusahaan dituntut untuk memiliki sumber
daya manusia yang berkualitas agar mampu menghadapi persaingan  yang  kompetitif.
Menurut  Zulch et   al.   (2004)   dalam   Bergh   et   al. (2013) memanfaatkan sumber daya
manusia (SDM) secara optimal merupakan salah satu faktor keberhasilan bagi perusahaan
untuk meningkatkan daya saing dalam jangka panjang. Pengelolaan sumber daya manusia
dengan baik merupakan suatu keharusan dalam sebuah perusahaan karena perusahaan yang
memiliki SDM yang baik dapat bersaing dengan perusahaan yang lebih maju (Fredrickson,
2001). Perusahaan harus mampu mempertahankan kinerja organisasi secara keseluruhan yang
dapat dilihat dari kinerja para karyawannya karena sumber daya manusia memegang peranan
penting dalam meningkatkan kinerja, kesuksesan, dan  keefektifan organisasi.

Gretchen et al. (2011) dalam Muchhal (2014) berpendapat bahwa Modal psikologi yang
dikenal dari literatur positive psychology lebih menekankan pada peningkatan  kekuatan
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psikologis individu dibandingkan memperbaiki kelemahan individu. Modal   psikologi
merupakan   keadaan positif psikologis seseorang yang berkembang yang terdiri dari adanya
kepercayaan diri (self efficacy) dalam semua tugas, optimisme (optimism), harapan (hope),
serta kemampuan untuk bertahan dan maju ketika dihadapkan pada sebuah masalah
(resilience) (Luthans et al.,2007).

Salah   satu   bentuk   sikap   percaya   diri   ditunjukkan   dengan   kemampuan karyawan
dalam melayani customer dengan baik ataupun mampu membangun kerjasama yang baik
dengan rekan kerja.  Sikap  optimisme  ditunjukkan  dengan  kemampuan  karyawan  dalam
memenuhi  target penjualan, kemudian hope yaitu karyawan dengan  harapan  yang  tinggi
untuk  selalu  memajukan perusahaan melalui ide-ide kreatif serta inovasinya, kemudian
resilience yaitu ketahanan kerja yang dimiliki  karyawan  dalam  menghadapi  tekanan  dan
situasi  apapun  baik situasi internal maupun eksternal di lingkungan kerjanya. Modal
psikologi yang dicirikan pada  empat dimensi tersebut mampu   untuk mengoptimalkan
potensi karyawan sehingga dapat membantu kinerja perusahaan secara keseluruhan.

Modal psikologi telah dijadikan suatu metode pendekatan yang baru oleh perusahaan     dalam
mengembangkan    karyawannya. Modal    psikologi    lebih mengarah  pada   bagaimana
suatu organisasi   atau   perusahaan   dapat   mencapai tujuan    atau    keuntungan    dalam
persaingan dengan   komponen   psikologis didalamnya (Gretchen et al., 2011) dalam
Muchhal (2014). Modal psikologi  menekankan  pendekatan-pendekatan yang  baru  guna
menghadapi  persaingan  dipasar melalui  pemanfaatan,  pengembangan,  dan  pengelolaan
model  psikologis  yang  ada.  Menurut Osiwegh (1980) dalam Kappagoda et al. (2014)
bahwa Modal psikologi merupakan suatu meto de yang mampu mengoptimalkan potensi
setiap individu dan berguna bagi perusahaan dalam mencapai tujuannya. Faktor lain yang
harus diperhatikan jika perusahaan menginginkan kinerja karyawan yang memuaskan adalah
kepuasan kerja karyawan.

Kepuasan kerja diartikan sebagai tanggapan emosional seseorang terhadap aspek-aspek di
dalam atau keseluruhan pekerjaannya (Nawawi, 2008). Menurut Robbins  dan  Judge  (2008)
kepuasan kerja   adalah   perasaan   positif  tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil
dari evaluasi karakteristik- karakteristiknya, seseorang dengan tingkat kepuasan kerja yang
tinggi memiliki perasaan-perasaan  positif  tentang  pekerjaan  tersebut,  sementara  seseorang
yang  tidak       puas memiliki     perasaan-perasaan     negatif   tentang   pekerjaan     tersebut.
Menurut Coomber dan Barriball (2007) kepuasan kerja yang baik menyebabkan produktivitas
yang lebih tinggi, tanggung jawab dalam organisasi, kesehatan fisik dan  mental  karyawan
yang  baik.  Hal  tersebut  akan memberikan pengaruh terhadap kinerja karyawan.

Boyd dan Larreche (2000) menyatakan bahwa kinerja dipengaruhi oleh upaya (effort) dan
kemampuan (ability) dan perubahan yang mempengaruhi kinerja yang dapat dikontrol oleh
manajemen antara lain tugas atau aktivitas yang harus diselesaikan, gaya supervisi organisasi
kerja, kondisi, imbalan, waktu kerja dan  sebagainya. Sasaran kinerja  yang  dikaitkan dengan
sasaran organisasi semuanya memberikan   efek   langsung   pada   tingkat   usaha   individu
dalam melaksanakan tugas dan jabatannya. Seseorang yang bekerja tanpa didukung
keterampilan, kemampuan  dan  pengetahuan  tidak  akan  menghasilkan  kinerja  yang  baik,
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sehingga kinerja merupakan variabel kriteria penelitian yang paling banyak diteliti di dalam
literatur human resource management (HRM) karena kinerja merupakan bagian penting
dalam psikologi industri dan organisasi (Borman, et al., 1995) dalam (Kappagoda et al, 2014).
Mathis dan Jackson (2006) mendefinisikan kinerja pada dasarnya adalah apa yang dilakukan
dan tidak dilakukan karyawan , serta seberapa banyak kontribusi yang diberikan karyawan
kepada organisasi termasuk kuantitas keluaran, kualitas keluaran, jangka waktu keluaran,
kehadiran di tempat kerja dan sikap kooperatif.

Kappagoda et al. (2014) menjelaskan bahwa kinerja dibedakan  menjadi dua, yaitu kinerja
tugas dan kinerja   kontekstual.   Kinerja   tugas   mengacu pada   perilaku   keterlibatan
langsung   dalam memproduksi barang  atau  jasa  dan  hal      ini  berhubungan langsung
pada  sistem  upah  dalam organisasi, sedangkan kinerja kontekstual dapat diartikan sebagai
kinerja yang secara tidak langsung dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan tetapi dapat
membentuk konteks sosial dan psikologi dalam organisasi. Kinerja kontekstual memiliki dua
aspek yaitu fasilitasi intepersonal yang menyangkut kerjasama, perhatian dan sikap saling
membantu yang dapat menumbuhkan kinerja rekan kerja. Aspek yang kedua adalah dedikasi
pekerjaan yang menyangkut disiplin diri, sikap kerja keras, inisiatif dan mematuhi peraturan
organisasi.

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan swasta di bidang jaringan jasa penjualan yaitu
AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden Intan
Bandarlampung. Perusahaan ini merupakan jaringan jasa penjualan, perawatan, perbaikan dan
penyediaan suku cadang Toyota. Berikut ditampilkan data mengenai jumlah karyawan pada
setiap departemen AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden
Intan  Bandarlampung dalam bentuk tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Jumlah Karyawan Auto 2000 - Pt Astra Internasional Tbk.

Toyota Kantor Cabang Raden Intan Bandarlampung Tahun 2017
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Tabel  1.1  dapat  dilihat  bahwa  jumlah  karyawan  AUTO  2000 - PT  Astra Internasional
Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden Intan Bandarlampung terdapat 146 orang yang terbagi
dalam 19 departemen yang saling berkaitan dan saling bekerja sama dalam mengoptimalkan
kerja sama untuk mencapai tujuan perusahaan.  Perusahaan  tentu  memiliki  tujuan  ingin
mendapatkan  keuntungan yang diperoleh dari output yang mereka jual, sehingga AUTO 2000
- PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden Intan Bandarlampung memiliki
target penjualan yang harus diperoleh setiap bulannya. Target penjualan tersebut berhubungan
langsung dengan produktivitas perusahaan dan  produktivitas  kerja  karyawan.  Pribadi  yang
produktif  adalah  pribadi  yang  yakin  akan kemampuan dirinya, sering disebut sebagai orang
yang memiliki rasa percaya diri, konsep diri dan sikap optimis yang tinggi (Sedarmayanti,
2009). Dimensi-dimensi Modal psikologi sangat mempengaruhi tingkat produktivitas kerja
karyawan, diantaranya yaitu  dimensi  kepercayaan  diri dalam  menghadapi tugas  (self
efficacy)    dan dimensi optimis untuk kesuksesan di masa kini dan masa depan (optimism).

Target penjualan  yang terealisasi dengan baik, menandakan bahwa produktivitas perusahaan
juga baik begitu juga sebaliknya. Produktivitas kerja karyawan tersebut merupakan penilaian
AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden Intan
Bandarlampung terhadap kinerja para karyawannya. Produktivitas menurut Umar (2005)
dapat dirinci pada rumus berikut:

Target produktivitas kerja karyawan AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk. Toyota
Kantor Cabang Raden Intan Bandarlampung merupakan suatu pencapaian perusahaan yang
harus dilakukan oleh setiap karyawan. Produktivitas kerja karyawan tersebut menjadi hal
yang harus dicapai oleh setiap karyawan pada setiap bulannya. Jumlah penjualan dan
produktivitas kerja karyawan AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor
Cabang Raden Intan Bandarlampung pada Tahun 2017 dapat dilihat pada Tabel 1.2 berikut:
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Tabel  1.2  merupakan  tabel  penjualan  selama  Tahun  2017,  jumlah  karyawan  dan  jumlah
produktivitas kerja karyawan AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor
Cabang Raden Intan Bandarlampung. Tingkat target produktivitas kerja karyawan pada kolom
5  dapat diketahui dengan cara target per bulan dibagi jumlah karyawan perbulan pada.
Produktivitas kerja karyawan perbulan pada kolom 6, target realisasi penjualan unit pada
kolom 3 dibagi dengan jumlah karyawan di kolom 4. Berdasarkan data yang diperoleh
peneliti, diketahui bahwa produktivitas kerja pada  AUTO  2000 - PT  Astra  Internasional
Tbk.  Toyota  Kantor     Cabang     Raden     Intan Bandarlampung  tahun  2017  mengalami
fluktuasi yang kecenderungan menurun, bahkan bulan
Agustus-Desember tidak mencapai target yang ditetapkan perusahaan.

Produktivitas kerja  karyawan, selain  dilihat  dari  target  penjualan, juga  dapat  dilihat  dari
data departemen mekanik yang menangani service mobil Toyota para konsumen. AUTO 2000
- PT Astra Internasional  Tbk.  Toyota  Kantor  Cabang  Raden  Intan  Bandarlampung
sendiri  menyediakan produk-produk yang inovatif yaitu seperti THS (Toyota Home Service),
express maintenance (servis berkala hanya dalam waktu satu jam), express body paint
(perbaikan body tiga panel dalam delapan jam saja), emergency road assistant (ERA) yang
siap melayani bantuan darurat di jalan 24 jam sehari, selama seminggu, sepanjang tahun
(gratis selama lima tahun) dan terakhir terdapat booking service yang mencerminkan
perhatian   AUTO   2000 - PT   Astra   Internasional  Tbk.   Toyota Kantor  Cabang Raden
Intan  Bandarlampung  yang  tinggi  kepada  pelanggannya.  Data  target volume service
mobil Toyota dan realisasi serta persentase tingkat pencapaian volume service Tahun 2017
dapat dilihat pada Tabel 1.3 berikut:

Tabel   1.3   menjelaskan   tentang   target   volume   service   mobil   Toyota   dan realisasi
serta persentase   tingkat   pencapaian   volume   service   mobil   Toyota   di AUTO 2000 -
PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden Intan Bandarlampung Tahun 2017
yang memiliki rata-rata pencapaian target volume service mobil sebesar 94,54%. Hal tersebut
menunjukkan bahwa kinerja karyawan belum mencapai target yang diharapkan perusahaan
yaitu sebesar 100%, karena pada bulan Januari hingga bulan Mei realisasi yang dicapai
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kurang dari target yang diberikan oleh perusahaan. Pada bulan Juni, Juli, Agustus, September
dan Desember target pencapaiannya telah memenuhi standar yang ditetapkan, karena
diasumsikan pada saat bulan Juni sampai September terjadi peningkatan yang disebabkan
pelanggan ingin mudik atau pulang kampung dan memutuskan untuk memperbaiki
kendaraannya terlebih dahulu.

Menurut Luthans (2007) dalam Kappagoda (2014) tinggi rendahnya tingkat produktivitas
karyawan tergantung   pada   faktor   yang   mempengaruhinya,   yaitu sikap hidup karyawan
yang memiliki orientasi pada masa depan (optimisme) dan tingkat kepercayaan diri  (self
efficacy). Produktivitas kerja yang masih belum mencapai  target  yang ditetapkan oleh
perusahaan memberikan pengaruh yang cukup besar pada dimensi-dimensi Modal psikologi
lainnya, yaitu tidak mudah menyerah dan mencari inovasi lain untuk mencapai tujuan (hope)
serta ketahanan dalam menghadapi tekanan serta masalah (resilience). Belum tercapainya
target penjualan tentu menjadi tekanan dan masalah tersendiri bagi karyawan AUTO 2000 -
PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden Intan Bandarlampung, sehingga
karyawan yang memiliki  potensi Modal psikologi yang baik  tidak akan  mudah  menyerah,
namun  justru  mencari  inovasi  lain  untuk menghadapi masalah tersebut. Belum tercapainya
target yang ditetapkan oleh perusahaan seperti pada Tabel 1.2 dan Tabel 1.3 menunjukkan
indikasi bahwa potensi-potensi dalam Modal psikologi karyawan AUTO 2000 - PT Astra
Internasional Tbk.  Toyota  Kantor  Cabang Raden  Intan    Bandarlampung belum  optimal
sehingga berdampak pada pencapaian kinerja karyawan.

Kepercayaan diri dan juga optimisme akan mendorong karyawan untuk bekerja maksimal
yang berdampak pada tingkat kepuasan kerja dari karyawan itu sendiri. Karyawan
mengekspresikan ketidakpuasan    kerja  melalui    beberapa  cara  diantaranya  adalah  tidak
disiplin  kerja,  datang terlambat, keluar dari pekerjaannya dan mencari pekerjaan baru, serta
menunggu dengan optimis bahwa organisasi dan  manajemennya  dapat  melakukan  sesuatu
yang  terbaik  (Robbins,  2008). AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor
Cabang Raden Intan Bandarlampung mengukur tingkat kepuasan kerja karyawannya dengan
menggunakan data absensi karyawan yang secara tidak langsung menunjukkan seberapa besar
niat karyawan untuk bekerja di perusahaan. Data tingkat kehadiran pada AUTO 2000 - PT
Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden Intan Bandarlampung dapat dilihat
pada Tabel 1.4:

Tabel 1.4
Jumlah Absensi Karyawan Auto 2000 - Pt Astra Internasional Tbk.
Toyota Kantor Cabang Raden Intan Bandarlampung Tahun 2017
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Menurut Hasibuan (2007), perhitungan Tabel  1.4 dapat dilakukan dengan menggunakan
rumus berikut ini:
a. Total hari kerja = Jumlah hari kerja x Jumlah karyawan
b. Jumlah hari kehadiran = Total hari kerja – Jumlah absensi
c. Persentase tingkat kehadiran =  Jumlah hari kehadiran  x 100%

Total hari kerja

d. Jumlah hari absen = Jumlah ketidakhadiran karyawan selama 1 bulan
e. Tingkat absensi = Jumlah hari absensi x 100%

Total hari kerja

Tabel 1.4 menunjukkan     bahwa rata-rata ketidakhadiran karyawan di AUTO 2000 - PT
Astra Internasional Tbk.  Toyota Kantor Cabang Raden  Intan  Bandarlampung adalah
sebesar 0,95%. AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden
Intan Bandarlampung memiliki  peraturan  jika  batas  maksimum  tingkat  absensi  karyawan
adalah  sebesar  1% yang termasuk izin sakit, izin urusan pribadi maupun tanpa keterangan
yang jelas. AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden Intan
Bandarlampung memberikan toleransi ketidakhadiran pada karyawan  yang sakit, izin cuti
dan urusan pribadi lain hanya selama dua hari, sehingga jika ada karyawan tidak masuk kerja
selama tiga hari berturut-turut tanpa keterangan akan mendapatkan Surat   Peringatan (SP)
dan jika karyawan tidak masuk kerja lima hari berturut- turut tanpa keterangan maka
perusahaan akan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Tabel 1.4 menunjukkan jika
pada bulan Januari, Juli, Oktober dan Desember ketidakhadiran karyawan mencapai batas
maksimum toleransi absensi.

Perusahaan mengukur tingkat kepuasan kerja karyawan selain dengan melihat daftar absensi,
dapat juga dengan melihat tingkat turnover karyawan. Turnover merupakan kecenderungan
atau niat karyawan  untk  berhenti  dari  pekerjaannya  secara  sukarela  sesuai  dengan
pilihannya  sendiri (Novliadi, 2007). Menurut Mobley et al. dalam Ayunda (2010) kepuasan
kerja mempengaruhi keinginan seseorang untuk keluar dari sebuah organisasi. Proses
keluarnya seseorang dari suatu perusahaan dimulai dengan meningkatnya ketidakpuasan kerja
dari karyawan. Karyawan dengan kepuasan kerja yang baik, akan merasa senang dan bahagia
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dalam melakukan pekerjaannya dan tidak berusaha untuk mengevaluasi alternatif pekerjaan
lain. Sebaliknya, karyawan yang merasa tidak puas dalam pekerjaannya cenderung
mempunyai pikiran untuk keluar dan berkeinginan untuk mengevaluasi pekerjaan  lain.
Tingkat  turnover  karyawan menunjukkan jumlah  karyawan  yang masuk dan keluar di
AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden Intan
Bandarlampung selama satu tahun, berikut data tingkat turnover dijelaskan dalam bentuk
Tabel 1.5:

Tabel 1.5.Turnover Karyawan Pada Auto 2000 - Pt  Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor
Cabang Raden Intan Bandarlampung Tahun 2017

Tabel 1.5 merupakan data turnover karyawan pada AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk.
Toyota Kantor Cabang Raden Intan Bandarlampung selama Tahun   2017   yang   m
enunjukan jumlah   karyawan   keluar   lebih   banyak   dari karyawan yang masuk, hal
tersebut menunjukan indikasi bahwa masih rendahnya tingkat kepuasan kerja karyawan pada
AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden Intan
Bandarlampung. Berdasarkan wawancara informal kepada salah satu karyawan perusahaan
bahwa yang menyebabkan keluarnya karyawan adalah tingginya target yang diberikan
perusahaan untuk bagian   penjualan,  sehingga   membuat karyawan     yang   tidak   mampu
untuk mencapai target dalam waktu tertentu memilih untuk mengundurkan diri dan ada juga
yang dikeluarkan oleh pihak manajemen perusahaan karena tidak memenuhi target  tersebut.
Banyak  faktor  yang  dapat  menyebabkan  keluarnya  karyawan dalam perusahaan dan yang
terjadi pada AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden Intan
Bandarlampung adalah karena tingginya target  penjualan  yang diberikan  perusahaan
meskipun bonus yang ditawarkan cukup menggiurkan.

Tingginya target  penjualan serta  kurangnya kompetensi karyawan merupakan penyebab
utama tingginya turnover, terlebih pada AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk. Toyota
Kantor Cabang Raden Intan   Bandarlampung dalam merekrut calon karyawan di bidang
penjualan tidak hanya berasal dari lulusan manajemen pemasaran, melainkan dari semua
jurusan bahkan dipersilahkan untuk lulusan SMA sederajat, karena di bidang penjualan ini
yang proses perekrutannya relatif lebih mudah untuk menjadi bagian di perusahaan sebesar
AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden   Intan
Bandarlampung. Perusahaan sebaiknya harus lebih selektif dalam memilih calon
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karyawannya, dengan demikian maka perusahaan akan memiliki karyawan yang berkompeten
pada bidangnya sehingga dapat memenuhi target yang diberi kan perusahaan yang berdampak
pada kepuasan kerja karyawan dan keuntungan bagi perusahaan itu sendiri, karena sebaliknya
apabila perusahaan kurang selektif dalam memilih karyawan tentu akan memperoleh
karyawan yang kurang kompeten sehingga berdampak pada tidak tercapainya target
perusahaan dan mengakibatkan ketidakpuasan yang berujung pada turnover karyawan.

Salah satu akibat dari ketidakpuasan kerja adalah mencari pekerjaan lain atau turnover
(Robbins, 2008). Karyawan yang puas dengan pekerjaannya akan merasa senang dengan
pekerjaannya serta lebih produktif daripada karyawan yang tidak terpuaskan. Karyawan yang
tidak memperoleh kepuasan kerja akan lebih cepat mengalami frustasi karena merasa tidak
mampu untuk menghadapi masalah pada perusahaan (Handoko, 2002).   Meningkatnya
tingkat turnover pada bulan Agustus sampai Desember pada AUTO 2000 - PT Astra
Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden Intan Bandarlampung merupakan dampak
dari ketidakpuasan karyawan. Karyawan tidak mampu menghadapi masalah serta tekanan
sehingga perusahaan perlu melakukan tindak lanjut yang serius karena hal tersebut akan
berdampak pada rendahnya pencapaian kinerja karyawan.

B.  Rumusan Masalah
AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden Intan
Bandarlampung. Perusahaan ini  merupakan jaringan jasa  penjualan, perawatan, perbaikan
dan  penyediaan suku cadang Toyota. Jumlah penjualan pada periode Agustus-Desember
masih     belum     mencapai target    yang    ditetapkan    oleh perusahaan, serta tingkat
pencapaian volume service mobil pada Tahun 2017 tidak mencapai 100% namun hanya
sebesar 94,54%. Tidak tercapainya target yang ditetapkan oleh perusahaan menunjukkan
indikasi bahwa pencapaian pada kinerja karyawan AUTO 2000 - PT  Astra  Internasional
Tbk.  Toyota Kantor  Cabang Raden Intan Bandarlampung yang belum optimal, demikian
pula dengan produktivitas karyawan AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk.  Toyota
Kantor  Cabang  Raden  Intan  Bandarlampung  yang  belum  mencapai  target  pada beberapa
bulan   terakhir.   Hal   tersebut   dibuktikan   dalam   Tabel   1.2   dan   Tabel   1.3   jika
terjadinya  fluktuasi  pada  produkivitas  yang  berkecenderungan  menurun  serta belum
mencapai target yang ditetapkan oleh perusahaan pada volume service.

Kepuasan kerja karyawan salah satunya dapat dilihat dari tingkat  turnover yang terjadi di
dalam perusahaan. Nilai turnover karyawan AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk.
Toyota Kantor Cabang Raden Intan Bandarlampung Tahun 2017 pada Tabel 1.5
menunjukkan bahwa jumlah karyawan yang masuk tidak sebanding dengan karyawan yang
keluar, hal tersebut menjadi indikasi adanya suatu ketidakpuasan kerja yang tinggi pada
AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden Intan
Bandarlampung.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah :
1. Apakah Modal psikologi berpengaruh terhadap kinerja karyawan AUTO 2000 - PT

Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden Intan Bandarlampung?
2. Apakah kepuasan kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan AUTO 2000 – PT

Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden Intan Bandarlampung?
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TINJAUAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A.   Modal Psikologi
1. Pengertian Modal Psikologi
Menurut Luthans (2007) dalam Kappagoda (2014) Modal Psikologi adalah kondisi
perkembangan positif seseorang dan dikarakteristikan oleh: (1) memiliki kepercayaan diri
(self efficacy) untuk menghadapi tugas-tugas yang menantang dan memberikan usaha yang
cukup untuk sukses dalam tugas-tugas tersebut; (2) membuat atribusi yang positif (optimism)
tentang kesuksesan di masa kini dan masa depan; (3) tidak mudah menyerah dalam mencapai
tujuan dan bila perlu mengalihkan jalan untuk mencapai tujuan (hope); dan (4) ketika
dihadapkan pada permasalahan atau halangan dapat bertahan dan kembali (resiliency), bahkan
lebih untuk mencapai kesuksesan.

Menurut Osiwegh (1980) dalam Kappagoda et al. (2014) bahwa Modal Psikologi adalah suatu
pendekatan yang dicirikan pada dimensi-dimensi yang bisa mengoptimalkan potensi yang
dimiliki individu sehingga bisa membantu kinerja organisasi. Dimensi-dimensi tersebut
adalah self-efficacy, hope, optimism,   dan resiliency. Zhao (2009) menyebutkan Modal
Psikologi sebagai      keadaan pengembangan individu yang positif yang meliputi empat aspek
yaitu self efficacy, optimism, hope, dan resiliency. Penelitian mengenai Modal Psikologi ini,
peneliti menggunakan acuan pada teori Luthans (2007) dalam Kappagoda (2014).

2. Dimensi Modal Psikologi
Menurut Luthans, et  al. (2007) dalam Kappagoda (2014)   Modal Psikologi terdiri dari empat
dimensi yaitu self efficacy, optimism, hope, dan resiliency.

1) Self efficacy
Bandura  (1997)  dalam  Kappagoda  (2014)  mendefinisikan  self-efficacy  sebagai
suatu keyakinan atau rasa percaya diri seseorang tentang kemampuannya untuk
mengerahkan motivasinya,  kemampuan  kognitifnya,  serta  tindakan  yang
diperlukan  untuk  melakukan dengan  sukses  dengan  tugas  tertentu  dalam  konteks
tertentu.  Bandura  (1997)  dalam Kappagoda  (2014)  telah  menggunakan istilah  self-
efficacy dan  kepercayaan  diri  secara berdampingan,  meskipun  demikian  untuk
saat  ini  kebanyakan teori  efficacy  meletakkan konsep kepercayaan diri di bawah
self-efficacy.  Khusus pada Psikologi positif, kedua istilah dapat digunakan secara
bergantian (Maddux, 2002). Terlebih lagi apabila, kepercayaan diri diterapkan pada
bidang yang lebih aplikatif seperti olah raga atau performa bisnis istilah kepercayaan
diri memiliki arti yang lebih luas (Kanter, 2006). Pada Modal Psikologi kedua istilah
tersebut didapat saling menggantikan untuk merefleksikan kekayaan teori dan basis
penelitian self-efficacy (Bandura,1997 dalam Kappagoda, 2014).

2) Optimism
Tiger   (1979)   dalam  Kappagoda  (2014)   mendefinisikan  optimisme  sebagai mood
atau sikap yang terkait dengan harapan tentang masa depan sosial atau material.
Optimism  adalah suatu  explanatory  style  yang memberikan  atribusi peristiwa-
peristiwa positif pada sebab- sebab yang personal, permanent, serta pervasive dan
menginterpretasikan peristiwa-peristiwa negatif pada faktor-faktor yang eksternal, dan
situasional, sebaliknya, explanatory style yang pesimistis akan menginterpretasikan
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peristiwa positif   dengan atribusi -atribusi yang eksternal, situasional dan
mengatribusi peristiwa negatif pada penyebab yang personal, permanent serta
pervasive (Seligman, 1998 dalam Kappagoda, 2014). Individu yang optimism akan
merasa ikut andil dalam keadaan positif terjadi dalam hidupnya. Individu tersebut
lebih meman dang bahwa penyebab dari peristiwa- peristiwa yang menyenangkan
dalam hidup mereka berada dalam kekuasaan dan  kontrol diri  mereka. Individu yang
optimism akan  berpikir bahwa penyebab  peristiwa-peristiwa tersebut  akan  terus  ada
dimasa  depan  dan  akan  membantu mereka menangani peristiwa lain dalam
hidupnya.

3) Hope
Snyder (1991) dalam Kappagoda (2014) mendefinisikan hope sebagai keadaan
psikologis positif yang didasarkan pada kesadaran yang saling mempengaruhi antara
lain yaitu, agency (energi untuk mencapai tujuan), path ways (perencanaan untuk
mencapai tujuan). Penelitian Snyder  (1991), mendukung ide  bahwa hope  adalah
keadaan kognitif  di  mana  seseorang mampu menetapkan tujuan-tujuan dan
pengharapan yang menantang manun realistis dan kemudian mencoba mencapai
tujuan-tujuan tersebut dengan kemampuan sendiri, energi, dan persepsi control
internal. Konsep yang disebut oleh Snyder, et al. (1991) dalam Kappagoda (2014)
sebagai   agency   atau   willpower   (kekuatan   kehendak),   komponen   yang   sama
penting dan integralnya dari hope disebut sebagai pathways atau ways power
(kemampuan untuk    melakukan).    Pada    komponen    ini,    seseorang mampu
menciptakan jalur -jalur alternatif untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan ketika
jalur asalnya tertutup atau mendapat halangan (Snyder, 1991 dalam Kappagoda,
2014).

4) Resiliency
Luthans  (2002)  dalam  Kappagoda  (2014)  mendefinisikan  ketahanan (resiliency)
sebagai kapasitas psikologis positif untuk 'bangkit kembali' dari kesengsaraan,
ketidakpastian, konflik, kegagalan, atau bahkan perubahan positif, kemajuan, dan
peningkatan tanggung jawab. Ketahanan merupakan kekuatan positif yang dapat
digunakan untuk menghadapi kejadian buruk serta kejadian positif yang ekstrem.
Menurut Masten dan Reed (2002) resiliency adalah kemampuan individu dalam
mengatasi tantangan hidup serta mempertahankan energi yang baik sehingga dapat
melanjutkan hidup secara sehat untuk kembali dari situasi keterpurukan dan  juga
kegiatan-kegiatan yang  positif  serts  menantang, misalnya  target  penjualan, dan
kemauan untuk berusaha melebihi normal atau melebihi keseimbangan.

B.   Kepuasan Kerja
1. Pengertian kepuasan kerja
Kepuasan kerja dalam pekerjaan adalah kepuasan kerja yang dinikmati dalam pekerjaan
dengan memperoleh hasil tujuan kerja, penempatan, perlakuan dan suasana  lingkungan  kerja
yang  baik (Robbins,  2005).  Menurut  Lease  (1998) dalam Neog dan Barua (2014)
karyawan yang memiliki kepuasan kerja tinggi biasanya cenderung lebih produktif, lebih
komitment dan cenderung untuk tidak meninggalkan perusahan. Spector (1997) dalam Neog
dan Barua (2014) menjelaskan   bahwa kepuasan   kerja   merupakan  kombinasi   dari
keadaan psikologis, fisiologis dan lingkungan yang menyebabkan seseorang jujur dan puas
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dengan pekerjaannya. Kepuasan kerja mencerminkan perasaan seseorang terhadap
pekerjaannya yang dapat dilihat dari sikap positif individu terhadap pekerjaan dan segala
sesuatu yang dihadapi di lingkungan kerjanya (Neog dan Barua, 2014). Jurnal inilah yang
akan peneliti jadikan acuan dalam penelitian ini.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja
Terry (2008) mengemukakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja sebagai
berikut:

1) Produktifitas kerja
Produktifitas   merupakan   faktor   yang dapat   dinaikan   dengan   meningkatkan
kepuasan kerja. Produktifitas   yang   tinggi   menyebabkan   peningkatan   dari
kepuasan kerja hanya jika tenaga kerja mempesepsikan bahwa apa yang telah dicapai
perusahaan dengan apa yang mereka terima yaitu adil dan wajar serta diasosiasikan
dengan performa kerja yang unggul. Performansi kerja menunjukan tingkat kepuasan
kerja seseorang pekerja, karena perusahaan dapat mengetahui aspek aspek pekerjaan
dari tingkat keberhasilan yang diharapkan.

2) Tingkat absensi
Karyawan apabila tidak masuk kerja di tempat kerjanya, maka dinyatakan absen.
Karyawan yang tidak masuk kerja atau tingkat absensi yang besar akan semakin
menyulitkan perusahaan dalam mencapai target produktivitas yang telah ditetapkan.
Ketidakhadiran karyawan yang berlebihan   secara   signifikan   dapat
menenggelamkan   produktivitas   dan   keuntungan perusahaan. Ketidakpuasan kerja
dapat menjadi salah satu pemicu tinggi nya tingkat absensi.

3) Tingkat perputaran karyawan
Perputaran  tenaga  kerja  atau  karyawan  adalah  tingkat     karyawan  yang melewati
batas keanggotaan dari  sebuah organisasi. Berhenti atau  keluar dari pekerjaan
mempunyai akibat masalah yang besar, maka besar  kemungkinannya berhubungan
dengan ketidakpuasan kerja. Ketidakpuasan kerja pada pekerjaan dapat diungkapkan
dalam berbagai cara selain dengan meninggalkan pekerjaan, mengeluh,
membangkang, mencuri barang milik organisasi, menghindari sebagai tanggung jawab
pekerjaan mereka dan lainya.  Berdasarkan faktor yang mempengaruhi tingkat
kepuasan yang dikemukakan oleh   Terry   (2008)   meruapakan   hal pertama   yang
menjadi  faktor   pengaruh kepuasan kerja yaitu produktivitas kerja, tingkat absensi,
dan tingkat perputan karyawan.

3. Dimensi kepuasan kerja
Menurut Neog dan Barua (2014) kepuasan kerja diterapkan meliputi 4 faktor yaitu:

1) Kompensasi
Kalleberg (1977) dan Voydanoff (1980) dalam Neog dan Barua (2014) bahwa
kompensasi moneter merupakan salah satu variabel yang paling utama bagi kepuasan
kerja karyawa n.

2) Dukungan Atasan
Buckingham dan Coffman (1999) dalam Neog dan Barua (2014) dukungan atasan
adalah salah satu faktor penting untuk karyawan, dukungan atasan didefinisikan
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dengan sejauh mana para pemimpin peduli tentang kesejahteraan karyawan mereka
dan menghargai kontribusi mereka.

3) Lingkungan kerja
Robbins (2001) dalam Neog dan Barua (2014) menjelaskan bahwa kondisi kerja akan
mempengaruhi  kepuasan  kerja.  Menurut  George dan  Jones  (1999) dalam Neog dan
Barua (2014) pekerja lebih sangat peduli dengan keadaan lingkungan kerja yang
nyaman agar dapat bekerjnya dengan baik dan menginginkan kondisi kerja yang aman
seperti temperatur, cahaya, keramaian dan faktor lainya.

4) Keamanan kerja
Ruvio dan Rosenblatt (1996) dalam Neog dan  Barua (2014) keamanan kerja
merupakan Faktor sebagai penunjang kepuasan kerja yang baik bagi karyawan.
Keadaan yang aman sangat mempengaruhi perasaan karyawan selama kerja.
keamanan dalam bekerja cenderung membuat karyawan merasa puas dengan
pekerjaannya.

C.  Kinerja
1. Pengertian kinerja
Jurnal yang menjadi acuan dalam penelitian mengenai kinerja, peneliti menggunakan jurnal
kappagoda. Kappagoda et al., (2014)  mendefinisikan kinerja sebagai hasil kerja yang dicapai
oleh individu yang disesuaikan dengan peran atau tugas individu tersebut dalam suatu p
erusahaan pada suatu periode waktu tertentu, yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai
atau standar tertentu dari perusahaan  dimana  individu  tersebut  bekerja.  Kinerja  adalah
hasil  kerja  atau  prestasi  kerja (Wibowo, 2014). Mangkunegara (2006) mengemukakan
bahwa kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya.

Amstrong (2009) lebih menekankan kinerja sebagai suatu proses sistematis, sedangkan Bacal
(2012) lebih  menekankan kinerja  sebagai  suatu  proses  komunikasi. Menurut  Amstrong
(2009)  dalam Wibowo (2014) kinerja adalah proses sistematis untuk memperbaiki kinerja
organisasional dengan mengembangkan  kinerja  individual  dan  tim.  Berbeda  dengan
Amstrong,  Bacal  (2012)  dalam Wibowo (2014) mendefinisikan kinerja sebagai suatu proses
komunikasi   yang sedang berjalan, dilakukan  dengan  kemitraan  antara  pekerja dengan
atasan  langsung  mereka  yang menyangkut menciptakan harapan yang jelas dan saling
pengertian tentang pekerjaan yang harus dilakukan.

Kinerja karyawan merupakan faktor penting dalam suatu organisasi, karena kinerja karyawan
yang baik  akan  menghantarkan  organisasi  pada  sebuah  keberhasilan    (Muchhal,    2014).
Kinerja karyawan   yang   tinggi   akan   membantu organisasi untuk mencapai tujuan strategis
sekaligus mempertahankan keunggulan kompetitif yang dimiliki (Dessler, 2010). Rotunda
(2002) mendefinisikan kinerja sebagai  seluruh  perilaku  dan   tindakan  karyawan  yang
berkontribusi terhadap tujuan organisasi dan berada di bawah kontrol individu. Hamid dan
Hassan (2015) secara sederhana menjelaskan bahwa kinerja merupakan pemenuhan tugas
kerja terkait oleh karyawan dengan keterampilan yang dimiliki.
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2. Dimensi kinerja
Borman et al. (1995) dan Motowidlo et al. (1994) dalam Kappagoda et al., (2014) membagi
kinerja dalam 2 dimensi, yaitu kinerja tugas (task performance) dan kinerja kontekstual
(contextual performance).

1) Kinerja tugas (task performance)
Menurut Wi1liams dan Karau (1991) dalam Sonnentag, Volmer dan Spychala (2010)
kinerja tugas merupakan kontribusi seorang karyawan terhadap organisasi berupa
perliaku dan tindakan   yang   sebagaimana  telah   ditentukan  dalam   deskripsi
pekerjaan.  Mendukung pernyataan sebelumnya,   Borman dan Motowidlo (1997)
dalam Jankingthong dan Rurkkhum (2012) menekankan bahwa kinerja tugas mengacu
pada    perilaku    dan    kegiatan    yang secara   langsung  terlibat   dan memberikan
kontribusi dalam kegiatan inti organsiasi. Kinerja tugas dapat diukur menggunakan 3
sub dimensi, antara lain kemampuan dalam menjalankan tugas, efisiensi dan
pemecahan masalah.

2) Kinerja kontekstual (contextual performance)
Borman dan Motowidlo (1993) dalam dalam Sonnentag, Volmer dan Spychala (2010)
mendefinisikan kinerja kontekstual sebagai upaya individu yang tidak  terkait
langsung dengan   kegiatan  dan   fungsi   tugas   utama mereka  dalam organisasi.
Kinerja kont ekstual tidak secara langsung terlibat atau berkontribusi terhadap
kegiatan inti organisasi, namun tetap mendukung sosial, psikologis dan lingkungan
organisasi (Jankingthong dan Rurkkhum, 2012). Kinerja kontekstual diukur dengan
menggunakan enam sub dimensi, antara lain kesukarelaan untuk melaksanakan tugas,
bertahan dengan upaya ekstra, keinginan untuk membantu dan bekerja sama dengan
orang lain, mengikuti aturan dan prosedur organisasi, saling mendukung serta
mendukung aturan dan budaya organisasi (Kappagoda et al.,2014).

D.  Penelitian Terdahulu
Penelitian yang pernah dilakukan mengenai pengaruh Modal Psikologi dan kepuasan kerja
terhadap kinerja yang menjadi referensi peneliti adalah:

1) Kappagoda et  al. (2014) telah melakukan penelitian tentang pengaruh Modal
Psikologi terhadap kinerja karyawan Bank di  Sri  Lanka,  dengan  judul  Modal
Psikologi and  Job Performance: The Mediating Role of Work Attitudes. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Modal Psikologi secara positif dan signifikan
memengaruhi   kinerja   karyawan   Bank   di Sri   Lanka  dan  sikap  kerja
menguatkan pengaruh hubungan tersebut.

2) Kluger dan Tikochinsky, (2001), yang telah melakukan penelitian tentang pengaruh
stres kerja dan kepuasan kerja terhadap kinerja, dengan judul penelitian The Effect of
Job Stress and Job Satisfaction on Job Performance: Hasil penelitian menunjukkan
bahwa stress kerja secara negatif berpengaruh terhadap kinerja karyawan dan
kepuasan kerja secara positif berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Banyak individu
percaya bahwa karyawan yang bahagia lebih puas dengan pekerjaan mereka dan akan
membantu berkinerja lebih baik dalam pekerjaan mereka.
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E. Kerangka Pemikiran
Modal  Psikologi merupakan  modal  yang  harus  dimiliki  setiap  karyawan, karena dalam
Modal Psikologi terdapat beberapa dimensi yang menjadi dasar perkembangan karakteristik
karyawan untuk meningkatkan kinerjanya baik individu maupun dalam perusahaan. Menurut
Luthans (2007) dalam Kappagoda (2014)  Modal  Psikologi  adalah  kondisi     perkembangan
positif  seseorang dan dikarakteristikan oleh:

1. Self Efficacy
2. Optimism
3. Hope
4. Resiliency

Selain   itu,   kepuasan   kerja   juga   sangat   mempengaruhi   kinerja   karyawan   di dalam
suatu perusahaan, karena menurut Lease (1998) dalam Neog dan Barua (2014) karyawan yang
memiliki kepuasan kerja tinggi biasanya cenderung lebih produktif, lebih komitment dan
cenderung untuk tidak meninggalkan perusahan. Menurut Neog dan Barua (2014)
menjelaskan bahwa kepuasan kerja merupakan kombinasi dari keadaan psikologis, fisiologis
dan lingkungan yang menyebabkan seseorang jujur dan puas dengan pekerjaannya. Menurut
Neog dan Barua (2014) kepuasan kerja diterapkan meliputi 4 faktor yaitu:

1. Kompensasi
2. Dukungan atasan
3. Lingkungan kerja
4. Keamanan kerja

Kinerja didefinisikan sebagai hasil kerja yang dicapai oleh individu yang disesuaikan dengan
peran atau  tugas  individu tersebut  dalam  suatu  perusahaan pada  suatu  periode waktu
tertentu,  yang dihubungkan dengan suatu ukuran nilai atau     standar     tertentu     dari
perusahaan     d imana individu    tersebut    bekerja (Kappagoda et al., 2014). Borman et al.
(1995) dan Motowidlo et al. (1994) dalam Kappagoda et al., (2014) membagi kinerja dalam 2
dimensi, yaitu kinerja tugas (task performance) dan kinerja kontekstual (contextual
performance).

Berdasarkan tinjauan pustaka, maka dapat dibuat suatu kerangka fikir yang akan  menjadi
acuan dalam   penelitian.   Kerangka pemikiran   merupakan   model konseptual tentang
bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai
masalah yang penting. Kerangka  pemikiran  menjelaskan  secara  teoritis  pertautan  antar
variabel  yang  akan  diteliti (Sugiyono, 2013)
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Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

F. Hipotesis
Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang masih perlu di uji
kebenarannya melalui penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini yaitu :
Hipotesis 1.     Modal Psikologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja  karyawan

AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden Intan
Bandar Lampung.

Hipotesis 2.     Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan
AUTO 2000- PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden Intan
Bandar Lampung.

METODE PENELITIAN
A.  Objek Penelitian
Objek penelitian yang penulis teliti adalah mengenai hubungan antara modal psikologi dan
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan pada AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk.
Toyota Kantor Cabang Raden Intan Bandar Lampung, dengan jumlah karyawan sebanyak 146
orang.

B.   Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Data primer
Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari tempat penelitian dengan
menggunakan instrumen penelitian. Data yang digunakan merupakan data yang
berhubungan dengan modal psikologi, kepuasan kerja dan kinerja karyawan.

Modal Psikologi (X1)

1. Self Efficacy
2. Optimism
3. Hope
4. Resiliency

Luthans (2007) dalam Kappagoda (2014

Kepuasan Kerja (X2)

1. Kompensasi
2. Dukungan atasan
3. Lingkungan kerja
4. Keamanan Kerja

Neog dan Barua (2014)

Kinerja (Y)

1. Task Performance
2. Contextual Performance

Kappagoda et al., (2014
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2. Data sekunder
Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari pihak lain, data ini terdiri dari
data tentang AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk. Toyota Kantor Cabang Raden
Intan Bandar Lampung dan data terkait dengan penelitian.

C.  Populasi dan Sampel
Menurut Sugiyono (2012) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau
subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi merupakan keseluruhan subjek yang
akan diteliti dengan karakteristik yang dapat dikatakan sama sehingga dapat digene
ralisasikan hasil penelitian yang dilakukan terhadap populasi tersebut. Penelitian ini
menggunakan keseluruhan populasi karyawan AUTO 2000 - PT Astra Internasional Tbk.
Toyota Kantor Cabang Raden Intan Bandar Lampung, yaitu sebanyak 146 karyawan.

D.  Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
1. Variabel Penelitian

Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Variabel bebas (independent variable)

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi, yang menyebabkan timbulnya
atau berubahnya variabel terikat. Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian
ini adalah modal psikologi dan kepuasan kerja.

b. Variabel terikat (dependent variable)
Variabel  terikat  adalah  variabel  yang  dipengaruhi karena  adanya  variabel
bebas. Variabel terikat yang di gunakan dalam penelitian ini adalah kinerja.

2. Definisi Operasional
Definisi operasional variabel penelitian merupakan penjelasan dari masing - masing
variabel  yang digunakan     dalam     penelitian     terhadap     indikator-indikator
yang  membentuknya.  Definisi operasional variabel penelitian ini dapat dilihat pada
tabel berikut:
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Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel Dan Pengukuran
Variabel

E. Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data merupakan proses yang strategis dalam penelitian, karena tujuan
utama dari penelitian adalah memperoleh data, karena jika seorang peneliti tidak mengetahui
teknik pengumpulan data maka peneliti tidak akan mendapatkan data standar ya ng
ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini
menggunakan cara berikut dalam mengumpulkan data:

1. Kuesioner
Kuesioner adalah metode penelitian di mana peneliti membuat pertanyaan atau
pernyataan untuk mendapatkan informasi terkait dengan modal psikologi dan
kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan 4 dimensi
yang   terdiri   dari   24   item pertanyaan  mengenai  variabel  modal psikologi  sesuai
dengan  kuesioner  dari  Luthans (2007).    Variabel    kepuasan kerja  yang  digunakan
dalam penelitian ini  menggunakan 4 dimensi dan 12 item pertanyaan sesuai dengan
kuesioner Neog dan Barua (2014). Variabel kinerja yang digunakan dalam penelitian
ini terdiri dari 2 dimensi dan 21 pertanyaan sesuai dengan kuesioner Kappagoda
(2014).

2. Studi pustaka
Studi pustaka merupakan pengumpulan data dengan menggunakan buku materi terkait
dengan penelitian.

F.  Pengujian Instrumen Penelitian
1. Uji validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner.Suatu kuesioner
dikatakan valid menurut Ghozali (2006) yaitu jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk
mengungkapkan sesuatu yang diukur oleh kuesioner tersebut.   Uji validitas yan g digunakan
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adalah teknik analisis  faktor dengan bantuan software SPSS untuk mengukur tingkat
intrakolerasi antar variabel dan dapat atau tidaknya dilakukan analisis faktor menggunakan
Kaiser-Meyer-Olin Measure of Sampling Adequecy (KMO MSA).

Proses analisis dapat dilanjutkan jika nilai KMO MSA > 0,5 maka. Suatu indikator
dinyatakan valid jika memiliki loading factor > 0,5 terhadap konstruk yang dituju. Pengujian
validitas untuk indikator reflektif menggunakan korelasi antara skor item dengan skor
konstruknya.   Nilai loading factor  yang <  0,5 dengan item pertanyaan yang mengalami cross
loading dengan nilai terkecil harus dikeluarkan dan begitu seterusnya sampai tidak ada lagi
nilai yang < 0,5.

2. Uji reliabilitas
Pengujian reliabilitas dilakukan hanya pada pertanyaan-pertanyaan yang telah melalui
pengujian validitas dan yang dinyatakan valid.    Uji reliabilitas terhadap instrumen
penelitian   (kuesioner) dilakukan    untuk    menguji    apakah    hasil pengukuran    dapat
dipercaya,    dalam    hal    ini jawaban    responden    terhadap pertanyaan konsisten atau
stabil dari waktu ke waktu (Ghozali, 2006). Teknik yang digunakan untuk pengujian
reliabilitas adalah Cronbach Alpha.   Teknik ini dikembangkan oleh Cronbach untuk
menghasilkan korelasi reliabilitas alpha, dan merupakan teknik pengujian konsistensi
reliabilitas antara item-item yang terpopuler, serta menunjukkan indeks konsistensi yang
sempurna. Rumus yang di gunakan :

Keterangan :
R : reliabilitas instrumen
K : banyaknya butir pertanyaan
∑σ2 b : jumlah varian butir
Σt : varian total

Kriteria penilaan uji reliabilitas menurut Ghozali (2006) yaitu suatu konstruk atau variabel
dinyatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,6

3. Uji normalitas
Uji  normalitas  bertujuan  untuk  mengetahui  normal  atau  tidaknya  suatu distribusi  data.
Uji normalitas  membandingkan  antara  data  yang  kita  miliki dengan data berdistribusi
normal yang memiliki mean, dan standar deviasi yang sama dengan data kita.  Uji normalitas
dengan penggunaan signifikansi di bagian Kolmogorov-Smirnov apabila data yang diuji
menggunakan responden > 50 orang dan apabila responden < 50 orang signifikansi di bagian
Shapiro-Wilk yang digunakan, karena   responden       pada penelitian   ini   terdapat   146
orang   maka peneliti menggunakan signifikansi pada bagian Kolmogorov-Smirnov.
Dasar pengambilan keputusan pada uji normalitas adalah sebagai berikut:

1. Angka  signifikansi  uji  Kolmogorov-Smirnov  Sig.  >  0.05,  maka data berdistribusi
normal.

2. Angka signifikansi uji Kolmogorov-Smirnov Sig. < 0.05, maka data tidak berdistribusi
normal.
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G.  Analisis Data
Data yang didapat dari kuesioner selanjutnya diolah dan dilakukan analisis. Analisis data
tersebut ada dua bentuk yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif.

1. Analisis data kualitatif
Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan lebih banyak bersifat uraian dari
hasil jawaban kuesioner. Data yang telah diperoleh akan dianalisis secara kualitatif
serta diuraikan dalam bentuk deskriptif.

2. Analisis data kuantitatif
Analisis regresi ini digunakan untuk memprediksikan seberapa jauh peruba han nilai
variabel dependen, bila nilai variabel independen dimanipulasi (Sanusi,
2013). Rancangan uji regresi dimaksud untuk menguji bagaimana pengaruh variabel
modal psikologi (X1) dan kepuasan kerja (X2) terhadap variabel kinerja (Y). Analisis
regresi yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi sederhana dengan formula
sebagai berikut:

H. Pengujian Hipotesis
1. Uji koefisien regresi secara parsial (uji t)
Uji statistik t di   lakukan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabe l
independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar
pengambilan keputusannya adalah:  Pengambilan keputusan dalam uji regresi sederhana dapat
dilakukan dengan 2 cara,  yaitu dengan membandingkan nilai t-hitung dengan t-tabel, atau
dengan membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05.

1. T-hitung dan t-tabel
a) Jika t-hitung < t-tabel (variabel bebas tidak berpengaruh terhadap variabel terikat). b)

Jika t-hitung > t-tabel (variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat).
2. Signifikansi dengan probabilitas 0,05

a) Jika nilai signifikansi tidak lebih dari nilai probabilitas 0,05 (variabel bebas
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat)

b) Jika nilai signifikansi lebih dari nilai probabilitas 0,05 (variabel bebas tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat).
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SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Hasil dari penelitian dan pembahasan  yang telah dilakukan mengenai pengaruh variabel
modal psikologi (self efficacy, optimism, hope dan resiliency) dan  kepuasan  kerja
(kompensasi, dukungan  atasan,  lingkungan  kerja dan keamanan  kerja)  terhadap  kinerja
karyawan
(kinerja  tugas  dan  kinerja kontekstual) pada karyawan PT AUTO 2000 Raden Intan
Bandarlampung, maka dapat disimpulkan bahwa hasil dari jurnal yang menjadi acuan oleh
peneliti, sesuai dengan hasil penelitian yang peneliti lakukan serta mendukung hipotesis yang
diajukan, yaitu:

1. Modal psikologi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT
AUTO 2000 Raden Intan Bandarlampung, artinya semakin baik modal psikologi atau
modal psikologi yang dimiliki karyawan akan semakin meningkatkan kinerja mereka.

2. Kepuasan kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan PT
AUTO 2000 Raden Intan Bandarlampung, yang berarti bahwa semakin tinggi kepuasan
kerja yang dirasakan oleh karyawan akan semakin meningkatkan kinerjanya di dalam
perusahaan.

Saran
Peneliti telah melakukan penelitian serta telah menarik kesimpulan, maka peneliti
memberikan beberapa saran yang peneliti ambil dari nilai terendah pada X1,X2 dan Y dari
hasil penelitian, yaitu sebagai berikut:

1. Karyawan PT Auto 2000 Raden Intan Bandarlampung yang sebelumnya hanya diam
ketika melihat sesuatu yang salah, untuk selanjutnya apabila melihat sesuatu yang
salah sebaiknya jangan hanya diam, tetapi berusahalah untuk mencari solusi dan
memperbaikinya, atau membicarakannya dengan atasan.

2. Manajer  PT  Auto  2000  Raden  Intan  Bandarlampung  sebaiknya  terus memberikan
dukungan kepada bawahannya supaya lebih termotivasi dalam melaksanakan
pekerjaannya.

3. Karyawan PT Auto 200 Raden Intan Bandarlampung sebaiknya berusaha untuk
meningkatkan kemampuannya dalam menganalisis situasi dan menentukan tind akan
yang tepat untuk kepentingan perusahaan.
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ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui adanya pengaruh Initial Public Offering (IPO) dan
sektor usaha terhadap kinerja keuangan dengan melakukan analisis kinerja likuiditas dan
aktivitas menggunakan data laporan keuangan sebelum (Tahun 2013-2014) dan setelah
(Tahun 2016-2017) Initial Public Offering (IPO). Metode yang digunakan dalam penelitian
ini adalah kausal atau hubungan sebab akibat. Teknik yang digunakan dalam pengambilan
sampel dalam penelitian ini yaitu purposive samping dengan dua kriteria yang ditentukan.

Hasil penelitian ini  menunjukkan bahwa ketiga variabel dependen kinerja keuangan
perusahaan yang melakukan IPO mengalami peningkatan. Current ratio meningkat dari 2,31
menjadi 3,00. Perputaran modal kerja meningkat dari 1,63 menjadi 4,17 dan perputaran
piutang meningkat dari 1,66 menjadi 3,35. Hal tersebut menandakan  bahwa perusahaan-
perusahaan  setelah   melakukan IPO mengalami kinerja keuangan yang meningkat dibanding
sebelum melakukan IPO.

Hasil regresi menunjukan bahwa hanya terdapat perbedaan (pengaruh) kinerja aktivitas
sebelum dan setelah IPO  yang diproksikan dengan perputaran modal kerja dan perputaran
piutang, sedangkan kinerja likuiditas (current ratio) tidak memiliki perbedaan dan pada sektor
usaha tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan yang positif kecuali pada sektor layanan
yang memiliki perbedaan kinerja current ratio positif.

Kata kunci: Initial Public Offering (IPO), sektor usaha, kinerja keuangan.
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ABSTRACT
This study aims to determine the effect of Initial Public Offering (IPO) and business sect or
on financial performance by analyzing liquidity performance and activity using financial
statement data before (2013-2014) and after (2016-2017) Initial Public Offering (IPO) ) The
method used in this study is causal or causal relationship. The technique used in sampling in
this study is purposive side with two specified criteria. The results of this study indicate that
the three dependent variables of financial performance of companies conducting IPOs have
increased. The current ratio increased from 2.31 to 3.00. Working capital turnover increased
from 1.63 to 4.17 and accounts receivable turnover increased from 1.66 to 3.35. This indicates
that companies after conducting IPOs experiencing  increased  financial  performance
compared  to  before  conducting  an  IPO.  The regression results show that there is only a
difference (influence) on the performance of activities before and after the IPO that is proxied
by working capital turnover and receivable turnover, while the performance of liquidity
(current ratio) has no difference and there is no positive financial performance except  in  the
sector  services that  have  a  difference in  the  positive current  ratio performance.

Keywords: Initial Public Offering (IPO), business sector, financial performance.

PENDAHULUAN

A.  Latar Belakang
Initial public offering (IPO) adalah saat ditawarkannya saham perdana suatu perusahaan
kepada publik  atau  masyarakat,  sehingga  masyarakat  dapat  memiliki  dengan  cara
membeli  saham perusahaan tersebut. Dengan kata lain, perusahaan yang telah menjual saham
perdananya ke publik melalui pasar modal akan mendapatkan sumber pendanaan baru.
Perusahaan yang melakukan Initial public offering (IPO)  biasanya  disebut  dengan
perusahaan  yang  “Go  Public”  atau terbuka, dan dapat disingkat dengan Tbk. Biasanya
perusahaan tersebut akan merekrut  seorang bankir  investasi untuk  menjamin  penawaran
tersebut  dan seorang pengacara korporat untuk membantu menulis prospektus.

Persyaratan utama untuk melakukan initial public offering (IPO) adalah mendapatkan
pernyataan efektif dari Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam) (Tandelilin, 2001). Seluruh
informasi mengenai perusahaan harus disampaikan kepada Bapepam dan berbagai dokumen
perusahaan akan diperiksa. Selain pernyataan efektif dari Bapepam, perusahaan yang
bermaksud mencatatkan sahamnya di bursa efek harus memenuhi persyaratan-persyaratan
yang ditetapkan oleh bursa efek tersebut.  Perusahaan  dapat  mencatatkan sahamnya  di
papan  utama  atau  papan  pengembangan dengan memenuhi ketentuan-ketentusn yang telah
ditetapkan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI) berdasarkan Pasal 6 UU Pasar Modal Kemudian
persyaratan dan tata cara perizinan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal
Presiden Republik Indonesia seperti yang tercantum pada tabel 1.1.
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Tabel 1.1 Persyaratan Menjadi Perusahaan Tercatat Di Bursa Efek Indonesia (Bei)

Sumber: https://gopublic.idx.co.id

Berdasarkan  sumber  yang didapatkan  dari web resmi Bursa Efek Indonesia selama  Tahun  2000
sampai   2017,   jumlah   perusahaan   yang   telah   memenuhi persyaratan go public atau telah
melakukan initial public offering (IPO) sebanyak 341 perusahaan, yang terbagi dalam masing-
masing sektor.

Tabel 1.2 : Jumlah Perusahaan Yang Go Public Tahun 2000- 2017
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Dalam lima tahun terakhir, pada Tahun 2015 kondisi pasar modal sedang mengalami penurunan di
hampir semua sektor yang disebabkan oleh kondisi perekonomian global yang sangat berpengaruh
terhadap penjualan saham emiten baru.  Sehingga  tahun  tersebut  dikatakan  berat  bagi  emiten untuk
melakukan Initial Public Offering (IPO). Hingga akhir Tahun 2015 saja, hanya 18 dari 32 emiten yang
ditargetkan oleh BEI berdasarkan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang mencatatkan
saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Tahun 2015.

Tabel 1.3. Saham IPO 2015

Pada Tabel 1.2 menampilkan daftar perusahaan yang melakukan intial public offering  (IPO)  pada
Tahun  2015  sebanyak  18  perusahaan  yang  terdiri  dari  3 perusahaan sektor jasa keuangan , 3
perusahaan sektor usaha layanan perdagangan dan investasi, 2 perusahaan sektor ushaa infrastruktur,
5 perusahaan sektor usaha properti, 3   perusahaan  sektor aneka industri,  1   perusahaan  sektor
tambang, 1 perusahaan sektor industri barang konsumsi. Perusahaan yang paling banyak melakukan
aktivitas pencatatan IPO pada tahun tersebut yaitu pada Bulan Desember, dikarenakan pasar modal
akan mengalami peningkatan pada Bulan Oktober hingga Januari berdasarkan data historis.

Pada   Tahun   2015,   jumlah perusahaan   yang   mendaftarkan   diri   untuk melakukan initial public
offering (IPO) dapat dikatakan berada di titik rata-rata, maksudnya tidak terlalu banyak dan tidak
terlalu sedikit jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelum dan setelahnya, jika dilihat berdasarkan
data historis IPO Tahun 2000-2017.  Selain  itu,  perusahaan  yang mendaftar initial public offering
(IPO) tergolong masih banyak yang tidak menerbitkan laporan keuangan secara lengkap.   Sehingga
cenderung   sulit   untuk   mendapatkan   informasi   laporan keuangan untuk kepentingan penelitian.
Terdapat 8 perusahaan dari 18 yang tergolong tidak aktif dalam menerbitkan laporan keuangan dan 10
perusahaan masuk dalam kategori aktif dalam menerbitkan informasi laporan keuangannya yang
kemudian peneliti jadikan objek dalam penelitian ini.
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Tabel 1.4.
Perusahaan Yang Aktif Dan Tidak Aktif Dalam Menerbitkan Laporan Keuangan

Perusahaan yang tidak aktif dalam menerbitkan laporan keuangan tahunannya dikarenakan
faktor dari auditor atau akuntan publiknya yang masih terbatas sehingga masih terkendalanya
proses pengauditan laporan keuangan. Sehingga, ketika perusahaan tersebut mend aftarkan
diri sebagai perusahaan go public, masih banyak terdapat informasi yang tidak tersampaikan.
Dalam intial public offering (IPO), baik perusahaan yang aktif maupun tidak aktif tetap
memiliki tujuan yang sama yaitu mendapatkan sumber modal baru untuk   membangun
perusahaan   yang lebih  besar.  Karena dengan  tujuan  untuk menambah dana segar, maka
akan berdampak terhadap kinerja keuangan dalam jangka pendek dan diharapkan pula dapat
memberikan dampak positif terhadap kinerja jangka panjang.

Dampak positif lainnya dapat dilihat secara luas  yaitu  keberadaan sektor usaha formal
maupun informal tidak dapat dipungkiri telah turut andil didalam memberikan kontribusi bagi
perekonomian suatu negara. Gambaran sektor formal maupun informal dapat menjadi suatu
sinyal bagi perekonomian suatu negara. Semakin maju perekonomian, maka ditandai dengan
semakin besar peranan sektor formal yang ada di dalamnya. Usaha formal ditandai dengan
adanya suatu bentuk usaha yang memiliki badan hukum dan tentunya sudah tedaftar di Bursa
Efek Indonesia    sebagai perusahaan    go    pubic,    yang    diharapkan    telah    memiliki
kecukupan dana untuk memenuhi kebutuhan hidup perusahaan.

Perusahaan yang telah memiliki kecukupan dana untuk membiayai kebutuhan hidupnya akan
terus dipantau dengan mengukur kinerja keuangan untuk kedepannya setiap periode agar
dapat mengevaluasi dan mengetahui kondisi keuangan  yang  sedang  dialami  perusahaan
pada  saat  itu. Analisis    kinerja keuangan dapat dilakukan berdasarkan analisis rasio
keuangan. Peneliti menggunakan 3 variabel dependen kinerja keuangan yang dikelompokkan
dalam dua rasio keuangan paling utama yaitu yang terdiri dari rasio likuiditas dan rasio
aktivitas, yang mana kedua rasio tersebut dianggap sebagai kinerja proses dalam keuangan.
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Rasio likuiditas yang akan dihitung dalam penelitian ini adalah Current Ratio (CR). Alasan
peneliti hanya menggunakan CR, karena data keuangan yang ada  tidak  mendukung  untuk
dilakukan  perhitungan  Quick  Ratio  (QR).  Rasio aktivitas yang digunakan peneliti dalam
penelitian ini adalah perputaran modal kerja (working capital  turnover)  dan   perputaran
piutang     (receivable  turnover)  (RTO).  Alasan  peneliti menggunakan working capital
yaitu guna menunjukan jumlah dana yang digunakan untuk maksud - maksud  operasi  jangka
pendek,  sedangkan  alasan  peneliti  menggunakan  RTO  adalah guna mengukur seberapa
cepat piutang dilunasi dalam satu tahun.

Berdasarkan  pada  latar  belakang  masalah  di  atas,  maka  penulis  menggunakan  analisis
rasio keuangan dengan membandingkan rasio-rasio keuangan sebelum dan setelah perusahaan
melakukan IPO (Initial Public Offering) dan membandingkan   kinerja   antar   sektor   usaha.
Penelitian   ini didukung       oleh  penelitian  yang  dilakukan  oleh  Khatami,  Hidayat,  dan
Sulasmiyati  (2 017) menyatakan   bahwa,   adanya perbedaan   yang signifikan   pada kinerja
keuangan sebelum dan setelah IPO yang dilihat dari nilai CR dan ROE.

Penelitian   yang dilakukan   oleh    Nasir dan    Pamungkas   (2005)    menyatakan bahwa,
rasio solvabilitas yang diproksikan dengan debt equity to ratio (DER) tidak terdapat
perbedaan kinerja yang signifikan untuk tahun-tahun sebelum dan setelah IPO. Sedangkan
penelitian yang dilakukan oleh Sen dan Syafitri (2014) membuktikan perbedaan yang terdapat
pada kinerja keuangan se belum dan setelah IPO menggunakan rasio solvabilitas yang
diproksikan dengan debt equity to  ratio (DER). Penelitian yang dilakukan oleh Dhamija dan
Arora (2017) yang menyatakan bahwa perusahaan di  India yang melakukan IPO, 37% dari
377 berpengaruh negatif  terhadap kinerja perusahaannya setelah IPO dilihat dari IER- nya.

Penelitian   yang  dilakukan   oleh   Manulu   (2002)   dengan   uji  Wilcoxon, memberikan
hasil bahwa proses IPO memberikan perubahan yang signifikan pada kinerja perbankan untuk
semua variabel kecuali pada indikator CAR untuk tahun- tahun tertentu. Sedangkan penelitian
yang dilakukan oleh Koesmoyo dan Yulianti (2001) melakukan penelitian kinerja keuangan
pada sektor pertambangan yang melakukan go public . Variabel yang digunakan adalah return
on assets (ROA), return on equity (ROE), gross profit margin (GPM), net pofit margin
(NPM), operating profit margin (OPM), dan debt to equity ratio (DER). Hasil dari Penelitian
tersebut, menunjukkan tidak adanya peningkatan dan perubahan yang signifikan   antara
kinerja   perusahaan   pada   sektor pertambangan.

B.  Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di  atas, maka permasalah yang akan dibahas antara lain:

1.  Apakah  Initial  Public  Offering  (IPO)  berpengaruh  terhadap  Kinerja Keuangan?
2.  Apakah Sektor Usaha berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan?

C.  Tujuan Penelitian
Adapun Tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui adanya pengaruh Initial Public Offering (IPO) terhadap kinerja
keuangan.

2. Untuk  mengetahui  apakah  sektor  usaha  berpengaruh  terhadap kinerja keuangan.
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KAJIAN PUSTAKA, RERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A.  Kajian Pustaka
1.    Initial Public Offering (IPO)
Tandelilin (2010) mengatakan bahwa Penawaran umum perdana atau Initial Public Offering
(IPO) adalah penjualan sekuritas oleh perusahaan yang dilakukan pertama kali. Menurut Hadi
(2013), perusahaan yang telah melakukan penawaran umum atau go public mendapatkan
beberapa manfaat, antara lain:

a. Mendapatkan sumber pendanaan baru
b. Memiliki keunggulan kompetitif untuk mengembangkan usahanya
c. Pembiayaan  merger  atau  akuisisi  perusahaan  lain  dapat  dilakukan  melalui

penerbitan saham baru
d. Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk  mempertahankan hidupnya  e.

Peningkatan citra perusahaan dan menambah nilai perusahaan

Selain manfaat, perusahaan go public juga akan mendapatkan berbagai konsekuensi. Menurut
Hadi (2013)  berbagai  konsekuensi  go  public  tersebut  antara  lain:  berbagi  kepemilikan,
mematuhi peraturan pasar modal yang berlaku, biaya laporan yang meningkat, ketakutan
untuk diambil alih, proses go public mengorbankan tenaga dan waktu.

Perusahaan  yang sedang tumbuh  mencari modal untuk melakukan ekspansi adalah mereka
yang umumnya menggunakan  penawaran  umum  perdana, tetapi perusahaan  atau
perusahaan  swasta besar   yang ingin   diperdagangkan   secara publik juga dapat
melakukannya. Dalam penawaran umum   perdana,   penerbit,   atau   perusahaan   yang
meningkatkan  permodalan,  mendatangkan perusahaan penjamin emisi  atau  bank  investasi,
untuk  membantu menentukan jenis  keamanan terbaik  yang  akan  dikeluarkan,  menawarkan
harga,  jumlah  saham  dan  jangka  waktu  untuk penawaran pasar.

2.   Pasar Modal
Pasar modal merupakan sistem terorganisir yang mempertemukan antara penjual dan pembeli
surat berharga (sekuritas) baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Wakil
Perantara Efek (WPE)  (Hadi,  2013).  Menurut  Puspopranoto    (2004),    pasar    modal
dimaksudkan    untuk membiayai  investasi jangka panjang yang dilaksanakan pengusaha,
pemerintah, d an individu. Pasar modal adalah pasar untuk memperjualbelikan sekuritas yang
umumnya memiliki umur  lebih  dari satu   tahun,   seperti   saham   dan   obligasi,
(Tandelilin,   2010). Menurut Puspopranoto (2004), pasar modal terdiri dari beberapa jenis,
antara lain: Pasar Perdana, Pasar Sekunder, Pasar Ketiga, dan Pasar Keempat.

Menurut Hadi (2013), dalam sistem perekonomian pasar modal memiliki dua fungsi, yaitu
fungsi ekonomi dan fungsi keuangan. Selain itu, jika dilihat dari perspektif lain, pasar modal
ju ga sangat berfungsi bagi pihak-pihak yang mengharapkan keuntungan dalam investasi
(Hadi, 2013), antara lain:

a. Pasar modal menyediakan ruang dan peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan
sumber dana  yang  memiliki  risiko  investasi  (cost  of  capital) relatif rendah
dibandingkan sumber dana jangka pendek dari pasar uang.
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b. Pasar modal menyediakan ruang bagi investor dan profesi lain memanfaatkan untuk
bisa mendapatkan return yang cukup tinggi.

c. Pasar   modal   berperan   penting   dalam   meningkatkan dan   mendorong
pertumbuhan dan stabilitas ekonomi.

3.   Sektor Usaha
Sektor  usaha  dapat  dikelompokkan  menjadi  dua  jenis  yaitu  sektor  usaha formal dan
informal. Suatu kegiatan usaha dapat dikelompokkan ke dalam sektor usaha formal jika
kegiatan itu memiliki izin usaha dan memiliki bentuk organisasi perusahaan  yang jelas
sesuai  dengan  ketentuan hukum yang ada, begitu juga sebaliknya pada sektor usaha
informal.

Dalam sistem ekonomi kerakyatan, negara mengakui hak milik perorangan. Begitu juga
kegiatan ekonomi swasta didorong untuk tumbuh dan berkembang agar   dapat   ikut   serta
menciptakan kesejahteraan  rakyat.   Sektor  usaha   formal dalam sistem ekonomi
kerakyataan meliputi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Swasta, dan
Koperasi. Adapun beberapa contoh sektor  usaha  yang  dimaksud  antara  lain;  sektor  jasa
keuangan  dan  non  keuangan,  sektor infrastruktur, utilitas & transportasi, sektor properti,
perumahan & konstruksi bangunan, sektor layanan perdagangan, jasa & investasi dan lain-
lain.

4.   Laporan Keuangan
a. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan informasi keuangan perusahaan  yang dapat digunakan
manajer untuk  mengetahui  kinerja  perusahaan.  Informasi  tersebut  diharapkan  akan
memberikan informasi mengenai profitabilitas, risiko, dan timing dari aliran kas
perusahaan. Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akuntansi yang
dapat digunakan sebagai alat untuk berkomunikasi antara data keuangan atau aktivitas
suatu perusahaan  dengan  pihak-pihak  yang  berkepentingan  dengan  data  atau
aktivitas perusahaan tersebut (Munawir, 2012).

b. Analisa Laporan Keuangan
Analisa laporan keuangan sangat sangat erat hubungannya dengan bidang akuntansi.
Kegiatan akuntansi pada dasarnya mencakup kegiatan mencatat, menganalisis,
menyajikan, dan juga menafsirkan data keuangan perusahaan ataupun badan usaha.
Syamsuddin (2011) menyatakan bahwa Analisa laporan keuangan perusahaan pada
dasarnya merupakan perhitungan rasio -rasio untuk menilai keadaan keuangan
perusahaan di masa lalu, saat ini, dan kemungkinannya di masa depan.

5.   Kinerja Keuangan Perusahaan
Kinerja keuangan merupakan usaha yang dilaksanakan oleh perusahaan untuk mengetahui
kinerja suatu  perusahaan  dengan  mengevaluasi  efektivitas  dan efisiensi dari aktivitas
perusahaan pada masa periode tertentu. Kinerja keuangan juga merupakan sebagai suatu
prospek atau masa depan perusahaan dalam pertumbuhan  dan  perkembangan  perusahaan.
Harmono  (2014)  menyatakan, kinerja perusahaan umumnya diukur berdasarkan penghasilan
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bersih (laba) atau sebagai dasar bagi ukuran yang lain seperti imbalan investasi (return on
investment) atau penghasilan per saham (earnings per share).

6.   Analisis Rasio Keuangan
Analisis   rasio   keuangan   merupakan   suatu teknik untuk  mengetahui dan mengukur
kinerja perusahaan secara cepat. Tujuan dari analisis ratio keuangan yaitu untuk memprediksi
kondisi keuangan perusahaan dimasa yang akan datang dan mengevaluasi  situasi  perusahaan
pada  saat masa periode tertentu. Jumingan (2011), menyatakan bahwa rasio dalam analisis
laporan keuangan adalah angka yang menunjukkan   hubungan   antara suatu   unsur dengan
unsur lainnya dalam laporan keuangan. Menganalisis rasio dapat dilakukan dengan dua cara,
yaitu Cross -sectional approach dan Time series analysis (Syamsuddin, 2011).

Analisis rasio juga memiliki keterbatasan atau kelemahan yaitu (Kuswadi, 2006):
a. Mutu analisis rasio akan bergantung pada akurasi dan validitas angka-angka yang

digunakan, yang sebagian besar diambil dari neraca dan laporan laba rugi perusahaan
(selain dari buku- buku pembantu).

b. Biasanya, analisis rasio terutama digunakan untuk memprediksi masa depan serta
mengidentifikasi  kekuatan  dan  kelemahan  perusahaan,  tetapi  sering tidak
mengungkap penyebabpenyebabnya.

c. Apabila jumlah penyusutan dan amortisasi relatif cukup besar (signifikan), angka rasio
laba dapat menyesatkan.

d. Informasi-informasi   penting    yang    diperlukan    justru    sering    kali    tidak
tercantum dalam laporan keuangan.

e. Sulitnya   mencapai   komparabilitas   yang   tinggi   di    antara   perusahaan-
perusahaan dalam industri tertentu yang sedang diperbandingkan.

Analisis  rasio keuangan  memiliki  3  kelompok  pihak-pihak  yang  paling berkepentingan,
yaitu (Syamsuddin, 2011):

a. Para pemegang saham dan calon pemegang saham menaruh perhatian utama pada
tingkat keuntungan.

b. Para kreditur pada umumnya merasa berkepentingan terhadap kemampuan perusahaan
dalam membayar kewajibankewajiban finansial baik jangka pendek maupun jangka
panjang.

c. Manajemen   perusahaan   merasa   berkepentingan   dengan   seluruh   keadaan
keuangan perusahaan.

Menurut Brigham  dan  Houston  (2010)  analisis rasio  digunakan  oleh  tiga kelompok
utama, yaitu manajer, analis kredit, dan analis saham. Adapun jenis- jenis rasio keuangan
sebagai berikut:

a. Rasio Likuiditas
Rasio likuiditas merupakan rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam
melunasi utang jangka pendeknya yang jatuh tempo (Sundjaja dan Barlian, 2003).
Rasio likuiditas terdiri dari Current Ratio (CR) dan Quick Ratio   (QR).   Tingkat
current   ratio dapat  ditentukan  dengan  membandingkan antara current assets dengan
current liabilities. Current ratio ini, sebagai pedomannya bahwa tingkat current ratio
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150%-250% sudah dianggap perusahaan tersebut baik. Rasio lain untuk mengukur
likuiditas perusahaan adalah quick ratio atau biasa juga disebut dengan acid test ratio.
Apabila digunakan quick ratio angka 100% dipandang sudah menunjukkan baiknya
kondisi keuangan jangka pendek (Jumingan, 2011).

b. Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas (utang) menunjukkan jumlah utang yang digunakan untuk
membiayai aktiva perusahaan (Keown, dkk, 2011). Rasio utang terdiri dari Debt to
Equity Ratio (DER) dan Debt Ratio (DR). Debt equity ratio ini memiliki peran yang
sangat penting dalam suatu perusahaan, karena rasio ini dapat mengukur utang jangka
panjang dalam struktur modal perusahaan.   Debt ratio mengukur seberapa besar
aktiva perusahaan yang dibiayai oleh kreditur (Syamsuddin, 2011). Debt ratio ini
dapat digunakan untuk menguji seberapa jauh perusahaan menggunakan uang yang
dipinjamnya.

c. Rasio Aktivitas
Rasio  aktivas  menggambarkan kecepatan  beberapa  perkiraan seperti  pengelolaan
aktiva menjadi penjualan dan kas (Kasmir, 2016). Rasio aktivitas terdiri dari Inventory
Turnover (ITO), Fixed Assets Turnover (FATO), dan Total Assets   Turnover
(TATO),   Receivable Turnover     (RTO),     Working     Capital Turnover. Menurut
Munawir (2012), Inventory Turnover Ratio merupakan rasio antara  jumlah  harga
pokok  barang  yang  dijual  dengan nilain  rata-rata  yang dimiliki  oleh  perusahaan.
Bramasto  (2007)  menyatakan  bahwa, perputaran piutang merupakan  rasio yang
menunjukkan lamanya  waktu  untuk  mengubah piutang menjadi kas.  Piutang
merupakan salah  satu komponen modal kerja. Perputaran Modal Kerja (Working
Capital Turnover) merupakan salah satu rasio untuk mengukur atau menilai
keefektifan  modal  kerja perusahaan  selama  periode  tertentu.  Artinya  seberapa
banyak modal kerja berputar selama suatu periode atau dalam suatu periode.
Perputaran aktiva tetap  (fixed assets turn  over) merupakan rasio  yang  digunakan
untuk mengukur apakah perusahaan sudah sepenuhnya atau belum menggunakan
kapasitas aktiva tetap yang dimiliki perusahaan serta berapa kali dana yang
diinvestasikan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. Perputaran total aktiva
(total assets turnover) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur berapa
jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva (Kasmir, 2016).

d. Rasio Profitabilitas
Rasio profitabilitas  menunjukkan  seberapa besar kemampuan    perusahaan
menghasilkan laba atau keuntungan. Rasio profitabilitas terdiri dari Gross Profit
Margin (GPM), Net Profit Margin (NPM), Return on Assets (ROA) atau Return on
Investment (ROI), dan Return on Equity (ROE). Gross profit margin (GPM) ialah
persentase laba kotor dibandingkan dengan sales. Net Profit Margin (NPM) mengukur
laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi NPM tersebut maka
semakin baik operasi suatu perusahaan. Hanafi (2015) berpendapat bahwa,   Return
On   Assets   (ROA)   mengukur   kemampuan   perusahaan menghasilkan laba bersih
berdasarkan tingkat aset tertentu. Sedangkan menurut Syamsuddin (2011)
mendefinisikan  Return  on  Equity  merupakan  suatu  alat  ukur  dari  penghasilan
(income) yang tersedia bagi para pemilik perusahaan (baik pemegang saham biasa
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maupun pemegang saham preferen) atas modal yang mereka investasikan di dalam
perusahaan.”

B.  Rerangka Pemikiran dan Pengembangan Hipotesis
1.  Rerangka Pemikiran
Rerangka  pemikiran  adalah   suatu   diagram   yang menjelaskan  secara   garis besar alur
logika berjalannya sebuah penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan dummy variable, yaitu Intial Public Offering
(X1) yang mana dummy variable yang dimaksud yaitu sebelum dan setelah dan sektor usaha
(X2) yang mana dummy variable yang dimaksud terdiri dari sektor keuangan, sektor layanan
perdagangan, dan sektor infrastruktur sebagai variabel independen dan Kinerja Keuangan
sebagai variabel dependen. Perusahaan yang melakukan Initial Public Offering (IPO) Tahun
2015 yang masih listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) hingga sekarang yang menjadi objek
pada penelitian ini. Data diperoleh dari laporan  keuangan  perusahaan  dua  tahun sebelum
dan dua tahun setelah IPO periode 201 3-2014 dan 2016-2017. Berdasarkan teori dan jurnal-
jurnal pendukung, maka didapatkan perumusan rerangka pemikiran dalam penelitian ini
ditunjukkan pada Gambar 2.1.

2.   Hipotesis
1) Pengaruh  Initial  Public  Offering  terhadap  Kinerja  Keuangan  (Rasio Likuiditas)

Perusahaan yang sedang tumbuh mencari modal untuk melakukan ekspansi adalah
mereka yang  umumnya  menggunakan    penawaran    umum    perdana,  tetapi
perusahaan    atau perusahaan    swasta    besar    yang    ingin    diperdagangkan
secara  publik  juga  dapat melakukannya.  Dalam  penawaran  umum  perdana,
penerbit,  atau   perusahaan  yang meningkatkan permodalan, mendatangkan
perusahaan penjamin emisi atau bank investasi, untuk membantu menentukan jenis
keamanan terbaik yang akan dikeluarkan, menawarkan harga, jumlah saham dan
jangka waktu untuk penawaran pasar (Hadi, 2013)

Meluzin dan Zinecker (2011) dalam penelitian mereka di pasar modal Czech. Sasaran
penelitian mereka adalah untuk menjelaskan perusahaan-perusahaan yang melakukan
IPO di pasar modal Czech dengan cara membandingkan data-data kinerja keuangan
perusahaan tersebut. Hasil dari penelitian mereka adalah perusahaan-perusahaan   yang
melakukan IPO  mengalami  pertumbuhan  kinerja yang sangat pesat dilihat dari
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kinerja keuangannya. Mereka mengambil 7 sampel perusahaan besar yang ada di
Czech. Mereka menilai perusahaan tersebut dengan cara melihat kinerja keuangan
perusahaan -perusahaan tersebut setelah  melakukan  IPO.  Dilihat  dari  data  statistik
dan  analisis  horizontal, perusahaan tersebut mengalami peningkatan kinerja
keuangan yang signifikan setelah IPO di pasar modal Czech.

Selanjutnya, Penelitian yang dilakukan oleh Sen dan Syafitri (2014) bertujuan untuk
membuktikan perbedaan yang terdapat pada kinerja keuangan sebelum dan sesudah
IPO. Didalam penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menguji hipotesis
menggunakan paried-t sampel berpasangangan. Hasil analisis yang  telah  dilakukan
dalam penelitian   ini   dapat   disimpulkan   bahwa   rasio likuiditas, rasio aktivitas,
dan rasio profitabilitas  pada  pengujian  Current  Ratio,  Total    Aset  Turnover,    dan
Return  On Investment    kinerja keuangan  perusahaan sebelum IPO tidak berbeda
secara signifikan setelah IPO pada perusahaan  go public  di  BEI,  serta  pada  rasio
solvabilitas  dan  rasio profitabilitas  dengan pengujian Debt to Equity Rasio bahwa
kinerja keuangan perusahaan sebelum IPO berbeda secara signifikan setelah IPO pada
perusahaan go public di BEI.
H1: Terdapat pengaruh IPO terhadap kinerja keuangan (rasio likuiditas)

2) Pengaruh  Initial  Public  Offering  terhadap  Kinerja  Keuangan  (Rasio Aktivitas)
Tandelilin  (2010)  mengatakan  bahwa  Penawaran  umum  perdana  atau  Initial
Public Offering (IPO) adalah penjualan sekuritas oleh perusahaan yang dilakukan
pertama kali. Menurut Hadi (2013), perusahaan yang telah melakukan penawaran
umum atau go public mendapatkan  beberapa  manfaat,  antara  lain:  Mendapatkan
sumber  pendanaan  baru, memiliki keunggulan kompetitif untuk mengembangkan
usahanya, pembiayaan merger atau akuisisi perusahaan lain dapat dilakukan melalui
penerbitan saham baru, meningkatkan kemampuan perusahaan untuk mempertahankan
hidupnya,  peningkatan  citra perusahaan dan menambah nilai perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ekawani (2016), yang bertujuan untuk membedakan
apakah terdapat  perbedaan  yang  signifikan  antara kinerja  keuangan  perusahaan
sebelum  dan sesudah melakukan Initial Public Offerings (IPO) Di Bursa Efek
Indonesia dilihat dari Current Ratio, Total Assets Turnover, Net profit Margin,  dan
Debt  To Equity.  Populasi penelitian  ini  adalah  perusahaan  yang melakukan  IPO
di  Bursa  Efek  Indonesia  pada tahun 2012  dengan sampel sebanyak 22 perusahaan
yang diambil dengan cara purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
tidak terdapat perbed aan yang signifikan antara kinerja keuangan perusahaan sebelum
dan sesudah Initial Public Offering (IPO) tahun  2011-2013 di  Bursa  Efek  Indonesia
baik  dalam  rasio  likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas maupun rasio
solvabilitas.
H2: Terdapat pengaruh IPO terhadap kinerja keuangan (rasio aktivitas).

3) Pengaruh Sektor Usaha terhadap Kinerja Keuangan (Rasio Likuiditas)
Sektor usaha terdiri dari sektor usaha formal dan informal, dalam penelitian ini sampel
termasuk ke dalam sektor usaha formal. Sektor usaha adalah lapangan atau bidang
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usaha yang mendapat izin dari pejabat berwenang dan terdaftar di kantor
pemerintahan. Badan usaha tersebut apabila dilihat di kantor pajak maupun kantor
perdagangan dan perindustrian terdaftar nama dan bidang usahanya. Terdapat lima
poin analisis yang harus dikerjakan investor secara berurutan sesuai prioritasnya.
Pertama,  analisis  kinerja  keuangan  atau  fundamental  perusahaan.  Kedua, kinerja
sektor atau bidang usaha perusahaan. Ketiga, kinerja makro mikro ekonomi Indonesia,
baik secara data statistik maupun perkembangan bisnis di lapangan (termasuk
pergerakan IHSG, di mana naik turunnya IHSG tentunya akan mengikuti kinerja
makro - ekonomi). Dan keempat, perkembangan ekonomin global. Jika seorang
investor menginginkan sebuah saham dan poin analisis pertama, kedua, dan ketiga
tampak sangat bagus,  namun  poin  keempat  tampak  meragukan,  maka  investor
tersebut  tetap  dapat membeli saham yang diinginkannya. Namun, jika poin analisis
pertama tampak bagus (kinerja perusahaan bagus), namun poin-poin selanjutnya
tampak buruk (sektor usaha dan ekonomnya  sedang  lesu,  IHSG  mungkin  akan
jatuh,  dan  di  luar  negeri  juga sedang mengalami isu negatif tertentu), maka
mungkin sebaliknya untuk tidak berinvestasi pada perusahaan  tersebut,  kecuali  jika
fundamental    perusahaan    yang  diinginkan  investor tersebut terbilang bagus.

Studi  yang dilakukan Hanlon (2007), memberikan identifikasi lebih jauh tentang
industri penerbangan.    Hanlon    mengatakan    industri    penerbangan merupakan
global industri yang beroperasi dengan tingkat perubahan  yang sangat cepat (rapid
change), inovatif, penggunaan teknologi tinggi, dan pertumbuhan industri yang
dinamis, tetapi memperoleh marginal  profitability  yang  rendah (Doganis,  2006).
Sebagai  industri  global, industri penerbangan  sangat  sangat sensitif  terhadap
issue-issue  yang  berkembang  baik  untuk tingkat regional maupun global.
H3:    Terdapat   pengaruh    sektor    usaha    terhadap    kinerja    keuangan   (rasio
likuiditas).

4) Pengaruh Sektor Usaha Terhadap Kinerja Keuangan (Rasio Aktivitas)
Sektor usaha terdiri dari sektor usaha formal dan informal, dalam penelitian ini sampel
termasuk ke dalam sektor usaha formal. Sektor usaha adalah lapangan atau bidang
usaha yang mendapat izin dari pejabat berwenang dan terdaftar di kantor
pemerintahan. Badan usaha tersebut apabila dilihat di kantor pajak maupun kantor
perdagangan dan perindustrian terdaftar nama dan bidang usahanya.

Industri   Keuangan   Non   Bank   (IKNB)   terdiri   atas:   perasuransian, dana
pensiun, lembaga pembiayaan (termasuk perusahaan pembiayaan di dalamnya),
lembaga jasa keuangan khusus, dan lembaga keuangan mikro (LKM). Industri ini
mencatatkan kinerja yang baik dilihat dari tingkat Risk-Based Capital (RBC) juga
terjaga pada tingkat yang memadai melebihi keuntungan minimum, gearing ratio
industri pembiayaan per akhir 2014 berada jauh di bawah ketentuan maksimum dan
Non-Performing Financing (NPF) perusahaan pembiayaan juga terjaga pada level
yang  rendah.  Melihat   kinerja   tersebut,
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OJK    mendorong    IKNB serta meningkatkan pendanaan dengan cara mendorong
para pelaku usaha untuk mengasuransikan usahanya dalam rangka meminimalisir rasio
lingkungan hidup untuk mendukung pelaksanaan pembiayaan berkelanjutan.
H4:    Terdapat pengaruh    sektor    usaha    terhadap    kinerja    keuangan   (rasio
aktivitas).

METODE PENELITIAN

A.  Jenis Penelitian
Sugiyono (2016) mengatakan bahwa, metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah untuk
mendapatkan  data  dengan  tujuan  dan kegunaan  tertentu.  Penelitian  ini    menggunakan
jenis penelitian  kausal,  menurut  Sugiyono  (2016),  yaitu hubungan  yang bersifat sebab
akibat. Tujuan utama dari penelitian kausal ini adalah untuk mendapatkan bukti hubungan
sebab akibat, sehingga dapat diketahui mana yang menjadi variabel yang mempengaruhi dan
mana yang menjadi variabel yang dipengaruhi.

B.  Jenis dan Sumber Data
Data  adalah  kumpulan  informasi  yang  diperoleh  dari  suatu  pengamatan, dapat  berupa
angka, lambang atau sifat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder, yakni data yang tidak diperoleh secara langsung melalui media   perantara   dan
dicatat   oleh   pihak   lain. Menurut  Sekaran  (2011),  data sekunder  adalah  data   yang
mengacu  pada  informasi  yang dikumpulkan  dari sumber yang telah ada. Sumber data
sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri
oleh media, situs web, internet dan seterusnya. Sumber data yang diambil berupa laporan
keuangan perusahaan dua tahun sebelum dan dua tahun setelah Initial Public Offering (IPO)
periode 2013-2014 dan   2016-2017  yang   melakukan  IPO pada   Tahun   2015   dan
diakses  melalui website resmi masing-masing perusahaan dan melalui http://www.idx.co.id/
untuk tambahan informasi.

C.  Metode Pengumpulan Data
Menurut Sugiyono (2016), metode pengumpulan data merupakan langkah yang paling
strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan  d ata.
Pada  penelitian ini,  metode  pengumpulan  datanya menggunakan teknik kepustakaan
(library research). Menurut Jonathan (2006), studi pustaka adalah mempelajari berbagai buku
referensi serta hasil penelitian sebelumnya yang sejenis yang berguna untuk mendapatkan
landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Sedangkan metode yang digunakan untuk
pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi, karena data yang
diperoleh dengan cara mengumpulkan data berupa laporan keuangan dengan menghitung
rasio likuiditas menggunakan current ratio, rasio aktivitas dengan menghitung perputaran
modal kerja dan perputaran piutang serta menggunakan periode laporan keuangan Tahun
2013-2014 dan 2016-2017.
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D.  Populasi dan Sampel Penelitian
Menurut Sugiyono (2016), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau
subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu dan ditetapkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh perusahaan sektor usaha yang  telah  melakukan  IPO  (Initial  Public
Offering)  pada  Tahun  2015 dan menerbitkan laporan keuangan secara lengkap dua tahun
sebelum dan dua tahun setelah yaitu Tahun 2013-2014 dan 2016-2017. Jumlah sampel yang
dipilih berdasarkan teknik purposive sampling dengan kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan yang menawarkan saham perdananya ke publik pada tahun 2015, dan
tercatat di BEI.

2. Tidak menerbitkan laporan keuangan sebelum Initial Public Offering (IPO) secara
lengkap.

Tabel 3.1 : Kriteria Pengambilan Sampel

Berdasarkan tabel 3.1, didapatkan sampel sebanyak 10 perusahaan yang telah memenuhi
kriteria yang terdiri dari 3 perusahaan yang bergerak pada sektor keuangan, 2 perusahaan
yang bergerak pada sektor layanan perdagangan dan investasi, 2 perusahaan yang bergerak
pada sektor infrastruktur,  utilitas  &  transportasi,  dan  3  perusahaan  yang  bergerak  pada
sektor  properti, perumahan dan konstruksi bangunan, sehingga dapat dijadikan sampel pada
penelitian ini.

E.  Definisi dan 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,  2016).  Sesuai    dengan  judul  penelitian  yang  dipilih
penulis  yaitu “Analisis pengaruh Initial Public Offering dan Sektor Usaha terhadap Kinerja
Keuangan”, maka penulis   mengelompokkan  variabel   yang   digunakan  dalam   penelitian
ini   menjadi   variabel independen (X) dan variabel dependen (Y), adapun penjelasannya
sebagai berikut:

1.   Variabel bebas (independent variable)
Variabel bebas (X) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjadi sebab perubahannya
atau timbulnya   variabel   dependen   (terikat)   (Sugiyono,   2016). Dalam   penelitian   ini,
variable independen  yang  sekaligus  dijadikan  sebagai dummy variable. Dumm y variable
adalah variabel yang digunakan untuk mengkuantitatifkan  variabel  yang bersifat  kualitatif
(misal:  jenis  kelamin, ras, agama, perubahan kebijakan pemerintah, perbedaan situasi dan
lain-lain). Dummy variable dalam penelitian ini terdiri dari dua variabel independen yaitu
Initial Public Offering (IPO) sebagai X1, yang terdiri dari sebelum dan setelah dan sektor
usaha sebagai X2, yang terdiri dari sektor keuangan, sektor layanan perdagangan, sektor
infrastruktur. Berikut adalah penjelasan dari tiap-tiap variabel independen:
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a.   Initial Public Offering (X1)
Initial public offering merupakan variabel independen dalam penelitian ini  yang
menggunakan variabel boneka atau dummy variable dengan menggunakan kategori sebelum
dengan kode 0 dan setelah dengan kode 1.  Tandelilin (2010) mengatakan bahwa Penawaran
umum perdana atau IPO (Initial  Public  Offering)  adalah  penjualan  sekuritas  oleh
perusahaan  yang dilakukan pertama kali. Menurut Hadi (2013), perusahaan yang   telah
melakukan penawaran umum atau go public mendapatkan beberapa manfaat, antara lain:
 Mendapatkan sumber pendanaan baru
 Memiliki keunggulan kompetitif untuk mengembangkan usahanya
 Pembiayaan  merger  atau  akuisisi  perusahaan  lain  dapat  dilakukan  melalui

penerbitan saham baru
 Meningkatkan kemampuan perusahaan untuk  mempertahankan hidupnya  e.

Peningkatan citra perusahaan
Selain manfaat yang didapat, perusahaan yang telah go public juga akan mendapatkan
berbagai konsekuensi. Menurut Hadi (2013) berbagai konsekuensi go public tersebut antara
lain: berbagi kepemilikan,  mematuhi  peraturan  pasar  modal  yang  berlaku  biaya  laporan
yang  meningkat, ketakutan untuk diambil alih, dan proses go public mengorbankan tenaga
dan waktu.

b.  Sektor Usaha (X2)
Sektor usaha merupakan variabel independen kedua dalam penelitian ini. Dalam variabel
sektor usaha, terdiri dari beberapa variabel boneka atau dummy variable dengan
menggunakan kategori angka 1 untuk sektor keuangan, sektor layanan, sektor infratsruktur,
dan angka 0 untuk sektor lainnya. Masing-masing sektor akan diuraikan sebagai berikut:

1. Sektor Keuangan
Sektor  keuangan  atau  sektor  jasa  keuangan  adalah  suatu  istilah  yang digunakan
untuk merujuk jasa yang disediakan oleh industri keuangan. Jasa keuangan juga
digunakan untuk merujuk  pada  organisasi  yang  menangani  pengelolaan  dana
bank,     bank  investasi, perusahaan asuransi, perusahaan kartu kredit,   perusahaan
pembiayaan   konsumen, dan sekuritas   adalah   contoh-contoh    perusahaan   dalam
industri   ini   yang   menyediakan berbagai jasa  yang terkait dengan uang dan
investasi.

2. Sektor Layanan Perdagangan, Jasa & Investasi
Sektor yang bergerak di bidang Perdagangan, Jasa dan Investasi, meliputi retail hingga
wholeseller, Wisata, Restoran, Hotel, Periklanan, Percetakan, Perawatan Kesehatan,
Komputer, Perusahaan Investasi dan lainnya. Sektor ini merupakan sektor yang kuat
karena merupakan kebutuhan umum masyarakat sehari-hari.

3. Sektor Infrastruktur, utilitas & transportasi
Perusahaan jasa sektor infrastruktur utilitas dan transportasi te rdiri dari sub sektor
energi, jalan tol, pelabuhan, bandara, & sejenisnya, telekomunikasi, transportasi, dan
konstruksi non bangunan.

4. Sektor Lainnya
Sektor lainnya yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sektor properti, perumahan
& kostruksi bangunan yang nilainya dijadikan nilai konstan, sehingga tidak
diikutsertakan dalam perhitungan koefisien regresi dalam SPSS versi 18.
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2.   Variabel terikat (Dependent variable)
Variabel terikat adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adan ya
variabel bebas (Sugiyono, 2016). Dalam     penelitian ini variabel dependen yang diteliti
adalah kinerja keuangan (Y).

a.   Kinerja Keuangan (Y)
Kinerja didefinisikan sebagai suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu
perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan- aturan pelaksanaan keuangan
secara baik dan benar (Fahmi, 2011). Berikut adalah rasio-rasio yang digunakan dalam
pengukuran variabel kinerja keuangan, antara lain:
 Current Ratio (Rasio Likuiditas)

“Current Ratio merupakan salah satu ratio finansial yang sering digunakan. Tingkat
Current Ratio dapat ditentukan dengan jalan membandingkan   antara   Current
Asset   dengan   Current Liabilities”, (Syamsuddin, 2011):

 Perputaran modal Kerja & Perputaran Piutang (Rasio Aktivitas) A.  Perputaran
Modal Kerja
Perputaran modal kerja atau working capital merupakan salah satu rasio untuk
mengukur atau menilai keefektifan modal kerja perusahaan selama periode tertentu
(Kasmir, 2016):

B.  Perputaran Piutang
Rasio ini mengukur seberapa cepat piutang dilunasi dalam satu tahun Adapun rumus
receivable turnover (perputaran piutang) (Husnan, 2015):

F.  Metode Analisis Data
1.   Analisis Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek
penelitian berdasarkan data variabel yang diperoleh dan kelompok subjek yang diteliti.
Statistik deskriptif dalam penyajian datanya melalui tabel, grafik, diagram lingkaran,
pictogram, perhitungan modus, median, mean, perhitungan penyebaran    data     melalui
perhitungan    rata-rata    dan    standart    deviasi    dan perhitungan persentase. Tahap ini,
peneliti akan melakukan analisis statistik deskriptif dengan menguji nilai current ratio,
perputaran modal kerja, dan perputaran piutang pada masing-masing perusahaan sebelum
dan setelah melakukan Initial Public Offering (IPO) dan membandingkan kinerja masing
- masing   sektor,   antara   lain   sektor   keuangan,   sektor   layanan   perdagangan,
sektor infrastruktur.
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2.   Uji Asumsi Klasik
Uji   asumsi   klasik   adalah   persyaratan   statistik   yang   harus   dipenuhi   pada
analisis regresi   linear berganda yang berbasis ordinary least square (OLS). Jadi analisis
regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik,
misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi
klasik harus dilakukan pada analisis regresi linear, misalnya uji multikolinearitas tidak
dilakukan pada analisis regresi linear sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu
diterapkan pada data cross- sectional.

a.   Uji Normalitas
Uji  normalitas  digunakan  untuk  mengetahui  data  yang digunakan    dalam penelitian
mengikuti atau mendekati distribusi normal. Apabila data tidak berdistribusi  normal
maka menggunakan   uji   statistik   non   parametik.   Kriteria pengujian uji normalitas
adalah sebagai berikut:

1)  Angka signifikansi (sig) >0.05, maka data tersebut berdistribusi normal.
2)  Angka signifikansi (sig) <0.05, maka data tersebut tidak berdistribusi normal.

b.  Uji heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidaksamaan varians dari
residual satu ke pengamatan ke pengamatan yang lain. Model regresi yang memenuhi
persyaratan adalah di mana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke
pengamatan yang lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heteroskedastisitas
dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai
prediksi)  dengan  SRESID  (nilai  residualnya).  Model  yang  baik  didapatkan  jika
tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul di tengah, menyempit
kemudian melebar atau  sebaliknya    melebar kemudian   menyempit.   Uji    statistik
yang dapat digunakan adalah uji Glejser, uji Park atau uji White.

c.   Uji Multikolinearitas
Menurut Ghozali (2013) uji multikolinearitas memiliki tujuan untuk menguji apakah
dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model
regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen nya.
Selanjutnya dijelaskan bahwa deteksi  adanya multikolinearitas dapat  dilihat  dari
besaran  Variance Inflation Factor (VIF) dan tolerance, dengan ketentuan sebagai berikut:

1)     Jika nilai tolerance < 0,1 dan VIF > 10, terjadi multikolinearitas.
2)     Jika nilai tolerance > 0,1 dan VIF < 10, tidak terjadi multikolinearitas.

3.   Analisis Regresi Berganda
Hipotesis pada penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi linear
berganda.  Analisis  Regresi  adalah  analisis  yang  mengukur  pengaruh variabel bebas
terhadap variabel terikat. Pengukuran pengaruh ini melibatkan dua variabel bebas (X)
yang di dalamnya terdapat 4 variabel boneka (dummy variabel) dan 3 variabel terikat (Y),
yang dinamakan analisis regresi linear berganda dengan rumus Y= a+b1X1+b2X2. Nilai
“a” adalah konstanta dan nilai “b” adalah koefisien regresi untuk variabel X. Dalam
penelitian ini, akan diuji pengaruh Initial Public Offering  (X1)  yang  memiliki  dummy
variable dengan   kategori   sebelum   dan setelah dan   sektor   usaha   (X2)   yang   juga
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sebagai variabel  boneka  (dummy variable)  yang  terdiri  dari  sektor  keuangan,  sektor
layanan perdagangan,   dan sektor infastruktur terhadap kinerja keuangan (Y) yang terdiri
dari current ratio, perputaran modal kerja, dan perputaran piutang. Model persamaan
regresi secara sistematis dapat dirumuskan sebagai berikut:
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4.  Uji Hipotesis
a.   Uji t-statistik
Uji T  atau uji  dua sampel yang berpasangan merupakan uji  statistik parametik yang
digunakan  untuk  menguji  apakah  ada perbedaan  antar  dua sampel yang berhubungan
yang  akan  sekaligus  dilakukan  uji  beda  pada  masing-masing variabel  yang
berpasangan..  Data  berasal  dari  dua  pengukuran  atau periode pengamatan yang berbeda
yang diambil dari subyek yang dipasangkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
apakah ada perbedaan kinerja sebelum dan setelah melakukan Initial Public Offering (IPO)
pada Tahun 2015. Kelebihan dalam menggunakan metode ini yaitu; (1) tingkat kesalahannya
lebih kecil dibandingkan dengan    metode    lainnya    (ordinary    least    square),    (2)
dapat mengetahui analisis regresi linear berganda, dan (3) masing-masing koefisinien
memiliki nilai yang lebih terarah.

b.  Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi (R2) sering disebut dengan koefisien determinasi majemuk. R2
menjelaskan  persepsi  variasi  dalam  variabel  terikat  yang  dijelaskan  oleh variabel bebas
(lebih dari satu variabel Xi ; i = 1,2,3,4 ...,k) secara bersama - sama. R2 pada intinya
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mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.
Nilai koefisien determinasi adalah antara 0 dan satu. Nilai R2   yang kecil berarti kemampuan
variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang
mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi
yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari uji heteroskedastisitas,     uji
multikolinieritas,   dan   uji   normalitas.   Tes   ini   akan dilakukan untuk masing -masing
variabel dependen, yaitu current ratio, perputaran modal  kerja,  dan  perputaran  piutang.
Hasil  d ari  setiap tes untuk setiap data variabel dependen adalah sebagai berikut.

a.   Uji Heteroskedastisitas
Salah satu asumsi yang dibuat tentang residual atau kesalahan dalam regresi (OLS)
adalah bahwa kesalahan memiliki varian yang sama tetapi tidak diketahui. Ini dikenal
sebagai varian konstan atau homoskedastisitas. Ketika asumsi ini dilanggar, masalahnya
dikenal sebagai heteroskedastisitas. Untuk  melihat  apakah  heteroskedastisitas muncul
dalam  model  regresi  yang  digunakan dalam penelitian  ini,  maka  uji
heteroskedastisitas dilakukan.  Tes  ini  dilakukan  dengan  menganalisis diagram
scatterplots, yang dibentuk dengan menggunakan program SPSS versi 18. Hasil uji
heteroskedastisitas untuk current ratio, perputaran modal kerja, dan perputaran piutang
dapat d ilihat pada Gambar 4.1 hingga Gambar 4.3.

Gambar 4.1 adalah tentang hasil uji heteroskedastisitas untuk current ratio yang dilakukan
oleh program SPSS 18. Hasil uji heteroskedastisitas untuk current ratio menunjukkan bahwa
titik -titik tersebar secara vertikal di sekitar -1 dan +1. Sementara itu, titik-titik tersebar secara
horizontal sekitar -2 hingga +2. Gambar tersebut menunjukkan bahwa ia menyebarkan titik-
titik yang tidak membuat pola tertentu. Sehingga, karakteristik ini membuktikan bahwa
heteroskeda stisitas tidak ditemukan dalam data current ratio.   Setelah   uji
heteroskedastisitas  dilakukan   untuk   current ratio,  data  dari variabel  dependen  lainnya
juga  harus  diuji.  Uji  heteroskedastisitas  dilakukan untuk perputaran modal kerja
ditunjukkan pada Gambar 4.2.
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Gambar  4.2  adalah  tentang  hasil  uji  heteroskedastisitas  untuk  perputaran modal kerja
yang dilakukan  oleh  program  SPSS  18.  Hasil  uji  heteroskedastisitas untuk  perputaran
modal  kerja menunjukkan bahwa titik-titik tersebar secara vertikal di sekitar -1 dan +1.
Sementara itu, titik-titik tersebar  secara  horizontal  sekitar -2  hingga  +2.  Gambar  tersebut
menunjukkan  bahwa  ia menyebarkan titik- titik tidak membuat pola tertentu. Karakteristik
ini membuktikan bahwa heteroskedastisitas tidak ditemukan dalam data perputaran modal
kerja.     Setelah uji heteroskedastisitas dilakukan untuk perputaran modal kerja, data dari
variabel dependen lainnya juga harus diuji. Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk perputaran
modal kerja, yang ditunjuk kan pada Gambar 4.3.

Gambar 4.3 adalah tentang hasil uji heteroskedastisitas untuk perputaran piutang yang
dilakukan oleh program SPSS 18. Hasil uji heteroskedastisitas untuk perputaran piutang
menunjukkan bahwa titik-titik  tersebar  secara  vertikal  di sekitar -1 dan +1. Sementara itu,
titik-titik tersebar secara horizontal sekitar -2 hingga +2. Gambar tersebut menunjukkan
bahwa ia menyebarkan titik-titik tidak membuat pola tertentu. Karakteristik ini membuktikan
bahwa heteroskedastisitas tidak ditemukan dalam data perputaran piutang.

b.  Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan program SPSS versi 18, dan uji
multikolinieritas dalam program SPSS versi 18 dilakukan bersamaan dengan uji regresi.
Multikolinearitas dalam program SPSS versi 18 dapat dilihat dengan menganalisis nilai
toleransi dan VIF. Untuk memastikan bahwa tidak ada multikolinieritas dalam model
regresi yang digunakan dalam penelitian ini, nilai toleransi harus lebih tinggi dari 0,10,
dan nilai VIF harus lebih rendah dari
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10,00. Hasil   uji   multikolinieritas  untuk   setiap   variabel   dependen   (current   ratio,
perputaran modal kerja,   dan perputaran piutang) dari program SPSS versi   18
ditunjukkan pada Tabel 4.1 hingga Tabel 4.3.

Pada Tabel 4.1 ditunjukkan bahwa dalam kolom collinearity statistics, nilai toleransi untuk
X1 adalah 1,0 dan X2, X3, dan X4  secara berturut-turut sebesar 0,714, 0,750, dan 0,750 yang
berarti lebih tinggi dari 0,1000, dan nilai VIF adalah 1,000 untuk X1, 1,400 untuk X2, 1,333
untuk X3 dan X4 yang berarti lebih rendah dari 10,00. Hasilnya memenuhi persyaratan untuk
model regresi tanpa multikolinieritas. Dengan hasil ini, terbukti bahwa tidak ada
multikolinieritas dalam model regresi current ratio.  Hasil uji multikolinieritas untuk variabel
dependen lainnya (perputaran modal kerja) ditunjukkan pada Tabel 4.2.

Tabel 4.2. Hasil Uji Multikolinearitas Untuk Perputaran Modal Kerja
Coefficientsa

Pada Tabel 4.2 ditunjukkan bahwa dalam kolom collinearity statistics, nilai toleransi untuk
X1 adalah 1,000 dan X2, X3, dan X4  secara berturut-turut sebesar 0,714, 0,750, dan 0,750
yang berarti lebih tinggi dari 0,10, dan nilai VIF adalah 1,000 untuk X1, 1,400 untuk X2,
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1,333 untuk X3 dan X4 yang berarti lebih rendah dari 10,00. Hasilnya memenuhi persyaratan
untuk model regresi tanpa multikolinieritas. Dengan hasil ini, terbukti bahwa tidak ada
multikolinieritas dalam model regresi perputaran modal kerja.    Untuk menguji apakah model
regresi untuk perputaran piutang tidak memiliki multikolinieritas, uji multikolinieritas juga
dilakukan untuk menguji perputaran piutang yang tidak tetap. Nilai toleransi dan VIF X1, X2,
X3, dan X4   dalam uji multikolinieritas untuk perputaran piutang variabel dependen akan
ditunjukkan pada Tabel 4.3.

Tabel 4.3. Hasil Uji Multikolinearitas Untuk Perputaran Piutang

c.   Uji Normalitas
Uji  normalitas dilakukan  dengan  menggunakan  uji  Kolmogorov-Smirnov yang dihitung
dengan program SPSS versi 18. Untuk variabel dependen, current ratio, perputaran modal
kerja, dan perputaran  piutang kesepuluh emiten  yang melakukan IPO Tahun 2015 selama 4
tahun, sehingga jumlah sampel adalah 40. Dengan N = 40, nilai tabel-Kolmogorov adalah
0,210. Untuk menguji apakah distribusi data normal, nilai Kolmogorov harus lebih rendah
dari tabel Kolmogorov, yaitu 0,210. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada Tabel 4.4 hingga
Tabel 4.6.

Tabel 4.4. Hasil Uji Normalitas Untuk Current Ratio
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test
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SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Simpulan yang dapat diambil setelah dilakukan pengolahan dan analisis data pada bab
sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Rata-rata kinerja likuiditas yang diukur dengan current ratio sebelum IPO sebesar 2,31
dan setelah IPO sebesar 3,00 dengan perbedaan sebesar 0,69. Artinya, kesepuluh
emiten pada seluruh sektor mengalami peningkatan kinerja current ratio setelah
mengikuti kegiatan IPO. Hal  ini  menjelaskan bahwa setelah melakukan IPO
perusahaan mengalami peningkatan kemampuan dalam bersaing dengan perusahaan
lainnya di sektor sejenis dan mampu berkembang dengan baik.

2. Rata-rata  kinerja  aktivitas  yang  diukur  dengan  perputaran  modal  kerja  dan
perputaran piutang,  yang masing-masing mengalami peningkatan kinerja dengan
perbedaan sebesesar 2,54 dan 1,70 dengan rata-rata kinerja aktivitas modal sebelum
IPO sebesar 1,63 dan setelah IPO 4,17 sekaligus rata-rata kinerja aktivitas piutang
sebelum IPO sebesar 1,66 dan setelah IPO 3,35.

3. Rata-rata kinerja current ratio antar sektor yang dianggap telah memenuhi kriteria
yaitu dimiliki oleh sektor infrastruktur sebesar 1,81, sehingga sektor tersebut lebih
unggul dibanding sektor lainnya dalam pemenuhan kewajiban jangka pendek dan tetap
mendapat keuntungan dari pengelolaan aktivanya.

4. Rata-rata  kinerja  aktivitas  modal  kerja  terbaik  antar  sektor  yaitu  sektor infrastruk
tur sebesar  2,88  dibandingkan  sektor  lainnya  dengan perbedaan  sebesar  3,06  dan
kinerja aktivitas piutang terbaik yaitu sektor infrastruktur sebesar 2,53 dengan
perbedaan

5. Uji   hipotesis   telah   membuktikan  bahwa   kinerja   aktivitas   sebelum   dan setelah
IP O memiliki hasil yang signifikan, yang berarti memiliki perbedaan kinerja baik
aktivitas modal kerja maupun aktivitas piutang yang nyata lebih baik setelah IPO.
Sedangkan kinerja current ratio memberikan hasil yang tidak signifikan baik sebelum
dan setelah IPO, berarti tidak mengalami  perbedaan  kinerja  current  ratio  (sama)
sebelum  dan  setelah  IPO.  Sehingga dengan kata lain kegiatan IPO hanya berdampak
pada kinerja aktivitas saja, sedangkan tidak untuk kinerja likuiditas.

6. Secara keseluruhan, dari keempat sektor pada tiga variabel dependen, hanya terdapat
satu sektor usaha yang memiliki perbedaan positif (signifikan) kinerja likuiditas
(current ratio) antar sektor yaitu sektor layanan yang dibandingkan dengan sektor
lainnya. Sehingga, dapat dikatakan bahwa sebagian besar sektor usaha tidak memiliki
pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal tersebut dikarenakan perusahaan yang akan
go-public tidak dibatasi oleh jenis perusahaan tetapi ditentukan atas dasar kinerja
keuangannya.

Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dintha dan
Supriatna (2019), yang mengatakan bahwa tidak terdapat perbedaan kinerja keuangan
sebelum IPO secara signifikan jika dibandingkan dengan nilai setelah IPO pada perusahaan
go public pada tahun 2014. Namun sejalan jika dilihat dari nilai statistik deskriptif nilai rasio
pertumbuhan sesudah IPO terdapat peningkatan dengan nilai TATO yang positif. Hal ini
menjelaskan bahwa setelah melakukan IPO perusahaan mengalami peningkatan kemampuan
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dalam bersaing dengan perusahaan lainnya  di sektor sejenis dan mampu berkembang dengan
baik dan memiliki perbedaan yang signifikan.

Saran
Kinerja  penelitian  ini  hanya  menggunakan  dua  aspek       untuk menganalisisnya yaitu
dalam segi   kelancaran   dan   aktivitas   usaha   yang   mana termasuk aspek proses (input).
Disarankan peneliti  selanjutnya untuk  menambahkan  aspek  output   yang   terdiri  dari
keuntungan (profitabilitas), pertumbuhan, solvabilitas, dan evaluasi dalam menganalisis
kinerja keuangan.
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ABSTRAK
Alfian Wedding Organizer merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang jasa
penyewaan tenda dan peralatan pesta. Alfian Wedding Organizer berada di Desa Bumi
Restu, Kecamatan Abung Surakarta, Lampung Utara. Saat ini persaingan bisnis dibidang
Jasa penyewaan tenda dan peralatan pesta sangat ketat, hal ini ditandai dengan seiring
bertambahnya jumlah perusahaan yang menggeluti jenis usaha ini, tingginya persaingnya
membuat menurunnya pendapatan Alfian Wedding Organizer dan menjadi suatu ancaman
dalam menjalankan bisnisnya, untuk itu perusahaan harus memiliki strattegi yang tepat
agar dapat bersaing dan mempertahankan bisnisnya.  Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui  strategi bisnis yang tepat untuk dijalankan oleh Alfian Wedding Organizer
dan merekomendasikan prioritas strategi yang dianalisis dengan metode analisis deskriptif,
tahapan formulasinya yaitu matriks IFE dan EFE, matriks IE, matriks SWOT dan
pemilihan prioritas strategi alternatif dengan menggunakan analisis QSPM.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor internal perusahaan terdapat 7 kekuatan
dan 6 kelemahan, pada faktor eksternal terdapat 4 peluang dan 5 ancaman. Berdasarkan
matriks IFE dan EFE menghasilkan skor total 2,9 dan 3,0 yang kemudian hasil matriks IFE
dan EFE dilakukan pemetaan dalam matriks IE, Alfian Wedding Organizer berada pada
posisi Growth and Build   (tumbuh dan berkembang). Hasil analisis SWOT dihasilkan
delapan strategi yang kemudian diprioritaskan dengan menggunakan analisis QSPM dan
dihasilkan tiga strategi alternatif utama yaitu melakukan perluasan pangsa pasar,
memelihara kualitas mutu produk dan melakukan inovasi produk dan jasa.

Kata kunci : Alfian Wedding Organizer, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Matriks IFE,
Matriks EFE, Matriks IE, Matriks SWOT, QSPM.
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ABSTRACT
Alfian Wedding Organizer is a company engaged in tent rental and party equipment.
Alfian  Wedding  Organizer  is  located  in  Bumi  Restu  ,  Abung Surakarta, North
Lampung. Currently the business competition in the field of tent rental services and party
equipment are very strict, there are characterized by increasing number of companies
wrestling with this type of business, the high competition makes decreasing income Alfian
Wedding Organizer and a threat in running its business, for that the company must have
rightstrategies to be able to compete and maintain their business. This study aims to find
out the right business strategy  to  be  run  by  Alfian  Wedding  Organizer  and
recommend  priority strategies  that  are  analyzed  by  descriptive  analysis  method,  the
formulation stages, namely IFE and EFE matrix, IE matrix, SWOT matrix and selection of
alternative strategic alternatives using QSPM analysis.

The results  of  this  study indicate that  the  company's  internal  factors  have 7 strengths
and 6 weaknesses, in external factors there are 4 opportunities and 5 threats. Based on the
IFE and EFE matrix, it produces a total score of 2.9 and 3.0 which is then mapped in the IE
matrix and EFE matrix results, Alfian Wedding Organizer is in the Growth and Build
position (growing and developing). The results  of  the  SWOT  analysis  produced  eight
strategies  which  were  then prioritized using QSPM analysis and resulted in three main
alternative strategies, namely expanding market share, maintaining product quality and
product and service innovation.

Key words : Alfian Wedding Organizer, Internal Factors, External Factors, IFE Matrix,
EFE Matrix, IE Matrix, SWOT Matrix, QSPM.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Era globalisasi seperti sekarang ini berdampak pada dunia bisnis yang mengalami
kemajuan pesat. Persaingan bisnis terus mengalami perkembangan dan usaha-usaha baru
mulai bermunculan, serta banyaknya inovasi bisnis baru memperlihatkan  kemajuan
perekonomian.  Situasi seperti  ini,  menuntut  para pelaku   bisnis untuk merumuskan
sekaligus menerapkan strategi-strategi bisnis agar tidak hanya dapat bertahan dan
mengembangkan bisnis yang dijalani namun juga dapat  bersaing. Pelaku bisnis harus
memiliki keunggulan strategi agar dapat merebut dan menguasai pangsa pasar yang ada,
untuk itu strategi menjadi kunci dari pencapaian keunggulan bersaing dan keberhasilan
sebuah bisnis.

Menurut Rangkuti (2014), strategi adalah alat yang sangat penting untuk mencapai tujuan,
sedangkan menurut Pearce dan Robinson (2008) strategi adalah rencana manajer yang
berskala besar dan berorientasi kepada masa depan untuk berinteraksi dengan lingkungan
persaingan guna mencapai sasaran-sasaran perusahaan. Kedua pengertian tersebut dapat
disatukan dan disimpulkan bahwa suatu  strategi  merupakan  rencana  jangka  panjang
yang  dilakukan  perusahaan untuk  mencapai  tujuan  dengan  memperhatikan  lingkungan
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perusahaan,  baik secara internal maupun eksternal untuk memperoleh keunggulan
bersaing. Perusahaan   yang   memilih   strategi   keunggulan   bersaing   yang   tepat
untuk diterapkan perlu melihat situasi dan kondisi pasar serta menilai kedudukan atau
posisi usaha bisnis di pasar. Hal tersebut dapat dilakukan dengan  cara  analisis terhadap
lingkungan   bisnis baik lingkungan   eksternal maupun lingkungan internal. SWOT adalah
salah satu alat analisis lingkungan eksternal dan internal. SWOT dimaksudkan untuk
mengidentifikasi kekuatan (strength) dan kelemahan (weakness)  yang berasal dari
lingkungan internal bisnis serta mengidentifikasi peluang  (opportunity)  dan  ancaman
(threat)  yang  berasal  dari  lingkungan eksternal perusahan.

Menurut   data   yang   diperoleh   dari   Badan   Pusat   Statistik   (BPS) menyebutkan
bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada tahun 2017 tumbuh sebesar 5,07 persen
lebih tinggi dibanding pencapaian tahun 2016 yaitu sebesar 5,03 persen. Pertumbuhan
tertinggi dicapai oleh perusahaan yang bergerak dibidang jasa yaitu sebesar 9,25 persen.
Data tersebut menunjukan cukup ketatnya persaingan bisnis yang bergerak dibidang
jasa.Salah satu persaingan bisnis yang cukup ketat yaitu terjadi pada bisnis yang bergerak
dibidang jasa penyewaan tenda dan peralatan pesta. Perkembangan bisnis pada bidang jasa
penyewaan tenda dan peralatan pesta pesat karena permintaan konsumen yang terus
meningkat di berbagai kota khususnya di provinsi Lampung. Sebagian orang memilih
berbisinis dibidang jasa penyewaan  tenda dan  peralatan  pesta ini  karena bisnis  tersebut
dianggap cukup menguntungkan,  karena  pada dasarnya setiap orang yang akan
mengadakan suatu pesta atau acara lainnya akan membutuhkan jasa ini. Perkembangan
bisnis jasa penyewaan tenda dan peralatan pesta di Lampung ditandai dengan semakin
bertambahnya jumlah bisnis jasa penyewaan tenda dan alat pesta baik yang berkonsep
tradisional maupun berkonsep modern baik di daerah perkotaan kota maupun di pedesaan.

Salah  satu  bisnis  di  bidang  jasa  penyewaan  tenda dan  peralatan  pesta adalah Alfian
Wedding Organizer. Alfian Wedding Organizer merupakan bisnis milik perorangan yang
didirikan oleh Bapak Lagimin pada tahun 2010. Alfian Wedding Organizer beralamat di
Desa Bumi Restu, Kecamatan Abung Surakarta, Kabupaten Lampung Utara. Bisnis ini
mengalami perkembangan dari tahun ke tahun dari segi jenis dan jumlah unit tenda
maupun paralatan pesta.

Berbagai macam strategi telah diterapkan pada Alfian Wedding Organizer untuk dapat
merebut dan menarik perhatian pelanggan serta dapat mengimbangi persaingan yang cukup
ketat dalam dunia bisnis, mulai dari dekorasi yang bernuansakan tradisional, hingga
modern yang memberikan kesan mewah, pelayanan   yang  sifatnya  dapat   memuaskan
pelanggan   untuk   mendapatkan loyalitas pelanggan, serta memberikan kesan yang positif
bagi konsumen. Tidak hanya   itu   untuk   memaksimalkan   pelayanan   Alfian   Wedding
Organizer mempunyai  karyawan  yang  ahli  dibidangnya.  Inilah  yang  menjadi  kekuatan
Alfian Wedding Organizer dalam memaksimalkan kepuasan konsumen. Tabel berikut
menunjukan jumlah karyawan Alfian Wedding Organizer berdasarkan keahliannya
masing-masing:
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Tabel 1.1 Jumlah Karyawan Alfian Wedding Organizer Tahun 2018
No Keterangan Jumlah
1. Bagian Pemasangan Tenda dan Peralatan Pesta 5

2. Tata Rias 3

3. Fotografer 2

4 Staf administrasi 1

Total 11

Sumber: Alfian Wedding Organizer, 2018

Alfian Wedding Organizer mempertahankan persaingannya dengan lebih menekankan
strategi kualitas jasa. Alfian Wedding Organizer selalu memperbaiki kualitas peralatan
yang disewakan, dengan mempertahankan kebersihan tenda dan peralatan yang disewakan
untuk meningkatkan kenyamanan dan kepuasan penyewa.  Hingga  saat  ini,  Alfian
Wedding  Organizer  mempunyai  kelemahan antara lain, Alfian Wedding Organizer
belum mempunyai struktur organisasi yang baik untuk menjalankan bisnisnya, sistem
pembukuan yang dimiliki belum lengkap,  belum dapat  memaksimalkan  promosi,  serta
pangsa  pasar  Alfian Wedding Organizer masih terfokus pada wilayah satu kecamatan
yaitu Abung Surakarta yang memiliki luas wilayah 110,51 Km² dengan 9 Kelurahan. Hal
tersebut dikarenakan Alfian Wedding Organizer masih mempertimbangkan biaya
transportasi untuk pengangkutan barang serta biaya transportasi karyawan.

Alfian Wedding Organizer mengalami hambatan untuk dapat bersaing kepasar yang lebih
luas  dikarenakan banyaknya pesaing yang mulai bermunculan yang menawarkan jasa
sejenis dengan kualitas yang lebih baik. Berikut ini adalah daftar pesaing AlfianWedding
Organizer:

Tabel 1.2 Daftar Nama Pesaing Alfian Wedding Organizer di Kecamatan
Abung Surakarta Tahun 2018

No Nama Usaha Alamat

1. Sulthoni Wedding Organizer
Jl. Anggrek No.39, Bumi Raharja, Abung Surakarta,
Lampung Utara.

2. SutisWedding Organizer
Jl.   Dwipangga No.4, Karya Sakti, Abung Surakarta,
Lampung Utara.

3. SriWedding Organizer
Jl. Jati Agung No.21 Purba Sakti, Abung Surakarta,
Lampung Utara.

Sumber: Alfian Wedding Organizer, 2018

Beberapa pesaing Alfian Wedding Organizer antara lain Sulthoni wedding organizer yang
sudah ada sebelum Alfian Wedding Organizer didirikan. Pada tahun 2010 sampai dengan
tahun 2014 Alfian Wedding Organizer hanya memiliki satu pesaing yaitu Sulthoni
Wedding Organizer yang memiliki peralatan lengkap, pangsa pasar lebih luas dan lebih
berpengalaman di bandingkan dengan Alfian Wedding Organizer, dengan kualitas produk
yang standard dan harga yang ditawarkan lebih tinggi dibandingkan dengan pesaing
lainnya. Pada tahun 2015 muncul pesaing baru yaitu Sutis Wedding Organizer dengan
kualitas produk standar dan harga yang lebih murah. Pesaing lain mulai muncul pada tahun
2017 yaitu Sri Wedding Organizer yang memiliki produk modern yang lebih menarik
dengan kualitas lebih baik dan harga yang ditawarkan cukup terjangkau namun peralatan
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yang dimiliki tidak lengkap dan pangsa pasarnya masih sedikit dibandingkan pesaing lain.
Tabel berikut menunjukan data penjualan Usaha Penyewaan Tenda dan Peralatan Pesta di
Kecamatan Abung Surakarta:

Tabel 1.3 Data Penjualan Usaha Penyewaan Tenda dan Peralatan Pesta di
Kecamatan Abung Surakarta Tahun 2017

No. Nama usaha
Penjualan

(Rp)
Persentase

(%)
1 Alfian Wedding Organizer 570.815.000,- 27

2 Sulthoni Wedding Organizer 542.000.000,- 26

3 SutisWedding Organizer 620.500.000,- 30

4 SriWedding Organizer 351.300.000,- 17

Total 2.084.615.000,- 100
Sumber: Alfian Wedding Organizer, 2018

Berdasarkan  tabel  1.3  dan  uraian  tentang  pesaing  diatas  menunjukan bahwa posisi
Alfian Wedding Organizer di bawah Sutis Wedding Organizer, sedangkan posisi Sulthoni
Wedding Organizer dan Sri Wedding Organizer berada di bawah Alfian Wedding
Organizer. Berikut merupakan gambaran pangsa pasar perusahaan Wedding Organizer di
Kecamatan Abung Surakarta, Lampung Utara dengan diagram pie:

Gambar 1.1 Persentase Pangsa Pasar Alfian Wedding Organizer
di Kecamatan Abung Surakarta, Lampung Utara

Sumber : Data diolah, 2018

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang pada tabel 1.6 diatas, data menunjukkan penurunan
jumlah pendapatan Alfian Wedding Organizer pada tiga tahun terakhir, maka rumusan
masalah yang diambil adalah:“Strategi bisnis apakah yang paling tepat dilakukan Alfian
Wedding Organizer dalam menghadapi persaingan?”
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TINJAUAN PUSTAKA

A    Strategi
1. Pengertian Strategi
Menurut   David, (2011) strategi  adalah  sarana bersama dengan tujuan jangka panjang
hendak dicapai. Strategi bisnis mencakup ekspansi geografis, diversifikasi, akusisi,
pengembangan produk, penetrasi pasar, pengetatan, divestasi, likuidasi, dan joint venture.

Menurut Rangkuti (2014) Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Daripengertian
tersebut, maka ditariklah kesimpulan bahwa strategi merupakan proses perencanaan  yang
dilakukan oleh sebuah perusahaan atau seseorang dengan bahan pertimbangan berupa
faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan untuk mencapai sasaran yang diinginkan,
sehingga mampu untuk unggul dari pesaingnya.

Perencanaan strategi hampir selalu dimulai dari “apa yang dapat terjadi” bukan dimulai
dari “apa yang terjadi”. Terjadinya kecepatan inovasi pasar baru dan perubahan pola
konsumen memerlukan kompetensi inti (core competencies).Perusahaan perlu mencari
kompetisi inti di dalam bisnis yang dijalankannya. Pemahaman yang baik mengenai
konsep strategi dan   konsep- konsep  lain  yang  berkaitan,  sangat  menentukan
suksesnya  strategi  yang disusun.

Konsep-konsep tersebut adalah sebagai berikut:
a. Distinctive Competence :

Tindakan yang dilakukan oleh perusahaan, agar dapat melakukan kegiatan lebih baik
dibandingkan dengan pesaingnya.

b. Competitive Advantage :
Kegiatan  spesifik  yang  dikembangkan  oleh  perusahaan  agar lebih  unggul
dibandingkan dengan pesaingnya.

Berikut   ini   adalah   gambaran   tentang   bagaimana   konsep   strategi   yang digunakan
oleh perusahaan atau organisasi.

2. Tipe-tipe Strategi
Menurut  Rangkuti  (2014),  pada  prinsipnya  strategi  dapat  dikelompokkan berdasarkan
tipe-tipe strategi, yakni sebagai berikut:

1. Strategi Manajemen
Strategi  manajemen  meliputi  strategi  yang  dapat  dilakukan  oleh manajemen
dengan orientasi pengembangan strategi secara makro. Misalnya, strategi
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pengembangan  produk,  strategi  penetapan harga,  strategi  akuisisi, strategi
pengembangan pasar, strategi mengenai keuangan, dan sebagainya.

2. Strategi Investasi
Strategi ini merupakan kegiatan yang berorientasi pada investasi. Misalnya, apakah
perusahaan ingin melakukan strategi pertumbuhan yang agresif   atau berusaha
mengadakan penetrasi pasar, strategi    bertahan, strategi pembangunan kembali
suatu divisi baru atau strategi divestasi dan sebagainya.

3. Strategi Bisnis
Strategi   bisnis  ini  sering  juga disebut   strategi  bisnis   secara  fungsional karena
strategi ini berorientasi pada fungsi-fungsi kegiatan manajemen. Misalnya, strategi
pemasaran, strategi produksi atau operasional, strategi distribusi, strategi organisasi,
dan strategi-strategi yang berhubungan dengan keuangan.

B. Manajemen Strategi
1. Pengertian Manajemen Strategi
Menurut Amirullah (2015) manajemen strategi terbentuk dari 2 kata yaitu manajemen dan
strategi, dimana manajemen strategi merupakan ilmu dalam membuat (formulating)
menerapkan dan mengevaluasi keputusan-keputusan strategi antar fungsi-fungsi
manajemen yang memungkinkan sebuah organisasi mempunyai tujuan yang disesuaikan
dengan   kondisi   lingkungan   dimana organisasi itu berada. Dalam hal ini manajemen
strategi mencakup aliran keputusan, cara-cara membentuk strategi,  membuat keputusan
desain serta program perusahaan dan mengembangkan strategi-strategi yang efektif.

David (2009) mendefinisikan manajemen strategis sebagai seni dan pengetahuan dalam
merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan-keputusan lintas-
fungsional yang memampukan sebuah organisasi mencapai tujuannya. Manajemen
strategis berfokus pada usaha untuk mengintegrasikan manajemen, pemasaran, keuangan  /
akuntansi, produksi  / operasi, penelitian dan pengembangan, serta sistem informasi
komputer untuk mencapai keberhasilan organisasional.

Dengan     demikian,     manajemen     strategi  adalah     suatu     tindakan manajerial yang
mencoba untuk mengembangkan potensi perusahaan didalam mengeksploitasi peluang
bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan berdasarkan
misi perusahaan. Implikasi dari pengertian tersebut adalah perusahaan berusaha
meminimalkan kekurangan (kelemahan), dan  berusaha  melakukan  adaptasi  dengan
lingkungan  sekitar  baik  mikro maupun makro.

2. Tahapan Manajemen Strategi
Manajemen strategis memberikan kerangka kerja bagi kegiatan perusahaan yang dapat
meningkatkan ketanggapan dan fungsi perusahaan. Manajemen strategis membantu
manajer mengembangkan konsep yang jelas mengenai perusahaan. Selain itu manajemen
strategis memungkinkan perusahaan mempersiapkan diri menghadapi lingkungan kegiatan
yang cepat berubah.
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Keunggulan penting dari manajemen strategis adalah membantu para manajer melihat
adanya peluang yang mengandung resiko dan peluang yang aman dan memilih diantara
salah satu peluang-peluang yang ada. Perencanaan strategis juga mengurangi kemungkinan
kesalahan dan kejutan yang tidak menyenangkan, karena penelitian yang seksama telah
dilakukan terhadap sasaran, tujuan, strategi.

Menurut  David  (2011)  proses  manajemen  strategi  terdiri  atas  tiga  tahap  :
perumusan strategi, penerapan strategi, dan penilaian strategi.

1. Perumusan  strategi  merupakan   gabungan  antara  kondisi  eksternal  dan internal
perusahaan saat ini dengan tujuan yang akan dicapai di masa yang akan datang.
Perumusan strategi mencakup :

a. Pengembangan visi dan misi
b. Identifikasi ancaman dan peluang eksternal suatu perusahaan
c. Identifikasi kelemahan dan kekuatan  internal perusahaan
d. Menetapkan tujuan jangka panjang
e. Identifikasi alternatif – alternatif strategi.
f. Pemilihan strategi.

Perusahaan memiliki sumber daya yang terbatas, oleh karena itu, perusahaan harus
memilih langkah strategi yang menguntungkan dan bermanfaat paling besar.

2. Penerapan strategi sering kali disebut tahap aksi dari manajemen strategis, yang
berarti  memobilisasi  karyawan  dan  manajer  untuk  melaksanakan strategi  yang
telah dirumuskan. Yang dilakukan dalam penerapan strategi diantaranya :

a. Menetapkan tujuan tahunan b.   Membuat kebijakan
b. Memotivasi karyawan
c. Mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi yang telah dirumuskan dapat

dijalankan.
3. Penilaian strategi merupakan suatu cara untuk menentukan apakah strategi tertentu

sudah   berjalan   dengan   baik   atau   tidak,   penilaian   strategis merupakan
tahap   terakhir   dalam   manajemen   strategis.    Tiga   aktivitas penilaian strategi
diantaranya :

a. Peninjauan    kembali    faktor-faktor    eksternal    dan    internal    yang
dijadikan sebagai landasan sebuah strategi.

b. Pengukuran kinerja.
c. Pengambilan langkah korektif.

C. Keunggulan Bersaing
1. Pengertian Keunggulan Bersaing
Menurut  Kotler  (2001)  pengertian  keunggulan  bersaing  yaitu: “Keunggulan atas
pesaing yang didapatkan 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.
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Selanjutnya  Porter  (David,2009)  menyatakan  bahwa  ada  tiga  tipe pilihan strategi
generik   yang   dapat   dilakukan perusahaan   untuk   memproleh keunggulan bersaing
yaitu :

1) Strategi kepemimpinan biaya rendah (the cost of leadership)
Strategi kepemimpinan biaya rendah (the cost of leadership) yaitu serangkaian
tindakan integratif yang dirancang untuk memproduksi dan menawarkan barang/jasa
pada biaya paling rendah relatif terhadap para pesaing dengan ciri- ciri yang dapat
diterima oleh para pelanggan.

2) Strategi Differensiasi
Strategi     differensiasi     yaitu     serangkaian     tindakan     integratif     yang
dirancang untuk memproduksi dan menawarkan barang/jasa pada pelanggan hal-hal
yang penting dan unik bagi mereka.

3) Strategi Fokus
Strategi fokus yaitu serangkaian tindakan integratif yang dirancang untuk
memproduksi dan   menawarkan   barang/jasa   yang   melayani   kebutuhan segmen
persaingan tertentu, produk tertentu untuk pasar tertentu atau pasar wilayah geografi
tertentu atau biasa disebut ceruk pasar (special product for special segment, or for
special market).

Perusahaan yang bersaing dalam pasar sasaran yang sama selalu akan berbeda dalam
tujuan dan sumber dayanya. Ada perusahaan yang berukuran kecil, ada perusahaan yang
berukuran besar.

2. Konsep Bersaing
Untuk   berhasil   dalam   upaya   merebut   dan   memenangkan   persaingan merupakan
suatu hal yang memerlukan pemikiran, perencanaan strategis yang matang dan
komprehensif. Ada banyak aspek yang terkait dengan usaha memenangkan suatu
persaingan (Sunyoto, 2015). Menurut Frinces (dalam Sunyoto, 2015), aspek-aspek yang
dapat diidentifikasi terkait usaha memenangkan suatu persaingan adalah sebagai berikut:

1) Menentukan apa yang dipersaingkan
2) Merumuskan tujuan persaingan atau yang akan dipersaingkan
3) Sasaran strategis dari persaingan
4) Ruang lingkup persaingan
5) Waktu  persaingan  dinyatakan  sebagai  titik  awal persidangan  dan kapan usaha

atau kegiatan persaingan akan dilakukan atau dimulai
6) Membuat rencana strategis yang komprehensif dari agenda persaingan
7) Membuat analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threat) lawan

persaingan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan lawan serta mengkaji secara
kritis potensi dan prospek.

Secara umum, konsepsi persaingan adalah adanya kondisi persaingan yang memerlukan
suatu sikap dan tindakan yang dirancang secara sistematik berisikan analisis lingkungan,
strategi dan kebijakan strategis bersaing untuk mengungguli pihak lain (lawan) untuk
mempertahankan, mengambil dan merebut potensi, peluang dan posisi strategis yang akan,
sedang, dan telah diambil/direbut oleh pihak lain (lawan) karena berpotensi mengurangi,
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mempersulit, mengancam, dan membahayakan pangsa pasar, keuntungan, dan prospek
pertumbuhan   dan   pekembangan   produk,   jasa   dan   organisasi (Sunyoto, 2015).

D. Analisis Faktor Lingkungan Eksternal
Menurut David (2012), analisis terhadap lingkungan eksternal bertujuan untuk
mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi suatu perusahaan, sehingga
perusahaan memiliki kemampuan untuk dapat merumuskan suatu strategi. Analisis
lingkungan eksternal menekankan kepada evaluasi terhadap peristiwa di luar kendali
sebuah perusahaan.
Lingkungan eksternal dapat dibagi dalam dua kelompok, yaitu:

1. Lingkungan Jauh Perusahaan
Menurut Pearce and Robinson (2009) lingkungan jauh eksternal terdiri dari
faktor-faktor yang bersumber dari luar dan biasanya tidak berhubungan dengan
situasi operasional perusahaan yaitu politik, ekonomi, sosial, budaya, demografi,
teknologi atau sering disebut PEST.

a. Faktor Politik
Faktor-faktor politik menentukan parameter legal dan regulasi yang
membatasi operasi perusahaan. Kendala politik dikenakan atas perusahaan
melalui keputusan tentang perdagangan yang adil, undang-undang
antitrust, program perpajakan, kebijakan tentang polusi dan penetapan
harga, batasan administratif dan berbagai tindakan yang dimaksudkan
untuk melindungi pekerja, konsumen, masyarakat umum dan lingkungan.
Faktor politik dapat memberikan dan menjadi peluang atau ancaman bagi
suatu perusahaan.

b. Faktor Ekonomi
Faktor  ekonomi  berkaitan  erat  dengan  sifat  dan  arah  sistem  ekonomi
tempat suatu perusahaan beroperasi. Pola konsumsi dipengaruhi oleh
kesejahteraan relatif berbagai segmen pasar, dalam perencanaan
strateginya perusahaan harus mempertimbangkan kecenderungan ekonomi
di segmen- segmen  yang mempengaruhi industri. Faktor-faktor ekonomi
yang harus di pertimbangkan adalah tingkat penghasilan yang dapat
dibelanjakan (disposable income), kecenderungan belanja masyarakat
(propensity to spend), suku bunga primer,  laju  inflasi  serta
kecenderungan  pertumbuhan  pendapatan  nasional bruto (PNB) (Pearce
dan Robinson:2009).

c. Faktor Sosial Budaya
Kekuatan   sosial   selalu   berubah   sebagai   akibat   upaya   seseorang
memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka melalui pengendalian dan
penyesuaian diri terhadap faktor lingkungan. Perubahan sikap sosial
diiringi dengan perubahan permintaan terhadap berbagai jenis barang dan
jasa. Perusahaan harus dapat memanfaatkan perubahan kekuatan sosial
sebagai peluang untuk melakukan ekspansi. Berbagai faktor sosial yang
mempengaruhi suatu perusahaan antara lain kepercayaan, nilai, sikap,
opini, dan gaya hidup masyarakat di lingkungan eksternal perusahaan,
ekologi, demografi, agama, pendidikan, dan etnik.
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d. Faktor Teknologi
Perusahaan harus mewaspadai perubahan teknologi yang mungkin
mempengaruhi industri untuk menghindari keusangan dan mendorong
inovasi. Adaptasi teknologi yang kreatif dapat membuka kemungkinan
terciptanya produk baru, penyempurnaan produk  yang sudah ada, atau
penyempurnaan dalam teknik produksi dan pemasaran. Terobosan
teknologi dapat memberikan peluang berupa membuka pasar dan produk
yang canggih, dan dapat berupa ancaman terhadap fasilitas produksi.

2. Lingkungan Industri
Menurut David (2012), persaingan antar perusahaan sejenis biasanya merupakan
kekuatan terbesar dalam lima kekuatan kompetitif. Strategi yang dijalankan   oleh
suatu   perusahaan   dapat   berhasil   hanya   jika   mereka memberikan keunggulan
kompetitif dibanding strategi yang dijalankan oleh perusahaan pesaing. Struktur
industri mempunyai pengaruh yang kuat dalam menentukan aturan permainan
persaingan selain juga strategi-strategi yang secara potensial tersedia bagi
perusahaan.

Menurut   Porter   (1997),   keadaan   persaingan   dalam   suatu   industri tergantung pada
lima kekuatan persaingan pokok. Gabungan dari kelima kekuatan menentukan potensi laba
akhir dalam industri. Lima kekuatan persaingan yaitu masuknya pendatang baru, ancaman
produk pengganti, kekuatan tawar-menawar pembeli, kekuatan tawar-menawar pemasok
(suppliers), serta persaingan di antara para pesaing yang ada. Kelima hal tersebut
mencerminkan kenyataan bahwa persaingan dalam suatu industri tidak hanya  terbatas
pada  para  pemain  yang  ada.  Kelima  kekuatan  persaingan tersebut secara bersama-
sama menentukan intensitas persaingan dan kemampuan dalam industri, atau kekuatan
yang paling besar akan menentukan serta menjadi sangat penting dari sudut pandang
perumusan strategi (Porter 1997).

E. Analisis Faktor Lingkungan Internal
Semua organisasi mempunyai kekuatan dan kelemahan dalam berbagai bidang fungsional
bisnis. Analisis internal mengidentifikasi kekuatan dan kelemahaan yang menjadi landasan
bagi strategi perusahaan. Kekuatan perusahaan adalah sumberdaya, keterampilan atau
keunggulan relatif terhadap pesaing dan kebutuhan pasar yang dilayani oleh perusahaan.

Kelemahan perusahaan adalah keterbatasan atau kekurangan dalam sumberdaya
keterampilan dan kapabilitas yang serius menghambat kinerja efektif   perusahaan.
Faktor-faktor   yang   termasuk   dalam   faktor   internal perusahaan adalah faktor
manajemen, faktor pemasaran dan distribusi, faktor keuangan dan akuntasi, faktor
produksi, faktor penelitian dan pengembangan dan sistem informasi manajemen (David,
2012).

1. Faktor Manajemen
Faktor manajemen terdiri dari lima aktivitas dasar yaitu perencanaan,
pengorganisasian, pemotivasian, pengontrolan, dan pengendalian. Perencanaan
mencakup semua aktivitas manajerial yang berkaitan dengan persiapan menghadapi
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masa depan. Pengorganisasian termasuk dalam semua aktivitas manajerial yang
menghasilkan struktur tugas dan hubungan wewenang. Pemotivasian adalah termasuk
usaha yang diartikan untuk membentuk tingkah laku manusia.

Sedangkan pengendalian merujuk pada semua aktivitas yang diarahkan yang
memastikan hasil  dan dapat konsisten dengan  hasil  yang diharapkan. Agar setiap
fungsi dalam manajemen dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan tugasnya
masing-masing, maka diperlukan koordinasi yang baik dan efesien. Koordinasi
fungsional harus ditingkatkan apabila berbagai unit organisasi menjadi lebih sering
tergantung, ukuran dan fungsinya menjadi lebih luas agar organisasi dapat mencapai
sasarannya.
a. Faktor Pemasaran dan Distribusi

Pemasaran dan distribusi adalah kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan
penyediaan barang dan jasa dari produsen ke konsumen, yang memungkinkan
pembeli melakukan pembelian dan mempengaruhi pembeli untuk melakukan
pembelian.  Pemasaran  dan  distribusi  memerlukan  analisis  pelanggan,  riset
pemasaran, biaya input dan produksinya, perencanaan pengembangan produk,
penetapan  harga  dan  memutuskan cara  pengiklanan  dan  promosi,  serta
tanggung jawab sosial dan lingkungan.

b. Faktor Keuangan dan Akuntansi
Kondisi keuangan sering dianggap sebagai ukuran tunggal terbaik dari posisi
bersaing perusahaan dan daya tarik bagi investor. Laporan keuangan merupakan
media informasi yang merangkum semua aktivitas perusahaan dan sangat berguna
dalam proses pengambilan keputusan pelaksanaan kegiatan usaha. Sistem
keuangan harus dikelola dengan baik, sehingga seluruh dana dapat diedarkan ke
semua bagian kegiatan. Kelebihan atau kekurangan dana menandakan kurang
tepatnya pengelolaan sistem keuangan.

c. Faktor Produksi
Faktor produksi dari suatu usaha terdiri dari semua aktivitas yang mengubah
masukkan   menjadi   barang   dan   jasa.   Manajemen   produksi menangani
masukan, pengubahan dan keluaran yang bervariasi antara industri dan pasar.
Aktivitas dalam memproduksi merupakan bagian terbesar dari aset manusia dan
modal. Faktor produksi terdiri dari proses, kapasitas, persediaan, tenaga kerja dan
mutu. Kekuatan dan kelemahan dalam faktor produksi akan menentukan sukses
atau gagalnya perusahaan.

d. Faktor Penelitian dan Pengembangan
Perusahaan yang dikelola dengan baik akan berusaha mengatur aktivitas
penelitian  dan  pengembangan  (litbang)  dengan  cara  memecahkan
keterisolasian litbang dari bagian perusahaan yang lain dan mendorong semangat
kemitraan antara manajer litbang dan manajer lain dalam perusahaan. Organisasi
melakukan investasi dalam litbang karena investasi tersebut dapat mengarah pada
barang atau jasa superior dan mendapat keunggulan bersaing. Anggaran litbang
diarahkan pada pengembangan produk baru sebelum pesaing melakukannya,
memperbaiki   mutu   produk,   atau   memperbaiki   proses manufaktur untuk
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mengurangi biaya. Perusahaan yang menjalankan strategi pengembangan  produk
harus  mempunyai  orientasi  penelitian  dan pengembangan yang kuat.

e. Sistem Informasi Manajemen
Informasi mengikat semua fungsi bisnis menjadi dasar untuk semua keputusan
manajerial. Informasi mewakili sumber utama keunggulan dan kelemahan
bersaing. Tujuan sistem informasi adalah memperbaiki prestasi perusahaan
dengan memperbaiki mutu keputusan manajerial, karena organisasi menjadi lebih
kompleks, terdesentralisasi, dan tersebar secara global, sehingga faktor sistem
informasi menjadi sangat penting. Sistem informasi merupakan sumberdaya
strategi utama, mengikuti perubahan lingkungan, mengenali ancaman persaingan,
dan membantu dalam implementasi, evaluasi dan mengendalikan strategi.

F.Matriks  EFE  (External  Factor  Evaluation)  dan  IFE  (Internal  Factor
Evaluation)
Perumusan strategi yang dilakukan oleh perusahaan dapat menggunakan matriks EFE dan
IFE yang merupakan matrik faktor-faktor internal dan eksternal perusahaan untuk
mengetahui posisi perusahaan dalam suatu industri. Matriks IFE merupakan alat formulasi
strategi yang meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area
fungsional bisnis, dan juga menjadi dasar untuk mengidentifikasi dan mengevaluasi
hubungan antara area-area tersebut.

Matriks EFE merupakan alat yang memungkinkan perencana strategi di dalam meringkas
dan mengevaluasi informasi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik, permerintah,
hukum, teknologi, dan persaingan. Matriks IFE merupakan alat perumusan strategi yang
meringkas dan mengevaluasi kekuatan dan kelemahan utama dalam area-area fungsional
bisnis,dan juga menjadi landasan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi hubungan di
antara area tersebut (David, 2012).

G. Matriks Internal Eksternal (IE)
Gabungan keduamatriks IFE dan EFE menghasilkan matriks eksternal internal yang
berisikan sembilan macam sel yang memperlihatkan kombinasi total nilai terboboti dari
matriks-matriks IFE dan EFE.   Tujuan penggunaan matriks ini adalah untuk memperoleh
strategi bisnis di tingkat korporat yang lebih detail. Diagram tersebut dapat
mengidentifikasi sembilan strategi perusahaan, tetapi pada prinsipnya kesembilan sel itu
dapat dikelompokkan menjadi tiga strategi utama,yakni :

1. Posisi perusahaan yang berada pada sel I, II, danIV dapat digambarkan sebagai
”Grow” dan ”Build”.  Strategi yang cocok bagi perusahaan yang berada pada sel-
sel tersebut Intensive (market penetration, market development, dan product
development) atau integration (backward integration, forward integration, dan
horizontal integration.

2. Posisi   perusahaan   yang   berada   pada   sel   III,   V,   VII   paling   baik
dikendalikan dengan strategi-strategi ”Hold” dan ”Maintain”.   Strategi yang umum
dipakai yaitu strategi market penetration, dan product development.
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3. Posisi   perusahaan   yang   berada   pada   sel   VI,   VIII,   dan   IX   dapat
menggunakan strategi ”Harvest” atau ”Divestiture. Kekuatan Internal Bisnis (Total
Nilai IFE)

H. Analisis SWOT
Membuat suatu rencana kita harus mengevaluasi faktor eksternal maupun faktor internal.
Analisis faktor-faktor haruslah menghasilkan adanya kekuatan (strength) yang dimiliki
oleh suatu organisasi, serta mengetahui kelemahan (weakness)  yang  terdapat  pada
organisasi  itu.     Analisis  terhadap  faktor eksternal harus dapat mengetahui peluang
(opportunity) yang terbuka bagi organisasi serta dapat mengetahui pula ancaman (threat)
yang dialami oleh organisasi.   Analisis untuk mengetahui strength, weakness, opportunity
dan treath sering disebut analisis SWOT yang merupakan singkatan dari keempat hal
tersebut (Rangkuti 2009).

Setelah kita mengetahui kekuatan, kelemahan, kesempatan yang terbuka, serta ancaman-
ancaman  yang dialaminya, maka kita dapat menyusun  suatu rencana atau strategi yang
mencakup tujuan yang telah ditentukan.   Konsep dasar pendekatan SWOT tampaknya
sederhana, yaitu apabila kita dapat mengetahui kekuatan (strength) dan kelemahan
(weakness) organisasi kita dan mengetahui peluang (opportunity) dari luar organisasi yang
menguntungkan serta ancaman (threat) di dalam organisasi yang merugikan organisasi atau
perusahaan.

Berkenaan dengan pilihan strategi sebagaimana terungkap  di atas,  kita akan  mengkaji
penentuan  pilihan  melalui  matriks  kekuatan,  kelemahan, peluang, ancaman (strength,
weakness, opportunity,dan treath matrix).  Melalui alat bantu ini suatu perusahaan dapat
juga memandang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman sebagai suatu kesatuan yang
integral dalam perumusan strategi.
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Sebelum membuat matriks SWOT, maka kita harus menentukan faktor- faktor strategi
internal dan strategi eksternal di perusahaan.  Selanjutnya akan disusun   pada  matriks
faktor  strategi   internal   (Internal   faktors   analysis summary) dan matriks faktor strategi
eksternal (external faktor analysis summary). Penelitian menunjukkan bahwa kinerja
perusahaan dapat ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor
tersebut harus dipertimbangkan dalam analisis SWOT. SWOT adalah singkatan dari
lingkungan   internal   strengths   dan   weakness   serta   lingkungan   eksternal
opportunities dan threats   yang dihadapi   dunia bisnis.   Analisis SWOT membandingkan
antara faktor eksternal peluang (opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor
internal kekuatan (strengths) dan kelemahan (weaknesses).

Salah satu metode atau alat analisis yang digunakan untuk menyusun tentang faktor-faktor
strategi perusahan adalah SWOT Matriks. Matriks ini dinilai mampu menggambarkan
secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi oleh perusahaan
harus disesuaikan dengan kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya. Hal ini dapat
menghasilkan empat kemungkinan alternatif strategik. Salah satu modal yang dipakai
untuk menyusun faktor-faktor strategi perusahaan adalah Matriks SWOT.

Tabel 2.1 Matriks SWOT
Faktor-faktor Internal

(IFAS) dan Faktor
Eksternal (EFAS)

Kekuatan (S) Daftarkan 5-
10

faktor-faktor internal

Kelemahan(W) Daftarkan 5-
10 faktor- faktor eksternal

Peluang (O)
Daftarkan 5-10 faktor-
faktor peluang eksternal

Strategi (SO)
Buat strategi disini yang
menggunakan kekuatan
untuk memanfaatkan
peluang

Strategi (WO)
Buat strategi disini yang
memanfaatkan peluang
mengatasi kelemahan

Ancaman (T)
Daftarkan 5-10 faktor- faktor
ancaman eksternal

Strategi (ST)
Buat strategi disini yang
menggunakan kekuatan
untuk mengatasi ancaman

Strategi (WT)
Buat strategi disini yang
meminimalkan kelemahan
dan menghindari ancaman

Sumber : Rangkuti (2009)

Keterangan:
a. Strategi SO

Strategi ini dibuat berdasarkan jalan pikiran perusahaan yaitu dengan memanfaatkan
seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar mungkin.

b. Strategi ST
Strategi ini dibuat berdasarkan bagaimana perusahaan menggunakan kekuatan yang
dimiliki untuk mengatasi ancaman.

c. Strategi WO
Strategi ini diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara
meminimalkan kelamahan yang ada.

d. Strategi WT
Strategi ini didasarkan pada kegiatan yang bersifat defensif dan berusaha
meminimalkan   kelemahan   yang   dimiliki   perusahaan   serta   menghindari
ancaman yang ada.
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I. QSPM (Quantitative Strategik Planning Matrix)
QSPM (Quantitative Strategik Planning Matrix) merupakan suatu teknik analasis dalam
literatur yang dirancang untuk menetapkan daya tarik relatif dan tindakan alternatif  yang
dapat  dijalankan  (David, 2012).  Secara  konseptual, QSPM  memiliki  daya  tarik  relatif
dari  berbagai  strategi  yang  didasarkan sampai seberapa jauh faktor-faktor keberhasilan
kritis eksternal dan internal kunci dimanfaatkan atau ditingkatkan. Daya tarik relatif dari
masing-masing strategi dihitung dengan menentukan dampak kumulatif dari masing-
masing faktor keberhasilan krisis ekternal dan internal. Sifat positif dari QSPM adalah
rangkaian strategi ini dapat diperiksa secara berurutan atau bersamaan. Alat ini juga
mengharuskan perencana strategi memadukan faktor-faktor internal dan eksternal yang
terkait kedalam proses keputusan.

J. Rerangka Pikir
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METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
Jenis metode penelitian yang dilakukan adalah metode penelitian kualitatif dengan
pendekatan   deskriptif.   Peneliti   memilih   menggunakan   metode penelitian   kualitatif
untuk   menentukan   cara   mencari,   mengumpulkan, mengolah dan menganalisis data
hasil penelitian tersebut. Penelitian kualitatif ini dapat digunakan untuk memahami
interaksi sosial, misalnya dengan wawancara mendalam   sehingga   akan   ditemukan
pola-pola   yang   jelas. Penelitian yang dilakukan akan menggambarkan analisis SWOT
dalam strategi pemasaran pada Alfian Wedding Organizer.

Pengumpulan data dengan teknik wawancara (interview), pengamatan (observasi), serta
dokumentasi yang digunakan untuk mendukung penelitian ini. Penelitian kualitatif
bertujuan memperoleh gambaran seutuhnya mengenai suatu hal menurut pandangan
manusia yang diteliti. Penelitian kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat
atau kepercayaan orang yang diteliti dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

B. Sumber Data
1. Data Primer

Data primer adalah data penelitian yang berupa opini, sikap, pengalaman atau
karakteristik dari seseorang atau sekelompok orang yang menjadi subyek penelitian.
Sumber data dari jenis data primeradalah berupa hasil wawancara (interview) secara
langsung dengan pihak terkait yang menangani bidang yang bersangkutan dengan
masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

2. Data Sekunder
Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dengan mengumpulkan berupa
bukti, catatan, atau laporan historis baik yang dipubliskasikan maupun yang tidak
dipublikasikan. Sumber data diproses dan peroleh secara langsung dari perusahaan.

C.Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data digunakan peneliti untuk mendapatkan data dalam suatu
penelitian.  Penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka data yang
diperoleh haruslah mendalam, jelas dan spesifik. Selanjutnya dijelaskan oleh Sugiyono
(2009) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara,
dokumentasi, dan gabungan atau triangulasi. Pada penelitian ini peneliti menggunakan
teknik pengumpulan data dengan  cara observasi,  dokumentasi,  dan  wawancara.  Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut (Creswell,2010):

1. Wawancara
Wawancara adalah usaha untuk mengumpulkan data dengan melakukan tanya jawab
berkaitan dengan visi dan misi kepada bagian yang memiliki wewenang untuk
menjawab wawancara yang dilakukan oleh peneliti, seperti manajer  atau  pimpinan
perusahaan  serta  karyawan  yang  berkaitan  dengan tujuan penelitian.

2. Observasi
Observasi  yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati
perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian.
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3. Dokumentasi
Dokumentasi adalah teknik mengumpulkan data melalui bahan-bahan tertulis berupa
struktur organisasi, serta dokumen-dokumen tentang pendapat dan teori yang
berhubungan dengan masalah penelitian.

D. Fokus Penelitian
Subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Objek penelitian
adalah obyek yang dijadikan penelitian atau yang menjadi titik perhatian suatu penelitian.
Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian   adalah   Alfian   Wedding
Organizer,   dan   yang  menjadi   objek penelitian yaitu Strategi Bisnisnya.

E. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, dimana sebagian data
kualitatif yang akan diperoleh akan diangkakan sekedar untuk mempermudah
penggabungan dua atau lebih data variabel kemudian setelah didapat   hasil   akhir   akan
dikualitatifkan   kembali.   Dalam   penelitian   ini perangkat analisis data yang akan
digunakan adalah dengan menggunakan analisis SWOT (Strength, Weakness, Opportunity,
dan Threats), untuk mengetahui strategi bersaing pada Alfian Wedding Organizer.

1. Analisis Matrik IFE (Internal Factor Evaluation) dan EFE (External Factor
Evaluation)
Matrik IFE digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan internal dan
menggolongkannya menjadi kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui pembobotan.
Sedangkan matrik EFE digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor lingkungan
eksternal  dan menggolongkannya menjadi  peluang dan ancaman perusahaan dengan
melakukan pembobotan. Tahap-tahap  untuk  mengidentifikasi  faktor-faktor  lingkungan
dalam  matrik
IFE dan EFE adalah sebagai berikut :

1. Menyusun  daftar  faktor-faktor  utama  yang  mempunyai  dampak  penting
(critical succes factors) untuk aspek internal (kekuatan dan kelemahan) dan
eksternal (peluang dan ancaman) perusahaan, kemudian menempatkannya pada
kolom pertama.

2. Menentukan bobot (weight) dari critical succes factors. Penentuan bobot dilakukan
dengan jalan mengajukan identifikasi faktor strategis internal dan eksternal kepada
pihak manajemen perusahaan dengan menggunakan metode
”Paired Comparison”. Metode ini digunakan untuk memberikan penilaian
terhadap   bobot   setiap   faktor   penentu   internal   dan   eksternal.   Untuk
menentukan  bobot  setiap  faktor  penentu  internal  dan  eksternal.  Untuk
menentukan bobot setiap variabel digunakan skala 1, 2 dan 3. Skala yang
digunakan untuk pengisian kolom adalah :

a. Jika indikator horisontal kurang penting daripada indikator vertikal
b. Jika indikator horisontal sama penting dibandingkan indikator vertikal
c. Jika indikator horisontal lebih penting dibanding indikator vertikal
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Untuk  lebih  jelasnya  rancangan  bentuk  penilaian  pembobotan  dapat dilihat pada Tabel
3.1 berikut.

Tabel 3.1. Penilaian Bobot Faktor Strategi Eksternal dan Internal
Faktor

Penentu
A B C D E ... Total Bobot

A

B

C

D

E

...

Total

Sumber : Kinnear dalam Mayasari (2010)

Bobot setiap variabel diperoleh dengan menentukan nilai setiap variabel terhadap juml
n variabel dengan menggunakan rumus :

Dimana :
Bi   =  bobot variabel ke-i
Xi   =  jumlah variabel ke-i i     =  1,2,3,...,n
n     =  jumlah variabel

Total bobot yang diberikan harus sama dengan 1,0. Pembobot ini kemudian ditempatkan
pada kolom kedua matrik IFE-EFE. Menentukan rating setiap critical succes factors antara
1 sampai 4, dimana untuk matrik IFE, skala nilai peringkat untuk kekuatan yang digunakan
yaitu:

Tabel 3.2. Skala Nilai Peringkat Untuk Kekuatan

1 =sangat lemah 3 =kuat

2 =lemah 4 =sangat kuat

Untuk faktor-faktor kelemahan yaitu skala 1 berarti sangat kuat dan skala 4 berarti sangat
lemah.   Sedangkan untuk faktor strategis eksternal peluang bagi perusahaan diberi rating
dengan skala yang digunakan yaitu :

Tabel 3.3. Skala Faktor Strategis Eksternal Peluang Bagi Perusahaan

1 = sangat rendah, respon kurang 3 = tinggi, respon diatas rata-rata

2 = rendah, respon sama dengan rata- rata 4 = sangat tinggi, respon superior

Untuk  faktor-faktor  ancaman  yaitu,  skala  4  berarti  sangat  rendah,  respon superior
terhadap perusahaan. Skala 1 berarti tinggi, respon kurang terhadap perusahaan. Rating
didasarkan pada efektifitas strategi perusahaan, serta rating juga berdasarkan pada kondisi
perusahaan.
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3. Mengalikan   nilai   bobot   dengan   nilai   rating   untuk   mendapatkan   skor
pembobotan dan semua hasil kali tersebut dijumlahkan secara vertikal untuk
mendapatkan skor total bagi perusahaan yang dinilai. Hasil pembobotan dan
peringkat (rating) berdasarkan analisis situasi perusahaan dimasukkan dalam
Matrik IFE dan EFE.

Tabel 3.4. Analisis Matrik IFE

Faktor Kunci Internal Bobot Rating Bobot x Rating

Kekuatan :

-

-
Kelemahan :

-

-

Total

Sumber : David (2012)

Total skor pembobotan berkisar antara 1 sampai 4 dengan rata-rata 2,5. Total skor EFE
dikelompokkan dalam kuat (3,0 – 4,0) berarti perusahaan merespon kuat terhadap peluang
dan ancaman yang mempengaruhi perusahaan,  rata-rata  (2,0 – 2,99)  berarti  perusahaan
merespon  sedang terhadap  peluang dan  ancaman  yang ada dan  lemah,  (1,0 – 1,99)
berarti perusahaan tidak dapat merespon peluang dan ancaman yang ada.

2. Analisis Matrik IE (Internal - Eksternal)
Posisi perusahaan dalam industri di analisis dengan alat bantu matrik IE. Matrik  ini
berupa  pemetaan  skor  total  matrik  IFE  dan  EFE  yang  telah dihasilkan pada tahap-
tahap input.   Ilustrasi matrik IE dapat dilihat pada Gambar.   Sumbu horisontal pada
matrik IE menunjukkan skor total IFE sedangkan pada sumbu vertikal menunjukkan skor
total EFE.   Tujuan penggunaan  matrik  ini  adalah  untuk  memperoleh  strategi  bisnis  di
tingkat divisi unit bisnis yang lebih detail.

Kekuatan Internal Bisnis
(Total Nilai IFE)

Gambar 3.1. Matriks Internal Eksternal (IE)
Sumber : David (2006)
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Diagram tersebut dapat mengindentifikasikan sembilan sel strategi perusahaan dalam
matrik IE, tetapi pada prinsipnya kesembilan sel itu dapat dikelompokkan menjadi strategi
utama, yaitu :

1. Strategi tumbuh dan bina (Growth and Build) yang berada pada sel I, II dan IV.
Strategi   yang tepat untuk diterapkan adalah strategi intensif (penetrasi pasar,
pengembangan   pasar   dan   pengembangan   produk)   atau   strategi integratif
(integrasi ke depan, ke belakang dan horisontal).

2. Strategi mempertahankan dan memelihara (Hold and Maintain), yang berada pada
sel III, V, atau VII. Strategi penetrasi pasar dan pengembangan produk merupakan
dua strategi yang terbanyak dilakukan untuk tipe-tipe divisi ini.

3. Strategi panen atau divestasi (Harvest or Divest), yang berada pada sel VI, VIII, IX.
Strategi yang umum dipakai adalah strategi divestasi, dan strategi likuidasi.

Organisasi yang sukses dapat mencapai portofolio bisnis, yang diposisikan berada dalam
atau di sekitar sel I dalam matrik IE.   Nilai-nilai IFE dikelompokkan dalam kuat (3,0 –
4,0), sedang (2,0 – 2,99), dan lemah (1,0 – 1,99). Sedangkan nilai- nilai EFE dapat
dikelompokkan dalam tinggi (3,0 – 4,0), sedang (2,0 – 2,99), dan rendah (1,0 – 1,99)
(David, 2006: 344).

3. Analisis Matriks SWOT
Rais (2009), metode analisa SWOT dianggap sebagai metode analisa yang paling dasar,
berguna untuk melihat suatu topik atau permasalahan dalam 4 (empat) sisi yang berbeda.
Hasil analisis biasanya adalah arahan atau rekomendasi untuk mempertahankan kekuatan
dan menambah keuntungan dari peluang yang ada, dan juga mengurangi kelemahan dan
menghindari ancaman. Jika  digunakan  dengan  benar,  analisa  SWOT  akan  membantu
kita  untuk  melihat  sisi-sisi  yang  terlupakan  atau  tidak  terlihat  selama ini.  Analisa  ini
terbagi atas 4 (empat) komponen dasar yaitu:
S = Strenghts,  adalah  situasi  atau  kondisi  yang  merupakan  kekuatan  dari

organisasi atau program pada saat ini.
W = Weakness, adalah situasi atau kondisi yang merupakan kelemahan dari organisasi

atau program pada saat ini
O = Opportunity, adalah situasi atau kondisi yang merupakan peluang dari luar

organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi organisasi di masa depan.
T = Threats,  adalah  situasi  atau  kondisi  yang  merupakan  ancaman  bagi

organisasi yang datang dari luar organisasi yang dapat mengancam eksistensi
organisasi di masa depan.

Perbandingan antara empat komponen dasar (SWOT) dijelaskan dalam skema matriks
SWOT. Matriks SWOT terdiri dari 8 sel: 4 sel berisi inventori variabel internal dan
lingkungan bisnis (eksternal) dan empat sel lainnya yang berisi  implikasi  strategis  yang
ditimbulkannya.  Sel  1  berisi  daftar  (list) kekuatan (S) perusahaan yang berhasil
dibangun oleh manajemen dan sel 2 berisi daftar kelemahan (W) yang ingin dihilangkan.
Oleh karena itu sel 1 dan 2 secara berturut-turut disebut sel S dan sel W. sel 3 berisi daftar
peluang (O) yang dimiliki pada masa sekarang dan yang akan datang dan sel 4 berisi daftar
ancaman  (T)  yang  sedang  dihadapi  sekarang  dan  yang  akan  datang.  Oleh karena itu,
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sel 3 dan 4 secara berturut-turut disebut sel O dan sel T.  Sel 5 merupakan pilihan strategi
yang hendak dipilih oleh manajemen berdasar kombinasi kekuatan dan peluang bisnis yang
ada pada sel S dan O, oleh karena itu disebut sebagai sel atau strategi SO. Strategi pada sel
tersebut juga sering disebut sebagai strategi maksi-maksi. Sel 6 adalah strategi yang
hendak dipilih oleh manajemen berdasarkan kombinasi kelemahan dan peluang bisnis yang
ada pada sel W dan O dan oleh karena itu disebut sebagai sel atau strategi WO. Strategi
pada sel WO juga sering dinamai sebagai strategi mini-maksi. Sel 7 berisi pilihan strategi
yang ditimbulkan oleh kombinasi sel S dan T dan oleh karena itu disebut sel atau strategi
ST. strategi ini juga sering juga dinamai sebagai strategi maksi- mini. Sel 8 berisi strategi
hasil kombinasi sel W dan T dan  oleh  karena  itu  sering  disebut  sel  atau  strategi  WT.
Secara  skematis, matriks SWOT dapat digambarkan sebagai berikut :

Tabel 3.6. Matriks SWOT

4. Analisis QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix)
Setelah mengembangkan sejumlah alternatif strategi, perusahaan harus mampu
mengevaluasi dan kemudian memilih strategi yang terbaik dan paling cocok dengan
kondisi internal perusahaan serta lingkungan eksternal. Penggunaan QSPM dilihat pada
Tabel 3.5. Ada 6 (enam) langkah yang harus diikuti untuk membuat QSPM, yaitu :

1. Menyusun daftar kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang sama dengan
matriks SWOT.

2. Memberikan bobot untuk kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman. Bobot ini
sama dengan bobot yang diberikan pada matriks IFE dan EFE.

3. Menyusun alternatif strategi yang akan dievaluasi.
4. Menetapkan nilai daya tarik (Attractiveness Score-AS) yang berkisar antara 1

sampai 4. Nilai 1 = tidak menarik, 2 = agak menarik, 3 = cukup menarik, 4 = sangat
menarik. Bila tidak ada pengaruhnya terhadap alternatif strategi yang sedang
dipertimbangkan tidak diberitahu nilai (AS).

5. Menghitung   total   nilai   daya   tarik   (Total   Attractiveness   Score-TAS).
Kemudian mengalikan bobot dengan nilai daya tarik (AS).

6. Menghitung   jumlah   total   nilai   daya tarik   (STAS).   Alternatif   strategi yang
memiliki nilai total terbesar merupakan strategi yang paling baik.

Tabel 3.7. QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix)
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Faktor-Faktor
Sukses Strategi

Bobot
Alternatif

Strategi I Strategi II Strategi III
AS TAS AS TAS AS TAS

Kekuatan
-
Kelemahan
-
Peluang
-
Ancaman
-

Total
Sumber : David (2012)

Keterangan :
AS            = Attractiveness Scores (Nilai Daya Tarik)
TAS         = Total Attractiveness Scores (Total Nilai Daya Tarik)

HASIL DAN PEMBAHASAN

A.   Gambaran Umum Objek Penelitian
1. Sejarah dan perkembangan Alfian Wedding Organizer
Alfian Wedding Organizer didirikah pada tahun 2010 oleh bapak Lagimin, yang
merupakan usaha keluarga. Bisnis ini dipimpin sendiri oleh bapak Lagimin. Dari awal
mula pendiriannya hingga saat ini, bisnis ini mengalami banyak perkembangan dari segi
jumlah maupun kualitas produk jasa yang disewakan.

2. Lokasi Alfian Wedding Organizer
Alfian  Wedding  Organizer berlokasi  di  Jl.  Merpati  no.11,  Desa  Bumi Restu,
Kecamatan Abung Surakarta, Lampung Utara. Lokasi ini yang sekaligus adalah rumah
kediaman   bapak   Lagimin. Lokasi ini merupakan lokasi yang strategis karena berada
dipinggir jalan, dekat dengan masjid  dan   pasar. Lokasi yang strategis merupakan
kekuatan yang dimiliki oleh Alfian Wedding Organizer. Alfian Wedding Organizer
memiliki gudang yang khusus untuk menyimpan peralatan, selain itu Alfian Wedding
Organizer memiliki sarana pendukung  alat transportasi seperti truck dan sepeda motor
serta memiliki tempat parkir yang luas.

3. Visi, Misi dan Struktur Organisasi
a. Visi Alfian Wedding Organizer:

Menjadi perusahaan sewa tenda dan peralatan pesta dengan kualitas terbaik dan
memiliki daya saing.

b. Misi Alfian Wedding Organizer:
Memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen dengan memberikan produk yang
berkualitas, serta memperhatikan aspek keindahan, kenyamanan, dan selalu
mengikuti trend gaya dekorasi yang terus berkembang. Memegang teguh nilai-nilai
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perusahaan seperti bertanggung jawab, jujur dan ramah untuk dapat menciptakan
rasa kekeluargaan bagi karyawan maupun konsumen.

c. Struktur Organisasi Alfian Wedding Organizer
Struktur organisasi untuk setiap perusahaan berbeda dan biasanya disesuaikan
dengan kebutuhan dari perusahaan. Alfian Wedding Organizer pada dasarnya belum
memiliki struktur organisasi secara tertulis, hal ini menjadi kelemahan bagi Alfian
Wedding Organizer, berdasarkan wawancara dengan pihak Alfian Wedding
Organizer,  dapat  disimpulkan bahwa  bentuk  struktur  organisasi Alfian Wedding
Organizer berbentuk struktur organisasi lini. Yaitu dimana tanggung jawab mengalir
secara langsung dari pimpinan yang kemudian diteruskan kepada karyawan
berdasarkan pada lini masing-masing.

B.   Analisis Faktor Internal Perusahaan  Alfian Wedding Organizer
1. Sumber Daya Manusia
Jumlah karyawan tetap Alfian Wedding Organizer saat ini sebanyak   11 orang. Tingkat
pendidikan karyawan Alfian Wedding Organizer sebagian besar adalah lulusan SMA dan
sederajat. Karena karyawan yang dibutuhkan dalam hal ini adalah lebih mengutamakan
pada keahlian. Karyawan pada Alfian Wedding Organizer untuk setiap tahunnya diberikan
tunjangan hari raya, dan reward  untuk setiap karyawan bekerja melebihi jam kerja   yang
semestinya ( long shift ), sehingga membuat karyawan yang memiliki loyalitas tinggi
terhadap pekerjaanya.

2. Pemasaran
Pemasaran menjadi hal yang sangat penting bagi setiap perusahaan. Untuk memasarkan
produknya  sebuah  perusahaan  harus  memiliki  bauran  pemasaran yang baik. Bauran
pemasaran itu sendiri merupakan seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan
untuk mencapai tujuan pemasaran dalam memenuhi target pasarnya. Bauran pemasaran
tersebut terdiri dari: produk, harga, tempat, promosi, orang dan proses. Konsep ini
digunakan perusahaan untuk membangun sebuah strategi fungsional pemasaran yang
efektif.

a. Produk
Strategi produk merupakan strategi yang paling penting untuk dikembangkan, karena
produk inilah yang nantinya akan dinikmati secara langsung oleh konsumen. Produk
jasa yang ditawarkan oleh Alfian Wedding Organizer bermacam-macam mulai dari
tenda, panggung hingga dekorasi. Produk yang dimiliki Alfian Wedding Organizer
memiliki kualitas yang baik dan memiliki bermacam-macam jenis dekorasi sesuai
dengan trend yang berkembang, selain itu Alfian Wedding Organizer sangat menjaga
kualitas serta kebersihan produk yang disewakan. Hal ini menjadi kekuatan bagi
Alfian  Wedding Organizer karena memberikan kualitas produk yang baik dan dapat
mengikuti perkembangan trend gaya dekorasi yang terus berubah.

b. Harga
Harga   produk   yang   diberikan   oleh   Alfian   Wedding Organizer   kepada
konsumen standar dengan harga yang ditawarkan oleh pesaing, terdapat beberapa
kesamaan dan juga perbedaan harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dengan harga
pesaing hal ini ditentukan oleh jenis dan kualitas barang yang disewakan.
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c. Tempat
Tempat atau lokasi Alfian Wedding Organizer terletak di pinggir jalan dan sangat
strategis yakni di Jalan Merpati No.11 Desa Bumi Restu, Kecamatan Abung
Surakarta, Lampung Utara. Lokasi pemasaran dan lokasi gudang penyimpanan
terdapat pada satu lokasi yang sama. Hal ini menjadi keuggulan Alfian Wedding
Organizer untuk dapat memangkas biaya sewa tempat dan biaya transportasi yang
harus dikeluarkan oleh perusahaan.

d. Promosi
Promosi merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan suatu pemasaran. Tujuan
dari kegiatan promosi itu sendiri adalah untuk mengkomunikasikan keunggulan yang
terdapat pada suatu produk, serta meyakinkan dan membujuk konsumen untuk
membeli produk yang ditawarkan. Saat ini Alfian Wedding Organizer   belum dapat
memaksimalkan   promosi, promosi hanya dilakukan dari mulut ke mulut (word of
mouth), belum dapat melakukan promosi lewat media sosial, pamflet atau kerjasama
dengan pihak tertentu untuk dapat memaksimalkan promosi yang dilakukan hal ini
menjadi kelemahan Alfian Wedding Organizer dalam hal promosi.

e. Orang
Orang atau karyawan   merupakan hal terpenting pada perusahaan. karyawan
merupakan orang yang terlibat secara langsung dalam pemberian jasa dan
mewujudkan jasa yang dikehendaki oleh konsumen. Karyawan yang jujur, ramah,
dan sopan akan meningkatkan kepuasan konsumen. Karyawan pada Alfian Wedding
Organizer dibekali dengan keahlian yang mumpuni serta tanggung jawab yang tinggi
terhadap nilai-nilai perusahaan.

f. Fisik
Fisik merupakan wadah penunjang berlangsungnya perusahaan. Desain bangunan
yang dirancang perusahaan yang dirancang sedemikian rupa agar membuat nyaman
dan menghemat tempat  penyimpanan barang serta didukung oleh fasilitas penunjang
seperti lahan parkir yang luas, toilet yang bersih, mushola dan tempat beristirahat
yang nyaman.

g. Proses
Proses adalah semua kegiatan yang dapat dikoordinir dengan baik untuk
menciptakan kualitas serta pelayanan yang akan diberikan kepada konsumen.
Strategi proses yang telah diterapkan oleh Alfian Wedding Organizer dengan
memastikan semua kualifikasi dan ketetapan yang diatur oleh perusahaan dapat
terlaksana dengan terstruktur, baik mengenai kualitas produk, kecepatan dan
kebersihan.

3. Keuangan
Keuangan   merupakan   aspek yang   harus   diperhatikan dalam   setiap kegiatan   usaha,
begitu   pula   dengan   Alfian   Wedding   Organizer, dalam menjalankan usahanya ini
menggunakan modal sendiri dari pendiri usaha ini. Keadaan modal  yang dimiliki pemilik
terbilang cukup baik dan tidak  terlibat hutang. Berdasarkan hasil dari wawancara,
sebelumnya untuk mendirikan Alfian Wedding Organizer pada Tahun 2010 pemilik
mendapatkan pinjaman modal melalui  pinjaman  kredit  Bank.  Namun  semua  pinjaman
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telah  lunas.  Hal  ini menjadi kekuatan perusahaan karena tidak memiliki tanggungan
hutang dari pihak manapun.
Alfian Wedding Organizer belum melakukan pembukuan keuangan secara lengkap dan
belum sesuai dengan sistem akuntansi. Hal ini menjadi kelemahan yang dimiliki Alfian
Wedding Organizer karena tidak menghitung secara jelas pengeluaran tidak terduga yang
sering terjadi. Alfian Wedding Organizer hanya mencatat pendapatan dan pengeluaran
rutin perbulannya saja.

4. Produk dan Operasi
Fungsi produksi dan operasi dari suatu bisnis terdiri dari semua aktifitas yang mengolah
dan menciptakan produk barang atau jasa. Tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan yaitu
menciptakan produk jasa yang memiliki kualitas tinggi. Alfian Wedding Organizer
memilih secara selektif kualitas barang yang akan disewakannya, yaitu dengan cara
memilih barang dengan mutu yang baik untuk  disewakan  serta  menjaga  kebersihannya.
Sehingga  penyewa  puas  atas barang  yang  disewanya.  Produk  yang  dimiliki  Alfian
Wedding  Organizer sebagian dari hasil pembelian barang  jadi dan ada juga hasil dari
membeli bahan baku dan membuatnya sendiri dengan sedemikian rupa sesuai kebutuhan.

5. Sistem Informasi Manajemen
Sistem informasi dalam perusahaan masih kurang dalam pengelolaannya, perusahaan ini
belum mengutamakan sistem informasi dalam manajemennya. Alfian Wedding Organizer
masih melaksanakan peraturan perusahaan secara manual sehingga kesalahan-kesalahan
masih sering dilakukan oleh karyawannya, sehingga pimpinan yang harus mengambil alih
tanggung jawab dari setiap kesalahan yang dilakukan.

C.   Analisis Faktor Eksternal Alfian Wedding Organizer
Analisis eksternal menekankan pada setiap peristiwa dan perubahan yang terjadi
dilingkungan luar perusahaan.tujuan dari analisis eksternal perusahaan adalah untuk
mengetahui peluang dan ancaman yang berpengaruh terhadap perusahaan.
1. Analisis PEST (Politik, Ekonomi, Sosial dan Teknologi)
a. Politik

a). Kenaikan Harga bahan bakar minyak (BBM)
BBM merupakan salah satu faktor yang mendukung keberlangsungan usaha jasa
sewa tenda dan peralatan pesta ini. Karena untuk mengantarkan  barang ke
alamat  penyewa  harus  menggunakan  alat  transportasi  yang  membutuhkan
bahan bakar tidak sedikit, selain itu genset untuk menghidupkan lampu juga
membutuhkan  bahan  bakar  yang  lumayan  banyak.  Berikut  adalah
perkembangan harga BBM dari tahun ke tahun :

Tabel 4.1 Perkembangan Harga BBM Tahun 2016-2018

Jenis
Harga (Rp)

Des 2016 Des 2017 Des 2018

Premium 6.450 6.450 6.550

Solar 5.150 5.150 5.150

Pertalite 7.050 7.500 7.800
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Pertamax 92 7.750 8.400 10.400

Sumber : BPH Migas, 2019
Kebijakan  pemerintah  dalam  kenaikan  BBM  akan  berpengaruh  pada  biaya yang harus
dikeluarkan oleh Alfian Wedding Organizer , yang kemudian akan berpengaruh  terhadap
pendapatan.  Kenaiakn  Harga  BBm  juga  berpengaruh pada   daya   beli   konsumen
terhadap   suatu   barang   atau   jasa   karena mempengaruhi tingkat pendapatan riil
konsumen.

b). Dukungan Pemerintah Terkait Infrastruktur
Abung Surakarta merupakan sebuah Kecamatan di Lampung Utara yang
memiliki luas wilayah 110,51 Km2 dengan 9 kelurahan di dalamnya. Menurut
data BPS ( Badan Pusat Statistika) 2018, Kecamatan Abung Surakarta
merupakan  wilayah  bebas  kemacetan  namun  jalan atau  akses  transportasi
belum memadai karena masih terdapat banyak jalanan yang rusak selain itu
angka kriminalitasnya juga cukup tinggi. Berikut ini adalah data kondisi jalan di
Kecamatan Abung Surakarta:

Tabel 4.2 Kondisi Jalan di Kecamatan Abung Surakarta Tahun 2018 (Km)

Jenis Jalan Baik Rusak Jumlah

Aspal 75 20 95

Diperkeras 35 2,5 37,5

Tanah 50,5 21,4 71,9

Jalan Setapak - - 0

Sumber: BPS Abung Surakarta, 2018

b. Ekonomi
a). Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi
perkembangan suatu industri. Pertumbuhan ekonomi   masyarakat di provinsi
lampung  menunjukkan  pergerakan fluktuatif dari tahun ke tahun. Berdasarkan
data   yang   diperoleh   dari   Badan   Pusat   Statistik   Provinsi      Lampung
Pertumbuhan ekonomi pada triwulan III 2018 tumbuh sebesar 5,19 persen,
melambat dibandingkan dengan triwulan III 2017 yang tumbuh sebesar 5,21
persen.

b). Laju Inflasi
Inflasi merupakan Suatu Proses meningkatnya harga-harga secara umum dan
terus-menerus (continue) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat
disebabkan oleh berbagai faktor. antara lain, konsumsi masyarakat yang terus
meningkat, berlebihnya liquiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan
spekulasi,  sampai  termasuk  juga  akibat adanya  ketidaklancaran
pendistribusian barang. Dibawah ini adalah tabel pergerakan inflasi.

Tabel 4.3 Tabel Laju Inflasi di Provinsi Lampung 2018

Bulan Laju Inflasi

Januari 1,27

Februari 1,35
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Bulan Laju Inflasi

Maret 1,48

April 1,45

Mei 1,36

Juni 2,27

Juli 2,23

Agustus 2,30

September 2,10

Oktober 2,15

November 2,41

Desember 273

Sumber: BPS Prov. Lampung, diolah 2018

Tingkat pergerakan inflasi yang terjadi rata-rata kurang dari 1% , Namun pergerakan
inflasi yang terjadi membawa pengaruh secara tidak langsung pada Alfian Wedding
Organizer.

c. Sosial
a). Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk  akan  berpengaruh pada peningkatan kebutuhan akan
jasa sewa tenda dan peralatan pesta dikarenakan pada umumnya masyarakat
yang mengadakan acara mulai dari kelahiran, pernikahan, dan acara yang
melibatkan banyak orang didalamnya akan membutuhkan jasa ini. Pertumbuhan
penduduk  membawa  dampak  positif  terhadap  permintaan  perusahaan.
Pertumbuhan penduduk di Kabupaten Lampung Utara dapat kita lihat pada tabel
berikut:

Tabel  4.4  Tabel  Jumlah  Rumah  Tangga  Dan  Penduduk  Menurut
Jenis Kelamin Dan Rasio Jenis Kelamin Per Desa Di Kecamatan Abung

Surakarta Tahun 2018

Desa Jumlah Rumah
Tangga

Penduduk
Jumlah

Laki-laki Perempuan

Bandar Abung 507 781 828 1.609

Bangun Sari 621 1.115 1.196 2.311

Tata Karya 1.854 3.225 3.225 6.431

Sukoharjo 496 659 659 1.410

Bumi Restu 958 1.487 1.487 2.983

Bumi Raharja 863 1.274 1.256 2.530

Purba Sakti 927 1.569 1.490 3.059

Bandar Sakti 1.116 1.997 1.955 3.952

Karya Sakti 1.102 1.914 1.905 3.819
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Jumlah 8.444 14.103 14.001 28.104

Sumber: BPS Abung Surakarta, 2018

b). Tingkat Pengetahuan Konsumen
Pengetahuan konsumen merupakan seluruh informasi yang dimiliki oleh
konsumen mengenai berbagai macam produk yang ditawarkan. Pengetahuan
konsumen amat diperlukan, karena dapat mempengaruhi keputusan   konsumen
dalam melalukan pembelian. Berdasarkan wawancara dengan pihak manajemen
Alfian Wedding Organizer , konsumen yang datang tidak hanya asal menyewa
produk yang ditawarkan oleh Alfian  Wedding Organizer , tetapi mereka juga
bertanya mengenai kualitas dan jenis produk yang disediakan selain itu juga
untuk megetahui jumlah yang akan dipesan biasanya konsumen menanyakan
pendapat dari  pihak  Alfian  Wedding  Organizer  tentang  apasaja  jenis  produk
yang dibutuhkan untuk suatu acara tertentu dan dengan jumlah berapa unit yang
harus disewa untuk memenuhi kapasitas undangan tertentu.

d. Teknologi
Alfian Wedding Organizer belum dapat menerapkan teknologi informasi secara masif,
walaupun sebenarnya pihak manajemen menganggap penting teknologi informasi diera
saat ini.kendala dari teknologi informasi yang kurang optimal dikarenakan keterbatasan
sumberdaya manusia  yang profesional dibidang teknologi informasi.

D.   Identifikasi Faktor-faktor Strategis Internal dan Eksternal
Faktor-faktor internal dan eksternal digunakan untuk mengidentifikasi kekuatan dan
kelemahan serta peluang dan ancaman  Alfian Wedding Organizer. Tabel dibawah ini
menunjukkan faktor internal dan eksternal melalui penghimpunan data dari berbagai
sumber.
1. Identifikasi faktor-faktor strategis internal  Alfian Wedding Organizer

Tabel  4.5  Faktor-faktor  kekuatan  dan  kelemahan  pada  Alfian  Wedding Organizer
Faktor Internal Kekuatan Kelemahan

Gambaran Umum
a. Lokasi perusahaan yang

strategis.
a. Belum adanya kantor khusus

Pemasaran
a. Harga yang diberikan ke

konsumen dapat bersaing
dengan perusahaan lain.

a. Promosi yang kurang efektif

Sumber Daya
Manusia

a. Memberikan pelayanan
yang ramah.

b. Adanya loyalitas karyawan

a. Belum adanya struktur
organisasi secara tertulis.

b. Kurangnya SDM yang
profesional.

Keuangan
a. Keterjaminan modal dan

sumber keuangan
a. Belum melakukan pembukuan

secara akuntansi.

Produk dan Operasi

a. Produk yang disewakan
dalam keadaan terawat
(tidak rusak atau kotor).

b. Dapat mengikuti gaya
dekorasi sesuai dengan
trend yang berkembang.

a. keterbatasan alat transportasi
membuat
terlambatnya target
penyelesaian.
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Sistem Informasi
Manajemen

Sumber: Lampiran Kuisioner Faktor Internal Alfian Wedding Organizer

2. Identifikasi faktor-faktor strategis eksternal Alfian Wedding Organizer
Tabel 4.6 Faktor-faktor Peluang dan Ancaman Alfian Wedding Organizer

Faktor Eksternal Peluang Ancaman

Politik a. Kenaikan harga BBM
Ekonomi a. Laju inflasi yang meningkat

Sosial

a. Permintaan yang meningkat

dari tahun ke tahun.

b. Pertumbuhan jumlah

penduduk yang meningkat.

c. mencangkup banyak

kalangan pelanggan.
Teknologi

a. Teknologi yang semakin

berkembang.

b. Perkembangan gaya dekorasi

dan tenda sering berubah sesuai

dengan trend.Pemasok

Pesaing
a. Meningkatnya jumlah pesaing.

b. Banyaknya promosi yang

dilakukan kompetitor.Produk substitusi

Sumber : Lampiran Kuisioner Faktor Eksternal Alfian Wedding Organizer

3. Analisis Matriks IFE ( Internal Faktor Evaluation )
Matriks IFE merupakan alat perumusan strategi yang meringkas dan mengevaluasi
kekuatan dan kelemahan utama dalam area-area fungsional bisnis dan juga menjadi
landasan untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi hubungan antara area tersebut. Tabel
4.5   Menunjukan matriks IFE yang menunjukan 7 kekuatan   dan   6   kelemahan.   Setelah
diidentifikasi,   kemudian   dilakukan pembobotan dan pemberian peringkat untuk
mengetahui hasil akhir terhadap analisis matriks IFE.

Tabel 4.7 Matriks IFE (Internal Faktor Evaluation) Alfian Wedding Organizer
No. Faktor-faktor Internal Bobot Rating Skor

Kekuatan (S)
1. Harga penyewaan tenda dan peralatan pesta

yang diberikan mampu bersaing dengan
perusahaan lain.

0,09341 3,43

0,3203962. Lokasi tempat usaha yang strategis. 0,09661 3,57 0,344898
3. adanya loyalitas karyawan 0,09341 3,43 0,320396
4. Tenda dan peralatan pesta yang disewakan

dalam keadaan terawat (tidak rusak atau
kotor).

0,09982 3,71

0,3703325. Keterjaminan modal dan sumber keuangan. 0,10302 3,86 0,397657
6. Pemilik dan karyawan memberikan

pelayanan yang ramah. 0,0902 3,29 0,296758

7. Perusahaan dapat mengikuti gaya dekorasi
sesuai dengan trend yang berkembang. 0,09661 3,57 0,344898

Subtotal 0,67308 2,395335
Kelemahan (W)

8. Keterbatasan alat transportasi membuat
terlambatnya target penyelesaian. 0,05403 1,57 0,084827
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9. Perusahaan belum mempunyai struktur
organisasi. 0,05678 1,71 0,097094

10. Belum melakukan  pembukuan secara
akuntansi. 0,05952 1,86 0,110707

11. Perusahaan belum memiliki kantor khusus. 0,04854 1,29 0,062617
12. Kurangnya SDM yang professional 0,04853 1,29 0,062604
13. Perusahaan belum melakukan promosi

secara efektif. 0,05952 1,86 0,110707

Subtotal 0,32692 0,528556
TOTAL 1 2,923891

Sumber: Hasil Olah Data Analisis Kuisioner Faktor Internal

Berdasarkan pada hasil analisis tabel 4.7 dapat diketahui bahwa skor kekuatan (S) adalah
2,395335 dan skor untuk kelemahan (W) adalah 0,528556. Hal tersebut menunjukkan
bahwa Alfian Wedding Organizer memiliki kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan
dengan kelemahannya.

4. Analisis Matriks EFE (Eksternal Factor Evaluation)
Matriks  EFE  merrupakan  alat  perumusan  strategi  yang  meringkas  dan mengevaluasi
peluang dan ancaman yang berpengaruh terhadap perkembangan perusahaan. Berdasarkan
hasil analisis terhadap identifikasi faktor-faktor eksternal Alfian Wedding Organizer
terdapat 4 peluang dan 5 ancaman yang berasal dari lingkungan makro dan lingkungan
industri perusahaan. Selanjutnya dilakukan pembobotan dan pemberian peringkat untuk
mengetahui hasil akhir terhadap analisis matriks EFE.

Tabel  4.8  Matriks  EFE  (Eksternal  Factor  Evaluation)  Alfian  Wedding Organizer
No. Faktor-faktor Eksternal Bobot Rating Skor

Peluang (O)
1 Permintaan sewa tenda dan peralatan pesta

meningkat dari tahun ke tahun. 0,15079 4 0,60316

2 Usaha ini mencangkup banyak kalangan
pelanggan. 0,14683 3,86 0,566764

3 Pertumbuhan jumlah penduduk yang
meningkat. 0,13492 3,43 0,462776

4 Teknologi yang semakin berkembang. 0,15079 4 0,60316
Subtotal 0,58333 2,235859

Ancaman (T)
5 Meningkatnya jumlah pesaing yang

menggeluti usaha jasa penyewaan tenda dan
peralatan pesta.

0,08333 1,86 0,154994

6 Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak
(BBM). 0,08829 2 0,17658

7 Perkembangan gaya dekorasi dan tenda
sering berubah sesuai dengan trend. 0,08829 2 0,17658

8 Laju inflasi yang meningkat 0,07837 1,71 0,134013
9 Banyaknya promosi yang dilakukan oleh

kompetitor. 0,07837 1,71 0,134013

Subtotal 0,41665 0,776179
TOTAL 1 3,012039

Sumber: Hasil Olah Data Analisis Kuisioner Faktor eksternal
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5. Analisis Matriks IE (Internal-Eksternal) Alfian Wedding Organizer
Matriks  IE  merupakan  matriks  yang  meringkas  hasil  evaluasi  faktor internal dan
eksternal yang menempatkan perusahaan   pada salah satu kondisi didalam sembilan sel,
dimana tiap-tiap sel merupakan kondisi langkah yang diambil  perusahaan.  Matriks IE
menggunakan  hasil  total  skor  matriks  IFE (Internal  Factor  Evaluation)  dan  matriks
EFE (Eksternal  Factor  Evaluation) (David,2012).

Hasil matriks IFE manghasilkan   total skor sebesar 2,923891 total skor tersebut
menunjukan   bahwa   kemampuan   perusahaan   dalam   menggunakan kekuatan untuk
mengatasi kelemahan berada pada level rata-rata. Hasil analisis matriks EFE menghasilkan
skor sebesar 3,012039 total skor tersebut menunjukan perusahaan dapat memanfaatkan
peluang dalam mengatasi ancaman pada level yang sedang. hasil kedua total skor yang
kemudian dipetakan pada matriks IE (Internal-Eksternal) untuk mengetahui posisi
perusahaan saat ini.

Berdasarkan hasil analisis matriks IE dapat diketahui bahwa Alfian Wedding Organizer
berada pada kuadran II, hal ini menunjukkan bahwa Alfian Wedding Organizer saat ini
berada pada posisi Grow and Build (tumbuh dan bina). Berdasarkan posisi perusahaan
tersebut alternatif strategi yang tepat digunakan   pada   kuadran   ini   adalah   strategi
intensif   (penetrasi   pasar,
pengembangan  pasar, dan pengembangan produk) atau integratif (integrasi ke belakang,
integrasi ke depan dan integrasi horizontal). Integrasi intensif meliputi strategi penetrasi
pasar, pegembangan pasar, dan pengembangan produk.

Strategi penetrasi pasar dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kualitass produk dan
meningkatkan promosi penjualan. Strategi pengembangan pasar yaitu memperkanalkan
produk atau jasa ke wilayah yang baru. Sedangkan strategi  pengembangan  produk
meningkatkan  penjualan  dengan  cara meningkatkan  atau  memodifikasi  produk  atau
jasa  yang  sudah  ada  saat  ini. Strategi yang dihasilkan pada matriks IE hanya secara
umum menggambarkan posisi Alfian Wedding Organizer. Karena itu implementasi strategi
pada matriks IE dilengkapi dengan matriks SWOT berupa langkah-langkah  yang
sebaiknya dilakukan oleh Alfian Wedding Organizer berdasarkan pengembangan matriks
IE.

6.   Analisis Matriks SWOT (Strenghs-Weakness-Opportunities-Threats)
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Matriks SWOT menggunakan data yang diperoleh dari matriks IFE dan EFE. Matriks
SWOT digunakan untuk menyusun strategi perusahaan. Matriks ini dapat menghasilkan
empat alternatif strategi, yaitu strategi SO (Strengths- Opportunities), strategi ST
(Strengths-Threats), strategi WO (Weakness- Opportunities), dan strategi WT (Weakness-
Threats). Berikut ini adalah tabel matriks SWOT pada Alfian Wedding Organizer :

Tabel 4.9  Matriks SWOT Alfian Wedding Organizer

Faktor Internal

Faktor Eksternal

Kekuatan (S)
1. Harga penyewaan tenda

dan peralatan pesta yang
diberikan perusahaan mampu
bersaing.

2. Lokasi yang strategis.
3. Adanya loyalitas

karyawan.
4. Tenda dan peralatan pesta

yang disewakan dalam keadaan
terawat (tidak
rusak atau kotor).

5. Keterjaminan modal dan sumber
keuangan.

6. Pemilik dan karyawan
memberikan pelayanan yang
ramah.

7. Perusahaan dapat mengikuti gaya
dekorasi sesuai trend.

Kelemahan (W)
1. Keterbatasan alat

transportasi membuat
terlambatnya target
penyelesaian.

2. Perusahaan belum
mempunyai struktur
organisasi.

3. Belum melakukan
pembukuan secara
akuntansi.

4. Perusahaan belum
memiliki kantor
khusus.

5. Kurangnya SDM yang
profesional.

6. Perusahaan belum
melakukan promosi
secara efektif.

Peluang (O)
1. Permintaan sewa

tenda dan peralatan
pesta meningkat.

2. Usaha ini mencangkup
banyak kalangan
pelanggan.

3. Pertumbuhan jumlah
penduduk yang
meningkat.

4. Teknologi yang semakin
berkembang.

Strategi SO
1. Melakukan perluasan

pangsa pasar. (S1, S3, S5,
S7, O1, O2, O3,O4)

2. Memelihara kualitas mutu
produk. (S4,
S7, O1, O4)

Strategi WO
1. Memanfaatkan

teknologi untuk
meningkatkan promosi.
(W6, O3, O4)

2. Menambah alat transportasi
dan SDM yang profesional.
(W1, W5, O1)

Ancaman (T)
1. Meningkatnya jumlah

pesaing yang
menggeluti usaha jasa
penyewaan tenda dan
peralatan pesta.

2. Kenaikan harga Bahan
Bakar Minyak (BBM).

3. Perkembangan gaya
dekorasi dan tenda
sering berubah sesuai
dengan trend.

4. Kondisi ekonomi yang
kurang stabil.

5. Banyaknya promosi
yang dilakukan oleh
kompetitor.

Strategi ST
1. Melakukan inovasi produk

dan jasa. (S4, S5, S7, T1, T3,
T5)

2. Melakukan pengendalian
yang
mengacu pada kotrol biaya.
(S1, T2, T4)

Strategi WT
1. Membentuk SDM

khusus yang menangani
bagian
pemasaran dan keuangan.
(W3, W5,
T5)

2. Melakukan evaluasi
pemasaran. (W2, W6,
T1, T5)
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E.   Analisis QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix)
Tahap akhir formulasi strategi adalah pemilihan strategi terbaik dengan menggunakan alat
analisis QSPM. Berdasarkan hasil analisis SWOT diperoleh sembilan alternatif stretegi
yang dapat diterapkan oleh Alfian Wedding Organizer. Tahap  selanjutnya   yaitu untuk
pengambilan   keputusan  dalam  menentukan prioritas strategi yang tepat untuk analisis
QSPM. Analisis QSPM mampu menentukan daftar   prioritas pelaksanaan dengan
menggunakan dayatarik relatif (Attractiveness Score-AS). Selanjutnya menentukan total
nilai daya tarik relatif (Total Attractiveness Score-TAS) yang diperoleh dari hasil perkalian
antara bobot dan nilai AS dari tiap faktor strategis. Langkah selanjutnya adalah
menghitung jumlah total nilai daya tarik relatif (Sum Total Attractiveness Score) untuk
mengetahui stratregi yang diprioritaskan.

Tabel 4.11 Hasil Analisis QSPM

No. Alternatif Strategi Yang Dianalisis
Jumlah  Total  Nilai
Daya Tarik (STAS)

Prioritas
Stretegi

1. Melakukan perluasan pangsa pasar 3,5574 I

2. Memelihara kualitas mutu produk 1,992 II

3. Melakukan inovasi produk dan jasa 1,6978 III

4.
Memanfaatkan teknologi untuk
meningkatkan promosi

1,127 IV

5.
Melakukan pengendalian yang
mengacu pada kontrol biaya

0,7703 V

6.
Menambah alat transportasi dan
SDM yang professional

0,7598 VI

7. Melakukan evaluasi pemasaran. 0,556 VII

8.
Membentuk SDM khusus yang
menangani bagian   pemasaran dan
keuangan.

0,3243 VIII

Sumber: Hasil Analisis QSPM

Berdasarkah hasil analisis QSPM maka tiga prioritas strategi terbaik yang harus dilakukan
saat ini adalah melakukan perluasan pangsa pasar, untuk meningkatkan volume penjualan
dengan STAS tertinggi yaitu sebesar 3,5574 lalu diikuti dengan strategi memelihara
kualitas mutu produk,   melakukan inovasi produk.

F.   Uji Kredibelitas
Proses  uji  kredibilitas  pada  penelitian  ini  adalah  dengan  cara  member check. member
check adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti dari pemberi data. Tujuan
member check adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan
apa yang diberikah oleh pemberi data. Semua data yang telah ditemukan oleh peneliti telah
disepakati oleh pihak manajemen Alfian Wedding Organizer, sehingga data tersebut telah
dapat dinyatakan kredibel.
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SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Hasil penelitian mengenai Analisis Strategi Bisnis Jasa Penyewaan Tenda dan Peralatan
Pesta pada Alfian Wedding Organizer dapat diambil kesimpulan bahwa Berdasarkan hasil
perhitungan matriks IFE dan EFE yang dipetakan dalam matriks IE, SWOT dan QSPM
maka dapat disimpulkan tiga strategi utama yang tepat untuk dijalankan oleh Alfian
Wedding Organizer adalah strategi intensif untuk  melakukan perluasan pangsa pasar,
memelihara kualitas mutu produk dan melakukan inovasi produk.
Hasil analisis SWOT dihasilkan delapan stretegi dimana pelaksanaan strategi tersebut
diurutkan dengan menggunakan analisis QSPM. Alternatif- alternatif strategi bagi Alfian
Wedding Organizer adalah sebagai berikut :

1. Melakukan perluasan pangsa pasar.
2. Memelihara kualitas mutu produk.
3. Melakukan inovasi produk dan jasa.
4. Memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan promosi.
5. Melakukan pengendalian yang mengacu pada kontrol biaya.
6. Menambah alat transportasi dan SDM yang profesional.
7. Melakukan evaluasi pemasaran.
8. Membentuk  SDM  khusus  yang  menangani  bagian  pemasaran  dan keuangan.

Saran
Berdasarkan hasil penelitian dan olah data yang dilakukan oleh peneliti, posisi perusahaan
berada pada kuadran II yaitu tumbuh dan berkembang (growth and build), Maka saran
strategi yang tepat untuk dijalankan oleh Alfian Wedding Organizer adalah :

1. Alfian Wedding Organizer sebaiknya melakukan strategi perluasan pangsa pasar,
strategi ini merupakan strategi jangka  panjang, strategi  yang harus dilakukan
seperti  memperluas  wilayah  pemasaran   yang  tadinya  hanya terfokus  pada  satu
kecamatan  diperluas  kebeberapa  kecamatan,    karena dengan adanya perluasan
pangsa pasar maka akan semakin banyak target konsumen yang akan didapat,
bersamaan dengan itu volume penjualan akan meningkat seiring semakin luasnya
pangsa pasar yang dituju.

2. Alfian  Wedding  Organizer  sebaiknya  memelihara  kualitas  mutu  produk,
strategi ini merupakan strategi jangka panjang yang dimaksudkan untuk menjaga
serta meningkatkan mutu produk melalui kontrol kualitas produk yang disewakan,
seperti melakukan perawatan produk dan melaukan pengecekan berkala sebelum
produk disewakan. agar dapat menjaga kepuasan konsumen  terhadap  produk  atau
jasa  yang  diberikan  oleh  perusahaan. Sehingga akan menambah loyalitas
konsumen.

3. Alfian Wedding Organizer  sebaiknya melakukan strategi inovasi produk dan jasa.
Strategi  ini  merupakan  strategi  jangka  pendek  yang  harus  terus dilakukan
perusahaan. Inovasi jasa dapat dilakukan dengan memperbaiki jasa pelayanan yang
di tawarkan kepada konsumen untuk memberikan hasil akhir yang memuaskan
untuk meningkatkan loyalitas konsumen. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara
memberikan produk  yang berkualitas, memberikan pelayanan yang profesional
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yang dapat mengikuti trend yang terus berkembang, seperti tampilan dekorasi serta
makeup yang dapat memberikan kesan yang memuaskan bagi konsumen.
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ABSTRAK
Manusia merupakan sumber daya yang paling menentukkan dalam mencapai tujuan yang
diinginkan perusahaan. PT PLN (Persero) P3B Sumatera UPT Tanjung Karang merupakan
perusahaan yang bergerak di  bidang pembangkit tenaga  listrik  untuk melayani kebutuhan
masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari motivasi kerja,
kompetensi, dan kompensasi terhadap kinerja karyawan yang diterapkan oleh PT PLN
(Persero) P3B Sumatera UPT Tanjung Karang dalam mempengaruhi kinerja karyawannya.
Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Data yang
digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh dari 137 jawaban
responden karyawan PT PLN (Persero) P3B Sumatera UPT Tanjung Karang.
Kesimpulannya  adalah bahwa penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan yaitu
motivasi kerja berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, kompetensi berpengaruh
positif terhadap kinerja karyawan, dan kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja
karyawan. Saran yang diberikan dari penelitian ini adalah PT PLN (Persero) P3B Sumatera
UPT Tanjung Karang agar memberikan informasi deskripsi pekerjaan yang lebih jelas
sehingga karyawan dapat memahami pekerjaannya dengan baik. Selain itu PT PLN
(Persero)  P3B  Sumatera  UPT  Tanjung  Karang  disarankan  untuk  menerapkan
pelatihan dan pengembangan yang baik demi peningkatan kinerja karyawan, dan lebih
menyesuaikan jumlah gaji dengan beban pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan.

Kata Kunci: Motivasi Kerja, Kompetensi, Kompensasi, Kinerja Karyawan.
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ABSTRACT
Humans are the most decisive resource in achieving the desired goals of the company. PT
PLN (Persero) P3B Sumatera UPT Tanjung Karang is a company engaged in electric
power generation to serve the needs of the community. This study aims to determine the
effect of work motivation, competence, and compensation on employee performance
applied by PT PLN (Persero) P3B Sumatra UPT Tanjung Karang in influencing the
performance of its employees. This study was analyzed using simple linear regression
analysis. The data used in this study uses primary data obtained from 137 respondents
answers to employees of PT PLN (Persero) P3B Sumatra UPT Tanjung Karang. The
conclusion is  that  this study supports the proposed hypothesis, namely: work motivation
has a positive effect on employee performance, competence has a positive effect on
employee performance, and compensation has a positive effect on employee performance.
Suggestions given from this study are PT PLN (Persero) Sumatra P3B UPT Tanjung
Karang in order to provide clear job description information so that  employees can
understand their work properly. In addition, PT PLN (Persero) Sumatra P3B Tanjung
Karang is recommended to implement good training and development for the improvement
of employee performance, and better adjust the amount of salary with the burden of work
carried out by employees.

Keyword : Work Motivation, Competention, Compensation, Employee Performance

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Di era global sekarang ini, kebutuhan memperoleh sumber daya manusia  yang berkualitas
sangat   dibutuhkan,   mengingat   peran   yang   sangat   besar   dalam organisasi.  Sumber
daya manusia adalah  aset  yang paling berharga dan  paling penting dimiliki oleh suatu
organisasi, karena itu keberhasilan suatu organisasi sangat ditentukan oleh unsur manusia.
Sumber daya manusia yang berkinerja baik akan memudahkan organisasi mencapai visi,
misi, dan tujuannya. Agar dunia organisasi  dapat  maju,  berkembang,  dan  berkualitas,
maka  karyawan  harus memiliki motivasi kerja yang baik serta kompetensi dan pemberian
kompensasi yang sesuai yang bertujuan agar kinerjanya meningkat. Sumber daya manusia
berkerja ditunjukan untuk menjadi karyawan dengan kinerja yang baik karena dengan
kinerja yang baik akan menunjang keberhasilan pelaksanaan kegiatan organisasi.  Tanpa
adanya sumber daya manusia dengan kinerja yang baik maka akan sulit bagi sebuah
organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Sumber daya manusia merupakan tokoh sentral dalam organisasi maupun perusahaan.
Semakin tinggi kemampuan karyawan, semakin tinggi pula kinerja organisasi.  Sebaliknya
semakin  rendah  kemampuan  karyawan,  maka  semakin rendah pula kinerja organisasi.
Agar aktifitas manajemen berjalan dengan baik, organisasi harus memiliki karyawan yang
berkompeten atau berkemampuan tinggi untuk mengelola organisasi seoptimal mungkin
sehingga kinerja karyawan meningkat. Manusia selalu berperan aktif dalam setiap
organisasi karena manusia menjadi  perencana,  pelaku  dan  penentu  terwujudnya  tujuan
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organisasi.  Tujuan tidak mungkin terwujud tanpa peran aktif karyawan meski peralatan
yang dimiliki oleh organisasi begitu canggihnya. Fokus kajian manajemen sumber daya
manusia adalah masalah tenaga kerja yang diatur dalam urutan fungsi-fungsinya, agar
efektif dan efisien dalam mewujudkan tujuan organisasi, karyawan dan masyarakat.
Tuntutan organisasi untuk memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan
sumberdaya   yang   berkualitas   semakin   mendesak   sesuai   dengan   dinamika
lingkungan dan teknologi yang selalu berubah.

Manusia selalu  berperan  aktif dalam  setiap  organisasi  karena manusia  menjadi
perencana, pelaku dan penentu terwujudnya tujuan organisasi. Tujuan   tidak mungkin
terwujud tanpa peran aktif karyawan meski peralatan yang dimiliki oleh organisasi  begitu
canggihnya.  Fokus  kajian  manajemen  sumber  daya  manusia adalah  masalah  tenaga
kerja  yang  diatur  dalam  urutan  fungsi- fungsinya,  agar efektif dan efisien dalam
mewujudkan tujuan organisasi, karyawan dan masyarakat. Tuntutan organisasi untuk
memperoleh, mengembangkan, dan mempertahankan sumberdaya yang berkualitas
semakin    mendesak sesuai dengan dinamika lingkungan dan teknologi yang selalu
berubah.

Strategi sumber daya manusia juga menyangkut masalah kompetensi dalam kemampuan
teknis, konseptual, dan hubungan manusia. Pengelolaan kompetensi tenaga kerja meliputi
beberapa kompetensi seperti: kompetensi berbasis input, kompetensi  transformasional,
kompetensi  output.  Pengaruh  kompetensi   pada kinerja dapat dilihat dari tingkat
kompetensinya yang mempunyai implikasi praktis dalam  perencanaan  sumber  daya
manusia,  hal  ini  dapat  dilihat  dari  gambaran bahwa kompetensi pengetahuan dan
keahlian cendrung lebih nyata dan relative lebih ada dipermukaan salah satu karakteristik
yang dimilik karyawan.

Robbins (2003: 156) menyatakan motivasi sebagai proses yang menyebabkan intensitas
(intensity), arah (direction), dan  usaha  terus-menerus (persistence) individu   menuju
pencapaian   tujuan. Intensitas   menunjukkan   seberapa   keras seseorang berusaha.
Tetapi intensitas tinggi tidak mungkin mengarah pada hasil kinerja yang baik, kecuali
usaha dilakukan dalam arah yang menguntungkan organisasi.   Karenanya   harus
dipertimbangkan   kualitas usaha   terus   menerus. Motivasi merupakan ukuran berapa
lama seseorang dapat menjaga usaha mereka. Individu yang termotivasi akan
menjaalankan tugas cukup lama untuk mencapai tujuan mereka.

Wibowo (2016: 271) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau
melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan
serta didukung oleh sikap kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Dengan demikian,
kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh
profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai
unggulan bidang tersebut. Sedangkan Spencer (2007: 84) mengemukkan  bahwa
kompetensi  menunjukkan  karakteristik  yang  mendasari perilaku yang menggambarkan
motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai,  pengetahuan  atau  keahlian
yang  dibawa  seseorang  yang  bekinerja unggul (superior perfomer) di tempat kerja.
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Hasibuan (2003: 118) kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang
langsung atau tidak langsung yang di terima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang
diberikan kepada perusahaan. Sedangkan menurut Ishak dan Tanjung (2002: 197) adalah
segala sesuatu yang diterima oleh aryawan sebagai balas jasa atau upaya-upaya yang telah
diberikan kepada perusahaan.

Mangkunegara (2006: 67) kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang
dicapai oleh seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung
jawab yang diberikan kepadanya. Sedangkan menurut Rivai (2004: 309) mengemukkan
kinerja  merupakan  perilaku  yang  nyata  yang  ditampilkan  setiap orang sebagai prestasi
kerja yang dihasilkan oleh karyawan sesuai dengan perannya dalam perusahaan, kinerja
bertujuan untuk mengembangkan suatu organisasi secara efektif dan efisien, karena adanya
kebijakan atau program yang lebih baik atas sumber daya manusia yang ada dalam
organisasi.

Mengingat pentingnya peranan kinerja karyawan dalam perusahaan agar tetap dapat
“survive” dalam iklim persaingan bebas tanpa batas, maka peran kinerja karyawan tidak
lagi hanya menjadi tanggung jawab pimpinan perusahaan. PT PLN (Persero) P3B
Sumatera  UPT  Tanjung  Karang  merupakan  perusahaan  yang  bergerak  di bidang
pemangkitan tenaga listrik yang dibangkitkan oleh pusat-pusat pembangkit listrik  milik
PT.  PLN  (Persero)  sektor  tarahan  dan  PT.  PLN  (Persero)  Sektor Bandar Lampung
untuk melayani kebutuhan PT. PLN (Persero) area Tanjung Karang, area Metro, area
Kotabumi, area Lahat dan area Palembang. PT. PLN (Persero) P3B Sumatera UPT
Tanjung Karang bertugas untuk merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi
serta membuat laporan atas kegiatan oprasional penyaluran diwilayah kerja UPT Tanjung
Karang secara efisien dengan mutu dan keandalan yang baik untuk mencapai kinerja yang
baik. Untuk mencapai tujuan  sesuai  dengan  visi  misi  perusahaan,  dibutuhkan  para
karyawan  yang memiliki semangat kerja yang tinggi. Tetapi terdapat masalah dalam
kinerja PT PLN (Persero) P3B Sumatera UPT Tanjung Karang yaitu kurang disiplinnya
terhadap jam kerja seperti datang tidak tepat waktu dan karyawan sering melebih lebihkan
jam istirahat yang seharusnya hanya satu jam bisa lebih dari satu jam dan juga sering sekali
pulang sebelum jam kerja berakhir, dengan demikian harus ada upaya untuk mengatasi hal-
hal tersebut.

PT PLN  (Persero) Kantor Distribusi Wilayah  Lampung yang  beralamat  di  Jalan Basuki
Rahmat  No.19  Gedong  Pakuon,  Teluk  Betung  Selatan  Kota  Bandar Lampung sebagai
perwakilan PT.   PLN   untuk   wilayah Lampung merupakan perusahaan  milik  negara
yang sangat  berkembang,  perusahaan  ini  berkecimpung dalam  bidang pendistribusian
dan  niaga pembangkit  listrik  dimana  perusahaan mempekerjakan  banyak karyawan.
Jumlah  pegawai/karyawan  pada  tahun  2017 tercatat  sebanyak  137 pegawai   yang
memiliki  bermacam-macam  kriteria, pengalaman, kemampuan, dan kinerja yang berbeda.
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Tabel 1.1. Jumlah pegawai PT PLN (Persero) P3B Sumatera UPT Tanjung Karang
Berdasarkan Jabatan

Jabatan Jumlah Pegawai (orang)

Manajer Unit 6

Assitant Engineer 22

Assitant Operator 18

Analyst Officer 9

Supervisor Pelaksaan 20

Junior Analyst 27

Junior Operator 35

Jumlah 137

Sumber : PT PLN (Persero) P3B Sumatera UPT Tanjung Karang

Tabel  data  kompetensi karyawan  PT PLN (Persero) P3B Sumatera UPT Tanjung
Karang, sebagaimana  yang dikatakan oleh  Spencer and  Spencer  (dalam  Palan, 2007:
15),   bahwa   pada   saat   ini   banyak   organisasi menjadi tertarik dalam manajemen
untuk menilai kompetensi ”bagaimana” kinerja dilakukan (at  present, many
organizations  are becoming  interested  in management  and  appraisal  of competence
the  ”how”  of  performance). Kompetensi dapat dihubungkan dengan kinerja dan
mencakup niat, tindakan, dan hasil akhir.

Tabel 1.2 Data Kompetensi Karyawan PT PLN (Persero) P3B Sumatera
UPT Tanjung Karang Tahun 2017

Kompetensi Karyawan Presentase
Target

Pencapaian

Berfikir Analisis (Analytical Thinking / ANT) 65% 90-100%

Orientasi Pada Tugas (Achievement Orientation / AO) 63% 90-100%

Kepercayaan Diri (Self Confidence / SC) 65% 90-100%

Mengembangkan Orang Lain (Developing Others / DEV) 65% 90-100%

Membangun Hubungan (Relationship Building / RSB) 80% 90-100%

Kerjasama Kelompok (Team Work / TWK) 80% 90-100%

Kemampuan Teknis (Technical Expertise / TE) 65% 90-100%

Peduli Kualitas (Concern For Order / CFO) 65% 90-100%

Sumber: PT. PLN (Persero) P3B Sumatera UPT Tanjung Karang 2017

Tabel  di atas diketahui 137  karyawan  dengan kompetensi  karyawan berfikir analisis
65%,  orientasi  pada tugas  63%,  kepercayaan  diri  65%, mengembangkan  orang lain
65%  membangun  hubungan  80%,  kerjasama kelompok  80%,  kemampuan  teknis 65%,
peduli  kualitas  65%  dengan  tingkat standar pencapaian dengan persentase 90 – 100%.
Data di atas menjadi tolak ukur kinerja   perusahaan   agar   dapat   mengambil kebijakan
guna membangun  kinerja yang lebih baik lagi.

Seiring   dengan   bertambahnya   jumlah   penduduk,   meningkatnya   kesejahteraan
masyarakat dan perubahan lingkungan yang terus terjadi, maka tuntutan pengguna jasa
publik yang semakin meningkat, maka diperlukan kesiapan dan kompetensi dalam
pelaksanaan fungsi pelayanan. Untuk menghilangkan dan mengurangi kesenjangan
pelayanan para karyawan harus memiliki kompetensi profesional yang tinggi dan secara
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terus-menerus mengikuti perkembangan yang terjadi di masyarakat. Peningkatan
kompetensi kerja pegawai dalam suatu organisasi yang memadai berperan serta dalam
kinerja pegawai yang nantinya dapat meningkatkan kinerja organisasi. Setiap organisasi
pasti mempunyai suatu tujuan dan untuk mencapai tujuan tersebut, diperlukan pelaksanaan
tugas yang efektif dari para pegawai. Pencapaian tujuan itu sendiri merupakan suatu
sasaran yang dikehendaki dan sudah ditetapkan sebelumnya. Kompetensi kerja yang tinggi,
seorang pegawai akan mampu berbuat banyak bagi organisasi, sebaliknya dengan
kompetensi  yang rendah seorang pegawai tidak akan dapat menyelesaikan tugasnya
dengan sebaik-baiknya, yang akhirnya akan menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Kemampuan kerja seorang pegawai dalam suatu pekerjaan, terdiri dari kompetensi
intelektual dan kompetensi fisik (Robbins, 2006). Kompetensi pada hakekatnya
menunjukkan kecakapan seperti kecerdasan yang dimiliki oleh seseorang untuk
menyelesaikan pekerjaan yang dibebankan kepadanya. Pegawai yang memiliki kompetensi
di atas rata-rata dengan tingkat pendidikan yang memadai untuk jabatannya, dan memiliki
keterampilan dalam melaksanakan tugas sehari-hari, ia akan mampu mencapai tingkat
kinerja yang lebih tinggi. Oleh karena itu penempatan pegawai harus sesuai dengan tingkat
pendidikan, tingkat keahlian, pengalamannya dan harus sesuai dengan tingkat
keterampilannya, sehingga kompetensi kerja pegawai yang tinggi dan didukung dengan
motivasi kerja yang juga tinggi, serta kesesuaian tingkat pendidikan dengan tuntutan
jabatan yang diembannya, kesesuaian keahlian atau pengalaman dalam menangani dan
memecahkan masalah bidang tugasnya, dan kesesuaian keterampilan dengan tuntutan
pekerjaan sehari-hari, maka akan mudah mencapai tingkat kinerja yang diharapkan.

Kompetensi yang mempengaruhi kinerja adalah motivasi kerja. Karyawan adalah salah
satu aset perusahaan atau instansi yang penting dan perlu dikekola serta dikembangkan
guna mendukung kelangsungan hidup perusahaan atau instansi, untuk itu motivasi dari
dalam diri karyawan sangat diperlukan agar tercapainya tujuan perusahaan atau instansi.
Kegiatan  peningkatan  produktivitas  dimulai  dengan  upaya  menumbuhkan  dorongan
atau motivasi supaya sukses dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan kesadaran
personel yang bersangkutan. Bilamana motivasi tersebut telah dimiliki oleh setiap
karyawan diharapkan akan tumbuh dan berkembang perasaan tanggung jawab terhadap
pekerjaannya, yang akan menumbuhkan pula kesediaan ikut berpartisipasi dalam
pencapaian tujuan organisasi kerjanya melalui pelaksanaan tugastugasnya secara maksimal
ataupun kinerja yang bagus.

Perkembangannya semakin banyak tantangan-tantangan baru yang begitu kompleks
sehingga sudah menjadi satu keharusan bahwa betapa pentingnya memiliki kompetensi
atau sumber daya manusia yang berkualitas. Untuk itu perlu dilakukan upaya-upaya untuk
meningkatkan dan mengembangkan kompetensi, pengetahuan serta keterampilan sumber
daya manusia. Dalam suatu organisasi atau instansi kualitas pegawai merupakan salah satu
faktor untuk meningkatkan produktivitas kinerja. Oleh karena itu, diperlukan pegawai yang
selain profesional juga harus mempunyai motivasi dan kompetensi tinggi karena hal ini
akan dapat mendukung peningkatan kinerja pegawai di suatu organisasi atau instansi.
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Selain itu juga lingkungan kerja yang menyenangkan di  dalam suatu organisasi atau
instansi sangat penting untuk mendorong tingkat kinerja pegawai.

Tabel 1.3 Daftar Presensi Karyawan PT PLN (Persero) P3B Sumatera
UPT Tanjung Karang

BULAN
JUMLAH

PEGAWAI
SAKIT IZIN ALPHA TOTAL

Januari 137 13 8 2 23

Februari 137 14 6 5 25

Maret 137 9 17 1 27

April 137 10 13 3 26

Mei 137 14 14 4 32

Juni 137 12 11 2 25

Juli 137 21 12 5 38

Agustus 137 18 24 0 42

September 137 11 16 0 27

Oktober 137 12 13 4 29

November 137 24 11 1 36

Desember 137 22 27 0 49

TOTAL 180 172 27 379

Sumber: PT. PLN (Persero) P3B Sumatera UPT Tanjung Karang 2017

Tabel  1.3  menunjukkan  jumlah  ketidakhadiran  total  mencapai  379  kali  dalam  satu
tahun. Ketidakhadiran tertinggi terjadi pada bulan desember sebanyak 49 kali
ketidakhadiran yang terjadi kepada karyawan menandakan minimnya kompensasi yang
diberikan kepada karyawan. Segala sesuatu yang diterima oleh pegawai berupa gaji, upah,
dan insentif belum sebanding dengan apa yang dilakukan. Dan juga disebabkan kurangnya
motivasi dorongan karyawan untuk hadir dalam bekerja. Kurangnya tingkat presensi dalam
hal ketidakhadiran berdampak pada hasil kerja yang masih dibawah standar minimum
pelayanan pada perusahaan tersebut.  Pemberian kompensasi  yang diberikan oleh
perusahaan keadaan karyawan berstatus sesuai dengan pangkat dan golongan.

Agar meningkatkan kesejahteraan dan memotivasi pegawainya  dalam  bekerja, PLN
menetapkan besaran remunerasi pegawai mengacu pada keputusan Direksi PT PLN
(Persero) No.007.K/DIR/2008 tentang sistem remunerasi pegawai beserta peraturan
perubahannya yang terakhir yaitu SK Direksi No.0035.K/DIR/2014, yakni setiap pegawai
berhak atas kompensasi berdasarkan:

a. Pay for person (P1) merupakan kompensasi dalam bentuk uang setiap bulan untuk
menghargai kompetensi, pengalaman kerja dan masa kerja yang besarnya ditentukan
level grade dan skala grade.
Pay for person dipakai sebagai dasar untuk menghitung kompensasi yang terkait
dengan kewajiban  jangka  panjang  perseroan,  tunjangan  cuti  tahunan,  dan
tunjangan hari raya keagamaan.

b. Pay for position (P2) diberikan sebagai kompensasi atas bobot jabatan yang
dibebankan kepada pegawai yang menggambarkan know how, problem solving,
accountability.  Rumusan  umum  penetapan  P2  adalah  =  indeks  daerah  x
koefisien posisi x tarif posisi
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Dasar Penetapan besaran pay for position adalah:
• Know how
•    Problem solving
•    Accountability

c. Pay  for  performance (P3)  dberikan  sebagai  kompensasi  atas  prestasi  kerja
pegawai berdasarkan hasil kinerja yang dicapai baik secara individu atau secara
kelompok yang merupakan kontribusi nyata dan terukur.

Pemberian berbagai macam kompensasi yang diberikan PT PLN (Persero) diharapkan
dapat meningkatkan motivasi karyawan untuk terus memperbaiki kinerjanya. Perilaku
karyawan dalam suatu perusahaan dapat berubah bergantung dengan  motivasi yang
dimilikinya, ketika karyawan dalam suatu perusahaan memiliki motivasi yang tinggi dalam
menyelesaikan pekerjannya maka kinerja yang dihasilkan akan baik. Berdasarkan uraian
latar belakang diatas, maka peneliti mengambil judul “ Pengaruh Motivasi Kerja,
Komptensi, Dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan” (Studi Pada PT PLN (Persero)
P3B Sumatera UPT Tanjung Karang)”.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan  latar  belakang  maka  masalah  penelitian  dapat  dirumuskan  sebagai
berikut :

1. Apakah motivasi kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan ?
2. Apakah kompetensi berpengaruh terhadap kinerja karyawan ?
3. Apakah kompensasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan ?

LANDASAN TEORI, KERANGKA PIKIR, DAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori
Penelitian ini menggunakan Manajemen Sumber Daya Manusia sebagai grand theory dan
perilaku organisasi sebagai middle range theory dan teori motivasi, kompetensi,
kompensasi serta kinerja sebagai applied theory.

2.2 Motivasi Kerja
Holler (1998: 6) menyatakan bahwa motivasi adalah keinginan untuk bertindak. Ada
pendapat  bahwa  motivasi  harus  diinjeksi  dari  luar,  tetapi  sekarang  semakin dipahami
bahwa setiap orang termotivasi oleh bebrapa kekuatan yang berbeda. Di pekerjaan kita
perlu memengaruhi bawahan untuk menyelaraskan motivasinya dengan kebutuhan
organisasi.

Motivasi merupakan proses psikologis yang membangkitkan dan mengarahkan perilaku
pada pencapaian tujuan atau goal-directed behavior (Kreitner dan Kinicki, 2001:  205).
Manajer  perlu  memahami  proses  psikologis  ini  apabila  mereka  ingin berhasil
membina pekerja menuju pada penyelesaian sasaran organisasi.
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Sedangkan Robbins (2003: 156) menyatakan motivasi sebagai proses yang menyebabkan
intensitas (intensity), arah (direction), dan usaha terus-menerus (persistence) individu
menuju  pencapaian  tujuan.  Intensitas  menunjukkan  seberapa keras seseorang berusaha.
Tetapi intensitas tinggi tidak mungkin mengarah pada hasil kinerja yang baik, kecuali
usaha dilakukan dalam arah yang menguntungkan organisasi.

Karenanya harus dipertimbangkan kualitas usaha terus menerus. Motivasi merupakan
ukuran berapa lama seseorang dapat menjaga usaha mereka. Individu yang termotivasi
akan menjaalankan tugas cukup lama untuk mencapai tujuan mereka.

Greenberg dan Baron (2003: 190) berpendapat bahwa motivasi merupakan serangkaian
proses yang membangkitkan (arouse), mengarahkan (direct), dan menjaga (maintain)
perilaku manusia menuju pada pencapaian tujuan. Membangkitkan berkaitan dengan
dorongan  atau  energi  dibelakang  tindakan.  Motivasi  juga  berkepentingan dengan
pilihan  yang  dilakukan  orang  dan  arah  perilaku  mereka. Sedang  perilaku menjaga
atau  memelihara  berapa  lama  orang  akan  terus  berusaha  untuk  mencapai tujuan.

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi kerja merupakan kegiatan yang
mengakibatkan,  menyalurkan,  memelihara,  dan  mendorong perilaku  seseorang untuk
melakukan suatu perbuatan atau tindakan secara optimal untuk mencapai apa yang menjadi
sasaran organisasi. Tujuan dari sebagian besar karyawan dalam bekerja bukan hanya
terbatas pada kebutuhan fisik dan biologis saja, tetapi juga mempunyai kebutuhan yang
bersifat psikologis maupun sosial, dan semua kebutuhan karyawan, maka dapat memacu
semangat kerja karyawan dan bahwa keinginan yang diimpikan oleh manusia didalam
bekerja menurut Hasibuan (2004), terbagi dalam :

a. The desire to live, yang menjelaskan bahwa keinginan untuk hidup merupakan
keininan utama dari setiap orang,  yaitu memperoleh makanan dan minuman untuk
melanjutkan hidupnya.

b. The desire for pessossion, artinya keinginan untuk memiliki sesuatu, ini merupakan
keinginan manusia kedua yang menyebabkan kenapa manusia bekerja.

c. The desire for power, artinya keinginan akan kekuasaan.
d. The desire for recognition, artinya keinginan akan pengakuan.

Kekuatan utama Teori Hierarki Kebutuhan Maslow adalah identifikasi kebutuhan individu
untuk tujuan memotivasi perilaku. Dengan memenuhi kebutuhan karyawan yang tidak
terpenuhi, manajer dapat memengaruhi kinerja. Teori ERG Alderfer adalah salah satu
upaya untuk memodifikasi hierarki Maslow oleh mengurangi jumlah kategori
kebutuhan. Alderfer hanya menemukan tiga tingkat kebutuhan Carolyn Wiley (2014) :

1. Keberadaan atau kelangsungan hidup (E);
2. Keterkaitan   (R),   berurusan   dengan   interaksi   sosial   dan aspek   eksternal

penghargaan (pengakuan dan status dari orang lain); dan
3. Pertumbuhan  (G),  berfokus  pada  keinginan  untuk  mencapai  dan

mengembangkan seseorang potensi dan aspek internal dari pemenuhan ego (sukses
dan otonomi).
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Uraian  tersebut  dapat  di  lihat  bahwa  bahwa  motivasi  merupakan  proses  untuk
mendorong karyawan dengan giat untuk mencapai tujuan perusahaan.

Ada 6 (enam) teknik aplikasi teori motivasi menurut Siagian (2012), yaitu:
1. Manajemen berdasarkan sasaran atau Management by objectives (MBO); terkini

sangat populer digunakan oleh manajemen dalam memberikan motivasi positif bagi
para bawahannya.

2. Program penghargaan pada karyawan; program dimaksud dapat mengambil
berbagai bentuk seperti promosi, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, piagam
penghargaan, dan sebagainya.

3. Program ketertiban karyawan; suatu proses partisipatif untuk memanfaatkan
seluruh kemampuan karyawan dan dimaksudkan untuk mendorong peningkatan
komitmen demi keberhasilan organisasi. Agar teknik ini benarbenar efektif,
manajemen perlu memperhatikan:
a. Tersedianya cukup waktu bagi karyawan untuk berpartisipasi
b. Tersedianya   isu   yang   melibatkan   para   karyawan   harus   relevan dengan

kepentingan karyawan
c. Para   karyawan      harus      mempunyai      kemampuan      intelektual,

kemampuan teknis, dan kemampuan berkomunikasi agar mampu memberikan
kontribusi substansial

d. Keterlibatan  para  karyawan  didukung  oleh  budaya  organisasi; keterlibatan
dalam bentuk perwakilan karyawan dapat mengambil bentuk partisipasi
melalui   perwakilan   yang   ditunjuk   sebagai   wakil   para karyawan, dewan
karyawan, dan dewan anggota direksi.

4. Program    imbalan    bervariasi;    berbagai    cara    yang    digunakan    oleh
organisasi untuk menambah penghasilan karyawan, tergantung pada kinerja
individual dan organisasional termasuk imbalan berdasarkan produk yang
dihasilkan, rencana pembagian keuntungan, dan pembagian nilai lebih.

5. Rencana   pemberian   imbalan   berdasarkan   ketrampilan;   dimaksudkan untuk
mendorong  para  karyawan  menjadi  pekerja  dengan  kinerja  tinggi
(high achiever), juga sebagai alat untuk mendorong para karyawan untuk selalu
menambah jenis ketrampilan dengan mengikuti arus teknologi yang dihadapi oleh
organisasi dewasa ini, misalnya adanya strategi baru dan kondisi lingkungan baru.

6. Manfaat yang fleksibel; imbalan berupa bantuan  dan  jasa-jasa organisasi yang
meskipun tidak secara langsung menambah gaji yang diperoleh setiap bulan,  tetapi
dapat  diterima dan  dimanfaatkan  untuk  meringankan  beban finansial para
karyawan.

Aplikasi  teori  motivasi yang di gunakan dalam penelitian ini menunjukkan  dengan jelas
bahwa  rumus yang mengatakan bahwa agar efektif dalam mengubah perilaku dan
meningkatkan kenerja, para manajer harus mengedepankan teori dan teknik motivasi yang
disesuaikan dengan tujuan, harapan, cita-cita, keinginan, dan kebutuhan para bawahan
secara individual, serta tidak menggunakan pendekatan generalisasi, seolah-olah suatu
teknik motivasi digunakan sama bagi semua orang dalam organisasi atau bagi seseorang
dalam semua kondisi.
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2.3 Kompetensi
Konsep kompetensi mulai menjadi trend dan banyak dibicarakan dan saat ini menjadi
sangat populer terutama dilingkungan perusahaan multinasional dan nasional yang
“modern”. Istilah dan konsep competency sebenarnya telah diperkenalkan seorang penulis
manajemen Amerika Serikat dalam buku The Competence Manager Dalam buku tersebut
Boyatzis menyampaikan dalil bahwa manajer bisnis Amerika Serikat harus memiliki
kompetensi tertentu bila bisnis dan ekonomi Amerika Serikat tidak ingin dikalahkan
Jepang dan Eropa.

Beberapa pengertian kompetensi antara lain (Geoff Ryan, Lyle M. Spencer, Urs Benhard
(2012)

1. Kompetensi   berasal   dari   bahasa   Inggris   competency   yang  berarti   a)
kecakapan, kemampuan, kompetensi; b) wewenang

2. Kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau
tugas yang dilandasi atas ketrampilan dan pengetahuan serta didukung oleh sikap
kerja yang dituntut oleh pekerjaan tersebut. Selanjutnya dikatakan bahwa konsep
diri adalah sikap, nilai-nilai atau citra diri seseorang. Percaya diri merupakan
keyakinan orang bahwa  mereka dapat efektif dalam hampir setiap situasi adalah
bagian dari konsep diri orang. Pengetahuan adalah informasi yang dimiliki orang
dalam bidang spesifik. Pengetahuan adalah kompetensi yang kompleks.
Ketrampilan adalah kemampuan mengerjakan tugas  fisik  atau  mental  tertentu.
Kompetensi  mental  atau  ketrampilan kognitif termasuk berpikir analitis dan
konseptual. Kompetensi sebagai karakteristik dari seseorang yang dapat
diperlihatkan, yang meliputi pengetahuan, ketrampilan, dan perilaku, yang dapat
menghasilkan kinerja dan prestasi.

3. Kompetensi, keahlian, dan pengetahuan yang terukur adalah inti dari proses
manajemen kinerja di semua perusahaan.

4. An underlying  characteristic of an individual that is casually related  to creterion
referenced effective  and/or  superior  performance  in  a  job  or
situation” atau kompetensi adalah karakteristik dasar seseorang (individu) yang
mempengaruhi cara berfikir dan bertindak, membuat generalisasi terhadap segala
situasi yang dihadapi serta bertahan cukup lama dalam diri manusia.

5. Kompetensi berorientasi pekerjaan adalah kemampuan, perilaku atau ketrampilan
yang telah diperlihatkan untuk menimbulkan atau memprediksi kinerja unggul
dalam pekerjaan tertentu

6. Undang-Undang   Nomor   13   Tahun   2003   tentang   Ketenaga   Kerjaan,
menyebutkan kompetensi adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup
aspek pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan.

7. Beberapa definisi kompetensi
a) Mengutip   dari   Association   K.U.   Leuven   mendefinisikan   bahwa

pengertian Kompetensi adalah pengintegrasian dari pengetahuan, keterampilan,
dan sikap yang memungkinkan untuk melaksanakan satu cara efektif.

b) Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 46A Tahun 2003
Tanggal 21 Nopember 2003 ditentukan bahwa ”Kompetensi adalah kemampuan



103

dan karakteristik yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil berupa
pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang diperlukan dalam
pelaksanaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil tersebut dapat
melaksanakan tugasnya secara professional, efektif, dan efisien”.

c) Competency merupakan  kombinasi  dari  keterampilan (skill), pengetahuan
(knowledge), dan perilaku (attitude) yang dapat diamati dan diterapkan secara
kritis untuk suksesnya sebuah organisasi dan prestasi kerja serta kontribusi
pribadi karyawan terhadap organisasinya.

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kompetensi adalah
merupakan sesuatu yang melekat dalam diri seseorang yang dapat digunakan untuk
memprediksi tingkat kinerjanya. Sesuatu yang dimaksud bisa menyangkut  motif,  konsep
diri,  sifat,  pengetahuan  maupun kemampuan/keahlian.

2.3.1    Kompetensi Skala dalam praktik yang diterapkan
Praktek terapan kami telah menemukan penggunaan kompetensi yang diperkecil   untuk
menjadi   berguna   dan   cara   praktis   untuk   mengatur manifestasi perilaku kompetensi.
Sebagaimana diuraikan dalam Kompetensi di Tempat Kerja (Spencer and Spencer, 1993),
kompetensi dapat dilakukan secara perilaku diskalakan sepanjang dimensi tertentu.
Kompetensi yang ditingkatkan dapat berkembang dari yang lebih rendah ke yang lebih
tinggi tingkat pada empat dimensi:

1. Intensitas / kelengkapan tindakan yang dilakukan untuk melaksanakan suatu niat.
2. Kompleksitas. Mengambil lebih banyak hal, orang, data, konsep atau penyebab ke

dalam akun.
3. Waktu   horizon.Urgency,   durasi   (atau   ketekunan)   dan   cakrawala: seberapa

jauh ke dalam masa depan seseorang mengantisipasi, merencanakan atau bertindak
untuk mengatasi masalah atau merebut peluang.

4. Luas  dampak.  Jumlah  dan  posisi  orang  yang  terkena  dampak,  mis. dalam
skala dari bawahan atau rekan ke CEO organisasi, ke nasional atau pemimpin
internasional; masalah global, penemuan ilmiah, dampak artistik, dll.

Menurut (Geoff Ryan, Lyle M. Spencer, Urs Benhard : 2012) Skala delapan tingkat untuk
kompetensi pencapaian orientasi. Semua indikator dalam skala berhubungan dengan
definisi umum yang diberikan orientasi pencapaian kompetensi. Tingkat yang berbeda
adalah deskripsi perilaku "hanya terasa berbeda" dalam meningkatkan intensitas atau
kelengkapan tindakan, kompleksitas, luasnya dampak, dan horizon waktu. Kompetensi
skala berfungsi untuk memberikan pandangan yang lebih bernuansa kompetensi yang
membantu pengguna kompetensi (misalnya profesional SDM dan manajer lini) yang lebih
baik memahami perilaku spesifik mana yang mewakili  penguasaan  lebih  lanjut
kompetensi.  Kami  telah  menemukan bahwa cara ini mengatur kompetensi untuk menjadi
sangat cocok dan bermanfaat untuk membangun aplikasi dan pemahaman terkait untuk
kompetensi.
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2.3.2    Tipe-tipe Kompetensi
Sedangkan Wibowo (2007: 115) menjelaskan ada beberapa tipe kompetensi yang dapat
dijelaskan sebagai berikut :

1. Planning competency, dikaitkan dengan tindakan tertentu seperti menetapkan
tujuan, menilai resiko dan mengembangkan urutan tindakan untuk mencapai tujuan.

2. Influence competency, dikaitkan dengan tindakan seperti mempunyai dampak  pada
orang lain, memaksa melakukan  tindakan  tertentu  atau membuat  keputusan
tertentu,  dan  memberi  inspirasi  untuk  bekerja menuju tujuan organisasi.

3. Communication competency, dalam bentuk kemampuan berbicara, mendengarkan
orang lain, komunikasi tertulis dan nonverbal.

4. Interpersonal competency, meliputi, empati, membangun konsensus, networking,
persuasi, negosiasi, diplomasi, manajemen konflik, menghargai orang lain, dan jadi
team player.

5. Thinking competency, berkenaan dengan, berpikir strategis, berpikir analitis,
berkomitmen terhadap tindakan, memerlukan kemampuan kognitif,
mengidentifikasi mata rantai dan membangkitkan gagasan kreatif.

6. Organizational  competency,  meliputi  kemampuan  merencanakan pekerjaan,
mengorganisasi sumber daya mendapatkan pekerjaan dilakukan, mengukur
kemampuan, dan mengambil resiko yang diperhitungkan.

7. Human  resouces  management  competency,  merupakan  kemampuan dalam
bidang, team building, mendorong partisipasi, mengembangkan bakat,
mengusahakan  umpan  balik  kinerja,  dan  menghargai keberagaman.

8. Leadership competency, merupakan kompetensi meliputi kecakapan memosisikan
diri, pengembangan organisasional, mengelola transisi, orientasi strategis,
membangun visi, merencanakan masa depan, menguasai perubahan dan melopori
kesehatan tempat kerja.

9. Client  service  competency,  merupakan  kompetensi  berupa  : mengidentifikasi
dan menganalisis pelanggan, orientasi pelayanan dan pengiriman, bekerja dengan
pelanggan, tindak lanjut dengan pelanggan, membangun patnership dan
berkomitmen terhadap kualitas.

10. Bussines    competency, merupakan    kompetensi    yang    meliputi    :
manajemen   finansial,   keterampilan   pengambilan   keputusan   bisnis, bekerja
dalam sistem, menggunakan ketajaman bisnis, membuat keputusan bisnis dan
membangkitkan pendapatan.

11. Self  management competency,  kompetensi  berkaitan  dengan  menjadi motivasi
diri, bertindak dengan percaya diri, mengelola pembelajaran sendiri,
mendemonstrasikan fleksibilitas, dan berinisiatif.

12. Technical/operational    competency,    kompetensi    berkaitan    dengan
mengerjakan tugas kantor, bekerja dengan teknologi komputer, menggunakan
peralatan lain, mendemonstrasikan keahlian tekhnis dan profesional dan
membiasakan bekerja dengan data dan angka.

Uraian di atas dapat di tetapkan pengertian kompetensi yang tepat untuk penelitian   ini
Interpersonal   competency   adalah   suatu   karakteristik   dasar seseorang yang
mempengaruhi cara berpikir dan bertindak, dilandasi oleh pengetahuan, keterampilan, dan
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sikap  yang menghasilkan kemampuan  untuk melaksanakan suatu pekerjaan atau tugas
sehingga dapat menghasilkan kinerja yang tinggi.

2.4   Kompensasi
Kompensasi adalah salah satu strategi yang digunakan dalam manajemen sumber daya
manusia untuk menarik dan mempertahankan karyawan serta memfasilitasi mereka untuk
meningkatkan kinerja mereka melalui motivasi (Christopher Muthusi Nzyoka: 2016) dan
menyatakan bahwa kompensasi adalah semua pendapatan  yang berbentuk uang, barang
langsung atau tidak  langsung  yang diterima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang
diberikan kepada perusahaan. Andrew  F.  Sikula  (2006:  119)  menyatakan  bahwa
kompensasi  merupakan sesuatu yang di konstitusikan atau dianggap sebagai balas jasa
atau ekuivalen.

Kompensasi   atau   balas   jasa   yang   diberikan   oleh   perusahaan   kepada karyawannya
secara umum dapat digolongkan menjadi dua yaitu kompensasi langsung biasanya terdiri
dari upah, gaji, dan insentif serta kompensasi tidak langsung atau lebih dikenal dengan
program kesejahteraan karyawan/program tunjangan karyawan. Dalam penjelasan lain,
menurut Veithzal, Rivai. dan Ella, Jauvani (2010), kompensasi dapat dibedakan menjadi
dua, yaitu :

1. Kompensasi Langsung adalah kompensasi yang langsung dirasakan oleh
penerimanya, yakni berupa gaji, tunjangan, insentif merupakan hak karyawan dan
kewajiban perusahaan yang pasti :

a) Gaji adalah balas jasa yang dibayar secara periodik kepada karyawan tetap serta
mempunyai jaminan yang pasti.

b) Tunjangan adalah kompensasi yang diberikan perusahaan kepada para mencapai
tujuan perusahaan.

c) Insentif  adalah kompensasi  yang  diberikan  kepada  karyawan  yang tertentu,
karena keberhasilan prestasinya di atas standar.

2. Kompensasi tidak langsung adalah kompensasi yang tidak dapat dirasakan secara
langsung  oleh  karyawan,  yakni  benefit  dan  services  (tunjangan  pelayanan).
Benefit dan services adalah kompensasi tambahan (financial atau nonfinancial) yang
diberikan berdasarkan kebijaksanaan perusahaan terhadap semua karyawan dalam
usaha meningkatkan kesejahteraan mereka. kompensasi mempunyai tiga komponen
sebagai berikut :

a) Pembayaran uang secara langsung (direct financial payment) dalam bentuk gaji,
dan intensif atau bonus/komisi.

b) Pembayaran tidak langsung (indirect payment) dalam bentuk tunjangan dan
asuransi.

c) Ganjaran non finansial (non financial rewards) seperti jam kerja yang luwes dan
kantor yang bergengsi.

2.4.1    Tujuan Kompensasi
Tujuan dari kompensasi sebagai berikut :

1. Ikatan Kerja Sama
Pemberian kompensasi akan menciptakan suatu ikatan kerja sama yang formal antara
pengusaha (perusahaan) dengan karyawan dalam kerangka organisasi, dimana
pengusaha dan karyawan saling membutuhkan.
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2. Kepuasan Kerja
Karyawan bekerja dengan mengerahkan kemampuan, pengetahuan, keterampilan,
waktu, serta tenaga, yang semuanya ditujukan bagi pencapaian tujuan organisasi.

3. Pengadaan Efektif
Pengadaan karyawan akan efektif jika dibarengi dengan program kompensasi yang
menarik.

4. Motivasi
Kompensasi yang layak akan memberikan rangsangan serta memotivasi karyawan
untuk memberikan kinerja terbaik dan menghasilkan produktivitas kerja yang
optimal.

5. Menjamin Keadilan
Kompensasi yang baik akan menjamin terjadinya keadilan di antara karyawan dalam
organisasi.

6. Disiplin
Pemberian kompensasi yang memadai akan mendorong tingkat kedisiplinan
karyawan dalam bekerja.

7. Pengaruh Serikat Pekerja
Keberadaan suatu perusahaan tidak bisa terlepas dari adanya pengaruh serikat buruh
atau serikat pekerja.

8. Pengaruh Pemerintah
Pemerintah  menjamin  atas  pekerjaan  dan  penghidupan  yang  layak bagi
masyarakat.
Tujuan dari diberikan kompensasi terhadap kinerja karyawan untuk ikatan kerja
sama, kepuasan kerja, pengadaan efektif, motivasi, menjamin keadilan, disiplin,
pengaruh serikat pekerja, dan pengaruh pemerintah. Dan dalam penelitian ini
menggunakan aspek ikatan kerja sama, kepuasan kerja, motivasi, menjamin keadilan,
dan displin.

2.4.2    Kerangka Konseptual
Kompensasi terdiri dari beberapa komponen, basis dan pembayaran variabel, pemerataan,
insentif, dan tunjangan. Unsur-unsur ini dapat dikelompokkan menjadi kompensasi
finansial dan non-finansial kompensasi. Kerangka kerja kompensasi yang dirancang
dengan baik untuk dikembangkan dan tumbuh dalam lingkungan yang unik organisasi
(Christopher Muthusi Nzyoka, Bulah Hannah Orwa, 2016) : Kompensasi yang dirancang
dengan baik kerangka kerja menghargai perubahan yang dapat diukur dalam perilaku yang
berkontribusi pada tujuan yang jelas. Berikut kerangka kompetensi dalam pembentukan
indikator (Christopher Muthusi Nzyoka, Bulah Hannah Orwa, 2016) :

1. Hubungan Antara Penghargaan Finansial dan Kinerja karyawan Penghargaan
finansial atau ekstrinsik adalah eksternal untuk pekerjaan dan  termasuk  elemen
seperti  pembayaran  dasar,  tunjangan,  promosi, keamanan  kerja,  ruang  kantor
pribadi,  pembayaran  gaji,  kompensasi waktu istirahat (Mottaz, 1985; Mahaney,
Lederer, 2006) Penghargaan ekstrinsik sering dibayarkan untuk sebuah organisasi
untuk menunjukkan keseriusannya dalam menilai kinerja atau kontribusi karyawan
terhadap tujuan  organisasi  (Balkin,  Dolan,  1997).  Memberikan  imbalan  telah
menjadi bagian dari kebijakan organisasi seperti yang ditunjukkan untuk
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meningkatkan pekerja kinerja. Hadiah ekstrinsik mendorong semangat pekerja  dan
semangat  kontribusi  dari  penghargaan  telah  ada  dalam organisasi   terutama
sesuai   dengan   evaluasi   kinerja   (Appelbaum, Schroeder, Cain, Mitroff, 2011).

2.   Hubungan Antara Bayar dan Kinerja
Semua bisnis menggunakan bayaran, promosi, bonus atau jenis lainnya
penghargaan untuk  memotivasi  dan  mendorong kinerja tingkat  tinggi para
karyawan. Dalam memotivasi kinerja tinggi, uang adalah pancingan mendasar;
tidak ada teknik motivasi lain telah diterapkan secara luas daripada membayar
karena nilai yang berpengaruh. Kapan ada pengukur kinerja yang baik, dapat
membayar kinerja meningkatkan produktivitas karyawan dan meningkatkan
kualitas pertandingan (Lemiux, MacLeod, W. B, Induk, D., 2009). Namun
pembayaran kinerja dibatasi oleh kinerja yang tersedia pengukur.

3.   Hubungan Antara Promosi dan Kinerja
Promosi adalah fitur penting dari gaya hidup karyawan dan pekerjaan,
mempengaruhi tingkat pengalaman kerja lainnya (Blau, DeVaro, 2007) dan dapat
memiliki efek pada kepuasan dan tingkat lampiran. Perusahaan dapat menerapkan
promosi sebagai kompensasi untuk karyawan yang berkinerja tinggi, berkembang
dan mendorong mereka untuk melakukan pertunjukan yang lebih baik. Menurut
Herzberg (1986), menyediakan karyawan  dengan  peluang untuk  maju  di
perusahaan  mereka melalui internal promosi bertindak sebagai motivator untuk
bekerja.

4.   Hubungan Antara Bonus, Manfaat Fringe dan Kinerja
Bonus dan tunjangan tambahan adalah bentuk lain dari kompensasi yang diberikan
kepada karyawan untuk kinerja yang baik di memesan untuk memotivasi mereka
untuk kinerja yang lebih baik. Bonus digunakan di mana karyawan telah melakukan
lebih tinggi atau terlampaui target set mereka (Finkle, 2011). Jumlah bonusnya
ditentukan oleh berapa banyak karyawan  yang  telah  melampaui  target.
Karyawan  cenderung menurunkan upah begitu beberapa manfaat seperti itu seperti
Medicare, bonus, dan cuti tahunan ditawarkan kepada karyawan setelah beberapa
tahun bekerja (Baughman, 2003). Para karyawan melihat manfaat dan upah sebagai
pengganti, mau menyerah upah untuk lebih banyak manfaat (Woodbury, 1983).
Powel andWood (1999) mengatakan beberapa alasan yang dikutip untuk turnover
tinggi rendah kompensasi, tunjangan tidak memadai antara lain.

5.   Hubungan Antara Apresiasi, Pengakuan dan Kinerja
Apresiasi adalah kebutuhan dasar manusia. Para karyawan menanggapi
penghargaan yang diungkapkan melalui pengakuan mereka kerja bagus karena
menegaskan pekerjaan mereka dihargai. Penghargaan psikologis seperti pengakuan
dan penghargaan memainkan peran penting dalam memotivasi karyawan
meningkatkan mereka kinerja. Relevan, komitmen karyawan adalah berdasarkan
penghargaan dan penghargaan (Andrew,
2004). Ini adalah dibangun di atas hubungan kepercayaan sehingga karyawan
menyadari hal itu pemimpin (Manajer) memiliki minat mereka di hati. Dalam kasus
ini, staf dengan kinerja yang baik akan memprediksi bahwa  mereka  signifikan
kontribusi  akan  direalisasikan  dan  dihargai oleh  para  manajer  puncak  (Bowen,
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2000).  Atau,  ketika  karyawan dihargai dan diakui, sebagai tanggapan mereka
merasa berhutang budi dan dalam menanggapi peningkatan kinerja mereka.

6.   Hubungan Antara Delegasi dan Kinerja
Delegasi adalah proses pemberian tugas kepada bawahan, memberikan tanggung
jawab kepada mereka untuk pengambilan keputusan formal dan meningkatkan
jumlah pekerjaan yang diizinkan terkait kebijaksanaan bawahan.  Ini  melibatkan
otoritas  untuk  membuat  keputusan  tanpa mencari persetujuan dari manajer (Yukl
dan Flu, 1999). Delegasi menekankan otonomi bawahan pengambilan keputusan
(Leanna, 1986) dan berbeda dari partisipasi dalam hal itu termasuk pengambilan
keputusan oleh individu bawahan dan bukan bawahan sebagai sebuah kelompok.
Delegasi   adalah   faktor   penting   yang   diketahui   dari manajemen  dan
kenaikan  yang  efektif  pemberdayaan  karyawan  yang pada gilirannya
memotivasi mereka kinerja superior. Delegasi memiliki keuntungan dalam hal itu
memenuhi kebutuhan manajer untuk sukses dan otonomi oleh memperkenalkan
stimulus untuk lebih banyak perilaku kewirausahaan dan motivasi (Mintzberg,
1979), Ini menurunkan beban kerja untuk manajer tingkat atas (Yukl dan Flu,
1999), Ini menyediakan suatu  area  untuk  pelatihan  strategis  untuk  menghadapi
tantangan  di tingkat atas di Indonesia masa depan dengan mengekspos bawahan
untuk pengambilan keputusan dan akhirnya bawahan diberikan kesempatan untuk
membuktikan spesialisasi mereka dalam masalah tertentu, ini akan meningkat
kualitas keputusan yang dibuat karyawan (Ito, Person, 1986). Delegasi memiliki
konsekuensi terkait pekerjaan seperti kepuasan dan kinerja bawahan (Johnstone,
2000)

7.   Hubungan Antara Pemberdayaan dan Kinerja
Pemberdayaan adalah proses untuk mendapatkan kendali, perasaan otonomi dan
tidak dikontrol (Deci, Ryan, 2000). Ini tingkat otoritas yang dinikmati oleh
bawahan. Memberdayakan orang lain adalah kemampuan pemimpin yang
memungkinkan mereka untuk memperkuat dan mengembangkan konstituen mereka
dengan berbagi kekuatan dan memberi visibilitas dan memberikan kredit kepada
karyawan mereka (Kouzes dan Posner, 2002).

2.5   Kinerja Karyawan
Kinerja karyawan adalah tentang karyawan yang mencapai hasil, sasaran atau standar
sesuai  dengan  yang  diharapkan  oleh  organisasi.  Karyawan  dinilai seberapa baik
mereka melakukannya pekerjaan dibandingkan dengan standar kinerja yang ditetapkan.
Singkatnya, itu pencapaian tugas yang diberikan diukur terhadap yang ditetapkan standar
akurasi, kelengkapan, biaya, dan kecepatan, inisiatif yang mereka ambil, kreativitas
mereka dalam memecahkan masalah dan sumber daya dalam cara mereka memanfaatkan
sumber daya mereka, waktu dan energi (Rothman, Coetzer, 2003). Ukur kinerja sangat
penting untuk rencana insentif karena itu mengkomunikasikan pentingnya didirikan tujuan
organisasi. “Apa  yang  diukur  dan  diberi  hadiah  perhatian  ”(Bohlander,  Snell,
Sherman, 2001).

Veithzal Rivai (2009: 311) Berpendapat bahwa suatu perusahaan melakukan penilaian
kinerja  didasarkan  pada  dua  alasan  pokok,  yaitu:  (1)  manager melakukan evaluasi
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yang objektif terhadap kinerja karyawan pada masa lalu yang digunakan untuk membuat
keputusan di bidang SDM dimasa yang akan datang;  (2)  manager memerlukan  alat  yang
memungkinkan  untuk  membantu karyawannya memperbaiki kinerja, merencanakan
pekerjaan, mengembangkan kemampuan, dan keterampilan untuk perkembangan karir dan
memperkuat kualitas hubungan antar manager yang bersangkutan dengan karyawannya.

Berdasarkan pengertian kinerja dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa
kinerja adalah suatu hasil kerja yang dicapai seseorang didalam menjalankan tugas-tugas
yang dibebankan kepadanya dan seberapa banyak mereka dapat memberi kontribusi
kepada organisasi. Kinerja juga berarti hasil yang dicapai oleh seseorang, baik kuantitas
maupun kualitas dalam suatu organisasi sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya.

2.5.1  Tujuan Penilaian Kinerja
Menurut   Veithzal   Rivai   (2009:   311)   Berpendapat   bahwa   suatu perusahaan
melakukan penilaian kinerja didasarkan pada dua alasan pokok, yaitu: (1) manager
melakukan evaluasi yang objektif terhadap kinerja karyawan pada masa lalu yang
digunakan untuk membuat keputusan di bidang SDM dimasa yang akan datang; (2)
manager memerlukan  alat  yang memungkinkan  untuk  membantu  karyawannya
memperbaiki kinerja, merencanakan pekerjaan, mengembangkan kemampuan, dan
keterampilan untuk perkembangan karir dan memperkuat kualitas hubungan antar manager
yang bersangkutan dengan karyawannya.

2.5.2  Pengukuran Kinerja Karyawan
Pengukuran   kinerja   karyawan   merupakan   proses   penilaian   kemajuan terhadap
tujuan dan sasaran yang telah di tentukan (Christopher Muthusi Nzyoka: 2016) ada lima
cara pengukuran  yang dapat digunakan antara lain:

1. Jumlah Pekerjaan
Dimensi ini menunjukkan jumlah pekerjaan yang dihasilkan individu atau kelompok
sebagai persyaratan yang menjadi standar pekerjaan.

2. Kualitas Pekerjaan
Setiap karyawan dalam perusahaan harus memenuhi persyaratan tertentu untuk dapat
menghasilkan pekerjaan sesuai kualitas yang dituntut suatu pekerjaan tertentu.

3. Ketepatan Waktu
Setiap pekerjaan memiliki karakteristik yang berbeda untuk jenis pekerjaan tertentu
harus diselesaikan tepat waktu, karena memiliki ketergantungan atas pekerjaan
lainnya.

4. Kehadiran
Suatu jenis pekerjaan tertentu menuntut kehadiran karyawan dalam mengerjakannya
sesuai waktu yang ditentukan.

5. Kemampuan Kerja Sama
Tidak semua pekerjaan dapat diselesaikan oleh satu orang karyawan saja.
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2.5.3    Jenis-Jenis Penilaian Kinerja
Untuk mengetahui apakah hal itu terjadi dalam suatu perusahaan diciptakan suatu sistem
penilaian  kinerja baik  yangditujukan kepada para karyawan yang menduduki jabatan
manajerial maupun mereka yang tanggung jawab utamanya adalah menyelenggarakan
berbagai kegiatan operasional. Sistem yang paling lumrah diterapkan ialah apa yang
dikenal dengan istilah Daftar Penilaian  Pelaksanaan  Pekerjaan.  Hasibuan  (2001)  Unsur-
unsur pelaksanaan    pekerjaan  yang dinilai  dalam  Daftar Penilaian  Pelaksanaan
Pekerjaan ada delapan macam, yaitu : Kesetiaan, Prestasi Kerja, Tanggung Jawab,
Ketaatan, Kejujuran, Kerjasama, Prakarsa, dan Kepemimpinan.

a. Unsur Prestasi Kerja
Prestasi kerja merupakan hasil pelaksanaan pekerjaan yang dicapai oleh seorang
karyawan  dalam melaksanakan  tugas  yang dibebankan kepadanya. Prestasi kerja
seorang karyawan ini dipengaruhi oleh kecakapan, ketrampilan, pegalaman, dan
kesungguhan dan lingkungan kerja.

b. Unsur Tanggung Jawab
Tangung jawab adalah kesanggupan seorang karyawan dalam menyelesaikan
pekerjaan yang diserahkan kepadanya dengan sebaik- baiknya, tepat waktu serta
berani memikul resiko atas keputusan yang diambilnya atau tindakan yang
dilakukan.

c. Unsur Ketaatan
Ketaatan adalah kesanggupan seorang karyawan untuk mentaati segala peraturan
kedinasan yang berlaku, dan mentaati perintah kedinasan yang diberikan oleh atasan
yang berwenang, serta sanggup untuk tidak melanggar larangan yang ditentukan.

d. Unsur Kejujuran
Kejujuran merupakan sikap mental yang keluar dari dalam diri manusia sendiri. Ia
merupakan ketulusan hati dalam melaksanakan tugas dan mampu untuk tidak
menyalahgunakan wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.

e. Unsur Kerjasama
Kerjasama  merupakan  kemampuan  mental  seorang  karyawan  untuk dapat bekerja
bersama-sama dengan orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas yang telah
ditentukan.

f. Prakarsa
Prakarsa merupakan terjemahan dari initiative. Ia merupakan kemampuan seorang
karyawan untuk mengambil keputusan, langkah-langkah, serta melaksanakannya,
sesuai dengan tindakan yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas pokok tanpa
menunggu perintah atasan.

Penilaian     kinerja     harus     berhubungan  langsung  dengan  analisis pekerjaan,
menentukan output kinerja meliputi: tugas-tugas yang dilaksanakan, kompetensi individu,
aktivitas penyeliaan dan tanggung jawab  penganggaran  bagi  pemegang  jabatan.  Oleh
karenanya  kinerja seseorang  dipertimbangkan  sebagai  fungsi,  kemampuan  dan
kemauan. Ada beberapa pengukuran kinerja karyawan antara lain menggunakan aspek
kesetiaan, prestasi kerja, kejujuran, disiplin, kreativitas, prakarsa, kerjasama
kepemimpinan, kepribadian, kecakapan, dan tanggung jawab.
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2.5.4    Indikator Kinerja
Indikator untuk mengukur kinerja menurut Wibowo 2011: 101) terdapat tujuh indikator
kinerja yaitu:

1. Tujuan
Tujuan merupakan keadaan yang berbeda yang secara aktif dicari oleh seorang
individu atau organisasi untuk dicapai. Pengertian tersebut mangandung makna
bahwa tujuan bukanlah merupakan persyaratan, juga bukan merupakan sebuah
keinginan. Tujuan merupakan  sesuatu  keadaan  yang  lebih  baik  yang  ingin
dicapai dimasa yang akan datang. Dengan demikian, tujuan merupakan arah kemana
kinerja harus dilakukan.

2. Standar
Standar mempunyai arti penting karena memberitahukan kapan suatu tujuan dapat
diselesaikan. Standar merupakan suatu ukuran apakah tujuan yang diinginkan dapat
dicapai. Tanpa standar, tidak dapat diketahui kapan suatu tujuan tercapai. Standar
menjawab pertanyaan tentang kapan kita tahu bahwa kita sukses atau gagal.

3. Umpan Balik
Antara  tujuan,  standar,  dan  umpan  balik  bersifat  saling  terkait. Umpan balik
melaporkan kemajuan, baik kualitas maupun kuantitas, dalam mencapai tujuan yang
didefinisikan oleh standar. Umpan balik terutama penting ketika kita
mempertimbangkan “real goals”  atau tujuan sebenarnya. Tujuan yang dapat diterima
oleh pekerjaan adalah tujuan yang bermakna dan berharga.

4. Alat atau Sarana
Alat atau sarana merupakan sumber daya yang dapat dipergunakan untuk membantu
menyelesaikan tujuan dengan sukses. Alat atau sarana merupakan faktor penunjang
untuk pencapaian tujuan. Tanpa alat atau sarana, tugas pekerjaan spesifik tidak dapat
dilakukan dan tujuan tidak dapat diselesaikan sebagaimana seharusnya. Tanpa alat
tidak mungkin dapat melakukan pekerjaan.

5. Kompetensi
Kompetensi  merupakan  persyaratan  utama  dalam  kinerja. Kompetensi
merupakan  kemampuan  yang dimiliki  oleh  seseorang dalam  menjalankan
pekerjaan  yang  diberikan  kepadanya  dengan baik. Orang harus melakukan lebih
dari sekadar belajar tentang sesuatu, kompetensi memungkinkan seseorang
mewujudkan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang diperlukan untuk
mencapai tujuan.

6. Motif
Motif merupakan alasan atau pendorong bagi seseorang untuk melakukan  sesuatu.
Manager  memfasilitasi  motivasi kepada karyawan dengan insentif berupa uang,
memberikan pengakuan, menetapkan tujuan menantang, menetapkan standar
terjangkau, meminta umpan balik, memberikan kebebasan melakukan pekerjaan
termasuk waktu melakukan pekerjaan, menyediakan sumber daya yang diperlukan
dan menghapuskan tindakan yang mengakibatkan disentif.

7. Peluang
Pekerjaan   perlu   mendapatkan   kesempatan   untuk   menunjukkan prestasi
kerjanya. Terdapat dua faktor yang menyumbangkan pada adanya kekurangan
kesempatan untuk berprestasi, yaitu ketersediaan waktu dan kemampuan untuk
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memenuhi syarat. Tugas mendapatkan prioritas lebih banyak, dan mengambil waktu
yang tersedia. Jika pekerja dihindari karena supervisor tidak percaya terhadap
kualitas atau kepuasan konsumen, mereka secara efektif akan dihambat dari
kemampuan memenuhi syarat untuk berprestasi.

2.5.5  Faktor-Faktor Kinerja
Menurut Dale Timple dalam Anwar Prabu Mangkunegara (2013, p.15) sebagai berikut:

1. Faktor   internal   yaitu   faktor   yang   dihubungkan   dengan   sifat-sifat seseorang,
misalnya  kinerja  seseorang  baik  disebabkan  karena mempunyai kemampuan
tinggi dan seorang itu tipe pekerja keras, sedangkan  kinerja  jelek  disebabkan
orang  tersebut  mempunyai kemampuan rendah dan orang tersebut tidak memiliki
upaya untuk memperbaiki kemampuannya.

2. Faktor eksternal yaitu faktor yang mempengaruhi kinerja seorang yang berasal dari
lingkungan. Seperti perilaku, sikap, dan tindakan rekan kerja, bawahan atau
pimpinan, fasilitas kerja, dan iklim organisasi.

2.6. Kerangka Pemikiran
Kinerja karyawan (John Ofori Damoah Alex Ntsiful, 2016) adalah tentang karyawan yang
mencapai hasil, sasaran atau standar sesuai dengan yang diharapkan oleh organisasi.
Karyawan dinilai seberapa baik mereka melakukannya pekerjaan dibandingkan dengan
standar kinerja yang ditetapkan. Singkatnya, itu pencapaian tugas yang diberikan diukur
terhadap yang ditetapkan standar akurasi, kelengkapan, biaya, dan kecepatan, inisiatif yang
mereka ambil, kreativitas mereka dalam memecahkan masalah dan sumber daya dalam
cara mereka memanfaatkan sumber daya mereka, waktu dan energi.

Geoff Ryan Lyle M. Spencer Urs Benhard, (2012) Kompetensi , baik kompetensi fisik
maupun kompetensi intelektual bagi seseorang adalah merupakan modal dasar dalam
setiap melaksanakan suatu pekerjaan apapun bentuk dan lingkup pekerjaannya. Karyawan
akan lebih kreatif untuk bekerja secara efisien dan efektif dalam mencapai hasil kerja yang
optimal, yang pada akhirnya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan atau dengan kata
lain bahwa kompetensi sangat mendukung tercapainya kinerja karyawan yang tinggi.
Semakin tinggi kompetensi karyawan maka akan semakin tinggi pula kinerjanya.

Motivasi (Oliver Neumann, 2016) adalah sebagai suatu pemberian dorongan atau
rangsangan kepada seseorang sehingga dia bekerja dengan sukarela atau tanpa dipaksa.
Kemampuan dan efektifitas manajer pada organisasi untuk memotivasi bawahannya untuk
bekerja sesuai dengan keinginan perusahaan akan menentukan tujuan yang akan dicapai
organisasi. Karywan  yang bermotivasi tinggi akan merasa senang dan mendapat kepuasan
dalam pekerjaannya, sedangkan yang bermotivasi rendah akan malas dan selalu
menghindari pekerjaan dengan berbagai alasan yang dikemukakan.

Kompensasi karyawan (Christopher Muthusi Nzyoka: 2016) di suatu jenis pekerjaan
dengan kompensasi karyawan di jenis pekerjaan yang lainnya yang mengerjakan pekerjaan
dengan bobot yang sama, relatif akan memperoleh besaran kompensasi yang sama. Jadi,
kompensasi dikatakan adil  bukan  berarti  setiap  karyawan  menerima  kompensasi yang
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sama besarnya.   Tetapi   berdasarkan   asas   adil   baik   itu   dalam   peniliaan, perlakuan,
pemberian hadiah, maupun hukuman bagi setiap karyawan. Sehingga dengan asas keadilan
akan tercipta suasana kerja sama yang baik, motivasi kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas
karyawan yang lebih baik.

Berdasarkan pembahasan teori diatas, dari masalah yang dihadapi  PT. PLN (Persero) P3B
Sumatera UPT Tanjung Karang didukung oleh kajian teori dari hasil penelitian terdahulu
maka disusunlah kerangka pemikiran bahwa kinerja (Y) karyawan PT. PLN (Persero) P3B
Sumatera UPT Tanjung Karang dipengaruhi oleh variabel, motivasi kerja (X1), kompetensi
(X2), dan kompensasi (X3) maka kerangka pikir yang dapat digunakan dalam penelitian
sebagai berikut:
Sugiyono (2011: 60) mengatakan bahwa kerangka berpikir merupakan model konseptual
tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah di definisikan
sebagai hal penting. Maka dapat digambarkan sebuah kerangka berpikir, sebagai berikut :
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2.8 Hipotesis
Hubungan antar variabel atau sering di kenal hubungan antar dua variabel yaitu variabel
bebas (independen/pengaruh) dengan variabel terikat (dependen/terpengaruh) dengan
simbol x dan y biasanya dikaitkan dengan analisis hubungan kaisal (hubungan sebab
akibat).

2.8.1    Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan.
Hubungan antara Motivasi kerja terhadap Kinerja Karyawan Motivasi     merupakan
sebuah     keahlian     dalam     mengarahkan karyawan pada tujuan organisasi agar mau
bekerja dan berusaha sehingga  keinginan  para  karyawan  dan  tujuan  organisasi  dapat
tercapai.  Motivasi  seseorang  melakukan  suatu  pekerjaan  karena adanya suatu
kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Kebutuhan ini dapat berupa kebutuhan ekonomis
yaitu untuk memperoleh uang. Sedangkan kebutuhan nonekonomis dapat diartika sebagai
kebutuhan untuk memperoleh penghargaan dan keinginan lebih maju. Dengan segala
kebutuhan tersebut, seseorang dituntut untuk lebih giat  dan aktif bekerja, untuk mencapai
hal ini di perlukan adanya motivasi dalam melakukan pekerjaan, karena dapat mendorong
seseorang bekerja dan selalu berkeinginan untuk melanjutkan usahanya. Jadi hubungan
antar variabel motivasi dengan kinerja adalah
H1: Terdapat pengaruh positif Motivasi kerja terhadap kinerja karyawan.

2.8.2    Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan.
Kompetensi merupakan karakteristik dasar yang terdiri dari kemampuan, pengetahuan,
serta atribut personal lain yang membedakan yang “Perform” dan tidak “Perform”. Hal ini
berarti inti utama dari system atau model kompetensi sebenarnya  sebagai alat
pembentukan  untuk  memprediksikan  keberhasilan  kerja  seseorang pada  suatu  posisi.
Kompentensi  selalu  mengandung  maksud  dan tujuan yang merupakan dorongan motif
atau traif yang menyebabkan suatu tindakan untuk memperoleh hasil kinerja yang baik.
Jadi, hubungan antar variabel kompetensi dengan kinerja adalah:
H2 : Terdapat pengaruh positif kompetensi terhadap kinerja karyawan.

2.8.3    Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan
Kinerja   suatu   organisasi   tergantung pada kerja karyawannya. Hal ini, atasan  harus
mempunyai  peran  yang  penting  dalam  usahanya untuk memotivasi dan mengelola
karyawannya. Berkaitan dengan hal tersebut,   maka   organisasi   perlu   memberikan
perhatian   khusus terhadap kinerja yang diperoleh karyawan dengan cara pemberian
kompensasi (hadiah, imbalan, dan penghargaan) dan motivasi untuk bekerja penuh
semangat, memiliki tanggung jawab yang tinggi terhadap tugasnya, sehingga organisasi
akan mudah memenuhi tujuan yang sudah direncanakan. Jadi, hubungan antar variabel
kompensasi dengan kinerja adalah
H3: Pemberian  kompensasi  kepada  karyawan  berpengaruh  positif terhadap kinerja

karyawan.
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METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian
a.   Jenis Data dan Sumber Data.
Tahap pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data yang berguna untuk
pemecahan permasalahan, yaitudata primer dan sekunder.

1. Data Primer
Jenis data ini diperoleh melalui kunjungan langsung atau survei yang dilakukan
dilokasi penelitian, terhadap obyek yang diteliti dan dipandu dengan kuesioner.
Selain itu, data ini diambil melalui hasil diskusi dan wawancara   dengan   pegawai
yang   terkait   dengan   obyek   penelitian. Pengertian yang diungkapkan oleh
karyawan sebagai responden mengenai motivasi kerja adalah kesediaan melakukan
usaha tingkat tinggi guna mencapai sasaran organisasi yang dikondisikan oleh
kemampuan usaha tersebut memuaskan kebutuhan sejumlah individu, dan definisih
mengenai kompetensi adalah ketrampialan yang dimiliki   seseorang untuk dapat
menjalankan  atau  melaksanakan suatu  pekerjaan  untuk  mencapai  tujuan suatu
organisasi. sedangkan Kompensasi adalah menurut responden adalah pemberian
penghargaan  atas hasil kerja yang telah mereka tunjukan dan telah mereka capai
dalam bentuk bonus, insentif dan penyesuaian gaji dan pengakuan terhadap hasil
kerja. Definisi   Kinerja dari pihak manajemen adalah suatu hasil kerja nyata yang
dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya
yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan, serta waktu.

2. Data Sekunder
Data  sekunder  adalah  data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui
media  perantara  berupa  visi  dan  misi  organisasi,  dan  gambaran umum lain
menyangkut organisasi sebagaimana ketentuan/peraturan  yang berhubungan dengan
penelitian.

3.2 Populasi
Menurut Sugiyono (2008: 115), populasi adalah wilayah generalisasi terdiri atas obyek
atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu. Di teteapkan  oleh
peneliti untuk  di  pelajari  dan  kemudian  di  tarik  kesimpulan. Dalam penelitian ini
populasinya adalah semua karyawan yang bekerja di PT. PLN (Persero) P3B Sumatera
UPT Tanjung Karang sebanyak 137 karyawan.

3.3 Jenis dan Sumber Data
Jenis dan sumber data dalam melakukan penelitian ini di peroleh baik dalam bentuk data
primer maupun data sekunder.

3.3.1 Data Primer
Data primer yaitu data penelitian yang di peroleh langsung dari sumber asli (tidak melalui
sumber perantara) dan data di kumpulkan secara khusus untuk menjawab pertanyaan
penelitian yang sesuai dengan keinginan peneliti. Data primer ini khusus dikumpulkan
untuk kebutuhan riset  yang sedang berjalan. Jenis data yang di gunakan sebagai dasar
pengujian hipotesis adalah data primer yang di peroleh dari karyawan PT. PLN (Persero)
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P3B Sumatera UPT Tanjung Karang, sebagai responden dengan instrumen utama berupa
kuesioner, sebagai data pendukung, di peroleh melalui wawancara dengan karyawan.

3.3.2 Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang merupakan sumber data penelitian secara tidak langsung,
melalui perantara (di peroleh dan di catat pihak). Data sekunder umumnya berupa bukti,
catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip (data dokumen) yang di
publikasikan dan yang tidak di publikasikan. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi
biodata karyawan di PT. PLN (Persero) P3B Sumatera UPT Tanjung Karang yang ada
dalam arsip basis data.

3.4 Metode Pengumpulan Data
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi beberapa teknik, yaitu:

1. Metode Angket
Dalam penelitian ini, metode pegumpulan data primer di lakukan dengan
menggunakan   metode   angket   tertutup.   Untuk   mendapatkan   data   tentang
dimensi-dimensi dari konstruk-konstruk yang sedang di kembangkan dalam
penelitian ini. Pertanyaan dalam angket tertutup di buat dengan menggunakan skala
Likert dalam interval 1-5. Kategori pertanyaan dengan jawaban sangat tidak setuju
dengan nilai 1 (satu) sampai dengan sangat setuju dengan nilai 5 (lima).

3.1 Tabel Instrument Skala Likert

Penilaian Skor

Sangat setuju (SS) 5
Setuju (S) 4
Netral (N) 3
Tidak setuju (TS) 2
Sangat tidak setuju (STS) 1

Sumber : Sugiyono (2009, p.132)

Teknik distribusi angket di lakukan dengan bertatap muka secara langsung, sekaligus
melakukan wawancara singkat tentang data-data yang mungkin mendukung proses
pengambilan data dalam penelitian.

2. Wawancara
Selain metode angket juga di gunakan metode wawancara untuk mendukung akurasi
dan kelengkapan kuesioner yang tersebar. Wawancara juga di gunakan untuk
memperluas cakrawala peneliti tentang data-data yang tidak terformulasi dalam
kuesioner, namun akan memiliki strategis bagi PT. PLN (Persero) P3B Sumatera
UPT Tanjung Karang Bandar Lampung, sehingga layak untuk di lakukan penelitian
lebih lanjut. Selain itu, wawancara juga di gunakan untuk melengkapi data yang
terkumpul melalui kuesioner.

3. Observasi
Metode lain yang di lakukan guna mendukung hasil penelitian adalah dengan
melakukan pengamatan langsung pada objek penelitian secara acak untuk
mendapatkan kondisi yang mendukung permasalahan dalam penelitian ini.
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3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Definisi operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana
caranya   mengukur   suatu   variabel   (Singarimbun   dan   Effendi, 1989:46). Definisi
operasional merupakan uraian dari konsep  yang sudah di rumuskan dalam bentuk
indikator-indikator. Adapun definisi operasional penelitian  ini  adalah:  Untuk
mempermudah  pemahaman  tentang  pengukuran atas variabel-variabel dalam penelitian
ini, maka dapat di bentuk dalam matrik operasional variabel penelitian dpat dilihat pada
tabel berikut ini:

Tabel 3.2 Operasional Variabel Penelitian

Variabel Definisi Indikator Skala

Kinerja (Y)

Adalah hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang di
capai oleh pegawai, dalam
melaksanakan tuganya sesuai
dengan tanggung jawab yang
diberikan kepadanya.

(John Ofori Damoah Alex
Ntsiful, 2016)

a. Kualitas pekerjaan
b.   Ketepataan waktu
c. Kehadiran
d.   Kemampuan kerja sama

Likert

Motivasi
(X1)

Adalah kesediaan
melakukan usaha tingkat tinggi
guna mencapai sasaran
organisasi yang dikondisikan
oleh kemampuan usaha tersebut
memuaskan kebutuhan sejumlah
individu.

(Oliver Neumann, 2016)

a. Motivasi Ekstrinsik
b.   Motivasi Instrinsik
c. Motivasis Instrinsik

Berbasis Kesenangan
Likert

Kompentensi
(X2)

Adalah suatu karakteristik
dasar seseorang yang
mempengaruhi cara berpikir,
cara bertindak dilandasi  oleh
pengetahuan,
keterampilan, dan sikap yang
menghasilkan kemampuan untuk
melaksanakan suatu pekerjaan
yang dapat menghasilkan kinerja
tinggi.

(Geoff Ryan Lyle M. Spencer
Urs     Benhard,
2012)

a. Berorientasi pada pencapaian
b. Pencari Informasi
c. Mengembangkan

Orang Lain
d. Penugasan

Likert

Kompensasi
(X3)

Adalah semua pendapat
yang berbentuk uang,
barang langsung atau tidak
langsung yang    diterima
karyawan sebagai imbalan atas
jasa yang diberikan kepada
prusahaan. (Christopher
Muthuzi Nzyoka, Bulah
Hannah Orwa, 2016)

a. Gaji
b. Promosi
c. Bonus dan manfaat
d. Penghargaan dan pengakuan
e. Delegasi
f. Pemberdayaan

Likert

3.6 Uji Instumen
Uji validitas dan reabilitas di uji terlebih dahulu kepada 137 responden untuk melihat
apakah pertanyaan yang   digunakan pada kuesioner benar-benar mengukur apa yang
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seharusnya di ukur dan untuk mengukur tingkat konsistensi pertanyaan pada kuesioner
sehingga telah memenuhi kecukupan data. Dikarenakan kuesioner yang digunakan dalam
penelitian merupakan kuesioner yang  dikembangkan  oleh  peneliti  maka  harus
dilakukan  uji  validitas  dan reabilitas kuesioner.

3.6.1    Uji Validitas
Menguji  validitas  dari  alat  ukur  kuesioner  ini,   digunakan  Uji validitas konstuk
Prinsip dari konstruk ini semakin tinggi tingkat validitas konstruk, maka semakin lengkap
komponen atribut penelitian yang diukur dengan alat penelitian. Uji validitas dilakukan
untuk menunjukan sejauh mana kuesioner penelitian ini dapat mengukur apa yang ingin
diukur. Suatu kuesioner dapat dikatakan valid jika pertanyaan dari kuesioner tersebut
mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner itu sendiri. Hal ini dapat
diketahui bila r hasil lebih besar dari r tabel. Dimana r hasil merupakan angka yang
terdapat dalam kolom Correlated Item Total Correlation dan r tabel merupakan hasil
perhitungan dengan menggunakan derajat bebas (df) dengan menggunakan tingkat
signifikansi 5%. (Sugiyono, 2011)

a. Uji Validitas Motivasi Kerja (X1)
Penghitungan validitas kuesioner mengenai motivasi kerja yang terdiri dari 14 item
pernyataan dilakukan dengan penghitungan secara otomatis dengan data analysis
program spss 20 dengan uji validitas total correlation. Setelah dilakukan uji coba dan
dianalisis dengan statistik, maka diketahui ada 14 item pernyataan yang dinyatakan
valid. Tabulasi jawaban responden untuk uji validitas motivasi kerja dapat dilihat
pada Lampiran.  Adapun  item  pernyataan  pada  kuesioner variabel  motivasi kerja
yang valid terdapat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Uji Validitas Motivasi Kerja

No Item Pertanyaan Nilai
Correlation Ket

1 Peluang untuk promosi 0,717 Valid

2 Penting bagi saya untuk memiliki perspektif karir yang baik 0,581 Valid

3 Peluang untuk melatih kepemimpinan 0,738 Valid

4 Peluang untuk pengembangan karir 0,646 Valid

5 Saya percaya diri dalam menyelesaikan tugas 0,633 Valid

6
Membuat perubahan dalam lingkungan kerja lebih berarti bagi
saya dibandingkan pencapaian pribadi

0,661 Valid

7 Saya berkontribusi pada perusahaan 0,670 Valid

8 Fasilitas perusahaan sangat penting bagi saya 0,655 Valid

9 Saya puas menyelesaikan pekerjaan yang sulit 0,683 Valid

10 Saya puas menyelesaikan pekerjaan yang menantang 0,701 Valid

11 Saya melakukan pekerjaan yang menantang 0,642 Valid

12
Saya menyukai tugas pekerjaan yang menantang kemampuan
saya

0,651 Valid

13 Saya melakukan pekerjaan yang meningkatkan intelektual 0,664 Valid
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14
Saya memiliki kesempatan untuk terus mengmbangkan
pengetahuan dan keterampilan baru

0,712 Valid

Sumber : Olah data survei 2018

Tabel 3.3 dapat di ketahui 14 pertanyaan mengenai motivasi kerja yang valid dan dapat
digunakan sebagai alat ukur penelitian.

b. Uji Validitas Kompetensi (X2)
Penghitungan validitas kuesioner mengenai kompetensi yang terdiri dari 9  item
pernyataan  dilakukan  dengan  penghitungan  secara  otomatis dengan  data  analysis
program  spss  20  dengan  uji  validitas  total correlation .Setelah dilakukan uji coba
dan dianalisis dengan statistik, maka diketahui ada 9 item pernyataan yang
dinyatakan valid. Tabulasi jawaban responden untuk uji validitas kompetensi dapat
dilihat pada Lampiran. Adapun item pernyataan pada kuesioner variabel kompetensi
yang valid terdapat pada tabel 3.4

Tabel 3.4 Uji Validitas Kompetensi

No Item Pertanyaan Nilai
Correlation

Ket

1 Saya mengelola pekerjaan agar dapat selesai tepat waktu 0,689 Valid

2
Saya berupaya untuk menyelesaikan tugas tanpa terjadi
kesalahan

0,544 Valid

3
Saya percaya bahwa tugas yang diemban untuk kebaikan
perusahaan

0,763 Valid

4
Dalam melaksanakan tugas saya dapat menempatkan diri
sebagai bagian sistem yang ada

0,564 Valid

5
Saya mendapatkan informasi Job Des dengan baik sehingga saya
dapat memahami pekerjaan saya

0,569 Valid

6
Saya mengetahui segala kegiatan teknis terkait dengan lingkup
pekerjaan saya

0,663 Valid

7
Saya mampu melaksanakan seluruh tugas teknis yang menjadi
tanggung jawab saya

0,576 Valid

8
Saya berusaha mengarahkan mitra kerja dalam melaksanakan
pekerjaan

0,619 Valid

9 Saya membimbing karyawan lain dalam melaksanakan tugasnya 0,825 Valid

Sumber : Olah data survei 2018

Tabel 3.4 dapat di ketahui 9 pertanyaan mengenai kompetensi yang valid dan dapat
digunakan sebagai alat ukur penelitian.

c. Uji Validitas Kompensasi (X3)
Penghitungan validitas kuesioner mengenai kompensasi yang terdiri dari 30  item
pernyataan  dilakukan  dengan  penghitungan  secara  otomatis dengan data analysis
program spss 20 dengan uji validitas total Correlation. Setelah dilakukan uji coba dan
dianalisis dengan statistik, maka diketahui ada 30 item pernyataan yang dinyatakan
valid. Tabulasi jawaban  responden  untuk uji validitas  kompensasi dapat dilihat
pada Lampiran. Adapun item pernyataan pada kuesioner variabel kompetensi yang
valid terdapat pada Tabel 3.5
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Tabel 3.5 Uji Validitas Kompensasi

No Item Pertanyaan Nilai
Correlation Ket

1
Saya percaya bahwa saya mendapat bayaran yang cukup
dibandingkan dengan pekerjaan saya

0,554 Valid

2
Saya percaya bahwa saya dibayar cukup dibandingkan dengan
orang lain yang melakukan pekerjaan serupa

0,661 Valid

3 Gaji saya memotivasi saya untuk tetap bekerja diperusahaan ini 0,546 Valid

4 Gaji saya cukup untuk mempertahankan gaya hidup saya 0,553 Valid

5 Saya bekerja keras untuk mendapatkan gaji yang baik 0,533 Valid

6
Saya bekerja keras karena saya percaya gaji saya sebanding
dengan usaha saya

0,640 Valid

7 Semua usaha ekstra saya diberikan melalui bonus 0,550 Valid

8 Saya memilih jenis manfaat yang saya sukai 0,671 Valid

9 Manfaat yang menarik melekat pada gaji saya 0,827 Valid

10
Saya puas dengan jenis manfaat yang ditawarkan oleh
organisasi

0,745 Valid

11 Melakukan pekerjaan yang meningkatkan intelektual 0,587 Valid

12 Manfaat yang diberikan dari kinerja dan bukan senioritas 0,631 Valid

13
Bonus dan manfaat yang ditawarkan oleh perusahaan sebanding
dengan pekerjaan sayadan saya puas

0,735 Valid

14
Saya menghargai manfaat lebih dari komponen kompensasi
lainnya

0,675 Valid

15
Karena bonus dan manfaat yang memuaskan, saya tidak akan
terganggu dengan kenaikan gaji

0,598 Valid

16 Perusahaan mengakui kinerja karyawan yang baik 0,533 Valid

17
Perusahaan mengakui kontribusi saya dan saya bangga bekerja
untuk perusahaan

0,640 Valid

18
Keramahan dan hubungan baik antara bawahan dan pengawas
dapat meningkatkan hubungan baik dalam organisasi

0,535 Valid

19
Saya tahu bahwa kerja keras saya akan dihargai oleh atasan
saya

0,734 Valid

20 Saya percaya bahwa atasan saya memperhatikan saya 0,606 Valid

21 Saya terlibat dalam pengembangan perusahaan 0,647 Valid

22
Atasan saya melatih saya untuk tugas-tugas baru sebelum
mengizinkan saya mengambil keputusan

0,572 Valid

23
Perusahaan memungkinkan bawahan untuk berpartisipasi dalam
pengambilan keputusan

0,569 Valid

24
Saya  tidak bisa membuat  keputusan tanpa melibatkan manajer
saya

0,700 Valid

25 Karyawan dilatih untuk tugas baru 0,681 Valid

26 Saya mendapat umpan balik tentang kinerja dan kontribusi saya 0,620 Valid

27
Saya mendapat kesempatan untuk membuat keputusan tentang
kinerja saya

0,702 Valid
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No Item Pertanyaan Nilai
Correlation Ket

28
Bagi saya, promosi lebih baik daripada kompensasi lainnya dan
itu memberikan kepuasaan yang lebih  banyak

0,708 Valid

29 Karena promosi, gaji saya sekarang meningkat 0,702 Valid

30
Setiap kali ada promosi jabatan karyawan siap untuk
mengikutinya

0,665 Valid

Sumber : Olah data survei 2018

Tabel 3.5 dapat di ketahui 30 pertanyaan mengenai kompensasi yang valid dan dapat
digunakan sebagai alat ukur penelitian.

d. Uji Validitas Kinerja (Y)
Penghitungan validitas kuesioner mengenai  yang terdiri dari 9 item pernyataan
dilakukan dengan penghitungan secara otomatis dengan data analysis program spss
20 dengan uji validitas total correlation .Setelah dilakukan uji coba dan dianalisis
dengan  statistik,  maka  diketahui  ada  9  item  pernyataan   yang dinyatakan valid.
Tabulasi jawaban responden untuk uji validitas kinerja dapat dilihat pada Lampiran.
Adapun item pernyataan pada kuesioner variabel kompetensi yang valid terdapat
pada Tabel 3.6.

Tabel 3.6 Uji Validitas Kinerja

No Item Pertanyaan Nilai
Correlation Ket

1 Saat ini saya bekerja dilevel performa terbaik saya 0,746 Valid

2
Saya memiliki hak untuk menggunakan semua tunjangan sakit
saya

0,641 Valid

3 Karyawan seharusnya dapat bekerja agar dapat bertahan 0,543 Valid

4 Saya mencoba bekerja sebaik mungkin 0,594 Valid

5 Saya adalah yang terbaik dalam pekerjaan yang saya lakukan 0,714 Valid

6 Saya menetapkan standar yang sangat tinggi untuk pekerjaan saya 0,690 Valid

7 Pekerjaan saya selalu berkualitas tinggi 0,696 Valid

8 Saya bangga dengan kinerja saya 0,713 Valid

9 Saya menetapkan standar yang tinggi untuk pekerjaan saya 0,701 Valid

Sumber : Olah data survei 2018

Tabel 3.6 dapat diketahui bahwa hanya 9 pertanyaan mengenai kinerja yang valid dan
dapat digunakan sebagai alat ukur penelitian.

3.6.2    Uji Reabilitas
Reabilitas    merupakan    ukuran       suatu    kestabilan    dan    konsistensi responden
dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang
merupakan indikator suatu variabel dan disusun dalam bentuk kuesioner dengan formula
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Cronbach alpha (α)dan dapat memberikan hasil yang relatif tidak berbeda bila dilakukan
pengukuran kembali terhadap gejala yang sama pada saat
yang berbeda. Perhitungannya dengan menggunakan aplikasi SPSS 19. Hasil uji reabilitas
sebagai berikut;

1. Cronbach alpha <0,6   : reabilitas buruk
2. Cronbach alpha 0,6 – 0,79  : reabilitas diterima
3. Cronbach alpha 0,8   : reabilitas baik

a.   Uji Reliabilitas Motivasi Kerja (X1)
Hasil  dari  uji  reliabilitas  variabel  motivasi  kerja  berdasarkan  data jawaban responden
terhadap 137 orang pernyataan sebagai berikut :

Tabel 3.7 Uji Reliabilitas Motivasi Kerja

Hasil dari uji realibitas didapat nilai Alpha Cronbach’s motivasi kerja (X1) sebesar 0,857
dan dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan
reliabel karena Alpha Cronbach’s sebesar 0,857>
0,60. Ini berarti bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini sudah memiliki
kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten dalam mengukur gejala
yang sama.

b.   Uji Reliabilitas Kompetensi (X2)
Hasil dari uji reliabilitas variabel kompetensi berdasarkan data jawaban responden
terhadap 137 orang pernyataan sebagai berikut :

Tabel 3.8 Uji Reliabilitas Kompetensi
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Hasil  dari  uji  realibitas  didapat  nilai  Alpha  Cronbach’s  kompetensi  (X2) sebesar
0,857 dan dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini
dinyatakan reliabel karena Alpha Cronbach’s sebesar 0,857>0,60. Ini berarti bahwa alat
ukur yang digunakan dalam penelitian ini sudah memiliki kemampuan untuk memberikan
hasil pengukuran yang konsisten dalam mengukur gejala yang sama.

c.   Uji Reliabilitas Kompensasi (X3)
Hasil dari uji reliabilitas variabel kompensasi berdasarkan data jawaban responden
terhadap 137 orang pernyataan sebagai berikut :

Tabel 3.9 Uji Reliabilitas Kompensasi

Hasil dari uji realibitas didapat nilai Alpha Cronbach’s kompensasi (X3) sebesar 0,934 dan
dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam  penelitian  ini  dinyatakan
reliabel  karena  Alpha  Cronbach’s sebesar 0,934> 0,60. Ini berarti bahwa alat ukur yang
digunakan dalam penelitian  ini  sudah  memiliki  kemampuan  untuk  memberikan  hasil
pengukuran yang konsisten dalam mengukur gejala yang sama.

d.  Uji Reliabilitas Kinerja Karyawan (Y)
Hasil dari uji reliabilitas variabel kompensasi berdasarkan data jawaban responden
terhadap 137 orang pernyataan sebagai berikut :

Tabel 3.10 Uji Reliabilitas Kinerja Karyawan
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Hasil dari uji realibitas didapat nilai Alpha Cronbach’s kinerja karyawan (Y) sebesar 0,785
dan dapat disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan
reliabel karena Alpha Cronbach’s sebesar 0,785> 0,60. Ini berarti bahwa alat ukur yang
digunakan dalam penelitian ini sudah memiliki kemampuan untuk memberikan hasil
pengukuran yang konsisten dalam mengukur gejala yang sama.

3.6.3    Uji Asumsi Klasik
Dalam menggunakan metode regresi linear berganda, maka harus dipenuhi beberapa
persyaratan tertentu yang disebut uji asumsi klasik, yaitu :
Uji Normalitas
Uji normalitas bertujuan agar data terdistribusi normal apakah dalam model regresi,
variabel bebas dan variabel terikat kedua-duanya mempunyai distribusi normal atau tidak.
Suatu model regresi yang baik menurut Ghozali, Imam adalah:

1. Jika data (titik) menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis
diagonal atau grafik histogramnya menunjukan pola distribusi normal, maka model
regresi memenuhi asumsi normalitas.

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

3.7 Metode Analisis
Metode Analisis Deskriptif
Analisis deskriptif merupakan analisis yang memaparkan secara kualitatif perkembangan
data data yang ada, baik data dalam bentuk tabel maupun grafik. Untuk memperkuat
analisis empirik yang disesuaikan dengan hasil jawaban dari para responden.

3.7.1    Regresi Linear Sederhana
Analisis regresi linier sederhana adalah hubungan secara linier antara satu variabel
independen (X) dengan variabel dependen (Y).Analisis ini untuk mengetahui   arah
hubungan   antara   variabel   independen   dengan   variabel dependen apakah positif atau
negatif dan untuk memprediksi nilai dari variabel dependen   apabila   nilai   variabel
independen   mengalami   kenaikan   atau penurunan. Rumus persamaan analisis regresi
sederhana sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + Et
Y = a+b2X2 + Et
Y= b3X3 + Et

Keterangan :
Y = variabel kinerja karyawan
X1 = variabel budaya organisasi
X2 = variabel motivasi kerja
X3 = variabel lingkungan kerja
a = konstanta
b1,2,3 = koefisien
Et = tingkat eror (error term)
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3.7.2    Pengujian Hipotesis
Uji  Hipotesis  digunakan  untuk  menguji  apakah  koefisien  regresi  yang didapat
signifikan. Koefisien tidak sama dengan nol menandakan bahwa ada pengaruh dari
variabel bebas terhadap variabel terikat, sehingga semua koefisien regresi harus diuji yang
menggunakan uji :

Uji Signifikansi Pengaruh Parsial (Uji t)
Uji hipotesis dengan t-tes digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent
signifikan atau tidak terhadap variabel dependent secara individual untuk setiap variabel.
Untuk memperolehnya dapat menggunakan  aplikasi  SPSS  versi  19  dengan  menu
analyze  dan  sub menu compare mean. Setelah didapat nilai t hitung melalui rumus di atas,
maka untuk   menginterpretasikan hasilnya, berlaku ketentuan sebagai berikut:

- Jika t hitung > t tabel maka Ho ditolak (hubungan signifikan)
- Jika t hitung < t tabel maka Ho diterima (hubungan tidak signifikan)

Untuk  mengetahui  t  tabel  digunakan  ketentuan  n-2  pada  level  of significance  sebesar
5%  (tingkat  kesalahan  5%  atau  0,05)  atau  taraf keyakinan 95% atau 0,95. Jadi apabila
tingkat kesalahan suatu variabel lebih dari 5% berarti variabel tersebut tidak signifikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Karakteristik Responden
Karakteristik responden yang dapat digambarkan berdasarkan hasil kuesioner yang
dibagikan kepada 137 orang karyawan PT PLN (Persero) P3B UPT Tanjung Karang.
Karakteristik responden meliputi jenis kelamin, jabatan, masa bekerja, status menikah,dan
latar belakang pendidikan. Masing-masing karakteristik tersebut dijelaskan secara ringkas
sebagai berikut:

4.1.1    Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
Tempat terbaik untuk memulai adalah dengan pengakuan bahwa terdapat beberapa
perbedaan penting antara pria dan wanita yang mempengaruhi kinerja. Satu masalah yang
nampaknya membedakan antar jenis kelamin, khususnya saat para pegawai mempunyai
anak-anak prasekolah, adalah pilihan atas jadwal kerja.  Ibu-ibu  yang  bekerja  lebih
mungkin untuk  memilih  pekerjaan  paruh waktu, jadwal kerja lembur dan telekomuting
agar bisa menampung tanggung jawab terhadap keluarga(Robbins dan Judge, 2008: 65).
Komposisi responden berdasarkan aspek jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4.1 Distribusi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin
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Tabel 4.1 dapat dilihat bahwa karyawan PT PLN (Persero) P3B UPT Tanjung karang
didominasi oleh karyawan laki-laki sebanyak 111 orang dengan persentase sebesar 81.1 %
dan karyawan perempuan sebanyak 26 orangdengan persentase sebesar 18.9%.

4.1.2    Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan
Analisis pekerjaan adalah menganalisis dan mendesain pekerjaan apa saja yang harus
dikerjakan, bagaimana pekerjaannya, dan mengapa pekerjaan itu harus dikerjakan. Jabatan
yang diemban oleh seorang karyawan dalam perusahaan sangat berperan dalam penentuan
responden. Semakin tinggi jabatan yang dimiliki seorang karyawan, maka makin tinggi
pengaruh jabatan tersebut terhadap kinerjanya (Robbins dan Judge, 2008: 65).

Tabel 4.2 Distribusi Responden Berdasarkan Jabatan

Tabel 4.2 dapat dilihat karyawan PT PLN (Persero) P3B UPT Tanjung karang didominasi
oleh karyawan dengan jabatan manajer sebanyak 6 orang dengan persentase sebanyak
4.3%, karyawan dengan jabatan assistant sebanyak 45 orang dengan persentase sebanyak
32,8%, karyawan dengan jabatan analyst officer sebanyak  14  orang  dengan  persentase
sebanyak  10,2%,  dan  karyawan  dengan jabatan supervisor sebanyak 20 orang dengan
persentase sebanyak 14,5% dan karyawan dengan jabatan junior sebanyak 52 orang dengan
persentase 37,9%.

4.1.3    Distribusi Responden Berdasarkan Masa Kerja
Masa kerja adalah lamanya seseorang bekerja, atau bisa juga disebut pengalaman kerja
seseorang dalam sebuah instansi atau organisasi dihitung sejak pertama kali bekerja, hal ini
juga bisa dijadikan indikator dari prestasi kerja dan pencapaian seseorang (Siagian, 2003).
Masa kerja yang lebih lama menunjukkan pengalaman yang lebih seseorang dibandingkan
dengan rekan kerja lainnya, sehingga sering masa kerja/pengalaman kerja menjadi
pertimbangan sebuah organisasi/perusahaan dalam mencari pekerja.

Tabel 4.3 Distribusi Responden Berdasarkan
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Tabel 4.3 dapat dilihat karyawan PT PLN (Persero) P3B UPT Tanjung karang didominasi
oleh karyawan yang telah bekerja selama kurang dari 3 tahun sebanyak 34 orang dengan
persentase 24,8%, 4 sampai dengan 5 tahun sebanyak 53 orang dengan persentase 38.6%, 7
sampai dengan 10 tahun sebanyak 38 orang dengan persentase 27,7%, dan karyawan yang
telah bekerja selama lebih dari 10 tahun memiliki jumlah lebih sedikit disbanding dengan
kelompok lain yaitu sebanyak 12 orang dengan persentase sebanyak 8,7%.

4.1.4    Distribusi Responden Berdasarkan Pendidikan
Pendidikan terakhir sangat mempengaruhi kemampuan, wawasan dan tingkatkepercayaan
diri dari responden dalam melaksanakan pekerjaannya.Hal tersebut dikarenakan
pendidikan sangat penting guna meningkatkan kemampuannya.Responden dengan tingkat
pendidikan yang tinggi mampu bekerja dengan tingkat kesulitan dan tanggung jawab yang
lebih tinggi (Robbins, 2006).

Tabel 4.4 Distribusi Responden Berdasarkan

Tabel 4.4 dapat dilihat karyawan PT PLN (Persero) P3B UPT Tanjung karang didominasi
oleh karyawan berijazah lulusan SMA/SMK sebanyak 5 orang dengan persentase 3,6%,
karyawan yang lulusan D3 sebanyak 66 orang dengan persentase 48,1%, karyawan yang
lulusan S1 sebanyak 45 orang dengan persentase 32.8%, dan karyawan dengan lulusan S2
sebanyak 21 orang denga persentase 15,3%.

4.1.5    Distribusi Responden Berdasarkan Status Menikah
Perkawinan biasanya akan meningkatkan rasa tanggung jawab seorang pegawai terhadap
pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya, karena pekerjaan nilainya lebih berharga dan
penting karena bertambahnya tanggung jawab pada keluarga, dan biasanya pegawai yang
sudah menikah lebih puas dengan pekerjaan mereka dibandingkan dengan pegawai yang
belum menikah.Pegawai yang sudah menikah akan lebih sedikit absensinya, tingkat
perputaran tenaga kerja yang rendah, dan lebih puas dengan pekerjaan mereka daripada
rekan kerjanya yang masih bujangan atau   lajang.Sehingga   dapat   dikatakan   status
pernikahan   dapat   memberikan kontribusi terhadap produktivitas kerja karyawan
(Robbins 2006).

Tabel 4.5 Distribusi Responden Berdasarkan Status Menikah
Status Menikah
Frequency Percent Valid Percent

Valid

Sudah Menikah 90 65.6 65.6
Belum Menikah 47 34.3 34.3
Total 137 100 100

Sumber: PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang, data diolah 2018
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Tabel 4.5 dapat dilihat karyawan PT PLN (Persero) P3B UPT Tanjung karang didominasi
oleh  karyawan  yang  sudah  menikah  sebanyak  90  orang  dengan persentase 65,6% dan
karyawan yang belum menikah sebanyak 47 orang dengan persentase 34,3%.

4.2      Frekuensi Jawaban Responden
Menerangkan tanggapan responden terhadap variabel penelitian, maka dilakukan analisis
terhadap jawaban dari responden yang berkaitan dengan pernyataan yang ada. Untuk
mengetahui lebih jelas mengenai pernyataan yang berasal dari variabel motivasi kerja,
kompetensi, kompensasi dan kinerja, maka penulis akan mendeskripsikan masing-masing
item pernyataan secara terpisah dan dari analisis tersebut dapat diketahui berapa banyak
responden yang memilih alternatif jawaban tertentu dan akan diperoleh nilai rata-rata
tertinggi hingga terendah. Menerangkan tanggapan responden terhadap variabel penelitian,
dilakukan analisis terhadap jawaban yang diberikan berkaitan dengan pernyataan yang ada.
Pernyataan terdiri dari motivasi kerja yang dinyatakan valid sebanyak 14 pernyataan,
kompetensi 9 pernyataan, kompensasi 30 pertanyaan dan kinerja karyawan 9 pernyataan.
Dari analisis tersebut dapat diketahui berapa rata-rata keseluruhan. Panjang kelas interval
menurut Sudjana (2000: 79), diperoleh dengan perhitungan :

Rentang Nilai
Panjang Kelas Interval =

Banyak Kelas Interval

Dimana :
Rentang Nilai = Nilai tertinggi – Nilai terendah
Banyak Kelas Interval = 5
Berdasarkan rumus di atas, maka panjang kelas interval adalah :
Nilai terendah = 1x1 = 1
Nilai tertinggi = 1x5 = 5
Panjang Kelas Interval = (5-1)/5 = 0,8
Sehingga sebaran kelasnya menjadi:

Interpretasi Nilai Rata-rata Tanggapan Responden
Nilai Keterangan

4,21 - 5,00 Sangat tinggi
3,41 - 4,20 Tinggi
2,61 - 3,40 Cukup tinggi
1,81 - 2,60 Rendah
1,00 - 1,80 Sangat rendah

Sumber : data primer yang telah diolah, 2018

4.3 Uji instrumen
Uji  validitas dan  reliabilitas  dilakukan untuk  menguji  apakah  kuesioner layak untuk
digunakan sebagaiinstrumen penelitian atau tidak. Valid berarti instrumen tersebut dapat
digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Reliabel berarti instrumen yang
digunakan beberapa kali untuk mengukur objek yang sama, akan menghasilkan data yang
sama (Sugiyono,2014)



129

4.3.1    Uji Validitas
Pengujian   ini   dilakukan   dengan   mengajukan   butir-butir   pertanyaan kuesioner yang
diberikan kepada responden. Sebagai analisis, uji validitas dilakukan terhadap kuesioner
yang diisi  oleh 137 responden. Hasil Kaiser- Mayor-Olkin Measure of Sampling Adequacy
(KMOMSA) dan uji validitas dengan Confirmatory Factor Analysis (CFA) terhadap 62
butir pertanyaan kuesioner.

4.3.2    Uji Reliabilitas
Uji  reliabilitas     terhadap  4  variabel  yang  diuji  yaitu  motivasi  kerja, kompetensi,
kompensasi dan kinerja karyawan, Hasil dari uji realibitas didapat nilai Alpha Cronbach’s
motivasi kerja (X1) sebesar  0,857  dan  dapat  disimpulkan  bahwa  kuesioner  yang
digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliabel karena Alpha Cronbach’s sebesar
0,857> 0,60. Ini berarti bahwa alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini sudah
memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang konsisten dalam
mengukur gejala yang sama.

4.3.3    Uji Asumsi Klasik
Pengujian normalitas untuk model kinerja karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung
Karang dengan pendekatan individu dapat dilihat padagambar 4.1. Berdasarkan gambar 4.1
terlihat bahwa titik-titik menyebar disekitar sumbu diagonal. Dengan demikian, model
regresi linear layak digunakan untuk prediksi fungsi kenerja karyawan berdasarkan
masukan variabel independennya.

Gambar 4.1. Grafik Normal Probability dengan pendekatan individu

4.3.4 Analisis Regresi Linear Kinerja Karyawan PT PLN (Persero) P3B UPT
Tanjung

Karang
Kinerja karyawan PT PLN (Persero) P3B UPT Tanjung Karang berdasarkan pendekatan
individu ke PT PLN (Persero) UPT Tanjung Karang menggambarkan tingkat kinerja
karyawan yang bekerja di PT PLN (Persero) UPT Tanjung Karang. Menganalisis kinerja
karyawan PT PLN (Persero) UPT Tanjung Karang dilakukan dengan meregresikan tiga
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variabel, yaitu motivasi(X1), kompetensi(X2), kompensasi(X3). Hasil analisis regresi
disajikan pada tabel 4.15 hingga 4.17. berdasarkan tabel 4.15 hingga 4.17 dapat diketahui
nilai koefisien regresi dari variabel-variabel pendugayang diduga mempengaruhi kinerja
karyawan PT  PLN(Persero) UPT Tanjung Karang. Berdasarkan nilai koefisien regresi
dapat dibuat persamaan kinerja karyawan :

Y= f(X1) = 0,199X1+et……………………………………………..H1

Keterangan :
X1 = motivasi kerja karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang
Y = kinerja karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang

Berdasarkan nilai koefisien regresi tersebut dapat dibuat  persamaan kinerja karyawan :

Y= f(X2) =0,173X2+et……………………………………………..H2

Keterangan :
X2 = kompetensi karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang
Y = kinerja karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang

Berdasarkan nilai koefisien regresi tersebut dapat dibuat persamaan kinerja karyawan :

Y= f(X3) = 0,225X3+et……………………………………………..H3

Keterangan :
X3 = kompensasi karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang
Y = kinerja karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang

Persamaan umum regresi linear sederhana dapat dibuat persamaan sebagai berikut :

Y= f(X1,X2,X3) = 0,199X1+0,173X2+0,225X3………………………..

Keterangan :
X1 = motivasi kerja karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang
X2 = kompetensi karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang
X3 = kompensasi yang diberikan oleh PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang
Y = kinerja karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang

Adapun hasil persamaan regresi linear sederhana tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:
H1 : Nilai koefisien (β1) = 0,199 merupakan nilai yang dapat diartikan bahwa variabel

motivasi kerja berpengaruh positif sebesar 0,199.
H2 : Nilai koefisien (β2) = 0,173 merupakan nilai yang dapat diartikan bahwa variabel

motivasi kerja berpengaruh positif sebesar 0,173.
H3 : Nilai koefisien (β3) = 0,225 merupakan nilai yang dapat diartikan bahwa variabel

motivasi kerja berpengaruh positif sebesar 0,225.
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4.4 Uji Hipotesis
4.4.1    Uji Parsial dengan t-Test
Uji  tstudent      digunakan  untuk  melihat  pengaruh  masing-masing  variabel.
Berdasarkan tabel t statistic (untuk n = 137) diperoleh nilai t tabel sebesar
1,66 dengan selang kepercayaan 95%. Pengaruh masing-masing variabel dapat diuraikan
sebagai berikut:

1. Motivasi (X1)
Berdasarkan tabel 4.15, nilai t hitung yang didapat untuk variabel motivasi (X1)
adalah sebesar 2.355. Nilai t hitung yang bernilai positif dan lebih besar dibanding
t tabel menunjukkan bahwa (motivasi) berpengaruh  nyata   dan   signifikan
secara   positif   terhadap   kinerja karyawan pada selang kepercayaan sebesar
95% atau taraf nyata alpha=0,05. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi karyawan
semakin baik  maka  kinerja  karyawan  PT  PLN(Persero)  P3B  UPT  Tanjung
Karang juga akan semakin meningkat.

2. Kompetensi (X2)
Berdasarkan tabel 4.16, nilai t hitung yang didapat untuk variabel kompetensi
(X2) adalah sebesar 0,173. Nilai t hitung yang bernilai positif dan lebih besar
dibanding t tabel menunjukkan bahwa variabel (kompetensi) berpengaruh nyata
dan  signifikan secara positif terhadap kinerja karyawan pada selang kepercayaan
sebesar 95% atau taraf nyata alpha =0,05. Hal ini menunjukkan bahwa apabila
kompetensi semakin baik  maka  kinerja  karyawan  PT  PLN(Persero)  P3B  UPT
Tanjung Karang akan semakin baik.

3. Kompensasi (X3)
Tabel 4.17, nilai t  hitung yang didapat untuk variabel motivasi  (X3) adalah
sebesar 2.682 . Nilai t hitung yang bernilai positif dan lebih besar dibanding t
tabel menunjukkan bahwa kompensasi berpengaruh nyata dan signifikan secara
positif terhadap kinerja karyawan pada selang kepercayaan sebesar 95% atau taraf
nyata alpha=0,05. Hal ini menunjukkan bahwa motivasi karyawan semakin baik
maka kinerja karyawan  PT  PLN(Persero)  P3B  UPT  Tanjung  Karang  juga
akan semakin meningkat.

4.5   Pembahasan
Hasil analisa deskriptif diketahui dari 137 orang responden yang diteliti yang merupakan
karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang. Pengaruh motivasi, kompetensi,
dan kompensasi terhadap kinerja karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang
dapat dilihat menggunakan teknik analisis regresi linear sederhana.

4.5.1           Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan
Hasil analisis regresi linear sederhana diketahui bahwa motivasi berpengaruh nyata dan
signifikan secara positif terhadap kinerja karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung
Karang. Hal ini diketahui dari perolehan nilai t hitung 2,355 yang bernilai positif dan lebih
besar dibanding t tabel 1,66 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,199 yang bernilai positif.
Nilai koefisien regresi sebesar 0,199 yang memiliki arah positif mengindinkasi bahwa
semakin baik motivasi maka akan semakin baik pula kinerja karyawan PT PLN(Persero)
P3B UPT Tanjung Karang.
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Penelitian Robbins (2003: 156) menyatakan motivasi sebagai proses yang menyebabkan
intensitas (intensity), arah (direction), dan usaha terus-menerus (persistence) individu
menuju pencapaian tujuan. Intensitas menunjukkan seberapa keras seseorang berusaha.
Sedangkan menurut Greenberg dan Baron (2003: 190) berpendapat bahwa motivasi
merupakan serangkaian proses yang membangkitkan   (arouse),   mengarahkan   (direct),
dan   menjaga   (maintain) perilaku manusia  menuju pada  pencapaian tujuan.
Membangkitkan berkaitan dengan dorongan atau energi dibelakang tindakan. Motivasi
juga berkepentingan dengan pilihan yang dilakukan orang dan arah perilaku mereka.
Sedang perilaku menjaga atau memelihara berapa lama orang akan terus berusaha untuk
mencapai tujuan.

Hasil penelitian terdahulu menurut Carolyn Wiley (2014) menunjukkan bahwa hasil
analisis regresi linear berganda menunjukan bahwa secara parsial motivasi kerja
mempunyai   pengaruh   yang   signifikan   terhadap   kinerja   karyawan. Sedangkan
menurut Oliver Neumann (2016) menyatakan bahwa motivasi kerja berpengaruh terhadap
kinerja pegawai, dimana hasil uji Hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh secara
signifikan antara motivasi kerja terhadap kinerja kerja karyawan.

4.5.2           Pengaruh Kompetensi Terhadap Kinerja Karyawan
Hasil analisis regresi linear sederhana diketahui bahwa kompetensi berpengaruh nyata dan
signifikan secara positif terhadap kinerja karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung
Karang. Hal ini diketahui dari perolehan nilai t hitung 2,040 yang bernilai positif dan lebih
besar dibanding t tabel 1,66 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,173 yang bernilai positif.
Nilai koefisien regresi sebesar 0,173 yang memiliki arah positif mengindinkasi bahwa
semakin baik kompetensi maka akan semakin baik pula kinerja karyawan PT
PLN(Persero) P3B UPT Tanjung
Karang.

Wibowo (2016: 271) kompetensi adalah suatu kemampuan untuk melaksanakan atau
melakukan suatu pekerjaan atau tugas yang dilandasi atas keterampilan dan pengetahuan
serta  didukung  oleh sikap  kerja  yang  dituntut  oleh  pekerjaan tersebut. Dengan
demikian, kompetensi menunjukkan keterampilan atau pengetahuan yang dicirikan oleh
profesionalisme dalam suatu bidang tertentu sebagai sesuatu yang terpenting, sebagai
unggulan bidang tersebut. Sedangkan Spencer (2007: 84) mengemukkan bahwa
kompetensi menunjukkan karakteristik yang mendasari perilaku yang menggambarkan
motif, karakteristik pribadi (ciri khas), konsep diri, nilai-nilai, pengetahuan atau keahlian
yang dibawa seseorang yang bekinerja unggul (superior perfomer) di tempat kerja.

Hasil penelitian terdahulu menurut Agustina Rantesalu (2016) menunjukkan bahwa   hasil
analisis   linear   berganda   menunjukan   bahwa   secara   parsial kompetensi mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan menurut Ahmad Jusmin
(2003) menyatakan bahwa kompetensi berpengaruh terhadap kinerja pegawai, dimana hasil
uji Hipotesis menunjukkan bahwa ada pengaruh secara signifikan antara kompetensi
terhadap kinerja kerja karyawan.
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4.5.3           Pengaruh Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan
Hasil analisis regresi linear sederhana diketahui bahwa kompensasi berpengaruh nyata dan
signifikan secara positif terhadap kinerja karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung
Karang. Hal ini diketahui dari perolehan nilai t hitung 2,682 yang bernilai positif dan lebih
besar disbanding t tabel 1,66 serta nilai koefisien regresi sebesar 0,225 yang bernilai
positif. Nilai koefisien regresi sebesar 0,225 yang memiliki arah positif mengindinkasi
bahwa semakin baik kompensasi yang diberikan maka akan semakin baik pula kinerja
karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang.

Hasibuan (2003: 118) kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang
langsung atau tidak langsung yang di terima karyawan sebagai imbalan atas jasa yang
diberikan kepada perusahaan. Sedangkan menurut Christopher Muthusi Nzyoka (2016)
kompensasi adalah salah satu strategi yang digunakan dalam manajemen sumber daya
manusia untuk menarik dan mempertahankan karyawan serta memfasilitasi mereka untuk
meningkatkan kinerja mereka melalui motivasi.

Hasil penelitian terdahulu menurut Sudarno Priyono, dkk (2016) menunjukkan bahwa
hasil   analisis   linear   berganda   menunjukan   bahwa   secara   parsial kompensasi
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan. Sedangkan  menurut
Christopher Muthusi  Nzyoka  (2016)  menyatakan  bahwa kompetensi  berpengaruh
terhadap  kinerja  karyawan  di  perusahan  asuransi Mayfair , dimana hasil uji Hipotesis
menunjukkan bahwa ada pengaruh secara signifikan antara kompetensi terhadap kinerja
kerja karyawan.

4.5.4 Pengaruh  Motivasi  Kerja,  Kompetensi,  dan  Kompensasi  Terhadap
Kinerja Karyawan

Hasil  analisis  regresi  linear  sederhana  diketahui  bahwa  secara  simultan variabel
motivasi kerja, kompetensi, dan kompensasi berpengaruh positif terhadap kinerja
karyawan PT PLN (Persero) P3B Tanjung Karang. Hal ini diketahui dari perolehan nilai
Fhitung 3,378 yang bernilai positif dan lebih besar dibanding Ftabel  2,67 serta nilai
koefisien regresi sebesar 0,199 (X1), 0,173 (X2), 0,225 (X3). Menunjukkan bahwa
motivasi kerja, kompetensi, dan kompensasi terhadap  kinerja yang diterapkan didalam PT
PLN (Persero) P3B UPT Tanjung Karang mampu memberikan kontribusi yang besar
terhadap penciptaan kinerja karyawan yang akan memberikan pengaruh positif bagi
kelangsungan perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Hasil  penelitian  dan  kajian  yang  telah  diberikan,  maka  dapat  disimpulkan  bahwa
penelitian ini mendukung hipotesis yang diajukan yaitu :

1. Motivasi  kerja  yang  dimiliki  oleh  karyawan  memiliki  pengaruh  positif  dan
signifikan terhadap kinerja karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang.
Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa kinerja karyawan akan meningkat
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apabila motivasi kerja mengalami peningkatan. Karena motivasi yang diberikan
oleh perusahaan cukup untuk membangkitkan semangat  karyawan sehingga sesuai
dengan pekerjaan yang dikerjakan dan telah memberikan kesempatan untuk
karyawan agar memiliki perspektif karir yang baik.

2. Kompetensi yang dimiliki oleh karyawan memiliki pengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang. Pengaruh
positif  tersebut  menunjukkan bahwa  kinerja  karyawan  akan  meningkat  apabila
kompetensi mengalami peningkatan. Kompetensi yang ada diperusahaan
menunjukkan keterampilan dan pengetahuan dalam suatu bidang yang ada pada
karyawan sehingga menentukkan kinerja.

3. Kompensasi yang diberikan kepada karyawan memiliki pengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang.
Pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa kinerja karyawan akan meningkat
apabila kompetensi mengalami peningkatan. Karena kompensasi   yang diberikan
oleh perusahaan cukup untuk menarik dan mempertahankan karyawan serta
memfasilitasi mereka untuk meningkatkan kinerja.

Saran
Telah  di  lakukan  analisa  dan  pembahasan,  maka  saran  yang  diajukan  untuk  PT
PLN(Persero) P3B UPT sebagai berikut :

1. Hasil temuan dalam penelitian ini, diperoleh indikasi bahwa karyawan PT
PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang yang merasa bahwa perusahaan kurang
memberikan pekerjaan yang menantang kemampuan karyawan sehingga karyawan
lambat untuk menyelesaikan tugas yang diberikan.

2. Hasil temuan dalam penelitian ini, diperoleh indikasi bahwa karyawan PT
PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang merasa perusahaan kurang memberikan
informasi deskripsi pekerjaan, sehingga karyawan kurang memahami pekerjaannya
dengan baik dan kurang mampu melaksanankan seluruh tugas teknis yang menjadi
tanggung jawabnya. Selain itu, sebagian karyawan PT PLN(Persero) P3B UPT
Tanjung Karang perusahaan kurang memiliki sikap apresiasi terhadap pekerjaan
yang selama ini mereka kerjakan dan dapat bermanfaat untuk perusahaan.

3. Hasil temuan dalam penelitian ini, diperoleh indikasi bahwa karyawan PT
PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang merasa upah yang diberikan perusahaan
belum sesuai dengan pekerjaan yang mereka lakukan. Selain itu, karyawan PT
PLN(Persero) P3B UPT Tanjung Karang yang merasa bahwa perusahaan belum
memberikan penghargaan yang sesuai kepada karyawan yang mengahiri masa kerja
(pensiun).
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ABSTRAK
Kepadatan penduduk di Provinsi Lampung kian hari semakin bertambah, begitu pula dengan
kebutuhan akan rumah. Perusahaan properti merupakan perusahaan yang bergerak dalam
bidang pembangunan apartemen, perumahan, perkantoran, real estate dan sebagainya.
Persaingan bisnis dalam bidang properti sangat ketat, karena di Provinsi Lampung banyak
perusahaan yang bergerak di sektor properti, oleh karena itu perusahaan harus memiliki
strategi yang tepat agar dapat bersaing dan bertahan. Pesaing utama dari PT Era Global
Prioritas adalah PT Waringin Jaya Perdana dan PT Fajrina Citra Persada. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui strategi bisnis yang digunakan oleh PT Era Global Prioritas dan
merekomendasikan prioritas strategi yang dianalisis dengan metode deskriptif dan tahapan
formulasi-formulasi yaitu matriks IFE dan EFE, matriks IE, SWOT dan pemilihan alternatif
strategi prioritas dengan menggunakan metode QSPM.

Hasil penelitian berdasarkan matriks IFE dan EFE diperoleh total nilai sebesar 3.62 dan 3.05.
Hasil perumusan dan pemetaan matriks IE PT Era Global Priorits berada pada posisi Growth
and Build (tumbuh dan bangun). Berdasarkan posisi perusahaan tersebut alternatif strategi
yang tepat untuk digunakan oleh perusahaan adalah strategi insentif (penetrasi pasar,
pengembangan pasar dan pengembangan produk). Hasil analisis SWOT dihasilkan 8 stategi
yang kemudian diprioritaskan dengan metode QSPM yaitu Memperluas pangsa pasar
melakukan promosi yang efektif dan efesien dengan jumlah nilai daya tarik (STAS) tertinggi
sebesar 3.22. Saran untuk PT Era Global Prioritas sebaiknya terus melakukan memperluas
jalinan kerjasama dengan berbagai pihak, manajemen mutu produk, meningkatkan efektifitas
promosi, melakukan evaluasi pemasaran, meningkatkan promosi baik melalui internet baik
media sosial maupun website, melakukan inovasi pemasaran, melakukan inovasi produk.

Kata Kunci: PT Era Global Prioritas, Faktor Internal, Faktor Eksternal, Matriks IFE,
Matriks EFE, Matriks IE, Matriks SWOT, QSPM
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ABSTRACT
The population density in Lampung Province is increasing every day, so is the need for
housing. A property company is a company engaged in the construction of apartments,
housing, offices, real estate and so on. Business competition in the property sector is very
tight, because in Lampung Province many companies are engaged in the property sector,
therefore companies must have the right strategies in order to compete and survive. The main
competitors of PT Era Global Prioritas are PT Waringin Jaya Perdana and PT Fajrina Citra
Persada. This study aims to determine  the  business  strategies  used  by  PT  Era  Global
Prioritas  and recommend  priority strategies  that  are  analyzed  by descriptive  methods  and
stages  of  formulations  namely  IFE and  EFE  matrix,  IE  matrix,  SWOT  and selection of
priority strategy alternatives using the QSPM method.

The results of the study based on the IFE and EFE matrices obtained a total value of 3.62 and
3.05. The results of the IE Era Global Priorits formulation and mapping matrix are in Growth
and Build positions (growing and building). Based on the position of the company the right
alternative strategy to be used by the company is an incentive strategy (market penetration,
market development and product development). The results of the SWOT analysis produced 8
strategies which were then prioritized with the QSPM method, namely expanding market
share to  conduct  effective  and  efficient  promotions with  the  highest  number  of
attraction  values (STAS) of 3.22. Suggestions for PT Era Global Prioritas should continue to
expand the collaboration   with   various   parties,   product   quality   management,   increase
promotion effectiveness,  conduct  marketing  evaluations,  improve  promotion  through  the
internet  both social media and websites, make marketing innovations, make product
innovations.

Keywords: PT Global Priority Era, Internal Factors, External Factors, IFE Matrix, EFE
Matrix, IE Matrix, SWOT Matrix, QSPM

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang
Perusahaan properti merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang pembangunan
apartemen, perumahan, perkantoran, real estate dan sebagainya. Bisnis properti di Indonesia
merupakan bisnis  yang  mengalami  perkembangan  secara  signifikan  karena  kebutuhan
akan papan atau tempat tinggal merupakan kebutuhan pokok manusia dan setiap manusia
akan berusaha untuk dapat memenuhinya.  Perusahaan  di  bidang  properti  khususnya
perumahan dan   perkantoran, harus mampu memenuhi kebutuhan dan harapan konsumen.
Selain itu komponen  penunjang  kepemilikan  rumah  juga  semakin  mudah  serta
menjangkau  beragam lapisan masyarakat, contohnya dengan sistem KPR (kredit kepemilikan
rumah) yang melimpah.
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Tingkat persaingan didunia bisnis saat ini khususnya di Indonesia sangat ketat, sehingga
mendorong para pengusaha properti untuk mencari ide-ide atau   gagasan   baru   agar   dapat
memberikan nilai  lebih  kepada konsumen.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dan modern mendorong
percepatan  pertumbuhan  ekonomi  yang  menyebabkan  persaingan  semakin  tinggi.
(Wikipedia.org)  Hal ini mengharuskan perusahaan untuk mengelola kegiatan bisnisnya
dengan baik.Setiap perusahaan yang melakukan kegiatan bisnis tersebut harus memiliki
strategi bisnis yang tepat. Menurut Kotler (2009), Strategi ynag diterapkan perusahaan harus
tepat, karena hal tersebut merupakan salah satu penentu kelangsungan hidup dipasar.
Kecermatan para pebisnis dalam menyesuaikan produk  atau  jasa  sesuai  dengan  kebutuhan
masyarakat  menjadi  salah satu faktor penentu keberhasilan suatu bisnis dalam bertahan.
Dengan demikian, hanya perusahaan berkualitaslah yang mampu untuk bersaing dan
menguasai pasar.

PT Era Global Prioritas merupakan pengembang sekaligus pemasaran perumahan yang berdiri
pada tanggal 05 Januari 2018, yang beralamat kantor di Jl. Nangka Perumahan Angkasa
Estate Blok C No. 01 Kel. Sepang Jaya, Kec. Kedaton, Bandar Lampung. Adapun bank yang
bekerjasama dengan PT Era Global Prioritas yakni Bank BTN.   Sebelumnya PT Era Global
Prioritas bernamakan PT Tunas Indo Kreatif yang berdiri sejak 20 Oktober 2013 dan telah
menyelesaikan pembangunan perumahan dan kios di 5 tempat yakni :

Tabel 1.1 Perumahan Yang Sudah Dibangun Oleh Pt Tunas Indo Kreatif

Hingga saat ini semua perumahan dan kios sudah terjual semua. (Sumber : Laporan penjualan
perusahaan,2017).   Sejak berganti nama menjadi PT Era Global Prioritas, perusahaan sedang
menjalankan  pembangunan  perumahan  hingga  saat  ini  di  2  tempat  yakni  Perumahan
Era Prioritas tipe 36/72 dengan jumlah 105 unit dan Perumahan Era Global tipe 36/72 dengan
jumlah 65 unit.  PT. Era Global Prioritas telah tergabung dalam Himpunan Pengembang
Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) dan telah tergabung dalam Pusat
Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) yang dinaungi oleh Kementerian
Perumahan.

Tabel 1.2 Daftar Anggota Yang Tergabung Dalam Himpunan Pengembang Pemukiman
Dan Perumahan Rakyat (Himperra) Provinsi Lampung
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Tabel   diatas   merupakan   daftar   perusahaan   properti   yang   tergabung   dalam
Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat (HIMPERRA) Lampung.
Banyaknya pesaing maka perusahaan berlomba-lomba dalam memenangkan persaingan bisnis
dengan memberikan kualitas dan harga yang terjangkau oleh konsumennya.

Tabel 1.3 Jumlah Unit Rumah Yang Terealisasi Oleh Perusahaan Yang Tergabung
Dalam Himperra Tahun 2018

Persentase  Jumlah  Unit  Rumah  Yang  Terealisasi  Oleh  Perusahaan  Yang  Tergabung
Dalam HIMPERRA

Tabel 1.3 dan gambar 1.1 diatas adalah jumlah unit rumah yang terealisasi oleh perusahaan
yang tergabung dalam Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan Rakyat
(HIMPERRA) Lampung. Berdasarkan tabel dan gambar diatas, posisi perusahaan berada di
urutan ke 2 dari 6 perusahaan, dimana pesaing utama PT Era Global Prioritas yang berada
diatasnya yaitu PT Waringin Jaya Perdana dan tepat dibawahnya adalah adalah PT Fajrina
Citra Persada.

Keunggulan   dari   PT   Era Global   Prioritas   adalah   memiliki   kantor pelayanan
konsumen yang dekat dengan perumahan-perumahan sehingga lokasinya mudah dijangkau
oleh konsumennya. Kantor pelayanan konsumen melayani 7 hari dalam seminggu yaitu buka
pada hari  senin  sampai  minggu,  pada  hari  libur  yaitu  minggu,  banyak  konsumen  yang
ingin mendatangi kantor pelayanan dan survei atau cek lokasi.  Dalam menarik minat
konsumen PT Era Global Prioritas menawarkan DP atau uang muka yang dapat dijangkau
oleh masyarakat menengah kebawah, konsumen juga mendapatkan Sertfikat Hak Milik
(SHM) serta PT Era Global Prioritas telah bekerjasama dengan BTN Properi dalam program
pemerintah yaitu rumah subsidi  yang pada hal ini juga membuat keterjaminan modal
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perusahaan saat membangun.  PT Era Global Prioritas dalam menghasilkan produk selalu
berusaha menghasilkan  produk   yang berkualitas   sehingga produknya   dapat   diterima
oleh masyarakat dan konsumennya puas. Dalam menghasilkan produk yang berkualitas, PT
Era Global Prioritas menggunakan bahan baku bangunan yang bermutu atau berkualitas dan
selalu mengontrol setiap pembangunan  yang digarap oleh kontraktor dengan membentuk tim
pengawas strandar mutu bangunan. Pengetahuan konsumen atau  citra perusahaan  dimata
konsumen amat baik, keadaan teknologi yang semakin berkembang menjadi peluang dari PT
Era   Global   Prioritas   untuk   memanfaatkannya   dan dukungan   dari pemerintah terkait
adanya program rumah subsidi.

Bahan baku bangunan yang digunakan  PT Era Global Prioritas juga berkualitas dan sesuai
standarnya, hal itu dibuktikan dengan penggunaan material atau bahan baku bangunan seperti
penggunaan besi pada rumah tipe36/72  menggunakan  besi  ukuran  10  ks  dan
penggunakan material  lainnya seperti semen menggunakan Semen Padang dan takaran
perbandingan antara jumlah semen dan pasir yang semua pengerjaan tersebut diawasi oleh tim
pengawas standar mutu bangunan.

Tabel 1.4 Data Jumlah Kepala Keluarga Di Bandar Lampung
Tahun 2013 – 2017

Adapun peluang yang dimiliki oleh PT Era Global Prioritas adalah meningkatnya jumlah
kepala keluarga di Kota Bandar Lampung dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kota
Bandar Lampung. Pengetahuan konsumen atau citra perusahaan dimata konsumen amat baik,
keadaan teknologi   yang semakin berkembang menjadi peluang dari PT Era Global Prioritas
untuk memanfaatkannya dan  dukungan  dari  pemerintah  terkait adanya program rumah
subsidi.
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Tabel 1.5 Pertumbuhan Pdrb (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Bandar Lampung Tahun
2011 – 2017

Kelemahan dari PT Era Global Prioritas adalah kurangnya memanfaatkan kecanggihan
teknologi atau  internet  seperti  membuat  website  atau  blog  sehingga  membuat  kurang
efektifnya memasarkan  produknya.  Adapun  ancaman-ancaman  perusahaan  yakni
kenaikan  harga  BBM yang berakibat meningkatnya biaya operasional, meningkatnya harga
dollar, meningkatnya laju inflasi, tingginya tingkat persaingan karena banyaknya perusahaan
yang bergerak di sektor properti baik perusahaan yang tergabung dengan developer BTN
Properti dan yang tergabung dalam Himpunan Pengembang Pemukiman dan Perumahan
Rakyat (HIMPERRA) maupun yang tidak tergabung, serta dari perusahaan baru.   Tingginya
tingkat   persaingan   dalam   berbagai bisnis   saat   ini   menuntut setiap manajemen
perusahaan menemukan strategi khusus untuk menciptakan keunggulan bersaing.

Tabel 1.7 Penjualan Bulan Januari - Juli 2018

PT Era Global Prioritas telah menetapkan target penjualan pada tahun 2018 adalah sebesar 10
M yang berdasarkan pada jumlah total bangunan yang dibangun pada tahun 2018.
Berdasarkan tabel   laporan   diatas,   total   penjualan   sampai   dengan   bulan   September
berjumlah   Rp. 7.995.000.000 yang artinya perusahaan belum mencapai target penjualannya
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pada tahun 2018 ini. Oleh karena itu, PT Era Global Prioritas harus terus meningkatkan
strateginya dan mampu mencapainya dengan menerapkan strategi bisnis yang tepat.

Menurut David (2011), strategi merupakan sarana bersama dengan tujuan jangka panjang
yang hendak dicapai oleh perusahaan. Sedangkan menurut Kotler   (2000),   strategi   adalah
suatu rencana  permainan  untuk  mencapai sasaran yang dinginkan dari suatu unit bisnis, dan
menurut Rangkuti (2001), strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam
kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut, serta prioritas alokasi sumber
daya.

Perusahaan yang memiliki strategi yang baik akan mampu menghadapi persaingan, dalam hal
ini maka perlu di evaluasi terhadap keadaan dan kondisi riil perusahaan. Analisis yang dapat
digunakan adalah analisis SWOT.

Menurut Kotler dan Armstrong (2008), Analisis SWOT adalah penilaian menyeluruh terhadap
kekuatan (Strengths), kelemahan (Weaknesses), peluang (Opportunities), dan ancaman
(Threats) suatu perusahaan. Analisis ini diperlukan untuk menentukan beberapa strategi yang
ada di perusahaan.

Analisis  SWOT  mencakup  lingkungan  internal  dan  eksternal  perusahaan.  Secara  internal
kerangka kerjanya menguraikan kekuatan dan kelemahan pada dimens kunci misalnya kinerja
keuangan dan sumber daya, sumber daya manusia, fasilitas dan kapasitas produksi, pangsa
pasar, persepsi pelanggan terhadap kualitas produk, harga dan ketersediaan produk, organisasi
komunikasi.  Penilaian  terhadap  lingkungan  eksternal  termasuk  informasi pasar, pelanggan
dan persaingan, kondisi ekonomi tren sosial, teknologi dan peraturan pemerintah.

1.2  Rumusan Masalah
Berdasarkan data dan uraian pada latar belakang, banyaknya perusahaan di sektor properti,
adanya kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman serta tingginya tingkat persaingan bisnis
properti maka PT Era Global Prioritas harus berhati-hati dalam memilih strategi bisnis yang
terbaik dan diselaraskan dengan lingkungan internal dan eksternal perusahaan serta tujuan
perusahaan, sehingga  perusahaan  dapat  terus  bertahan  dan  berkembang.  Berdasarkan
uraian tersebut maka rumusan masalah yang dapat diambil adalah : Strategi bisnis apakah
yang harus digunakan PT ERA GLOBAL PRIORITAS dalam menghadapi persaingan ?

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Manajemen
Menurut George R.  Terry (1994),  Manajemen  sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan
melalui orang lain. Menurut Richard L. Daft (2002), Manajemen  adalah  pencapaian  sasaran-
sasaran  organisasi  dengan  cara  yang efektif dan efisien melalui perencanaan
pengorganisasian, kepemimpinan dan pengendalian sumberdaya organisasi. Sedangkan
menurut The Liang Gie (1982), Manajemen adalah unsur yang merupakan rangkaian
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perbuatan menggerakkan anggota organisasi dan mengarahkan segenap fasilitas kerja agar
tujuan organisasi yang bersangkutan benar-benar tercapai.

Berdasarkan pengertian diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa manajemen adalah proses
penggunaan  sumber  daya  organisasi  dengan  menggerakkan  anggota  organisasi        untuk
mencapai tujuan   organisasi   secara   efektif   dan   efisien. Manajemen perusahaan yang
baik dan tepat akan menghasilkan output perusahaan yang efektif dan efisien dan hal ini akan
mendukung tercapainya tujuan perusahaan.   Efektif   berarti   bahwa   tujuan dapat   dicapai
sesuai   dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan
secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.

2.2 Proses Manajemen
Adapun menurut Louis A. Allen (1958), proses manajemen yaitu : POLC (Planning,
Organizing, Leading, Controlling). Dalam hal ini ada dua ide penting dalam definisi:

 Empat    fungsi    manajemen,    yaitu    perencanaan,    pengorganisasian,
kepemimpinan dan pengendalian

 Pencapaian sasaran organisasi dengan cara yang efektif dan efisien. Empat tahap
dalam proses manajemen, yakni:

a. Perencanaan
Perencanaan merupakan definisi mengenai organisasi di masa depan dan cara
mencapai tujuannya. Perencanaan berarti penentuan sasaran sebagai pedoman kinerja
organisasi di masa depan, ditambah dengan penetapan tugas serta alokasi sumber daya
yang diperlukan untuk mencapai sasaran organisasi.

Ketiadaan  rencana  atau  perencanaan  yang  buruk  dapat  menjatuhkan kinerja
organisasi. Dalam proses manajemen, rencana jangka panjang untuk kelangsungan
organisasi (usaha) sangat diperlukan. Perkembangan organisasi sangat bergantung
salah satunya oleh perencanaan   yang   baik   dan   tepat   sasaran   untuk   organisasi,
tanpa   perencanaan, kelangsungan organisasi kedepannya tidak terjamin.

b. Pengorganisasian
Pengorganisasian biasanya mengikuti perencanaan dan mencerminkan organisasi yang
mencoba untuk menyelesaikan rencana itu. Pengorganisasian melibatkan penetapan
dan pengelompokan tugas ke departemen, dan alokasi berbagai sumber daya ke
berbagai departemen. Melalui pengorganisasian diharapkan organisasi bersifat lebih
sistematik dan tim  lebih  mempunyai  tanggung  jawab.  Hal  itu  berguna  untuk
manajemen  pribadi menempati posisi yang seharusnya.

c. Kepemimpinan
Dalam organisasi memberikan kepemimpinan menjadi fungsi manajemen yang
semakin penting.   Kepemimpinan   (leading)   adalah   penggunaan   pengaruh   untuk
memotivasi karyawan agar mencapai sasaran organisasi. Memimpin berarti
menciptakan budaya dan nilai bersama, mengkomunikasikan sasaran kepada
karyawan, dan memberikan inspirasi agar karyawan berprestasi. Memimpin termasuk



145

memotivasi seluruh departemen, divisi, dan juga orang yang bekerja langsung dengan
manajer.

Kompetisi internasional, dan keragaman  yang meningkat dalam tenaga kerja,
kemampuan untuk membentuk budaya, mengkomunikasikan sasaran, dan memotivasi
karyawan merupakan  hal  penting  bagi  kesuksesan  bisnis.  Selain  itu,  anjuran
untuk      setiap karyawan      memiliki      tanggung      jawab      kepimpinan,
memecahkan  masalah,  dan membantu memotivasi orang lain akan membuat para
karyawan merasa dihargai. Kepemimpinan yang buruk akan menyebabkan pengaruh
negatif terhadap sebuah organisasi.

d. Pengendalian
Pengendalian adalah fungsi keempat dalam proses manajemen dan yang terakhir
dalam proses manajemen. Pengendalian (controlling) artinya memantau aktivitas
karyawan, menjaga organisasi agar tetap berjalan ke arah pencapaian sasaran,     dan
membuat koreksi    bila    diperlukan.    Para    manajer    juga    harus memastikan
bahwa organisasi yang mereka atur bergerak menuju tujuannya.

Pelimpahan   wewenang   dan   kepercayaan   terhadap   karyawan   telah membuat
banyak perusahaan lebih menekankan pada pelatihan karyawan untuk memantau dan
mengoreksi diri sendiri. Terutama para karyawan pada lini depan dilatih dengan
menanamkan nilai inti dan   standar   kinerja   yang   diharapkan.   Hal   ini
memungkinkan   perusahaan   untuk memberikan kebebasan yang besar tanpa harus
membahayakan standar perusahaan yang tinggi.  Namun,  para  manajer  harus
menyadari  bahwa  keberhasilan   dalam  sebuah perusahaan atau situasi mungkin
tidak sama terhadap yang lainnya.

2.3 Strategi dan Manajemen Strategi
1.    Definisi Strategi
Strategi adalah    pendekatan secara    keseluruhan    yang    berkaitan    dengan pelaksanaan
gagasan,   perencanaan,   dan   eksekusi   sebuah   aktivitas   dalam kurun waktu tertentu. Di
dalam  strategi  yang  baik  terdapat  koordinasi  tim  kerja,  memiliki tema, mengidentifikasi
faktor  pendukung  yang  sesuai  dengan  prinsip-prinsip pelaksanaan  gagasan  secara
rasional, efisien   dalam   pendanaan,   dan   memiliki taktik   untuk   mencapai   tujuan
secara   efektif. Menurut  David  (2004),  strategi adalah cara untuk mencapai tujuan jangka
panjang. Strategi bisnis bisa berupa perluasan geografis, diversifikasi, akusisi, pengembangan
produk, penetrasi pasar, rasionalisasi karyawan, divestasi, likuidasi dan joint venture.
Sedangkan menurut Craig dan Grant (1996), Strategi merupakan penetapan sasaran dan
tujuan jangka panjang (targeting and long-term goals) sebuah perusahaan dan arah tindakan
serta alokasi sumber daya yang diperlukan  untuk  mencapai  sasaran  dan  tujuan  (achieve
the goals  and  objectives).  Menurut Hamel dan Prahalad (2009), strategi adalah tindakan
yang bersifat incremental (senantiasa meningkat) dan terus- menerus, serta dilakukan
berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.
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2.  Definisi Manajemen Strategi
Manajemen Strategik adalah suatu rangkaian aktivitas terhadap pengambilan keputusan
yang bersifat    mendasar    dan     komprehensif,    dan     disertai dengan penetapan cara
aplikasinya yang dibuat oleh pimpinan dan juga dilaksanak an oleh seluruh pihak-pihak yang
terlibat di dalam suatu perusahaan dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun definisi
mengenai manajemen strategi oleh para ahli dalam buku yang mereka tulis.

Menurut David (2009), Manajemen strategis sebagai seni dan pengetahuan dalam
merumuskan, mengimplementasikan, serta mengevaluasi keputusan- keputusan lintas-
fungsional yang memampukan  sebuah  organisasi  mencapai  tujuannya.    Manajemen
strategis  berfokus  pada usaha untuk mengintergrasikan manajemen,   pemasaran,   keuangan
atau   akuntansi,   produksi atau    operasi, penelitian dan pengembangan,serta sistem
informasi komputer untuk mencapai keberhasilan organisasional.

Menurut  Nawawi  (2007),  Manajemen  strategi  adalah  Perencanaan  berskala besar
(disebut perencanaan   strategis)   yang   berorientasi   untuk   mencapai   masa depan yang
jauh (disebut visi), dan didefinisikan sebagai keputusan pemimpin tertinggi ini (keputusan
yang fundamental dan pokok), sehingga memungkinkan organisasi untuk berinteraksi secara
efektif (disebut misi), dalam upaya untuk menghasilkan sesuatu (perencanaan operasional
untuk menghasilkan barang dan atau  jasa  serta  layanan)  kualitas,  optimasi  diarahkan  pada
pencapaian  tujuan (disebut tujuan strategis) dan sasaran (tujuan operasional) organisasi.
Sedangkan menurut Hunger dan Wheleen (2003), Manajemen strategis adalah serangkaian
keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka
panjang. Dimana kegiatannya meliputi pengamatan lingkungan, perumusan strategi,
implementasi strategi, dan evaluasi serta pengendalian. Menurut Pearce dan Robinson (1997),
Manajemen strategis adalah kumpulan dan tindakan yang menghasilkan perumusan
(formulasi) dan pelaksanaan (implementasi) rencana-rencana yang dirancang untuk mencapai
sasaran-sasaran organisasi yang terdiri dari sembilan tugas penting:

1. Merumuskan  misi  perusahaan  meliputi  rumusan  umum  tentang  maksud
keberadaan (purpose), filosofi (philosophy) dan tujuan (goal).

2. Mengembangkan profit perusahaan yang mencerminkan kondisi intern dan
kapabilitasnya.

3. Menilai  lingkungan  ekstern  perusahaan,  meliputi  baik  pesaing  maupun faktor-
faktor konstektual umum.

4. Menganalisis opsi perusahaan dengan menyesuaikan sumber dayanya dengan
lingkungan ekstern.

5. Mengidentifikasi opsi yang paling dikehendaki dengan mengevaluasi setiap opsi yang
ada berdasarkan misi perusahaan.

6. Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi utama (grand strategy) yang
akan mencapai pilihan yang paling dikehendaki.

7. Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek  yang sesuai dengan
sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih.

8. Mengimplementasikan   pilihan   strategik   dengan   cara   mengalokasikan   sumber
daya anggaran yang menekankan pada kesesuaian antara tugas, SDM, struktur,
teknologi, dan sistem imbalan.



147

9. Mengevaluasi    keberhasilan    proses    strategik    sebagai    masukan    bagi
pengambilan keputusan yang akan datang.

Tujuan manajemen strategi adalah untuk mengeksploitasi dan menciptakan peluang baru yang
berbeda untuk masa mendatang, perencanaan jangka panjang dan mencoba untuk
mengoptimalkan tren sekarang untuk masa yang akan datang.

2.4 Strategi Bisnis
1.    Definisi Strategi Bisnis
Menurut Ward dan Peppard (2002), strategi bisnis adalah sekumpulan tindakan terintegrasi
yang bertujuan untuk mencapai tujuan jangka panjang dan kekuatan perusahaan untuk
menghadapi para   pesaing.    Suatu    strategi    bisnis biasanya meliputi beberapa hal berikut :

 Vission,  pencapaian  dari  sebuah  misi atau  dapat  diartikan  sebagai  sebuah
pandangan masa depan dari sebuah bisnis yang menjadi tujuan umum sebuah
perusahaan.

 Mission,  adalah  pernyataan  yang  memberikan  arahan  tentang  apa  yang  akan
dilakukan oleh sebuah perusahaan dalam mencapai visinya.

 Business Driver, adalah beberapa faktor kritis pendorong perubahan yang dapat
memberikan fokus   pada  bisnis   sehingga  dapat  memenuhi sasarannya.

 Objectives, adalah sasaran-sasaran   yang ditetapkan dan   harus dipenuhi oleh
perusahaan dalampencapaian visi perusahaan.

 Strategies,     adalah     kebijakan     atau     tindakan     langsung     yang     dipilih
perusahaan sebagaialat untuk mencapai tujuan dan memenuhi misinya.

 Critical  Success  Factors  (CSF),  adalah  beberapa  area  kunci  dimana sesuatu harus
berjalan dengan baik sehingga keberhasilan bisnis dapat dicapai.

 Business Area Plans, adalah perencanaan dari berbagai area bisnis yang ada yang
berkaitan dengan strategi bisnis perusahaan.

Menurut  Craig,  JC  dan  Grant,  RM  (2003),  ada  empat  tahap  utama  dalam
pengembangan strategi bisnis, yaitu :

1. Perencanaan keuangan
Selama tahun 1950-an,  masalah utama  yang di  hadapi  perusahaan-perusahaan besar
adalah perlunya kendali terhadap bisnis yang semakin besar dan beragam.

2. Perencanaan perusahaan
Pada tahun 1960-an muncul satu keragaman akan perencanaan di tengah ekonomi
pasar kapitalis,    dan    pada    saat    itu    memperlihatkan    garis    besar    tujuan
strategik,
memproyeksikan   penjualan   dan   investasi,   dan   mengidentifikasi   peluang untuk
mengembangkan pasar, produk dan bisnis baru.

3. Analisis industri dan penentuan posisi yang bersaing
Krisis  minyak  pertama  tahun  1973  sampai  tahun  1974  menyaksikan  kegagalan
peramalan ekonomi dan rencana yang didasarkan pada peramalan tersebut, baik pada
tingkat  nasional  maupun  pada  tingkat  perusahaan,  akibatnya  terjadilah  pergeseran
fokus. Strategi jadi kurang memperhatikan perencanaan perusahaan dan lebih
memperhatikan penetapan posisi perusahaan untuk menghasilkan laba.
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4. Mengeksploitasi keuntungan strategik spesifik perusahaan
Masalah dengan strategi yang didasarkan pada analisis industri dan penentuan posisi
pasar adalah bahwa strategi mendorong perusahaan mengadopsi penentuan posisi yang
serupa.

2. Model Manajemen Strategi
Gambar   2.1

Model  Proses  Manajemen   Strategi  Yang Komprehensif

Menurut Fred R. David (2011), “Strategic management can be defined as the art and science
of formulating, implementing, and evaluating cross-functional decisions that enable an
organization to achieve its objectives.” Fred R. David menjelaskan bahwa proses manajemen
strategis terdiri dari tiga tahapan, yaitu, memformulasikan strategi, mengimplementasikan
strategi dan mengevaluasi strategi.

Tahap memformulasikan strategi antara lain menetapkan visi dan misi, mengidentifikasi
peluang dan tantangan yang dihadapi organisasi dari sudut pandang eksternal, menetapkan
kelemahan dan keunggulan yang dimiliki organisasi   dari   sudut   pandang   internal,
menyusun   rencana jangka   panjang, membuat   strategi-strategi   alternatif   dan   memilih
strategi   tertentu   yang akan dicapai.

Tahap mengimplementasikan strategi memerlukan suatu keputusan dari pihak  yang
berwenang dalam   mengambil   keputusan   untuk   menetapkan      tujuan   tahunan,
membuat   kebijakan, memotivasi pegawai, dan mengalokasikan sumber daya yang dimiliki
sehingga strategi yang sudah diformulasikan dapat dilaksanakan.  Pada  tahap  ini  dilakukan
pengembangan  strategi pendukung budaya, merencanakan   struktur organisasi   yang efektif,
mengatur ulang usaha pemasaran yang dilakukan, mempersiapkan budget, mengembangkan
dan utilisasi sistem informasi serta menghubungkan kompensasi karyawan terhadap kinerja
organisasi. Mengimplementasikan     strategi     sering     disebut     sebagai “action stage” dari
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manajemen strategis. Pengimplementasian strategi memiliki maksud memobilisasi  para
pegawai   dan manajer untuk  menterjemahkan  strategi  yang sudah diformulasikan menjadi
aksi. Tahap mengevaluasi strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategis. Para
manajer sangat perlu untuk mengetahui ketika ada strategi yang sudah diformulasikan tidak
berjalan dengan baik. Evaluasi strategi memiliki tiga aktifitas yang fundamental, yaitu
mereview faktor- faktor internal dan eksternal yang menjadi dasar untuk strategi saat ini,
mengukur performa dan mengambil langkah korektif.

3.   Visi, Misi dan Tujuan
Menurut  Kamus  Besar  Bahasa  Indonesia  (KBBI)  (1988),  Visi adalah kemampuan untuk
melihat pada inti persoalan, pandangan, wawasan apa yang tampak dalam khayal, penglihatan
atau  pengamatan.  Atau  kemampuan  melihat  gambaran  atau  wawasan  masa  depan    yang
diinginkan berdasar penglihatan atau pengamatan atau perbandingan kondisi yang ada atau
keadaan sekarang. Sedangkan menurut David (2012), Visi adalah suatu pandangan jauh ke
depan mengenai cita dan citra yang ingin diwujudkan suatu institusi atau organisasi pada
masa yang akan  datang, sehingga  dapat  menjawab  pertanyaan  institusi  atau  organisasi,
“Ingin  menjadi seperti apakah kita?”. Visi yang dimiliki oleh perusahaan merupakan suatu
cita-cita tentang keadaan di masa depan yang diingin untuk terwujud oleh suluruh personel
perusahaan, mulai dari jenjang yang paling atas sampai yang paling bawah. Visi yang efektif
antara lain harus memiliki karakteristik seperti :

1. Imagible (dapat di bayangkan).
2. Desirable (menarik).
3. Feasible (realities dan dapat dicapai).
4. Focused (jelas).
5. Flexible (aspiratif dan responsif terhadap perubahan lingkungan).
6. Communicable (mudah dipahami).

Visi    bagi    organisasi   atau    perusahaan    dapat   digunakan    sebagai:
1. Penyatuan tujuan, arah dan sasaran perusahaan
2. Dasar untuk pemanfaatan dan alokasi sumber daya serta pengendaliannya
3. Pembentuk dan pembangun budaya perusahaan (corporate culture)

Menurut Drucker (2000), Misi atau mission adalah apa sebabnya kita ada (what we believe or
we can do why we exist) dan menjadi alasan mendasar keberadaan suatu organisasi. Misi
suatu organisasi di tingkat perusahaan akan menentukan maksud dan batas kegiatan dan
aktivitas bisnis suatu perusahaan. Pernyataan misi yang jelas adalah penting untuk perumusan
tujuan dan formulasi strategi yang efektif.

Tujuan yaitu merupakan suatu pernyataan yang mengenai apa yang hendak dicapai oleh
sebuah organisasi atau perusahaan. Dengan adanya sebuah tujuan maka visi dan juga misi
akan semakin terwujud. Tujuan juga berisikan tentang komitmen beserta resikonya. Tujuan
juga untuk menggambarkan arahan bagi perusahaan secara jelas, dalam merumuskannya
tujuan harus memberikan ukuran yang lebih spesifik.
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4.   Lima Kekuatan Kompetitif Porter
Mestrategi bisnis melibatkan pengambilan keputusan pada tingkat unit bisnis. Di dalam
strategi tingkat ini yang ditujukan adalah bagaimana cara bersaingnya. Menurut Porter,
strategi memungkinkan organisasi untuk memperoleh keunggulan kompetitif     dari     tiga
landasan yang   berbeda,   yaitu   kepemimpinan   biaya, diferensiasi dan fokus.  Berikut Lima
Kekuatan Kompetitif Porter :

1. Ancaman Pendatang Baru, perusahaan yang memasuki industri yang membawa
kapasitas baru dan ingin memperoleh pangsa pasar yang baik dan laba, akan   tetapi
semua   itu sangat  tergantung kepada rintangan  atau  kendala  yang mengitarinya.

2. Daya  Tawar Menawar  Pemasok,  pemasok  dapat  juga  menjadi  ancaman dalam
suatu industri sebab pemasok dapat menaikkan harga produk  yang dijual atau
mengurangi kualitas produk. Jika harga produk pemasok naik maka harga pokok
perusahaan juga naik sehingga akan menaikkan harga jual produk. Jika harga  jual
produk  naik  maka  sesuai dengan    hukum    permintaan,    permintaan  produk  akan
menurun.  Begitu  pula  jika pemasok menurunkan kualitas produk, maka kualitas
produk penghasil juga akan turun, sehingga akan mengurangi kepuasan konsumen.

3. Daya Tawar Menawar Pembeli, pembeli akan selalu berusaha mendapat produk
dengan kualitas  baik  dan  dengan  harga  yang  murah.  Sikap  pembeli  semacam  ini
berlaku universal dan memainkan peran yang cukup menentukan bagi perusahaan.
Jika suatu produk dinilai harganya jauh lebih tinggi dari kualitas (harganya  tidak
mencerminkan yang sepantasnya)  maka pembeli  (konsumen) tidak akan membeli
produk perusahaan.

4. Daya Tawar Produk Pengganti, produk pengganti secara fungsional mempunyai
manfaat yang serupa dengan produk utama (asli), namun memiliki kualitas produk dan
harga yang lebih rendah. Umumnya, produk pengganti disenangi oleh orang yang
berpenghasilan rendah akan tetapi ingin tampil dengan status lebih tinggi dari keadaan
sebenarnya.

5. Persaingan Antar Pesaing, persaingan konvensional selalu berusaha sekeras mungkin
untuk    merebut    pangsa    pasar    perusahaan    lain.    Konsumen    merupakan
objek persaingan  dari  perusahaan  yang  sejenis  yang  bermain  di  pasar. Siapa
yang  dapat memikat hati konsumen maka perusahaan akan dapat memenangkan
persaingan. Untuk dapat memikat konsumen maka berbagai cara dilakukan mulai dari
memberikan fasilitas khusus, pemberian kredit dengan syarat ringan, harga murah atau
diskon.

5.   Keunggulan Bersaing
Keunggulan kompetitif  atau  keunggulan bersaing (competitive advantage) adalah
kemampuan     yang    diperoleh    melalui     karakteristik    dan sumber daya suatu
perusahaan untuk   memiliki kinerja yang   lebih   tinggi   dibandingkan perusahaan lain pada
industri atau pasar yang sama. Istilah ini berasal dari judul buku Michael Porter, Competitive
Advantage (1985), yang dibuat sebagai jawaban atas kritik terhadap konsep keunggulan
komparatif. Porter merumuskan dua jenis keunggulan kompetitif perusahaan, yaitu biaya
rendah atau diferensiasi produk.
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David (2011), mendefinisikan keunggulan kompetitif sebagai “apa pun yang perusahaan
lakukan lebih baik dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan saingan”. Ketika perusahaan
dapat melakukan sesuatu yang tidak dapat dilakukan perusahaan saingan atau memiliki
sesuatu yang diinginkan perusahaan saingan, maka itu dapat merepresentasikan keunggulan
kompetitif.

Ada 2 (dua) cara dasar untuk mencapai keunggulan bersaing, yang pertama dengan strategi
biaya rendah  yang memampukan perusahaan untuk menawarkan produk dengan harga  yang
lebih murah dari pesaingnya. Yang kedua, dengan strategi  differensiasi  produk,  sehingga
pelanggan menganggap   memperoleh manfaat unik yang sesuai dengan harga yang cukup.
Akan tetapi kedua strategi tersebut mempunyai pengaruh yang sama yakni meningkatkan
anggapan manfaat yang dinikmati oleh pelanggan. Perusahaan mampu bersaing bukanlah
satu- satunya kunci keberhasilan, karena ada tiga faktor yang dibutuhkan untuk menciptakan
suatu keunggulan bersaing yang dapat dipertahankan, yaitu :

1. Dasar Persaingan (basic of competition)
Strategi harus didasarkan pada seperangkat aset, skill dan kemampuan. Ketiga hal
tersebut akan mendukung strategi yang dijalankan sehingga keunggulan dapat
bertahan.

2. Di pasar mana perusahaan bersaing (where you compete)
Penting  bagi  perusahaan  memilih  pasar  sasaran  yang  sesuai  dengan  strategi  yang
dijalankan atau dengan kata lain aset, skill dan kemampuan harus mampu mendukung
strategi dalam memberikan sesuatu yang bernilai bagi pasar.

3. Dengan siapa perusahaan bersaing (who you compete against)
Perusahaan    harus    mampu    mengidentifikasi    pesaingnya,    apakah    pesaing
tersebut lemah, sedang, atau kuat.

Ada dua jenis keunggulan bersaing yaitu :
1. Keunggulan biaya merupakan inti dari setiap strategi bersaing.

Untuk mencapai    keunggulan    biaya,    sebuah    perusahaan    bharus    bersiap
menjadi produsen   berbiaya   rendah   dalam   industrinya.   Perusahaan   harus
memiliki banyak segemen,  bahkan  beroperasi  dalm  industri  terkait.  Sumber
keunggualn biaya  bervariasi dan  tergantung  kepada  struktur  industri.  Sumber
tersebut mencakup: pengerjaan skala ekonomi, teknologi milik sendiri, akses ke bahan
mentah,       dan       lain-lain.       Bila perusahaan    dapat    mencapai    dan
mempertahankan keunggulan        biaya,        maka        akan        menjadi
perusahaan dengankinerja  rata-rata dalam  industri  asal dapat  menguasai  harga
pada,  atau dekat, rata-rata industri.

2. Diferensiasi.
Cara    melakukan    diferensiasi    berbeda    untuk    tiap    industri    dan pada
umumnya dapat  di  dasarkan  kepada  produk,  sistem  penyerahan, pendekatan
pemasaran  dan  lain- lain.  Tiga  kondisi  yang  memungkinkan perusahaan  secara
serentak mencpai keunggulan biaya dan diferensiasi adalah:
a. Para pesaing terperangkap di tengah, sehingga tidak memiliki posisi yang cukup

baikuntuk mencapai keunggulan (tidak konsisten).
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b. Perusahaan merintis inovasi besar yang memungkinkan penurunan biaya dan
meningkatkan diferensiasi

c. Perusahaan memungkinkan biaya tambahan di tempat lain dan mempertahankan
keunggulan biaya keseluruhan atau mengurangi biaya diferensiasi dibanding
pesaing.

6.   Analisis Lingkungan Eksternal
Analisis lingkungan eksternal digunakan untuk mengidentifikasi kesempatan dan ancaman
yang mungkin terjadi. Faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan eksternal adalah :

1. Faktor ekonomi
Faktor  ekonomi memiliki   pengaruh   langsung   terhadap   potensi   menarik
tidaknya berbagai   strategi.   Pertimbangan   ekonomi   yang   peril   dianalisa   dalam
pengambilan suatu   kebijakan   atau   keputusan   adalah   berbagai   faktor   dibidang
ekonomi dalam lingkungan mana suatu perusahaan bergerak atau beroperasi.

2. Faktor sosial, budaya, demografi dan lingkungan
Perubahan sosial, budaya, demografi dan lingkungan memiliki pengaruh besar
terhadap semua  produk,  jasa  pasar  dan  pelanggan.  Perusahaan  kecil maupun
besar, berorientasi laba dan nirlaba di semua industri dikejutkan dan ditantang oleh
peluang dan ancaman yang muncul dari perubahan dalam variabel sosial, budaya,
demografis, dan lingkungan. Berbagai faktor seperti keyakinan, system nilai yang
dianut, sikap, opini dan bahkan gaya hidup harus dikenali secara tepat. Kondisi sosial
yang selalu berubah-ubah menjadi suatu hal penting yang harus direspon sedemikian
rupa oleh para pengambil keputusan guna memanfaatkan peluang-peluang yang
muncul maupun mengendalikan resiko usaha yang terjadi.

3. Faktor politik, pemerintah dan hokum
Faktor politik, pemerintah, dan hokum dapat menjadi peluang atau ancaman utama
untuk perusahaan  kecil  maupun  besar.  Perusahaan  dan  industri  baru  yang
bergantung  pada kontrak pemerintah atau subsidi, ramalan politik dapat menjadi
bagian yang paling penting dalam  audit  eksternal.  Faktor-faktor  politik  yang
berpengaruh  pada  pengelolaan  suatu bisnis adalah para pengambil keputusan strategi
perlu memahami pengaruh yang terjadi dalam suatu masyarakat bangsa di lingkungan
mana ia bergerak, termasuk kekuatan yang terjadi di kalangan para politisi dan para
negarawan. Hal ini berkaitan dengan kebijkan- kebijakan yang menyangkut  hidup
rakyat  banyak,  serta  penentuan  kebijakan-kebijakan dalam suatu sistem-sistem
tertentu yang diambil oleh para pemegang kekuasaan pada suatu periode tertentu.
Indonesia yang menganut paham demokrasi dengan ciri utamanya antara lain ialah
bahwa kedaulatan nasional berada di tangan rakyat secara berkala diselenggarakan
pemilihan umum  yang merupakan  mekanisme politik bagi rakyat untuk
menentukan     pilihan kekuatan    sosial    yang    akan    dipercaya    untuk
menjalankan roda pemerintahan pada kurun waktu tertentu.

4. Faktor Teknologi
Pengambilan keputusan strategi mutlak perlu memahami perkembangan teknologi
yang sudah, sedang dan akan terjadi sehingga mampu mengetahui dan menetapkan
teknologi mana yang tepat untuk diterapkan dalam segi dan proses bisnis yang akan di
lakukan. Kemajuan ilmu pengetahun dan teknologi tentunya memberikan sumbangan
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besar bagi kemajuan serta hasil produksi suatu perusahaan. Namun orientasi terhadap
kecanggihan teknologi harus di imbangi dengan kemajuan serta pemanfaatan SDM
yang tepat, karena tanpa di dukung SDM yang tepat teknologi secanggih apapun tidak
dapat beroperasi secara maksimal.
Kekuatan teknologi menggambarkan peluang dan ancaman utama yang harus
dipertimbangkan  dalam   formulasi  strategi.  Kemajuan  teknologi  dapat
memengaruhi produk,  jasa,  pasar, pemasok,  distributor,  pesaing,  pelanggan, proses
produksi, praktik pemasaran, dan posisi kompetitif perusahaan secara dramatis.

5. Faktor kompetitif
Bagian penting dalam audit eksternal adalah mengidentifikasi perusahaan pesaing dan
menentukan kekuatan, kelemahan, kemampuan, peluang, ancaman, tujuan, dan
strategi. Mengumpulkan dan mengevaluasi informasi tentang pesaing merupakan hal
yang penting untuk keberhasilan formulasi strategi.
Identifikasi pesaing utama tidak selalu mudah karena banyak perusahaan memiliki
divisi yang berkompetisi dalam industri yang berbeda. Kebanyakan perusahaan
multidivisi biasanya tidak memberikan informasi penjualan dan laba dengan basis
divisi untuk alasan kompetitif. ( David, 2012)

6. Lingkungan Industri
Lingkungan   industri adalah   serangkaian   faktor-faktor    yang   merupakan
ancaman dari pelaku bisnis baru, supplier, pembeli, produk pengganti, dan intensitas
persaingan di antara para pesaing yang secara langsung mempengaruhi perusahaan.
Secara singkat, dapat disimpulkan bahwa Lingkungan industri adalah tingkatan dari
lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara
normal memiliki dampak yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasional
perusahaan.
Kekuatan-kekuatan yang mempengaruhi persaingan industri sebagai berikut :

a)  Ancaman Masuknya Pendatang Baru
b)  Tingkat Rivalitas Di Antara Para Pesaing yang ada
c)  Tekanan dari Produk Pengganti
d)  Kekuatan Tawar Menawar Pembeli atau Konsumen e) Kekuatan Tawar Menawar

Pemasok atau Penjual

7. Analisis Lingkungan Internal
Menurut Pearce dan Robinson Jr, dalam Kotler (2005), analisis lingkungan internal adalah
pengertian mengenai pencocokan kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan
ancaman eksternal. Sedangkan menurut Jauch dan Gluech (2003), analisis lingkungan internal
adalah proses dimana perencana strategi mengkaji pemasaran dan distribusi perusahaan,
penelitian dan pengembangan, produksi  dan operasi, sumber daya dan karyawan
perusahaanm serta faktor keuangan   dan   faktor   akuntansi   untuk   menentukan   dimana
kekuatan   dan kelemahan perusahaan. Menurut David (2012), pendekatan fungsi bisnis
berupaya mengidentifikasikan  dan menilai  faktor-faktor  internal  yang  mencakup
kemampuan perusahaan dan keterbatasan yang biasanya dikategorikan sebagai berikut :

1. Manajemen
Manajemen merupakan satu tingkatan sistem pengaturan organisasi yang mencakup
sistem produksi, pemasaran, pengelolaan sumber daya manusia dan keuangan. Fungsi
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manajemen terdiri dari lima aktivitas dasar yaitu perencanaan, pengorganisasian,
pemotivasian, penunjukkan staf dan pengendalian.

2. Pemasaran
Pemasaran   adalah   starting   point   setiap   kegiatan   bisnis.   Fungsi-fungsi
perusahaan yang lain, seperti produksi, persediaan, keuangan, SDM dsb, merupakan
derivat, langsung atau tidak langsung, dari fungsi pemasaran. Kajian mengenai
kelayakan suatu usaha selalu dimulai dari perkiraan kemampuan melakukan penetrasi
pasar. Karena itu, tak ada bisnis yang bisa dikembangakn tanpa pemasaran.

3. Keuangan dan akunting
Faktor  keuangan   memberikan   gambaran   tentang  kemampuan   perusahaan dalam
menghasilkan keuntungan atau laba perusahaan yang tergambar dalam laporan
keuangan perusahaan.

4. Produksi dan Operasi
Produksi   dan   operasi   dalam   suatu   perusahaan   merupakan   seluruh   aktivitas
yang merubah input menjadi output yang berupa barang dan jasa. Manajemen
produksi dan operasi erat kaitannya dengan input, proses dan output.

5. Teknologi Informasi
Teknologi informasi merupakan bagian dari sistem penunjang pengambilan keputusan
manajemen dalam berbagai hal. Pengelolaan informasi berbasis komputer sangat
menentukan proses pengambilan keputusan perusahaan.

6. Organisasi dan Manajemen Umum
Pengelolaan SDM yang benar dalam organisasi dimaksudkan untuk mensinergikan
kemampuan dengan kesesuaian bidang kerja staf, sehingga pekerjaan yang
dilaksanakan dapat maksimal.

8.   Matriks EFE (External Factor Evaluation) dan IFE (Internal Factor Evaluation)
Matriks EFE merupakan alat yang memungkinkan perencana strategi di dalam meringkas dan
mengevaluasi informasi ekonomi, sosial budaya, lingkungan, politik,   pemerintah,   hokum,
teknologi  dan  persaingan.  Matriks  ini  membantu manajer dalam mengorganisir faktor-
faktor strategik eksternal ke dalam kategori- kategori    yang    diterima    secara    umum
mengenai peluang    dan    ancaman (David,2012). Matriks IFE merupakan alat perumusan
strategi yang meringkas dan mengevaluasi kekuatan kelemahan utama dalam area-area
fungsional bisnis dan juga  menjadi  landasan  untuk  mengidentifikasi  serta  mengevaluasi
hubungan  diantara  area tersebut (David,2012).

9.   Pilihan Alternatif Strategi
Analisis  SWOT  digunakan  untuk  membandingkan  antara  faktor  eksternal  peluang
(Opportunities) dan ancaman (threats) dengan faktor-faktor internal kekuatan   (strength)   dan
kelemahan  (weakneses)  yang mengahsilkan  pilihan strategi
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2.5 Rerangka Pemikiran

Tahapan   pertama   yang   harus   dilakukan   adalah   mengidentifikasi   faktor internal   yang
menjadi  kekuatan  dan  kelemahan  serta  faktor  eksternal  yang menjadi peluang dan
ancaman bagi PT Era Global Prioritas. Faktor internal dianalisis  dengan  menggunakan
matriks  IFE  dan faktor  eksternal  dianalisis dengan menggunakan matriks EFE. Total skor
kedua matriks tersebut dipadukan ke dalam matriks IE untuk mengetahui posisi perusahaan.
Kemudian megetahui strategi bisnis yang diterapkan oleh perusahaan melalui analisis SWOT.
Analisis ini disarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan peluang
(opportunitty), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (weaknesses) dan
ancaman (threat).

Tahap terakhir adalah pengambilan keputusan alternatif strategi yang paling tepat atau yang di
prioritaskan bagi PT Era Global Prioritas sesuai dengan kondisi lingkungan persaingan bisnis
dengan menggunakan analisis QSPM. Hasil yang diperoleh melalui analisis QSPM akan
menghasilkan urutan prioritas strategi strategi  pengembangan  yang  dapat  dilakukan  oleh
PT Era Global  Prioritas. (David, 2012)
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METODE PENELITIAN

3.1   Jenis Penelitian
Jenis   metode   penelitian   yang   dilakukan   adalah   metode   penelitian   kualitatif dengan
pendekatan deskriptif. Peneliti memilih menggunakan metode penelitian kualitatif untuk
menentukan cara mencari, mengumpulkan, mengolah dan menganalisis   data   hasil
penelitian tersebut.     Penelitian     kualitatif     ini     dapat digunakan untuk memahami
interaksi sosial, misalnya  dengan  wawancara  mendalam  sehingga  akan  ditemukan  pola-
pola  yang  jelas. Penelitian yang dilakukan akan menggambarkan analisis SWOT dalam
strategi bisnis pada PT ERA GLOBAL PRIORITAS. Pengumpulan data dengan teknik
wawancara (interview), pengamatan  (observasi),  serta  dokumentasi  yang digunakan  untuk
mendukung penelitian ini. Penelitian  kualitatif  bertujuan  memperoleh  gambaran  seutuhnya
mengenai      suatu      hal menurut    pandangan    manusia    yang    diteliti. Penelitian
kualitatif berhubungan dengan ide, persepsi, pendapat atau kepercayaan orang yang diteliti
dan kesemuanya tidak dapat diukur dengan angka.

3.2   Populasi dan Sampel
Populasi dan sampel adalah perusahaan properti rumah subsidi di Provinsi Lampung dalam
hal ini adalah pemilik dari PT Era Global Prioritas yang diwakilkan oleh Direktur Perusahaan,
karyawan administrasi dan konsumen.

3.3  Sumber Data
Menurut Sugiyono (2010), data dalam penelitian dibagi menjadi dua yaitu :

a. Data Primer
Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang diucapkan secara
lisan, gerak-gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya,
yakni subjek penelitian atau informan  yang berkenaan dengan variable  yang diteliti
atau data yang
diperoleh dari narasumber secara langsung. Sumber data dari jenis data primer adalah
berupa hasil wawancara (interview) secara langsung dengan pihak terkait yang
menangani bidang yang bersangkutan dengan masalah yang akan diteliti oleh peneliti.

b. Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari teknik pengumpulan data yang
menunjang data primer. Sumber data diproses dan diperoleh secara langsung dari PT.
ERA GLOBAL PRIORITAS.

3.4  Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data merupakan cara yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data
dalam suatu penelitian. Penelitian kali ini peneliti memilih jenis penelitian kualitatif maka
data yang diperoleh harus mendalam, jelas dan spesifik. Sugiyono (2012), menjelaskan bahwa
pengumpulan data dapat diperoleh dari hasil observasi, wawancara, dokumentasi, dan
gabungan (triangulasi), menggunakan teknik    pengumpulan    data    dengan    cara
wawancara,    studi pustaka,   dan dokumentasi.
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1. Observasi
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis terhadap
aktivitas individu atau obyek lain yang diselidiki. Observasi yang dilakukan oleh
peneliti adalah langsung turun ke lapangan dalam mengamati perilaku dan aktivitas
individu di lokasi penelitian.

2. Wawancara
Wawancara adalah usaha untuk memgumpulkan data dengan melakukan tanya jawab
berkaitan dengan visi dan misi PT ERA GLOBAL PRIORITAS kepada bagian   yang
memiliki wewenang untuk menjawab wawancara yang dilakukan oleh peneliti, seperti
manajer  atau  pimpinan   perusahaan  serta  karyawan   yang  berkaitan   dengan
tujuan penelitian.

3. Studi Pustaka
Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku referensi,
laporan-laporan, majalah-majalah, jurnal-jurnal dan media lainnya yang berkaitan
dengan objek penelitian.

4. Dokumentasi
Dokumentasi   merupakan   teknik   mengumpulkan   data   melalui   bahan-bahan
tertulis berupa foto, gambar, serta data-data mengenai PT ERA GLOBAL
PRIORITAS,    seperti data  sejarah,   profil   perusahaan   dan   data  penjualan
perusahaan.

3.5  Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh akan dianalisa secara deskriptif kualitatif, dimana sebagian data kualitatif
yang akan diperoleh akan diangkakan sekedar untuk mempermudah penggabungan dua atau
lebih data variabel kemudian setelah didapat hasil akhir akan dikualitatifkan kembali. Dalam
penelitan ini perangkat analisis data yang akan digunakan adalah dengan menggunakan
analisis IFE  (Internal  Factor  Evaluation),  EFE  (External  Factor  Evaluation),  IE  (Internal
External), SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, Threats) dan QSPM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Profil Perusahaan
PT ERA GLOBAL PRIORITAS adalah pengembang sekaligus pemasaran perumahan
bersubsidi yang berdiri pada tanggal 05 Januari 2018 dengan Nomor Akte 06, dengan
Nomor Hukum dan Ham AHU-0002593.AH.01.01 Tahun 2018 tentang Badan    Hukum
Perseroan, yang beralamat kantor di Jl. Nangka Perumahan Angkasa Estate Blok C No. 01
Kel. Sepang Jaya, Kec. Kedaton, Bandar Lampung. Adapun bank yang bekerjasama dengan
PT Era Global Prioritas yakni Bank BTN.

Tabel 4.1 Daftar Jenis, Tipe Dan Harga Properti Yang Dibangun
PT Era Global Prioritas 2018
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1. Visi Perusahaan
Menjadi perusahaan terbaik dan terdepan dalam pengembangan perumahan untuk
masyarakat dengan menciptakan hunian   baru yang sehat, nyaman, ramah dan
terjangkau.

2. Misi Perusahaan
Menciptakan hunian baru yang sehat, nyaman, ramah, dan terjangkau dengan
memperhatikan aspek-aspek kualitas bangunan, keindahan dan kenyamanan
lingkungan. Menjalin kerjasama dengan pemerintah, swasta dan perorangan dalam
memberikan produk bermutu dan berkualitas. Menciptakan wadah lapangan kerja
yang layak dan wadah penyaluran hasrat para tenaga ahli professional untuk
mengembangkan tenaga dan fikiran guna menghasilkan produk pembangunan yang
berkualitas.

3. Kantor Pelayanan Konsumen
Alat kantor untuk pelayanan konsumen di Jl. Nangka Perumahan Angkasa Estate Blok
C No. 01 Kel. Sepang Jaya, Kec. Kedaton, Bandar Lampung.

4.2. Analisis Lingkungan Internal
Analisis   lingkungan   internal   bertujuan   untuk   mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan
yang dimiliki oleh PT Era Global Prioritas. Analisis lingkungan internal terdiri dari
pemasaran, sumber daya manusia, keuangan, serta produk dan operasi.

1. Pemasaran PT Era Global Prioritas
Konsep  pemasaran  yang  digunakan  oleh  PT  Era  Global  Prioritas adalah  berfokus
pada  kebutuhan  pengguna,  mengkoordinasi  semua  kegiatan yang akan
mempengaruhi pelanggan dan menghasilkan keuntungan.Strategi pemasaran yang
dilakukan oleh PT Era Global  Prioritas  yaitu  dengan  cara memasang  baleho,
spanduk,  umbul-umbul,  papan nama, dan penunjuk arah di pinggir jalan yang dekat
dengan perumahan yang sedang dibangun,  menyebar  brosur-brosur,  melakukan
promosi  melalu  banner  dan  pamphlet yang dipasang di jalan-jalan dan sekaligus
menawarkan tour proyek.

2. Sumber Daya Manusia PT Era Global Prioritas
Orang atau karyawan adalah bagian terpenting pada perusahaan. Karyawan merupakan
orang yang terlibat dalam pemberi jasa dan merupakan faktor internal yang
memilikiperan yang cukup besar dalam melakukan proses kegiatan perusahaan.
Karyawan harus memiliki kemampuan yang baik dibidangnya dan pada bidang-bidang
tertentu karyawan harus memiliki tingkat kreatifitas yang tinggi, sehingga dapat
menghasilkan produk yang berkualitas dan memberikan kepuasan terhadap konsumen.
Jumlah karyawan pada PT Era Global Prioritas adalah 15 karyawan. Dibawah
pimpinan Bapak Muhammad Sufrans selaku Owner sekaligus Direktur Utama. Ada 1
komisaris penanggung jawab, ada 1 kepala kantor, ada 2 staf administrasi, ada 2
penjamin mutu bangunan, ada 2 penjaga gudang, dan ada 6 karyawan marketing.

3. Keuangan PT Era Global Prioritas
Keuangan merupakan aspek penting yang harus diperhaikan dalam setiap perusahaan,
begitu juga dengan kondisi keuangan PT Era Global Prioritas. Dalam menjalankan
bisnisnya PT Era Global Prioritas mendapatkan modal dari Owner dan pinjaman dari
Bank. PT Era Global Prioritas mendapatkan bantuan dari Bank pada saat konsumen
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menyelesaikan akad jual beli dengan pihak Bank. Jumlah uang   yang diberikan pihak
bank sesuai  dengan harga rumah setelah dikurangi   uang   muka konsumen,
sehingga pada     saat     setelah     konsumen melakukan akad, maka sisa uang dari
harga rumah dikurangi uang muka konsumen dapat diterima oleh PT Era Global
Prioritas dari pihak bank. Hal ini yang membuat PT Era Global Prioritas menjalankan
bisnis dengan lancar.

4. Produksi dan Operasi PT Era Global Prioritas
Produksi   dan   operasi   berfungsi   untuk   semua   aktifitas   yang menciptakan
barang atau jasa. Dengan tujuan yang ingin dicapai perusahaan yaitu menciptakan
produk yang berkualitas. Dalam menghasilkan produk PT Era Global Prioritas
bekerja sama dengan berbagai   pihak   seperti   kontraktor   dan   penyuplai   material.
Proses   pengerjaan pembangunan properti telah ditentukan oleh pihak PT Era Global
Prioritas dan diawasi oleh koordinator lapangan dari PT Era Global Prioritas, hal ini
dilakukan PT Era Global Prioritas untuk menjaga kualitas bangunan.

4.3. Analisis Lingkungan Eksternal
1. Faktor Politik

Perkembangan dilingkungan politik terutama dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan
yang dikeluarkan   oleh   pemerintah   baik   pusat   maupun daerah. Hal tersebut dapat
mempengaruhi suatu keputusan di PT Era Global Prioritas . Kebijakan pemerintah
yang mempengaruhi PT Era Global Prioritas seperti kulitas mutu bangunan,   proses
perizinan seperti IMB, proses pemecahan dan balik nama sertifikat di BPN, suku
bunga Bank, pajak pembelian oleh konsumen dan pajak pendapatan bagi PT Era
Global Prioritas serta biaya bahan bakar minyak yang mempengaruhi semua lini dari
sektor proses maupun produksi.

Tabel 4.2 Harga Bbm Di Penghujung Tahun 2017 – 2018

2. Faktor Ekonomi
Kondisi perekonomian secara signifikan mempengaruhi perusahaaan hal ini
dikarenakan berdampak kepada daya beli konsumen yang menurun. Salah satu faktor
yang mengakibatkan  naiknya daya  beli     konsumen  terutama  pada  properti
adalah  faktor ekonomi. Dimana keadaan ekonomi semakin baik maka daya beli akan
meningkat sebaliknya   semaikn   rendah   ekonomi   maka   akan   semakin   rendah
pula   daya   beli masyarakat.

3. Faktor Sosial
Faktor   sosial   secara   tidak   langsung   mempengaruhi   perusahaan, dimana
masyarakat dengan kelas sosial tinggi semakin menyadari kebutuhan akan properti dan
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investasi properti kondisi ini berdampak pada status sosial masyarakat. Berbeda
dengan masyarakat dengan status sosial rendah kebutuhan akan  properti    juga
rendah  dimana  masyarakan akan  memilih  membangun sendiri dengan kondisi
rumah ala kadarnya.

4. Teknologi
Perkembangan   teknologi   membawa   dampak   positif   bagi   PT   Era Global
Prioritas. Dimana  dengan  memanfaatkan  teknologi  PT  Era  Global  Prioritas  dapat
mempercepat proses produksi maupun proses promosi. Dengan memanfaatkan
teknologi juga dapat memangkas biaya yang cukup signifikan seperti halnya
pemanfaatan teknologi baja ringan sebagai pengganti kayu yang harga nya lebih
murah dengan kualitas diatas kayu, serta pemanfaatan teknologi IT untuk media
promosi.

5. Lingkungan
PT  Era Global  Prioritas    berada dilingkungan  yang strategis  yaitu terletak di
perumahan yang mudah dijangkau oleh konsumennya. Selain lingkungan kantor yang
strategis PT Era Global Prioritas juga memilih lokasi untuk membangun rumah yang
strategis pula. Dimana sebagian besar rumah yang dibangun oleh PT Era Global
Prioritas memiliki fasilitas umum yang memadai  seperti  dengan  dengan  pasar,
dekat  dengan  sekolah,  dekat  dengan pusat  pelayanan  kesehatan,  jauh  dari
SUTET,  makam  dan  sungai  sehingga  hal  ini membawa daya tarik tersendiri.

6. Hukum
Faktor hokum  yang mempengaruhi  perusahaan  adalah  pertumbuhan  peraturan
Standar Operasional Procedure (SOP) tentang standar kualitas mutu bangunan.
Adapun program pemerintah pada tahun 2015 lewat program sejuta rumah untuk
masyarakat berpenghasilan rendah dengan uang muka 1% dan cicilan Rp. 800.000
sampai Rp. 1.300.000 dengan rumah seluas 25 m2 dengan luas tanah 60 m2.
Kementerian   Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melalui Pusat
Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), Ditjen Pembiayaan Perumahan
pada tahun 2018 akan menyalurkan KPR Subsidi melalui program Fasilitas Likuiditas
Pembiayaan (FLPP) bagi sebanyak 42.326 unit rumah masyarakat berpenghasilan
rendah.   Hal ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi perusahaan property

4.4. Analisis Industri Porter (Lima Kekuatan Kompetitif)
1. Ancaman Pendatang Baru

Saat ini semakin banyaknya perusahaan yang memasuki industri yang membawa
kapasitas baru dan ingin memperoleh pangsa pasar yang baik dan laba yang banyak,
akan tetapi semua itu sangat tergantung kepada rintangan atau kendala yang
mengitarinya. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk ditambah dengan
program sejuta rumah dari Pemerintah hal tersebut membuat meningkatnya
perusahaan-perusahaan di bidang properti, pertumbuhan perusahaan properti ini dapat
menjadi ancaman bagi PT Era Global Prioritas.
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2. Daya Tawar Menawar Pemasok
Pemasok  dapat  juga  menjadi  ancaman  dalam  suatu  industri  sebab  pemasok
dapat menaikkan harga produk yang dijual atau mengurangi kualitas produk. Jika
harga produk pemasok naik maka harga pokok perusahaan juga naik sehingga akan
menaikkan harga jual produk. Jika harga jual produk naik maka   sesuai   dengan
hukum   permintaan, permintaan    produk    akan    menurun.  Begitu  pula jika
pemasok  menurunkan  kualitas produk, maka kualitas produk penghasil juga akan
turun, sehingga akan mengurangi kepuasan konsumen. PT Era Global Prioritas    telah
memiliki pemasok bahan bagunan langganan yang memiliki harga dibawah pasar.
Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur PT Era Global Prioritas, hubungan
antara perusahaan dengan pemasok terjalin dengan   sangat   baik   sehingga
mempermudah   proses   kerja   sama   antara perusahaan dan pemasok.

3. Daya Tawar Menawar Pembeli
Pembeli akan selalu berusaha mendapat produk dengan kualitas baik dan dengan harga
yang murah. Sikap pembeli semacam ini berlaku universal dan memainkan peran yang
cukup menentukan bagi perusahaan. Jika suatu produk dinilai harganya jauh lebih
tinggi dari kualitas (harganya tidak mencerminkan yang sepantasnya) maka pembeli
(konsumen) tidak akan membeli produk perusahaan. Dalam prakteknya tawar
menawar dengan pihak konsumen  sudah  pasti  terjadi  untuk  mengantisipasi  hal  ini
PT  Era  Global  Prioritas memiliki  cara  khusus  yaitu  telah  memiliki  harga
patokan  khusus  untuk  deal  dengan pembeli hal ini tentu berdasarkan pertimbangan
luas tanah dan luas bangunan.

4. Daya Tawar Produk Pengganti
Produk subtitusi atau produk pengganti adalah produk lain yang memiliki fungsi sama
dengan produk yang ditawarkan oleh suatu bisnis. Keberadaan produk subtitusi
merupakan ancaman tersendiri bagi PT Era Global Prioritas, terlebih apabila ketika
produk tersebut memiliki kesamaan jenis, kualitas yang lebih baik, dan harga jual yang
sama atau bahkan lebih rendah. Adapun produk-produk pengganti dari PT Era Global
Prioritas adalah usaha kost-kostan, kontrakan, apartemen, dan lain-lain.

5. Persaingan Antar Pesaing
Persaingan konvensional selalu berusaha sekeras mungkin untuk merebut pangsa pasar
perusahaan lain. Konsumen merupakan objek persaingan dari perusahaan  yang sejenis
yang bermain di pasar. Siapa yang dapat memikat hati konsumen maka perusahaan
akan dapat memenangkan persaingan. Cara yang dilakukan PT Era Global Prioritas
untuk memikat konsumen dengan menawarkan berbagai bonus tambahan seperti
memberikan uang muka ringan, plafon pvc dan sisa tanah.

4.5. Identifikasi Faktor-faktor Strategis Internal dan Eksternal
Faktor  internal  dan  ekstrenal  digunakan  untuk  mengidentifikasi  kekuatan  dan  kelemahan
perusahaan serta peluang dan ancaman PT Era Global Prioritas.
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Tabel 4.3 Faktor-Faktor Kekuatan Dan Kelemahan
PT Era Global Prioritas
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Tabel 4.5
Matriks Efe (Eksternal Factor Evaluation) PT Era Global Prioritas

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai “Analisis Strategi Bisnis Pada PT Era
Global Prioritas di Bandar Lampung” diperoleh simpulan sebagai berikut :

1. 1.   Berdasarkan hasil gambar Matrik Grand Strategy PT Era Global Prioritas berada
pada kuadran IA S (3.53) >   O (0.10) yaitu kekuatan perusahaan lebih besar
dibandingkan peluang yang ada. Dimana arah kebijakan dalam kondisi Rapid Growth
Strategy

2. 2.   Hasil  analisis  IFE  diperoleh  nilai  3.62  dan  EFE  sebesar  3.05,  setelah
dipetakan kedalam  matrik IE  posisi  perusahaan  berada  pada  kuadran  I  yaitu
tumbuh  dan membangun (Growth and Build) dimana strategi   yang tepat adalah
strategi insentif (penetrasi pasar, pengembangan pasar dan pengembangan produk)

3. Hasil analisis SWOT menghasilkan 8 strategi dimana prioritas pelaksanaan diurutkan
dengan metode QSPM, dengan alternatif
 Memperluas pangsa pasar melakukan promosi yang efektif dan efesien
 Memperluas jalinan kerjasama dengan berbagai pihak

 Manajemen mutu produk
 Meningkatkan efektifitas promosi

 Melakukan evaluasi pemasaran
 Meningkatkan promosi baik melalui internet baik media sosial maupunWebsite
 Melakukan inovasi pemasaran

 Melakukan Inovasi Produk



164

Saran
Berdasarkan  hasil  penelitian  diperoleh  fakta  bahwa  perusahaan  berada pada kuadran I
yaitu berada pada posisi tumbuh dan membangun maka saran yang diajukan peneliti adalah
sesuai dengan alternatif strategi yang dihasilkan yaitu:

1. Memperluas  pangsa  pasar  melakukan  promosi  yang  efektif  dan  efesien  hal  ini
untuk menambah jumlah penjualan dan jumlah produksi.   Dengan   cara melakukan
perluasan pangsa pasar  terhadap lingkup kelas menengah kebawah dan juga perluasan
pembangunan perumahan ke daerah luar seperti lampung timur, lampung selatan,
metro.

2. Memperluas  jalinan  kerjasama  dengan  berbagai  pihak,  jalinan  kerja  sama
dibutuhkan untuk mempermudah proses produksi dan proses penjualan produk.
Dengan cara menjalin kerjasama kepada pihak Bank lainnya seperti Bank Mandiri,
BRI, BCA dan juga menjalin kerjasama dengan asosiasi lainnya seperti ASPERI,
APERSI, Real Estate.

3. 3. Manajeman    mutu    produk,    perlu    ditingkatkan    mengingat    peraturan
pemerintah tentang SOP serta peningkatan jumlah kompetitor.   Dengan cara terus
melakukan pengawasan terhadap kontraktor sehingga dapat memanfaatkan sumber
daya perusahaan sesuai dengan SOP perusahaan dan juga SOP pemerintah.

4. 4. Meningkatkan   efektifitas   promosi,   dibutuhkan   untuk   mempromosikan produk
lebih efektif dan terencana.  Dengan cara melakukan iklan melalui media sosial
lainnya seperti memanfaatkan  toko  online  shop,  menyebarkan  brosur  ke  berbagai
tempat,  melakukan iklan  melalui  media cetak  dan  juga melakukan  pelatihan
terhadap karyawan.

5. 5. Melakukan   evaluasi   pemasaran.   Evaluasi   sangat   diperlukan untuk
meningkatkan kualitas perusahaan.  Dengan cara sering melakukan evaluasi terhadap
kinerja pemasaran perusahaan agar dapat meningkatkan kualitas penjualan
perusahaan.

6. Meningkatkan promosi baik melalui internet baik media sosial maupun Website,
media sosial adalah promosi paling massif dan gratis.  Dengan cara melakukan
promosi melalui media sosial online, media cetak, membuat website atau blog, toko
online shop, dan lain- lain.

7. Melakukan  inovasi  pemasaran,  inovasi-inovasi  pemasaran  dibutuhkan untuk
memberi sentuhan yang berbeda dibandingkan dengan agen properti lain.  Dengan
cara melakukan pembaharuan terhadap metode pemasarannya seperti melakukan
promosi yang mengikuti zaman melalui media online dan  media  cetak,  promosi
melalui  teman  ke  teman,  dan menggunakan    marketing freelance.

8. Melakukan  inovasi  produk  hal  ini  untuk  dapat  meningkatkan  daya  saing  dengan
kompetitor.  Dengan  cara  melakukan  pembaharuan  terhadap  produk  seperti
menggunakan plavon yang lebih bagus lagi, memberikan bonus, mengecilkan uang
muka, dan lain sebagainya.
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ABSTRACT
This research aims to determine impact of muslim holy day especially Eid Al Fitr towards
ASEAN stock market and also every countries as the members from 2015 untill 2018. The
sample take from the ASEAN members that own at least one stock market and the result from
11 countries as ASEAN members there are 7 countries that suit the sample criteria. This
research use return as the data and it taken from every country’s main index from each stock
market. Data analysis in this reseacrh use paired Sample T test with SPSS 23. Based on the
research it showed that   there   is   no   impact   of   muslim   holy   day   towards   ASEAN
Stock markets, from Indonesia, Thailand, Singapore, Malaysia, Vietnam, Philipphine, and
Laos stock market there also no impact of muslim holy days.

Keywords: Muslim Holy day, Eid Al Fitr, Return, Abnormal Return, index.
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INTRODUCTION

A. Research Background
A capital market is a financial market in which long-term debt (over a year) or equity-backed
securities are bought and sold. Capital markets channel the wealth of savers to those who can
put it to long-term productive use, such as companies     or     governments     making     long-
term investments. Financial regulators like   the Bank   of   England (BoE)   and   the U.S.
Securities and Exchange Commission (SEC)  oversee  capital  markets  to  protect  investors
against  fraud, among  other  duties.  Modern  capital  markets  are  almost invariably hosted
on computer-based electronic trading systems; most can be accessed only by entities within
the financial sector or the treasury departments of governments and corporations, but some
can be accessed directly by the public. There are many thousands of such systems, most
serving only small parts of the overall capital markets. Entities hosting the systems include
stock exchanges, investment banks, and government departments.

A capital market can be either a primary market or a secondary market. In primary markets,
new stock or bond issues are sold to investors, often via a mechanism known as underwriting.
The main entities seeking to raise long- term funds on the primary capital markets are
governments (which  may  be  municipal,  local  or     national)  and  business  enterprises
(companies). Governments issue only bonds, whereas companies often issue both equity and
bonds.   The main  entities  purchasing  the  bonds  or  stock  include pension funds, hedge
funds, sovereign wealth  funds,  and  less  commonly  wealthy individuals and investment
banks trading on their own behalf. In the secondary markets, existing securities are sold and
bought among investors or traders, usually  on  an exchange, over-the-counter,  or  elsewhere.
The  existence  of secondary markets increases the willingness of investors in primary
markets, as they know they are likely to be able to swiftly cash out their investments if the
need arises.

In the investment process there is a hypothesis that draw about how should market condition
is, the hypothesis called effecient market hypothesis. The efficient market hypothesis (EMH)
was developed by Eugene Fama (1965) who argued that stocks always trade at their fair
value, making it impossible for investors  to  either  purchase  undervalued  stocks  or  sell
stocks  for inflated prices.  As  such, it  should  be impossible to  outperform  the overall
market through expert stock selection or market timing, and that the only way an investor can
possibly obtain higher returns  is  by chance or by purchasing riskier  investments. French
(2012) supported  this view,  showing  that  the distribution of abnormal returns of US mutual
funds is very similar to what would be expected if no fund managers had any skill, a
necessary condition for the EMH to hold.

While event studies of stock splits are consistent with the EMH other empirical analyses have
found problems with the efficient-market hypothesis. Early examples include the observation
that small neglected stocks and stocks with high  book-to-market  (low  price-to-book)  ratios
(value   stocks)   tended   to achieve   abnormally   high   returns   relative   to   what   could
be explained  by the CAPM.
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A number of studies have reported anomalies in stock returns which oppose the Efficient
Market Hypothesis. These anomalies include day of the week, turn of the year, pre-holiday
effects etc. There are also lot of another anomalies that happened because of certain event like
disaster in a country, some teror in several area or country, religion event and also a festival
that occur once in a couple years. That kind of condition can affect the stock market and make
the price of stock go higher or lower.

Based on Ali et al (2017) already investigated the impact of muslim holy day in Asian Stock
market and the result is eid Al-Fitr and eid Al-Adha have an effect in stock market but another
muslim holy day did not have any significant effect. Based on that previous research,
researcher intend to test the muslim holyday effect in the ASEAN Stock market with some of
categories.

First of all in ASEAN, there are eleven countries as the member but not all of contries can be
set as the sample because not all of the countries own a stock market. So there are only seven
countries  that  own  a  stock  market,  there  are  Indonesia,    malaysia,    Singapore,
Thailand, Vietnam,   Philipphine   and   Laos. These seven countries will be use as the sample
of this research.

The four countries are Indonesia, Malaysia, Singapore and philipine. As we know that
malaysia and Indonesia are members of Organization of Islamic Cooperation which means
these countries are similar with the sample countries from the previous research so the chance
that Eid Al Fitr will effect stock market significantly is higher than in Singapore and
Philiphines. The chance of this anomalies effected or not in a stock market is based on the day
off that government gave and also the number of muslim citizen in that countries.  In
Indonesia itself the number of muslim is around 87.18% (based on sensus 2010), Malaysia the
number of muslim population is around 61.5%, singapore have a smaller a amount of muslim
from census data in 2010  Singapore  have 14.9% muslim population and our last coutry
Philippine only have 5.56% of muslim  population. Eventough  the  rest  of  three  countries
dont   have  high muslim population but researcher intend to search the impact too, whether
the impact will exist or not.

The figure below is the price of Singapore Stock Exchange and Indonesian Stock Exchange in
june 2017, from the chart we can see there is any decreasing in the price of stock around Eid
Al- Fitr which happened at june 25th.

Figure 1.1. Singapore Straight Time Index, june 2017
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Figure 1.2. Jakarta Composite Index, june 2017

From figure 1.1. an example to test is there any muslim holyday effect in Singapore Stock
exchange wheather there was change of price around the Eid Al-Fitr that were decreasing
price before and increasing price of stock after the   Eid   Al-Fitr,   same   case   also   happend
in Indonesian  Stock  Exchange because there are also changes in the stock price but stock
price seems increasing by the time. From two sampel above we can indicate the price changes
can be done because of  Eid Al-Fitr effect so that’s why researcher intend to make sure there
was an effect or not.

If we compare this research with previous one, there is differences in sample so in this
research, researcher intend to know if there any impact of muslim holy days     eventough the
sample country is not muslim high populated but they  also  celebrate  Eid  Al-Fitr  as  the
consideration and  also  another difference is the focus of the event, because in this research
only focus on Eid AL Fitr as the muslim holy day effect. From all of  differences in Efficient

Market Hypothesis and also the different condition with previous research so this research is
intend  to  find  the  impact  of  muslim  holy  days  in  ASEAN stock  market.  reason  of
this comparative study researchers tend to make a research about  “IMPACT OF MUSLIM
HOLY DAYS ON ASEAN STOCK MARKETS (A Comparative Study on Stock Market in 7
countries in ASEAN Year 2015-2018)“

B.   Problem Formulation
Fama (1965) describe market anomalies as a technique or strategy that have an opposite effect
with efficient market hypothesis. Some of market anomalies such as holiday effect, day of the
week, january effect, weekend effect and etc usually shown a different return. For example,
day of the week effect return in Monday usually more higher or less than the return in Friday,
it is depend on how the the return in the end of the week itself. For january effect usually have
a higher return in the early month espesially in the five days in the beginning of the month.

This research intend to observe and test the market anomalies based on the muslim holy day
effect and after find the effect towards ASEAN market then the    researcher will find for less
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muslim country. Based on the background research above, so the problem formulation that
will be our main research are:

1. Is there any significant  difference of abnormal return before and after muslim holy
day on ASEAN Stock Market?

2. Is there any significance difference from trading activities before and after muslim
holyday (Eid Al Fitr) towards each ASEAN stock market members?

LITERATURE REVIEW, FRAMEWORK, AND HYPOTHESIS DEVELOPMENT

A. Literature Review
1. Efficient market hypothesis
Market efficiency refers to the degree to which market prices reflect all available, relevant
information. If markets are efficient, than all information is already incorporated into prices,
and so there is no way to "beat" the market because there are no under- or overvalued
securities available. Market efficiency was developed in 1970 by economist Eugene Fama,
whose theory of efficient market hypothesis (EMH) stated it is not possible for an investor to
outperform the market, and that market anomalies should not exist because they will
immediately be arbitraged away. Fama later won the Nobel Prize for his efforts. Investors
who agree with this theory tend to buy index funds that track overall market performance and
are proponents of passive portfolio management. At  its  core,  market  efficiency measures
the ability of markets  to  incorporate information that provides the maximum amount of
opportunities to purchasers and sellers of securities to effect transactions without increasing
transaction costs. Whether or not markets such as the U.S. stock market are efficient, or to
what degree, is a heated topic of debate among academics and practitioners.

2. Efficient Stock Market Assumption
In an efficient stock market assumption we can stated some of assumption, just like:

a. Stock price already fully reflect all information that available.  Investor can
implemented available information  correctly

b. Broker cannot operate an enough scale of market that may cause some changes in
stock price. They do not have an enough rights to do that kind of sort things.

3. The important of efficient Stock market
The idea of market efficiency is very important for investors because it allows them to make
more sensible choices.  The only real way that  they can  get  above average profits through
investments in the different markets is by taking advantage of any abnormalities when they
occur. When the market is running efficiently it will not be possible for investors to make
above average profits, but any abnormalities can be exploited.

An efficient stock market will be needed for make sure that theory and the practice in the real
life will be in line so there no chance that an abnormalities can ruin the stock market
mechanism, such as a data forgery in trading activities. Because, stock prices reflect all
available information in the market.
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4. Forms of Market Efficiency Hypothesis
Fama (1970) classifies efficient market forms into three Efficient Market Hypothesis (EMH),
namely:

a. Market Efficiency Weak Form (Weak Form)
The market is said to be efficient in weak form if the price of the current securities
really describes all the information contained in the price of securities in the past. Past
information is some information that we get because the event already happened. If
markets are efficient in weak form, then the values of the times cannot be used to
predict the current price. It means that for an efficient market in the form of weak
investors can not using past information to get abnormal return.

There is also an explanation from the hypothesis that stated, The weak form Efficient
Market Hypothesis implies that the market is efficient, reflecting all market
information. This hypothesis assumes that the rates of return on the market should be
independent; past rates of return have no effect on future rates. Given this assumption,
rules such as the ones traders use to buy or sell a stock, are invalid.

b. Market Efficiency Semi Strong Form (Semi Strong Form).
The market is said to be efficient in the form of a strong half or semi strong if the price
of a letter valuable really describes all published information. This public information
is all market information coupled with 13 other information not available in the market
but known  to  the  public,  such  as  announcement  of  profit,  loss,  dividend,  stock
split, economic news, political news, and etc. This implies that if an investor base his
decision on published information.

The semi-strong form Efficient Market Hypothesis also incorporates the weak- form
hypothesis. Given the assumption that stock prices reflect all new available
information and investors purchase stocks after this information is released, an
investor cannot benefit over and above the market by trading on new information.

c. Strong Form Market Efficiency (Strong Form).
The market is said to be efficient in its strong form if the prices of securities are full
reflects all available information, including private information. If the capital market is
efficient in this form then there is no individual or group of investors who can obtain
an abnormal return, even if he was given new information.

5. Testing Efficient Market Hypothesis.
Fama (1965) divides market efficiency testing into three categories linked to forms of market
efficiency. Testing names that are the proposed is as follows:

1. The weak form tests, as an example how strong past information can predict future
returns.

2. Semi-strong-form test, as an example how quickly the price of securities reflects the
published information.

3. Strong test forms (strong-form test),  as an  example to answer question whether the
investor has private information that is not reflected in price of securities.
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Furthermore, Fama changed the names of the three kinds of categories into:
1. The weakness market performance tests are replaced by test for return predictability.
2. Market efficiency tests of the semi-strong form are replaced into event studies.
3. The market-strength  testing tests  are  changed  to  tests  for private information.

There are also another way to test this efficient market hypothesis, these test will do by some
method and have different method for each categories. There are:

a. The weak form of market efficiency
The weak form of market efficiency has been tested by constructing trading rules
based on patterns in stock prices. A very direct test of the weak form of market
efficient is to test whether a time series of stock returns has zero autocorrelation. A
simple way to detect autocorrelation is to plot the return on a stock on day t against the
return on day t+1 over a sufficiently long time period. The time series of returns will
have zero autocorrelation if the scatter diagram shows no significant relationship
between returns on two successive days. This weak form market efficiency also claims
that past price movements and volume data do not affect stock prices. As weak form
effieciency also known as the random walk theory, states that future securities prices
are random and not influenced by the past events.

b. Semi-strong form
The semi-strong form of market efficiency states that all publicly available
information should be reflected in the current stock price. A common way to test the
semi-strong form is to look at how rapid security prices respond to news such as
earnings announcements, takeover bids, etc. This is done by examining how releases
of news affect abnormal returns where

Abnormal stock return = actual stock return - expected stock return

As the semi-strong form of market efficiency predicts that stocks prices should react
quickly to the release of new information, one should expect the abnormal stock return
to occur around the news release.

c. Strong form
Tests of the strong form of market efficiency have analyzed whether professional
money managers can consistently outperform the market. The general finding is that
although professional   money   managers   on   average   slightly   outperform   the
market,   the outperformance is not large enough to offset the fees paid for their
services. Thus, net of fees the recommendations from security analysts, and the
investment performance of mutual and pension funds fail to beat the average. Taken at
face value, one natural recommendation in line with these findings is to follow a
passive investment strategy and "buy the index". Investing in the broad stock index
would both maximize diversification and minimize the cost of managing the portfolio.
Another, perhaps more simple, test for strong form of market efficiency is based upon
price changes close to an event. The strong form predicts that the release of private
information should not move stock prices. When private information considered will
not give an impact to the stock price in this strong market then the past event also have
the same impact to this type of market, when it grouped to the strong market there will
be no impact from the future infomation and past event towards the movement of the
stock prices.
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6.   Efficient Market Anomalies.
The famous (EMH) was introduced by Fama (1965) which claims that in an efficient market
stock prices always fully reflect available information. If the stock markets are efficient, stock
prices are supposed to follow random walk. The random walk hypothesis states that future
prices are not predictable on the basis of past prices, that is, stock price changes are
unpredictable. The information contained in the past prices is fully and instantaneously
reflected in current prices in an efficient market as argued by Fama (1965). Subsequent to the
study by Fama (1965) a good number of researches have been conducted to examine the
randomness of stock price behavior to conclude about the efficiency of a capital market. More
recently one of the popular areas of research in finance literature is finding out a particular
seasonality or pattern in stock returns which demonstrate the inefficiency of the market.
These type of anomalies happen to all type of market start from the weak one to the strong
one, with this anomalies existence investor can get more profit that called abnormal return.
Based on Hartona research in 2005, he stated  that  in  financial  theory there are four types  of
efficient market anomalies there are:

1. Firm anomaly, that consist of some anomalies such as:
a) Size effect

The size effect is a company anomaly that shown an excess return that comes
from a small firm or small company usually bigger than a big company.

b) Closed-end Mutual Fund
Close-end mutual Fund is a return that usually will get higher price when we sell
it near the close end time.

c) Neglect
A company that did not follow up by some analyst or less analyst usually will
make higher return.

d) Institutional Holding
e) Company who owned by less institution tend to have a higher return.

2. Seasonal effect, that consist of some anomalies such as:
a) January effect

January effect is one of seasonal anomalies that tend to show a higher return in
January than in another months. This effect usually happen in the first five days of
trading in the early months.

b) Holiday effect
Holiday effect show a trend of the stock return a day before holiday (pre- holiday
return) and return a day after holiday (post-holiday return) that usually higher than
return in ordinary day.

c) Day of the week effect
Day of the week effect is an anomaly which effected by the day when investor sell
their stock, which can effect return pattern in a week. This anomaly usually
happened when investor sell their stock on Monday or weekend, so we usually
called it with Monday effect and Weekend effect.

d) Calendar effect
Calendar effect stated that in the certain days, months, or years that shown a
significant fluctuate average index. Another effect that include in this calendar
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effect such as january effect, Monday effect, october effect, halloween effect and
etc. Based on the past research about stock return pattern was an interesting topic.

3. Event Anomaly, consist of:
a) Analysts’ Recommendation Anomaly

The more analyst recommend an investor to buy a stock, the more chance of stock
price decreased.

b) Listing Anomaly
The price of securities tend to increase when they announce that they want to list
the company to the stock exchange.

c) Value Line Anomaly
This anomaly happen when value line put company rating in the higher place over
the average so usually the securities price keep increasing day by day.

7. Calender Anomalies
Modern  studies  provide  the  appropriate  evidence  on  stock  return  irregularity  in
financial markets, which opoose the traditional philosophy of EMH that distribution of stock
return should remain the same across all trading days of the year (jaffe & westerfield, 1985).
This traditional philoshophy means that return of financial instruments  must be same during
that time in which they are measured. but, later on it was measured that this return of financial
instruments is affected by specific time periods. For future information about muslim holy
days we need to know some of calender anomalies, there are:

a. gregorian Calender Anomalies
Most  of  the  studies  performed  on  financial  anomalies  have focused  on
Gregorian calendar regularities, which advocate that stock returns are feasible on
certain days, months and at a specified times of year. These calendar anomalies
opposed the efficient market hypothesis as through these anomalies the investor
become able to predict the price changing direction of shares. Studies conducted on
day of the week effect explained that the returns are lower on Monday and higher on
Friday (French, 1980). Similarly, many studies also found the presence of January
effect, which describe that returns are higher in January. Some studies also observed
January effect in those countries, where December is not the last month of tax year.
For example, Brown, Keim, Kleidon, and Marsh (1983) executed a study in
Australia, where tax year ends on June and found that returns are higher in January.
Gultekin and Gultekin (1983) conducted a study on 17 stock exchanges and found
January effect in 12 out of 17 markets. Wachtel (1942) found five causes for January
effect. These causes  include tax-loss  selling,  positive thinking about   New Year,
preholiday effect and unusual demand on Christmas and optimistic opinion about
business activity in spring.

b. Islamic calendar anomalies
Some of the studies executed on financial anomalies have concentrated on Islamic
calendar regularities, which advocate that stock returns are probable on certain
Muslim Events like Ashoura, Eid Milad-un-Nabi (SAW), Ramadan, Eid-ul-Fitr and
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Eid-ul-Adha (Białkowski, Etebari, & Wisniewski, 2012; Bley & Saad, 2010; Husain,
1998 etc.).

One of the Hijri calendar months that has been revealed when testing for a seasonal
anomalies  is  the  holy month  of  Ramadan.  Interesting  aspect  of Ramadan is that
many of the Muslims may tend to abstain from participating in stock market,
considering stock market a form of gambling. The stock markets decrease their
trading hours, while shops, hotels, and restaurants are shut during the whole day
(Białkowski et al., 2012; Husain, 1998). One of the initial observation held in this
area was executed by Oğuzsoy and Güven (2004), who conducted a research in
Istanbul Stock Exchange from 1988 to1999, they came to conclusion that Ramadan
effect exist in Turkey Stock market as returns were significantly higher during this
month. Similar findings also reported by Al- Hajieh, Redhead, and  Rodgers  (2011)
and Al-Mudhaf (2012).. Abadir and Spierdijk (2005) carried out a study to check
Ramadan effect in six Muslim countries. They came to conclusion that Ramadan
effect prevail in these markets. The Holy Days also affect the trading volume of
stock markets. Al-Ississ (2010) also supported the findings of Abadir and Spierdijk
(2005), that the Holy Days of Ramadan and Ashoura also have an impact on trading
volume. Husain (1998) and Mustafa (2008) exposed a significant drop in return
volatility during Ramadan. Alper and Aruoba (2004) also revealed that volatility
decline during religious events. Białkowski et al. (2012) carried out a study in 14
Muslim markets. They found a decrease in volatility of share price in Ramadan for
all markets except Turkey. Al-Khazali (2014) found that it is very difficult to
outperform the stock market during Ramadan; however, investors who don’t invest
in risky stocks, they prefer to invest during Ramadan. Alper and Aruoba (2001)
examined that there is no Ramadan effect in Istanbul Stock Exchange. Seyyed,
Abraham, and Al-Hajji (2005) executed a study on Saudi Arabian Stock Exchange.
The results showed that the average returns did not change across the Holy month of
Ramadan but they exhibited a drop in volatility.

Bley and Saad (2010) tried to analyze the Gulf countries and showed significant
positive return on Holy event of Eid Al Fitr in all Gulf countries except Bahrain,
which is a smallest market in the Gulf region. McGowan and Jakob (2010)
investigated the impact of Eid  Al Fitr on Malaysian Stock Exchange and came to
conclusion that Eid Al Fitr effect does not exist in Malaysian Stock Exchange.
Nilgun, Burak, and Burcu (2008) executed a study to investigate the impact of
Ramadan and Eid-ulAdha on the economy of Turkey. The results of this study stated
that both Ramadan and Eid-ul-Adha affect the market in the form of decrease in
trading activities. Chowdhury and Mostari (2015) also conducted a research to check
the impact of Eid-ul-Adha on Dhaka stock exchange. The results  show  that  Eid-ul-
Adha  has  significant  effect  on  stock  return.  The  studies conducted to find out
the impact of Ashura and Eid Milad-un-Nabi (SAW) revealed that results are
significantly negative on both of these events (Al-Ississ, 2015; Majeed et al.,
2015).
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8.   Stock Return
Jogiyanto (2015), return is result that comes from investment. Kusumawati (2014) also stated
that return is an income that comes from investement activity on certain company. Stock
return are classfied to two types, realized return and expected return. Realized return is a
return that already happend and counted based on the income, this income is important to
make sure what company or investor need to do when it come to set the market risk. The real
return is capital gain or capital loss. Expected return was the return that expected by the
investor to get in the future. Expected return  can be calculated using several method like
Mean  adjusted Model, market model and market Adjusted model.Mean adjusted model is
calculated based on  mean values, market model calculated using Ordinary Least Square
method (OLS), and for market Adjusted model assume that the best way to calculate the
return is using the Index that used for that moment.

9.   Abnormal Return
Abnormal return is the excess return from the actual return or normal return. There are some
types of abnormal return like Abnormal return (AR), Average Abnormal     Return     (AAR),
cummulative     abnormal     return     (CAM)     and Cummulative Average Abnormal Return
(CAAR). To calculate the abnormal return should be know the expected return first from the
normal return minus by expected return equal or same as  the abnormal return.

B. Hypothesis Development
1. Significant abnormal Return before and After Muslim Holy days on ASEAN Stock

Market.
Based  on  the  previous  research  that  already  done  by  Ali  et  al  (2017)  said  there  were
significant effect when it come to Eid Al-Fitr and Eid ul-Adha. Two from five these muslim
holy day effect show a significant effect but not with the rest of muslim holy day like Eid
Milad-un-Nabi (SAW), Ashura, and Holy of Rahmadhan. Even these three effect did not gain
to high mean in number but they still stay above the average so the researcher conclude that
all of the muslim holy day was significant in Asian Stock Market. In this case because the
previous research show a significant effect so we assume that it will affect the same in
ASEAN stock market.
H1 : There is a Significant difference of abnormal return between before and after Muslim

Holy Days on ASEAN Stock Market

2. There is a significance difference of trading activities from before and after muslim
Holydays Effect Towards Every Stock Market on ASEAN Countries.

Based on Wong (2016) that do the research on Bursa Malaysia Using KLSE as the main index
there  is  impact  of  Eid  Al  Fitr in  Bursa  Malaysia.  So  based  on  this  prevoius  research,
researcher assume that it there will be a Eid Al Fitr effect on ASEAN stock market.
H2 : There is significance difference of trading activities before and after Muslim Holy Day

towards every stock market in ASEAN countries
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C. Conceptual Framework
Trading  activity usually  come  to  increase  before  any national  holiday,  some  of  this
event happend because of the information that already spread to trader before holiday is
begin. Some of information can make an positive or negative effect, it is depend on the trader
how to define the information. Some news arises during the week holidays and when new
week starts, the investors hesitant to invest in stocks due to that negative news. When days of
the week passes, the investors regain their confidence and start to take part in market activities
so at the end of the week, the returns become high (Jaffe & Westerfield, 1985). Similarly,
January effect states that the stock returns are higher in the month of January rather than other
months of the year. Many studies have recognized the regularity of January to the fact that as
the tax year ended on December in USA, so most of the firms settle their tax liabilities. To
minimize the tax liability of capital gain the investors sell out their shares in the month of
December and buy back in January, the excess of share demand in the month of January lead
toward high returns.

Based  on  several  condition  above,  Our study spreads  the certification  of seasonality in
stock market returns by examining the influence of Muslim Holy days on ASEAN stock
markets. These study also triggered from the investor behaviour like stated above that usually
investor will behave differently when it comes about any seasonality holiday.

Figure 2.1. Conceptual Framework
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RESEARCH METHODOLOGY

A. Source of Data
This research will use closing price from each Stock Market that stated in main Index from
the choosen Stock Market. Data that will be used is daily closed price a week before and a
week after Eid Al-Fitr, the data will take as four years from 2015-2018.

The type of data was time series data, data itself  comes from daily closed price of each index
from each Stock Market. From every stock market, researcher only use one main index from
the seven countries that already set as the sample. Data taken from 15th days before Eid Al
Fitr and 15 days after Eid Al Fitr.

This study used secondary data. Secondary data is a source of research data obtained by
researchers indirectly through intermediary media. By its nature the data in this study includes
quantitative data. Quantitative data is data in the form of certain numbers or magnitudes of a
certain nature.

B. Population And Research Samples
The population in this study is all ASEAN countries that own stock market. In ASEAN there
are 7 Countries that have stock market. There are Indonesia, malaysia, Thailand, Philiphine,
Singapore, Laos and Vietnam.   Purposive sampling is used in sample selection in this study,
using some specific criteria that must be met by the countries to be sampled. The criteria
include:
1.    The country should be an ASEAN member.
2.    The country should have at least one stock market.

Based on that criteria researcher tend to choose Indonesia, malaysia, Singapore, Thailand,
Laos, Vietnam and Also Philiphine that fullfill of all categories above.

Table 3.1. List Of Indexs Were Made For Sample Of The Research
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C.  Operational Variables
The variable is  Return and Muslim Holy Days , the stock price is collected when in the
closed price before and after the aid Al-idul fitr to get the return result. These return variable
will be divided by two types the return before and the return after Eid Al-Fitr. Muslim Holy
Days effect is an event that may occur when there are an holiday for celebrate the event such
as Eid Al Fitr, this event usually cause some abnormal return towards stock price. This
reasearch using fifteen days before Eid Al-Fitr and ffiteen days after Eid Al-Fitr.

1.1.  Return Variable before Holy day (Pre Holiday)
Stock return before holy day is a return two days before the holy day , when the Eid Al-Fitr.
Here the formulation to find pre Holiday return. Return can be calculated use the formula
below:

With :
R         = Stock Return
Pt        = Stock Closing Price t-2 atau t-1
T         = Pre Holy day (t-2 atau t-1)
Pt-1     = Stock Closing Price t-2-3 ort-1-2
I          = Emiten

1.2.    Return Variable After Holy day (Post Holy day)
Stock return after Holy day is return fifteen days after Eid Al-Fitr holiday and fifteen days
before Eid Al-Fitr. For Eid Al-Adha the Stock return will be take a day before and a day After
holiday. Here the formulation to search the post holy day return using closing price.

With :
R         = Stock Return
Pt        = Stock  Closing Price t+2 or t+1 t           = Post Holy day (t+2 atau t+1)
Pt-1     = Stock Closing Price t2-1 or t+1-1
i          = Emiten

1.3.   Abnormal Return
Abnormal return is a difference between actual return or real return with expected return.
Abnormal return that calculated in this research are abnormal return from fifteen days before
and fifteen days after Eid Al Fitr. Abnormal return can be calculated using the formula below:

ARi,t =Ri,t-E(Ri,t) With:

ARi,t   = abnormal return for securities
Ri,t      = actual return for securities
E(Ri,t) = expected return
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1.4. Average Abnormal Return
Average abnormal return is an average from abnormal return during the event period which
mean fifteen days before Eid Al Fitr and fifteen days after Eid Al Fitr in this research.
Avreage abnormal return is used to calculated the average from each contry abnormal return
to be tested during the event period which 3 years. Averaege abnormal return can be calculat
use:

With:
AARt    = average abnormal return
ARi,t      = abnormal return
K         = the number of securities

1.5. Trading Volume
Trading volume is the amount of a security that was traded during a given period time. In the
context of a single stock trading on a stock exchange. These research use trading volume to
investigate is there any difference in trading activities before and after Eid Al Fitr that indicate
the effect of Muslim Holy Days itself.

D.  Method of collecting data
Methods  of  data  collection  by  documentation  from  the  stock  price  in  every stock
market. Literature study is by examining literature literature such as books, journals, and other
literature related to research. The data itself collected by each stock market in the ASEAN’s
Countries.

E.  Data Analysis Method
1. Descriptive statistics

Descriptive statistics are intended as one of the data analyzes that describe the social
phenomena studied descriptively (Danandjaja, 2012). It aims to provide an overview
of the object under study through the sample data to make general conclusions so
that the variables used in the study are easier to understand. In a broad sense,
statistics are scientific ways prepared to collect, file, and analyze data in the form of
numbers.

2. Classic Assumption Test
Normality test aims to test whether the data of dependent variables, independent
variables, or both have a normal distribution test. A good model is to have normal
data distribution or close to normal, whereas normal distribution can be known by
looking at the spread of statistical data on the diagonal axis of the normal distribution
graph (Ghozali, 2011).

3. Hypothesis Testing
Paired Sample T test The statistical T test is used to indicate how far the explanatory
of independent variables individually explain the variation of the dependent variable
(Ghozali,2011). This test is performed to test the partial independent variable with
probability level of 5%. The decision whether to accept the hypothesis as follows
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a) If the significance > 0.05 then the Ho is accepted while the Ha rejected. It’s
meant that independent variable partially has no significant effect toward
dependent variables

b) If the significance < 0.05 then the Ho rejected while Ha accepted.

It’s mean that independent variable partially has significant effect toward dependent variables.

RESULT AND DISCUSSION

A.   Result
This research used stock market from ASEAN countries members, but only used seven
countries that own stock market. This research also used main index from every country’s
stock market to represent the daily stock market activities and reseach intend to search the
impact of muslim holy days towards ASEAN market and every countries who own stock
market in ASEAN.

1. Normality Test
Normality Test aims to examine whether the dependent variable and independent variable
own normal distribution or not. In this research there are 30  (fifteen datas from before Eid Al
Fitr and fifteen datas from after Eid Al Fitr) sample for each countries data from Their own
main index from one year which mean that one country will have 120 samples for a year and
all the total will be 840 for all sample of all ASEAN countries from 2015-2018. Normality
test for this data used One Sample Kolmogrov-Smirnov Test, after the test already done it can
be stated normal when the value of sig or probability > 0,05 and  when  data  is  below  0,005
then  the  data  is  not normally distributed (Ghozali,2013).

Normality Test Result From Aar Before And After Eid Al Fitr Of All Sample

The normality test is done by using SPSS application and One Sample Kolmogorov Smirnov
Test, from 11 groups of sample there are some sample that are not nomal so the result need to
be normalize. The process done with take out some data and set it as data outlier to make sure
the test result is normal. The original table output from SPSS
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2. Hyphothesis Testing
Hyphothesis testing aims to determine whether there are impact from Eid Al Fitr holiday
toward ASEAN stock market and also towards every countries that listed as ASEAN
members which own at least one stock market. Hyphothesis testing is done using Paired
sample T test with 95% of confidence interval Statistical Package for the Social Science
program (SPSS).

B. DISCUSSION
1.  Impact of muslim holiday toward ASEAN stock market.

The table and analysis above showed data processed result from AAR of ASEAN market
start from 2015 till 2018. Data taken from ASEAN members who own a stock market like
Indonesia,  Malaysia,  Thailand,  Philiphine, Laos,  Singapore,  and  Vietnam.  All  of
seven countries data from 15 days before Eid Al Fitr and 15 days after Eid Al Fitr is taken
and used the AAR result using market adjusted model which means abnormal return take
using ASEAN main index.

Based on test result above, data show the result of AAR from ASEAN stock market in
2015 T test significance is 0,524. When T test result is higher than0,05 means that H0 is
accepted and when T test result is smaller than 0,05 means H0  is rejected. 0,524 is higher
than 0,05 so the H0   is accepted, the accepted H0   is stated that muslim holiday did not
have any significant difference of abnormal return towards ASEAN stock market. Based
on t value from T test the result showed the same with significance with T value 0,657 and
value of T table 1,782 from t table value of 12 as degree of freedom and 0,05 as the
confidence level, the result will 0,657 <1,782 which means that H0 will be accepted too.
For AAR of ASEAN stock market in 2016 result is 0,104 as t value and 0,918 as the
significance value. With t table 1,761 that set from confidence 0,05 and degree of freedom
14, from that data will show that 0,104<1,761 and0,918>0,05. Based on the t value and t
table number, t value was smaller than t table which leads to accepting H0 and for
significance result also show the same thing with the significance result that higher than
0,05 that means the H0 will be accepted. H0 itself is stated that there is no muslim holiday
impact at ASEAN stock market.

The third year of ASEAN stock market sample in 2017 result are t value0,142 and
significance value is 0,889. Researcher get 1,761 as the t table value. 0,889>0,05 which
means that H0 will be accepted and Ha is rejected based on the significance value and
based on t table value it will show 0,142<1,716  which  means  the smaller number of t
value than H0   will accepted. H0  stated that there is no Impact of muslim holiday on
ASEAN stock market.

The fourth year of Average Abnormal Return of 2018 got the test result -0,235 as the T
table and 0,818 as the significance 2 tailed result. While the significance result is higher
than 0,05 means that the research is supporting H0  and rejecting the Ha  hyphothesis that
developed by researcher then the researcher can conclude that there is no Impact of
Muslim Holy Day on ASEAN Stock market year 2018.
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Based on 3 years sample of ASEAN stock market, H0 are accepted on every test from each
year that means there is no impact of muslim holiday from ASEAN Stock market, its all
showed from the result of T test even from T value or significance value show the same
result that support to H0, H0 stated that there is no muslim holiday impact on ASEAN
stock market.

Ali et Al (2017) stated that Muslim holiday may have significance impact towards country
that have almost 70-80% of muslim population while in ASEAN there are some countries
that did not pupulated by muslim, some countries like Indonesia and malaysia was
countries with high muslim population but another country may have less muslim
population, eventough  Indonesia  and  Malaysia  are  the  country  with  higher  Muslim
Population  in ASEAN that can not guarantee that there will be an impact because there
may be a chance that muslim in that countries is not aware of the posibilities that can
achived while the event is happend. That may became the reason why there is no Eid Al
Fitr impact on ASEAN stock market.

ASEAN members ware consist of 11 countries but because not all of the countries own a
stock market, this research only use country members that own at least one stock market.
Even muslim is not high populated in some countries like Thailand and Laos they also
have some of muslim citizen, so that’s why the research take ASEAN for the sample.

Indonesia is the ASEAN country that provide longest holiday for celebrate Eid Al Fitr, the
stock market close almost 10 days. So the data abnormal return is counted by using
ASEAN index and use it to calculate AAR, from AAR of JKSE test result that t value is
0,25 and significance value is 0,980. The criteria stated that when 0,25<1,761 the H0   is
accepted because the t value is smaller than T table and also for the significance criteria is
supported the H0  because of the value of significance is higher than 0,05. Then that means
there is no sinificance  difference  of  abnormal  return  from  before  and  after  Muslim
Holy Days  in Indonesia Stock Market is supported here which mean there is no impact of
muslim Holy days towards abnormal return, so H0 is accepted.

Malaysia is one of the high populated muslim in ASEAN, the chance this country get
impact by Eid Al Fitr should be higher but the AAR result from T test is showed that t
value is 0,980 and significance value is 0,344 which means that from -0,980<1,761 that H0
is accepted here. From significance result also show the same result with 0,344>0,05 which
means that H0  is accepted because the value of significance is higher than 0,05. while H0
stated that there is no significance difference of Abnormal return before and after Muslim
Holy Days on Malaysia, which mean that there is no impact of muslim Holy Days on
Bursa Malaysia.

Laos was the country that just own a stock market in ASEAN, Laos stock exchange was
build around one decade ago. Test result for Laos Stock exchange is show that H0 is
accepted with t value -0,334 while the criteria will be -0,344<1,761 which means that t
value is smaller than t table and that will  support  the  H0.  Significance  value  also  show
the same result  for 0,744>0,05 while when the significance is higher than 0,05 H0 will
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accepted. So, based on that result can be stated that there is no significance difference from
Abnormal return from before and after muslim holy day on Laos Stock Exchange, which
mean there is no impact of Muslim Holy Days on Laos Stock Exchange.

Philiphine Stock Exchange is one of four countries in ASEAN that set a national holiday
for Eid Al Fitr eventough their muslim is not that much but they still give one day national
of national holiday to respect muslim there. Based on the test result in table 4.6. there were
statet that degree of freedom 12 with 0,05 confidence of interval or alpha then T table is
1,782 and the t value is -0,527 while -0,527<1,782 leads to acceptance of H0. Significance
result is 0,608 that higher than 0,05 so H0 is accepted, when H0 is accepted then there is
no significance  difference  of Abnormal  return  from  before and  after muslim  holy day
on Philiphine Stock Exchange, so that lead to the chance there is no impact of Muslim
Holy Days on Philipphine Stock Exchange.

Thailand have 2 stock market but they are only use one main index so from that main
index AAR data of this research collected. The test result showed that t value of Thailand
Stock Exchange is -1,305 with degree of freedom 14 and t table value is 1,761, based on
that result -1,305<1,761 which means that H0 is accepted. Based on the significance value
0,213 also showed the same result of supported H0. So, there is no significance difference
of abnormal return from before and after muslim holy day on Thailand Stock Exchange,
which  mean that  is  no  impact  of muslim  holy day towards Thailand Stock Exchange.

Singapore test result show that t value is -0,552 and significance value is0,589. While the
criteria  is  when  the  t  value  smaller  than  t  table  then  H0  is  accepted  and  also  when
significance value is higher than 0,05 means that H0 is accepted, while the test result will
show -0,552<1,761 and 0,589>0,05. So, based on that result in Singapore Stock Exchange
there is no significance difference of abnormal return from before and after    muslim holy
there, which mean there is no impact of muslim holy day on Singapore stock exchange.

Hanoi Securities Trading Centre AAR result is showed that t value is 1,168 and
significance result is 0,263. With that result means that H0 is accepted because 1,168 is
smaller than 1,761 as the t table and 0,263 is higher than  0,05 as the significance value, so
H0 is accepted, when H0 is accepted then the research is supported the hypothesis that
there is no significance difference of abnormal return   from before and after muslim Holy
Days in Hanoi Securities Trading Centre, which mean there is no impact of muslim holy
days on Hanoi Securities Trading Centre.

Based on the test value from every countries that show the result of accepted the H0. All of
seven countries have the same result that supporting the hypothesis about there is no
significance difference of abnormal return  from before and after muslim holy days  on
ASEAN   stock market and ASEAN members, based on Wong (2016) the most possible
factor that make muslim holy day have no significance difference of trading activities
towards ASEAN stock market and every ASEAN members is there is no information about
the chance that they will gain if they opportunity of muslim holy day in Trading activity,
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so because of that condition Wong (2016) stated the chance of muslim holy day effect
ASEAN market is small because of the minimum information.

2. There  are  significance difference of trading  activities  before  and  after muslim holy days
on every countries from ASEAN stock market members. These test is done to examine if
there is any difference that may caused by impact of muslim holy day towards trading
activities from every countries.

From  Indonesia  Stock  Exchange  main  index  the  result  show  there  is  a  significance
difference from before and after Eid Al Fitr because the significance value was below the
0,05 which mean H1 is accepted or supported here. So there is a chance that the difference
come from the muslim holy days impact. For another sixth countries there are no result
that supported H1 because the significance value is higher than 0,05. The posibilities for
H0 accepted is smaller  here  may come  from stock  market  activities  that  still  working
because in the other country the holiday is not as long as in Indonesia even in Malaysia
they holiday may only for a week.

CONCLUSION AND SUGGESTION

A.  Conclusion
This study aims to deterime if there is impact of muslim holy day on ASEAN stock market,
the main muslim holy day that used here was Eid Al Fitr. The study use market adjusted
model with ASEAN index to help find abnormal return from each country, the sample was
taken from 2015-
2018.  The  sample  number  are  seven  countries  of  ASEAN  members  because  from
eleven countries there are only seven countries that own a stock market. From every stock
market this study take fiften days before and after Eid Al Fitr as the sample with seven
countries and 4 years period the total sample was 840, that was main sample from every
country but there are also additional sample comes from AAR of all of the country. The study
use Paired Sample T Test as the analyze tool and got the result :

1. Muslim Holy Day has Significant difference of abnormal return     on ASEAN stock
market is rejected because based on the test result there is no difference of abnormal
return between before and after Eid Al Fitr in the test. The test result is supporting H0
which stated that there is no impact of Muslim Holy Day towards ASEAN stock
market, so the first hypothesis is rejected here. The result also belong to seven
countries sample here, because from the test there are no one of sample that result
below 0,05 or supported H1.

2. There is a significance difference of trading activities before and after Muslim Holy
Days effect Towards every country of ASEAN members also tested with Paired
Sample T test and from seven country sample there are showed that some of result
that accepted H0 while rejected Ha or H2 as the second hypothesis. The accepted
hypothesis was stated that there is no significant difference of trading activities from
before and after Muslim Holy Days towards ASEAN Countries. But for Indonesia
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Stock Exchange there is an significance difference of trading activities before and
after Eid Al Fitr. So for Indonesia Stock Exchange there may posibilities that have an
impact of muslim holy day.

B.  Suggestion
Based on the results of the conclusion obtained, the authors want to provide advice to
interested parties are as follows:

1. For investor who interested to invest their money to ASEAN stock market should
make sure that the company will give enough profit, because when investor expect to
get some capital gain from Muslim Holy Day effect in ASEAN stock market the
chance is small because the muslim holy day effect is not really happend in ASEAN
stock market.

2. For further research it suggested to add extend of the study period and also add some
independent variable just like Eid Al Adha or Another muslim holy day.
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