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Pengaruh The Big Five Personality Terhadap Perilaku Cyberloafing
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh The Big Five Personality Traits  terhadap
perilaku Cyberloafing karyawan di CV ANDI Offset Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif
menggunakan metode survey dengan teknik pengambilan data menggunakan kuesioner. Pengambilan sampel
menggunakan teknik purposive sampling yaitu karyawan yang bekerja menggunakan komputer. Hasil
penelitian ini untuk menguji hipotesis: Pengaruh The Big Five Personality Traits (extraversion; agreeable-
ness; conscientiousness; emotional stability; openess to experience) terhadap cyberloafing secara negatiF
dan significant. Hipotesis akan diuji menggunakan analisis regresi linier, yang didahului  oleh  uji validitas dan
uji reabilitas.

Kata Kunci: The Big Five Personality Traits, cyberloafing

Abstract: This study aims to determine the effect of The Big Five Personality Traits on employee
cyberloafing behavior at CV ANDI Offset Yogyakarta. This research is a quantitative study and
survey method with data collection techniques using a questionnaire. Sampling uses a purposive
sampling technique that are employees who work using computers. The results of this study are to test
the hypothesis: The influence of the Big Five Personality Traits (extraversion; agreeableness; con-
scientiousness; emotional stability; openess to experience) on cyberloafing negatively and signifi-
cantly. The hypothesis will be tested using linear regression analysis, which is preceded by a validity
test and a reliability test.

Key Words: The Big Personality Traits, cyberloafing

1. PENDAHULUAN

            Setiap  manusia  yang  terlahir  ke  dunia
memiliki kepribadian yang unik dan berbeda antara
yang satu dengan yang lainnya. Kepribadian tersebut
akan senantiasa melekat dan terbawa di dalam semua
aspek kehidupan manusia, termasuk di dalam bekerja
dan berorganisasi. Kepribadian atau personality
dapat dimaknai sebagai suatu organisasi dinamis
dalam individu dari sistem psikofisik yang menentukan
perilaku dan pemikirannya yang khas (Allport, 1961:

28). Bahkan Kasschau menambahkan bahwa
kepribadian merupakan sesuatu di dalam orang yang
membuat mereka berpikir, merasakan, dan bertindak
secara berbeda, konsisten dan bertahan lama
(Kasschau, 2003: 375). Kepribadian seseorang
bersumber dari bentukan-bentukan yang diterima dari
lingkungan, misalnya bentukan keluarga pada masa
kecil dan juga bawaan seseorang sejak lahir
(Sjarkawi, 2008: 11). Kepribadian yang terbentuk dan
mengakar dalam diri seseorang akan senantiasa d
ibawa kemanapun ia pergi.
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Tak berhenti sampai di situ, mau tidak mau
manusia dengan kepribadian yang berakar kuat di
dalamnya memasuki era disrupsi, sebuah perputaran
roda zaman dimana era konvensional/tradisional
menuju era digital. Hampir segala sesuatu dikerjakan
menggunakan teknologi informasi berbasis digital;
inilah era disrupsi. Di dalam sebuah perusahaan dan
organisasi kerja, internet bukan lagi barang langka.
Perusahaan yang tidak menggunakan pengelolaan
berbasis digital akan dianggap ketinggalan zaman.

Menurut survei yang dilakukan oleh
Vault.com, sebanyak 90% karyawan mengaku bahwa
mereka kerap menjelajahi situs rekreasi selama jam
kerja di kantor dan sebanyak 84% mengatakan bahwa
mereka mengirim email pribadi dari kantor (Blau,
Yang, & Cook, 2004: 9).

Penelitian memperkirakan bahwa karyawan
menghabiskan rata-rata 51 menit per hari (Lim &
Chen, 2012: 6) bahkan sampai 2,5 jam setiap hari
kerja (Mills, Hu, Beldona, & Clay, 2001: 36) untuk
menjelajah internet di luar kepentingan pekerjaan.
Artinya, bila setiap hari seseorang bekerja selama 8
jam, maka kurang lebih 31,3% jam kerjanya
digunakan untuk keperluan di luar pekerjaan.

Studi tentang cyberloafing bisa
menunjukkan kondisi negatif maupun positif. Kondisi
negatif nampak dari penyimpangan aktivitas kerja dan
ancaman keamanan, sedangkan kondisi positifnya
nampak dari pengetahuan yang diperoleh yang dapat
diterapkan dalam kegiatan yang berhubungan dengan
pekerjaan (Van Doorn, 2011: 1).

Ada berbagai alasan mengapa karyawan
terlibat dalam cyberloafing, alasan-alasan ini
berhubungan dengan kepribadian, situasional
danfaktor organisasi (Ozler dan Polat, 2002: 5). Dapat
dilihat dalam pernyataan tersebut, bahwa kepribadian
memiliki pengaruh terhadap praktek cyberloafing.
Belakangan ini marak diadakan studi pendekatan
mengenai jenis-jenis kepribadian manusia yang
dikenal dengan istilahThe Big Five Personality
Traits yang meliputi:
1) Extraversion;
2) Agreeableness;

3) Conscientiousness;
4) Emotional Stability;
5) Openess to Experience (John dan Srivastava,

1999: 105).

Extraversion (ekstraversi) menampilkan
level kenyamanan seseorang di dalam hubungan,
ditandai dengan sikap ekspresif, percaya diri, dan
mampu bersosialisasi; agreeableness (keramahan)
merujuk pada kecenderungan seorang individu untuk
memahami orang lain, ditandai dengan sikap
kooperatif, hangat, dan mempercayai; conscientious-
ness (kehatian-hatian) adalah sebuah ukuran
reabilitas, ditandai dengan sikap tanggung jawab,
teratur, dapat diandalkan, dan persisten;
emotionalstability (kestabilan emosional),
menunjukkan kemampuan seseorang dalam
menghadapi stress, dimana orang dengan stabilitas
emosional positif tinggi cenderung tenang, percaya
diri, dan aman; openess to experience (keterbukaan
pada pengalaman), mencakup kisaran minat dan
ketertarikan atas inovasi, ditandai dengan sikap
terbuka, kreatif, ingin tahu, dan sensitif secara artistik
(Robbins dan Judge, 2015: 136).

Beberapa studi lapangan baik di dalam dan
di luar negeri telah dilakukan untuk menyelidiki
keterkaitan Big Five Personality Traits dengan
perilaku dengan perilaku cyberloafing. Studi
semacam ini memang menarik untuk dilakukan
dewasa ini, sebab melalui hal tersebut dapat diperoleh
dengan pasti informasi mengenai ada atau tidaknya
keterkaitan sifat seseorang dengan cyberlofing,
informasi mengenasi dimensi kepribadian mana yang
lebih rentan melakukan cyberloafing, dan juga
informasi mengenai kecenderungan cyberloafing
dengan kualitas dan hasil kerja.

Pada kesempatan kali ini, peneliti akan
menyelidiki fenomena ini di CV ANDI Offset
Yogyakarta untuk melihat pengaruh The Big Five
Personality Traits terhadap perilaku
cyberloafing para karyawan di dalamnya.

Bagaimanapun juga, produktivitas sebuah
perusahaan atau organiasai bergantung pada personil
di dalamnya dan kepribadian yang melekat padanya.
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Perusahaan tidak harus memberhentikan
karyawan yang memiliki kecenderungan melakukan
cyberloafingpada jam kerja karena kepribadian
adalah bawaan seseorang. Diharapkan setelah
mendapatkan informasi mengenai keterkaitan antara
The Big Five Personality Traits terhadap perilaku
cyberloafing para karyawan, perusahaan terdorong
melakukan strategi pelatihan dan pembinaan terhadap
karyawan demi kualitas kinerja dan produktivitas
perusahaan yang semakin baik.

A. Rumusan Masalah

Setelah diidentifikasi, maka masalah
dirumuskan sebagai berikut:
1. Apakah pengaruh sebaran dimensi The Big

Five Personality Traits pada karyawan CV
ANDI Offset Yogyakarta?

2. Apakah  pengaruh The Big Five Personality
Traits signifikan terhadap perilaku
cyberloafing karyawan  di  CV  ANDI  Offset
Yogyakarta?

B. Pembatasan Masalah

Sesuai judul penelitian, maka peneliti
membatasi penelitian hanya pada:

1) Karyawan CV ANDI Offset Yogyakarta.
2) Penelitian ini dilakukan di CV ANDI Offset

Yogyakarta waktu penelitian di lakukan
selama jam kerja, mulai 1 Desember 2019
sampai 30 Januari 2020.

3) Variabel penelitian adalahThe Big Five
Personality Traits dan perilaku cyberloafing.

C. Tujuan Penelitian

Selaras dengan rumusan masalah yang
dijelaskan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini
adalah sebagai berikut:
1. Mengetahui sebaran dimensi The Big Five

Personality Traits pada karyawan CV ANDI
Offset Yogyakarta.

2. Menguji pengaruh The Big Five Personality
Traits terhadap perilaku cyberloafing
karyawan di CV ANDI Offset Yogyakarta.

A. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diperoleh melalui
penelitian dalam karya tulis ini dijelaskan sebagai
berikut:
1) Manfaat bagi peneliti: mengasah kepekaan

terhadap fenomena yang terjadi di di dunia kerja
dalam era disrupsi dan menambah pengalaman
dalam bidang tridharma, secara khusus bidang
penelitian.

2) Manfaat bagi dunia akademik: menambah
literatur mengenai cyberloafing dan The Big
Five Personality Traits dan menjadi landasan
bagi penelitian berikutnya yang sebidang.

3) Manfaat bagi dunia kerja: memberikan
gambaran riil mengenai kondisi karyawan di era
disrupsi sehingga membantu perusahaan
mengambil langkah nyata untuk menangani
permasalahan cyberloafing.

2. LANDASAN TEORI

2.1 The Big Five Personality Traits

Personality Traits adalah atribut individual
yang secara konsisten membedakan orang yang satu
dari orang yang lain dalam hal kecenderungan dasar
mereka untuk berpikir, merasakan, dan bertindak
dengan suatu cara tertentu (Ones, Viswesvaran, &
Dilchert, 2005).  Kelima bentuk personality traits
adalah:
1) Extraversion;
2) Agreeableness;
3) Conscientiousness;
4) Emotional Stability;

5) Openess to Experience.Extraversion  adalah
jenis karakter individu yang dikenal memiliki
minat dan kepercayaan diri yang tinggi dalam
beraktivitas, menikmati kemitraan, antusias, dan
bersemangat (Abidin, Abdullah, Hasnan, &
Bajuri, 2014).

Agreeableness adalah kemampuan untuk
terlibat dalam kelompok orang (Abidin, Abdullah,
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Hasnan, & Bajuri, 2014). Orang dengan karakter
agreeableness cenderung baik hati, lembut, mudah
percaya, dapat dipercaya, dan hangat. Conscien-
tiousness adalah jenis karakter dimana individu
memiliki jiwa disiplin, pekerja keras, patuh, teliti, dan
terorganisir (Sage, 2015).

Menurut Weibe, individu dengan karakter
conscientiousness jarang terlibat dalam tindakan
kriminal (Weibe, 2004).Emotional Stability disebut
juga neuroticism.  Tipe orang dengan emotional
stabilIty dikenal loyal, dapat dipercaya, memiliki
empati, rasional dalam membuat keputusan, dan
enggan berkomitmen dalam kegiatan non-etis (Abidin,
Abdullah, Hasnan, & Bajuri, 2014). Openess to Ex-
perience terkait dengan individu yang memiliki
keterbukaan terhadap pengalaman, kreatif, fleksibel,
ingin tahu, dan tidak konvensional (McCrae, 1996).
Seseorang dengan kepribadian ini bukanlah orang
yang kaku atau kolot, namun menyukai kemungkinan-
kemungkinan baru, inovasi, dan eksplorasi.

2.2 Cyberloafing

Cyberloafing didefinisikan sebagai
penggunaan internet dan alat teknologi informasi di
lingkungan kerja/sekolah oleh individu untuk keperluan
pribadi selama jam kerja/sekolah (O’Neill, Hambley,
& Chatellier, 2014). Ringkasnya, cyberloafing ialah
penyalahgunaan internet pada jam kerja yang tidak
ada kaitannya sama sekali dengan pekerjaan
seseorang. Bisa dikatakan, bahwa cyberloafing
merupakan pelanggaran etika kerja. Ada tiga
penyebab mengapa seseorang melakukan
cyberloafing yakni faktor organisasi, faktor
pekerjaan, dan faktor personal (Jandaghi et al., 2008).

Menurut Ramayah (2010), setidaknya ada 4
jenis aktivitas terkait cyberloafing yang meliputi:
1) Personal communications;
2) Access to personal information;
3) Personal downloads, dan
4) Personal e-commerce.

Keempat hal inilah yang menjadi aktivitas
utama dari praktik cyberloafing. Contoh dari per-
sonal communications ialah chat pribadi melalui

whatsap, snapchat, telegram, line, dan lain sebagainya.
Access to personal information misalnya dengan
melakukan googling untuk informasi yang diinginkan.
Personal downloads dilakukan dengan mengunduh
data-data dari internet berupa dokumen, video, atau
lagu. Sedangkan personal e-commerce terkait
transaksi jual-beli, misalnya melalui situs jual beli
online.

2.3 Personality dan Cyberloafing

Jandaghi dan kawan-kawan (2008)
menjelaskan bahwa faktor personal the big five)
menjadi salah satu penyebab cyberloafing karyawan.
Van Doorn (2011) juga menyebutkan personality
traits sebagai salah satu penyebab aktivitas
cyberloafing.

Studi Jia, Jia dan Karau (2013) menunjukkan
bahwa conscientiousness, emotional stability, and
opennessto experience berpengaruh negatif dan
signifikan dengan cyberloafing, sedangkan extra-
version berhubungan positif dan signifikan, serta
agreeableness tidak berpengaruh secara signifikan.

Hasil penelitian Krishnan, Liem, dan Teo
(2012) menyatakan bahwa hanya agreebleness dan
extraversion yang secara signifikan berhubungan
dengancyberloafing. Peneliti lainnya,  Abidin,
Abdullah, Hasnan,  dan Bajuri  (2014) menemukan
bahwa semakin tinggiconscientiousness dan
agreebleness seseorang semakin rendah
kecenderungan untuk terlibat kegiatan cyberloafing.

Berdasarkan uraian hasil penelitian di atas,
dapat diturunkan hipotesis sebagai berikut:

H1. Conscientiousness berpengaruh negatif dan
signifikan dengan cyberloafing.

H2. Emotional stability berpengaruh negatif dan
signifikan dengan cyberloafing.

H3.  Extraversion berpengaruh negatif dan
signifikan dengan cyberloafing.

H4. Agreebleness berpengaruh negatif dan
signifikan dengan cyberloafing.

H5. Openessto experience berpengaruh negatif
dan signifikan dengan cyberloafing
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Penelitian ini dilakukan untuk melihat apakah
di CV ANDI Offset terjadi praktek cyberloafing,
seberapa besar prosentasenya, dan jenis kepribadian
mana yang paling dominan dalam mendorong perilaku

3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian ini adalah survey  dengan
kuesioner sebagai instrumennta. Penelitian ini
menggunakan data primer yaitu data yang berisi
informasi yang langsung diperoleh peneliti sesuai
dengan variabel-variabel yang digunakan untuk
mencapai tujuan spesifik dari penelitian (Sekaran,
2009).

3.2 Unit Sampel

Unit sampel penelitian ini adalah 150
karyawan di berbagai jabatan organisasi di perusahaan
CV ANDI Offset Yogyakarta yang beralamat di Jl.
Beo No. 38 Mrican, Catur Tunggal, Kec. Depok, Kab.
Sleman, D.I.Y.

3.3 Identifikasi Variabel

Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu
The Big Five Personality Traits dan cyberloafing.
Variabel independen adalah The Big Five Person-
ality Traits dan variabel dependennya adalah
cyberloafing.

cyberloafing.  Selain sebagai tambahan hasil
penelitian, riset ini dilakukan untuk membantu
perusahaan dalam menyikapi perilaku cyberloafing
di perusahaannya.

3.4 Definisi Operasional dan Pengukuran
Variabel Independen

Variabel independen pada penelitian kali ini
adalah tipe kepribadian atau  The Big Five Person-
ality Traits. Kelima bentuk personality traits adalah:
1) Extraversion;
2) Agreeableness;
3) Conscientiousness;
4) Emotional Stability;
5) Openess to Experience.

Extraversion  adalah jenis karakter individu
yang dikenal memiliki minat dan kepercayaan diri
yang tinggi dalam beraktivitas, menikmati kemitraan,
antusias, dan bersemangat. Agreeableness adalah
kemampuan untuk terlibat dalam kelompok orang dan
cenderung baik hati, lembut, mudah percaya, dapat
dipercaya, dan hangat. Conscientiousness adalah
jenis karakter dimana individu memiliki jiwa disiplin,
pekerja keras, patuh, teliti, dan terorganisir.

Emotional Stability disebut juga neuroti-
cism, dikenal loyal, dapat dipercaya, memiliki empati,
rasional dalam membuat keputusan, dan enggan
berkomitmen dalam kegiatan non-etis. Openess to
Experience terkait dengan individu yang memiliki

Gambar 1. Kerangka Penelitian Pengaruh The Big Five Personality
pada Perilaku Cyberloafing
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keterbukaan terhadap pengalaman, kreatif, fleksibel,
ingin tahu, dan tidak konvensional.Kepribadian The
Big Five diukur melalui The Big Five Inventory yang
dikembangkan oleh John dan Srivastava (1999)
dengan 44 item.

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran
Variabel Dependen

Cyberloafing didefinisikan sebagai
penggunaan internet tanpa tujuan selama jam bekerja
jam untuk penelusuran pribadi atau email (Lim, 2002).
Cyberloafing karyawan diukur mengunakan skala
likert 4 poin (skala 1 = sangat tidak setuju sampai
skala 4 = sangat setuju). Partisipasi akan ditanya
mengenai bagaimana niat mereka melakukan
pekerjaan mereka dalam cyberloafing.

3.6 Pengujian Data

3.6.1 Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk menguji
kesesuaian antara peneliti (item pertanyaan dan
pernyataan) dengan konstruk yang akan diukur
(Sekaran, 2003).

Apabila alat yang digunakan dinyatakan
valid, berarti alat ukur yang digunakan sudah tepat
dan benar dapat mencerminkan konstruk yang akan
diukur. Dalam melakukan uji validitas, metode yang
peneliti dipakai adalah Confirmatory Factor Analy
sis (CFA), yakni metode yang digunakan untuk
menguji unidimensional, validitas, dan reabilitas model
pengukuran konstruk yang tidak dapat diukur secara
langsung (Joreskog dan Sorborn, 1993).

Ukuran tingkat validitas suatu ndicator
dinyatakan dengan skor loading factor sebesar 0,5
atau lebih, dan nilainya akan sangat baik bila skornya
menunjukkan angka 0,7 atau lebih. Pengujian validitas
dilakukan dengan menggunakan program aplikasi
software bernama Statistical Product And Service
Solution (SPSS) terhadap konstruk penelitian berupa
Cyberloafing sebanyak 16 item dan persepsi
terhadap Big Five Personality Traits sebanyak 44
item.

3.6.2 Pengujian Reabilitas

Uji realibitas dapat diartikan kesamaan hasil
pengukuran yang dilakukan secara berulang-ulang
walaupun dalam waktu yang berbeda. Pengujian
reliabilitas dilakukan hanya pada pertanyaan-
pertanyaan yang telah diuji validitas dan dinyatakan
valid. Reabilitas dinyatakan dalam bentuk angka,
biasanya koefisien. Semakin tinggi nilai koefisien yang
dihasilkan maka tingkat reabilitasnya semakin tinggi.
Teknik yang digunakan untuk pengujian reabilitas
adalah Cronbach Alpha. Hasil uji reabilitas ditunjukan
oleh Cronbach á yang digunakan untuk menguji
konsistensi responden dalam merespon seluruh item.
Kategori koefisien reliabilitas menurut Sugiyono
(2015) sebagai berikut:

Kriteria pengambilan keputusan untuk
menentukan reliabilitas atau tidak bila r lebih besar
atau sama dengan 0,600 maka item tersebut reliabel.
Bila r lebih kecil dari 0,600 maka item tersebut tidak
reliabel.

3.6. 3 Uji  Statistik  Deskriptif

Pengujian statistik deskriptif dengan
mencantumkan nilai rata-rata, standar deviasi dan
persentase responden.

3.6.4 Uji Hipotesis

Untuk menguji pengaruh the big five per-
sonality traits pada perilaku cyberloafing
mengunakan regresi linier sederhana dengan  model
statistik penelitian ini sebagai berikut:

Y = a + b X + e

Keterangan:
Y :  Perilaku Cyberloafing
X :  Variabel Big Five Personality Traits

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP

Hal - 6 Vol. 10 No. 1 September 2020



a :  Konstanta
b :  Koefisien regresi
e : Standar Error

4. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

Pengumpulan data dilakukan dengan
menyebarkan kuesioner kepada karyawan Andi
Offset Yogyakarta. Sebanyak 150 responden telah
berpartisipasi dalam mengisi semua instrumen
pertanyaan yang diberikan. Setelah kuesioner
dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah melakukan
pengolahan data berupa distribusi frekuensi dan
persentase responden menurut pendidikan, usia, status
pekerjaan, jabatan, dan masa kerja.

Penelitian menunjukkan bahwa dari segi
pendidikan, persentase responden dengan
penndidikan SMA (28.67%), D3 (41,33%), dan S1
(30.00%). Pendidikan karyawan di Andi Offset
Yogyakarta didominasi oleh jenjang pendidikan D3
(41,33%).

Penelitian menunjukkan bahwa dari segi usia,
persentasi responden dengan usia <20 tahun (2.67%),
20-25 tahun (16.67%),26-30 tahun (25.33%), 31-35
tahun (30.00%),36-40 tahun (20.00%), >40 tahun
(5.33%). Usia karyawan di Andi Offset Yogyakarta
didominasikan oleh jenjang usia antara 31-35 tahun
(30,00%).

Penelitian menunjukan bahwa dari segi sta-
tus pekerjaan, persentasi responden dengan status
pekerjaan tetap (82.67%), tidak tetap (12.67%),
kontrak (4.67%). Status pekerjaan karyawan di Andi
Offset Yogyakarta didominasi pekerjaa tetap
(82.67%).

Penelitian menunjukan bahwa dari segi
jabatan, persentasi responden dengan jabatan
karyawan di Andi Offset Yogyakarta meliputi admin
(1.33%), editor  (24.00%), desain (26.00%), keuangan
(0.67%), sekretaris (0.67%0, staf (8.67%), produk
(18.00%). Status pekerjaan karyawan di Andi Off-
set Yogyakarta didominasikan oleh desain (26.00%).

Penelitian menunjukkan bahwa dari segi
masa kerja, persentasi responden dengan status masa
kerja, < 1 tahun (6.00%), 1-5 tahun (10.67%), 5-10
tahun (48.67%), 10-20 tahun (31.33%)  > 20 tahun
(3.33%).Status masa kerja  karyawan di Andi Offset
Yogyakarta didominasikan oleh jenjang status masa
kerja 5-10 tahun (48.67%).

Hasil uji sebaran the big five ini mengunakan
analyze dengan bayesian statistics dan one-way
ANOVA. Penelitian ini mengunakan kepribadian:
1) Extraversion;
2) Agreeableness;
3) Conscientiousness;
4) Emotional Stability;
5) Openess to Experience,dan  menurut

pendidikan, usia, status pekerjaan, jabatan, dan
masa kerja karyawan di Andi Offset
Yogyakarta.

Penelitian menunjukkan bahwa dari segi
pendidikan dan kepribadian extraversion,
persentasenya dengan pendidikan SMA (2.899), D3
(2.898), dan S1 (2.836). dan kepribadian
agreabelnesdan pendididkan SMA (2.483), D3
(2.512), S1 (2.450), kepribadian conscientiousness
dan pendididkan SMA (2.395), D3 (2.343), S1 (2.283)
kepribadian  Neuroticism dan pendididkan SMA
(3.271), D3 (3.365), S1 (3.318), kepribadian Openess
to experience dan pendididkan SMA (3.085), D3
(2.941), S1 (3.118) dari hasil uji di atas yang tinggi
sebaran kepribadian terhadap Pendidikan karyawan
di Andi Offset Yogyakarta didominasi kepribadian dan
pendidikan D3 Neuroticism (3.365).

Penelitian menunjukkan bahwa dari segi usia
dan kepribadian extraversion, persentasenya dengan
usia < 20TH (2.750), 20-25TH  (3.066), 26-30TH
(2.903), 31-35TH (2.829), 36-40TH (2.710), > 40TH
(3.167) . dan kepribadian agreabelnes usia < 20TH
(2.688), 20-25TH (2.540), 26-30TH (2.454), 31-35TH
(2.456), 36-40TH (2.492), > 40TH (2.500) .
kepribadian conscientiousness dan usia < 20TH
(2.250), 20-25TH (2.330), 26-30TH (2.283), 31-35TH
(2.339), 36-40TH (2.375), > 40TH (2.563).
kepribadian Neuroticism dan usia < 20TH (3.420),
20-25TH (3.412), 26-30TH (3.508), 31-35TH (3.230),
36-40TH (3.211), > 40TH (3.082).
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Hasil uji sebaran kepribadian terhadap usia
karyawan di Andi Offset Yogyakarta didominasi
kepribadian Neuroticism, kecuali usia > 40TH  yaitu
Openess to Experience.

Penelitian menunjukkan bahwa dari segi sta-
tus pekerjaan dan kepr ibadian extraversion,
persentasenya dengan status pekerjaan tetap (2.849),
tidak tetap (3.016), dan kontrak (3.049). dan
kepribadian agreabelnes dan pekerjaan tetap (2.468),
tidak tetap (2.487), dan kontrak (2.786). kepribadian
conscientiousness status pekerjaan tetap (2.355),
tidak tetap (2.289), dan kontrak (2.214), kepribadian
Neuroticism dan status pekerjaan tetap (3.271), tidak
tetap (3.631), dan kontrak (3.429), kepribadian
Openess to experience dan status pekerjaan tetap
(3.029), tidak tetap (3.105), dan kontrak (2.953). dari
hasil uji di atas yang tinggi sebaran kepribadian
terhadap status pekerjaan karyawan di Andi Offset
Yogyakarta didominasi kepribadian Neuroticism.

Penelitian menunjukkan bahwa dari segi
jabatan dan kepribadian extraversion, persentasenya
dengan jabatan admin (3.165), desain (2.793), editor
(2.777), keuangan (3.670), korektor (2.800), prodef
(2.890), sekretaris (3.330), staf (2.846). kepribadian
agreabelnes dan jabatan admin (2.750), desain (2.250),
editor (2.583), keuangan (2.750), korektor (2.300),
prodef (2.278), sekretaris (3.250), staf (2.462).
kepribadian conscientiousness dan jabatan admin
(1.875), desain (2.250), editor (2.500), keuangan
(3.250), korektor (2.250), prodef (2.278), sekretaris
(2.250), staf (2.404), kepribadian Neuroticism dan
jabatan admin (2.500), desain (3.375), editor (2.000),
keuangan (3.798), korektor (2.300), prodef (3.740),
sekretaris (2.330), staf (3.411). kepribadian Openess
to experience dan jabatan admin (3.500), desain
(3.124), editor (1.777), keuangan (3.670),
korektor (3.400), prodef (3.444), sekretaris (3.000),
staf (2.847).

Hasil uji sebaran kepribadian yang tinggi
pada jabatan karyawan di Andi Offset Yogyakarta
adalah Exraversion dan Neuroticism.

Penelitian menunjukkan bahwa dari segi
masa kerja dan kepribadian extraversion,

persentasenya dengan masa kerja < 1 th (2.926),
1-5 th (2.875), 5-10 th (2.926), 10-20 th (2.780), > 20
th (3.068). kepribadian agreabelnes dan masa kerja
< 1 th (2.556), 1-5 th (2.344), 5-10 th (2.514), 10-20
th (2.463), > 20 th (2.600) ). kepribadian conscien-
tiousness dan masa kerja < 1 th (2.278), 1-5 th (2.250),
5-10 th (2.366), 10-20 th (2.330), > 20 th (2.450). ),
kepribadian Neuroticism dan masa kerja <1 th (3.592),
1-5 th (3.333), 5-10 th (3.324), 10-20 th (3.319), > 20
th (2.866).kepribadian Openess to experience dan
masa kerja kerja < 1 th (3.184), 1-5 th (3.229), 5-10
th (3.045), 10-20 th (2.844), > 20 th (3.800).

Hasil uji sebaran kepribadian yang tinggi
pada masa kerja karyawan di Andi Offset Yogyakarta
adalah Exraversion dan Neuroticism.

Hasil uji validitas variabel cyberloafing 16
item dan yang dinyatakan valid dengan masing-masing
nilai loading factor adalah C7 = 0,556; C9 = 0,535,
C14 = 0,658, dan C16 = 0,729. Hasil pengujian
validitas cyberloafing memenuhi syarat valid dengan
nilai loading factor >  0,5. Oleh  karena itu pengujian
data dapat dilanjutkan pada tahap uji relibilitas.

Tabel 1. Hasil Uji Validitas The Big Five
Personality Traits

Tabel 2. Hasil Uji Validitas Cyberloafing
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Hasil pengujian validitas dari kelima
kepribadian The Big Five Personality Traits
memenuhi syarat valid dengan nilai loading factor
> 0,5. Oleh karena itu pengujian data dapat dilanjutkan
pada tahap uji relibilitas.

Tabel 3. Hasil Uji Validitas The Big Five
Personality Traits

Tabel 3. Hasil Uji Validitas The Big Five
Personality Traits (Lanjutan)

Extraction Method: Principal Component Analysis.
Operation Method: Varimax with Kaiser

Normalization.

Variabel cyberloafing menunjukan bahwa
nilai cronbach á sebesar 0,622 dan menunjukkan
reliabilitas baik, sehingga variabel tersebut dapat
digunakan untuk analisis selanjutnya.

Menunjukan hasil uji reliabilitas kelima
variabel menunjukkan nilai cronbach á diatas 0,6 dan
menunjukkan reliabilitasbaik dan baik sekali, sehingga
variabel tersebut dapat digunakan untuk analisis
selanjutnya. Hasil pengujian hipotesis pengaruh
extraversion pada cyberloafing menunjukkan
hubungan negatif dan angka signifikansi sebesar 0,041
(<0,05), sehingga hasil ini menunjukkan Hipotesis
1 terdukung.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas Cyberloafing

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas The Big Five
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Tabel 6. Hasil Pengujian Hipotesis 1

Hasil pengujian hipotesis pengaruh
agreeableness pada cyberloafing menunjukkan
hubungan negatif dan angka signifikansi sebesar

Hasil pengujian hipotesis pengaruh
conscientiousness pada cyberloafing
menunjukkan hubungan posit if dan angka

Hasil pengujian hipotesis pengaruh emotional
stability (neuroticism) pada cyberloafing
menunjukkan hubungan negatif dan angka signifikansi

Hasil pengujian hipotesis pengaruh
openess to experience pada cyberloafing
menunjukkan hubungan negatif dan angka

Tabel 7. Hasil Pengujian Hipotesis 2

Tabel 8. Hasil Pengujian Hipotesis 3

0,490 (> 0,05) atau tidak signifikan,
sehingga hasil ini menunjukkan Hipotesis 2 tidak
terdukung.

signifikansi sebesar 0,034 (< 0,05), sehingga hasil
ini menunjukkan Hipotesis 3 terdukung
sebagian.

sebesar 0,526 (> 0,05) atau tidak signifikan, sehingga
hasil ini menunjukkan Hipotesis 4 tidak
terdukung.

signifikansi sebesar 0,912 (> 0,05) atau tidak
signifikan, sehingga hasil ini menunjukkan Hipotesis
5 tidak terdukung.

Tabel 9. Hasil Pengujian Hipotesis 4
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Tabel 10. Hasil Pengujian Hipotesis 5

1. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh
Extraversion pada Cyberloafing

Hasil yang di dapat kan menunjukkan
hipotesis 1 yang menyatakan bahwa extraversion
menunjukkan hubungan negatif dan signifikansi
terhadap perilaku cyberloafing. Nilai signifikan yang
diperoleh untuk tipe kepribadian extraversion
merupakan angka signifikansi sebesar 0,041 (<0,05),

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa
orang dengan tipe kepribadian extraversion memiliki
hubungan negatif. Oleh karena itu, orang dengan tipe
kepribadian ini berpotensi rendah untuk melakukan
cyberloafing.

Extraversion adalah jenis karakter individu
yang dikenal memiliki minat dan kepercayaan diri
yang tinggi dalam beraktivitas, menikmati kemitraan,
antusias, dan bersemangat. Kepr ibadian ini
pembawaannya ceria, mudah akrab, suka bergaul,
gemar berbicara, dan menyukai keramaian cenderung
lebih menyukai interaksi sosial langsung daripada
melalui internet.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Jia,
Jia dan Karau (2013) yang menunjukkan pengaruh
positif kepribadian extraversion terhadap
cyberloafing.

2. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh
Agreeableness pada Cyberloafing

Hasil yang didapatkan menunjukkan hipotesis
2 yang menyatakan bahwa Agreeableness
menunjukkan hubungan tidak signifikansi terhadap
perilaku cyberloafing, karena angka signifikansi
sebesar 0,490 (>0,05).

Agreeableness adalah jenis karakter individu
yang dikenal memiliki minat dan kepercayaan diri
yang tinggi dalam beraktivitas, menikmati kemitraan,
antusias, dan bersemangat. Kepr ibadian ini
pembawaannya cenderung baik hati, lembut, mudah
percaya, dapat dipercaya, dan hangat, sehingga
membuat karyawan bekerja sesuai dengan aturan
pekerjaan dan menghindari melanggar aturan
(Salgado, 2002: 117).

Kepribadian jenis ini kemungkinan akan
menghindari pemakaian internet saat bekerja. Hal
ini sesuai dengan hasil penelitian Jia, Jia dan Karau
(2013) serta agreeableness tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap cyberloafing.

3. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh
Conscientiousness pada Cyberloafing

Hasil yang di dapat menunjukkan hipotesis
3 yang menyatakan bahwa conscientiousness
menunjukkan hubungan positif dan signifikansi
terhadap perilaku cyberloafing. Nilai signifikan yang
diperoleh untuk tipe kepribadian extraversion
merupakan angka signifikansi sebesar 0,034 (<0,05).

Hasil yang didapat menunjukkan bahwa
orang dengan tipe kepribadian conscientiousness
memiliki hubungan positif, yaitu orang dengan tipe
kepribadian ini berpotensi tinggi untuk melakukan
cyberloafing.

Conscientiousnes adalah jenis karakter
individu yang dikenal memiliki orientasi kerja yang
tinggi, mencapai target yang diharapkan, dan
bersemangat di dalam kerjanya. Meskipun demikian,
masih ada kemungkinan kepribadian ini tergoda
memakai internet di saat kerja, karena melepas lelah
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dari beban  pekerjaan yang tinggi. Hal ini berbeda
dengan hasil penelitian Jia, Jia dan Karau (2013) yang
menunjukkan pengaruh negatif kepribadian
conscientiousnes terhadap cyberloafing.

4. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh
Emotional Stability (Neuroticism) pada
Cyberloafing

Hasil yang didapatkan menunjukkan hipotesis
4 yang menyatakan bahwa Neuroticism menunjukkan
hubungan negatif dan tidak signifikansi terhadap
perilaku cyberloafing yang ditunjukkan nilai
signifikan sebesar 0,524 (> 0,05).

Neuroticism adalah jenis karakter individu
yang dikenal memiliki kepribadian loyal, dapat
dipercaya, memiliki empati, rasional dalam membuat
keputusan, dan enggan berkomitmen dalam kegiatan
bersifat non-etis. Orang dengan kepribadian ini
cenderung tidak berhubungan dengan cyberloafing.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Jia,
Jia dan Karau (2013) yang menunjukkan pengaruh
negatif kepribadian neuroticism terhadap
cyberloafing.

5. Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh
Openess to Experience pada Cyberloafing

Hasil yang didapatkan menunjukkan hipotesis
5 yang menyatakan bahwa Openess To Experience
menunjukkan hubungan tidak signifikansi terhadap
perilaku cyberloafing yang ditunjukkan angka
signifikansi sebesar 0,912 (> 0,05).

Openess to experience adalah jenis
karakter individu yang dikenal memiliki keterbukaan
terhadap pengalaman, kreatif, fleksibel, ingin tahu,
dan tidak konvensional. Individu dengan kepribadian
seperti ini cenderung tidak berhubungan dengan
cyberloafing.

Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Jia,
Jia dan Karau (2013) yang menunjukkan pengaruh
negatif kepribadian Openess to Experience
terhadap cyberloafing.

5 KESIMPILAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Tujuan utama penelitian ini adalah untuk
menguji apakah terdapat pengaruh the big five
personality traits  terhadapcyberloafing. Hasil
pengujian menunjukkan bahwa:
1) Extraversion berpengaruh negatif dan

signifikan pada perilaku cyberloafing, sehingga
hipotesis  terdukung.

2) Agreeableness berpengaruh positif dan tidak
signifikan pada perilaku cyberloafing, sehingga
hipotesis agreeableness  berpengaruh positif dan
tidak signifikan pada perilaku cyberloafing
tidak terdukung.

3) Conscientiousness berpengaruh positif dan
signifikansi pada  perilaku cyberloafing,
sehingga  cyberloafing terdukung sebagian.

4) Emotional Stability (neuroticism) berpengaruh
negatif dan tidak signifikan pada perilaku
cyberloafing, sehingga hipotesis emotional
stability berpengaruh negatif dan tidak signifikan
pada perilaku cyberloafing tidak terdukung.

5) Openess to experience berpengaruh positif dan
tidak signifikan pada perilaku cyberloafing,
sehingga hipotesis openess to experience
berpengaruh negatif dan tidak signifikan pada
perilaku cyberloafing tidak terdukung.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian ini,
penulis memberikan beberapa saran yang dapat
menjadi bahan pertimbangan bagi penelitian
berikutnya yang sejenis, guna menambah hasil
penelitian terkait The Big Five Personality Traits
maupun cyberloafing. Beberapa saran yang penulis
berikan adalah sebagai berikut:

1) Diharapkan penelitian berikutnya dapat
melibatkan jumlah responden yang lebih banyak
dan beragam perusahaan.
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2) Penelitian ini mengkaji hubungan The Big Five
Personality Traits terhadap cyberloafing
karyawan di tempat kerja. Penulis mengusulkan,
diadakan juga penelitian terkait pengaruh The
Big Five Personali ty Traits terhadap
cyberloafing siswa di sekolah atau mahasiswa
di kampus.

3) Penelitian ini menggunakan variabel independen
The Big Five Personality Traits dalam meneliti
perilaku cyberloafing. Penelitian berikutnya bisa
merubah variabel-variabel dari faktor-faktor
selain tipe kepribadian big five, misalnya faktor
pekerjaan (job) atau kebijakan perusahaan
(policy).
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Abstract:  Banking is one of the important institutions in supporting the economy of a country. When the State is
undergoing a process of economic recovery, banks are generally not yet optimal in carrying out their main function as
an international financial intermediary institution. The role of banking institution intermediation greatly influences the
economic growth of a country. When there is a decrease in the amount of credit extended due to prudence on the part
of the bank, there will indirectly be a slowdown in economic growth in the country concerned. Non-performing loans
(NPLs) are one of the main keys to assessing the bank’s functioning well. NPL is related to non-performing loans, not
all banks have problematic customers but by looking at the NPL ratio in a bank, it can be ascertained that there is a
problem or not in the bank. Bad credit is in value which causes the NPL percentage ratio to increase. The bank’s job is
to maintain the NPL ratio in accordance with its standards. Likewise, the ratio of Operating Expenses to Operating
Income (BOPO) is interrelated, where if the income is greater than operating costs, the company will get a greater profit.
BOPO has a major influence in measuring the level of efficiency and also the ability of a bank to carry out its operational
activities. Based on the results obtained, Non Performing Loans (NPL) have a partially significant effect on the Capital
Adequacy Ratio (CAR) at National Private Conventional Commercial Banks, Operational Expenses on Operational
Income (BOPO) do not have a partially significant effect on the Capital Adequacy Ratio (CAR) at the Bank National
Private Conventional Public listed in the Financial Services Authority 2016 - 2018. Non Performing Loans (NPL), and
Operational Expenses to Operating Income (BOPO) have a significant effect simultaneously on the Capital Adequacy
Ratio (CAR) in National Private Conventional Commercial Banks.

Keywords: Net Performimg Loan, Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, Capital Adequacy Ratio

Abstrak: Perbankan merupakan salah satu lembaga yang penting dalam mendukung perekonomian suatu Negara.
Ketika Negara sedang mealukan proses pemulihan ekonomi umumnya bank masih belum optimal dalam menjalankan
fungsi utamanya sebagai lembaga intermediasi keuangan internasional. Peran intermediasi lembaga perbankan sangat
berengaruh pada pertumbuhan perekonomian suatu Negara. Ketika terjadi penurunan jumlah kredit yang disalurkan
akibat sikap kehati-hatian dari pihak bank secara tidak langsung akan terjadi perlambatan pertumbuhan ekonomi di
negara yang bersangkutan. Non performing loan (NPL) merupakan salah satu kunci utanma untuk menilai fungsi bank
tersebut bekerja dengan baik. NPL berkaitan dengan kredit bermasalah, tidak semua bank memiliki nasabah yang
bermasalah tetapi dengan melihat angka rasio NPL pada sebuah bank bisa dipastikan bahwa ada permsalah atau tidak
di bank tersebut. Kredit macet inilai yang menyebabkan angka rasio persentase NPL meningkat. Tugas bank adalah
menjaga rasio NPL tetap sesuai dengan standar nya. Begitu pula dengan rasio Beban Operasional Pendapatan Operasional
(BOPO) yang saling berkaitan dimana jika pendapatan lebih besar dari biaya operasional, maka perusahaan akan
mendapatkan keuntungan yang lebih besar. BOPO memiliki pengaruh besar dalam mengukur tingkat efisiensi dan juga
kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Berdasarkan hasil yang didapat Non Performing Loan
(NPL) berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Capital Adequacy ratio (CAR) pada Bank Umum Konvensional
Swasta Nasional, Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) tidak berpengaruh signifikan secara
parsial terhadap Capital Adequacy ratio (CAR) pada Bank Umum Konvensional Swasta Nasional yang terdaftar di
Otoritas Jasa Keuangan 2016 - 2018. Non Performing Loan (NPL), dan Beban Operasional terhadap Pendapatan
Operasional (BOPO)  berpengaruh signifikan secara simultan terhadap Capital Adequacy ratio (CAR) pada Bank
Umum Konvensional Swasta Nasional.

Vol. 10 No. 1 September 2020           Hal - 15

Forum Bisnis Dan Kewirausahaan
Jurnal Ilmiah STIE MDP



Kata kunci: Net Performimg Loan, Beban Operasional Terhadap Pendapatan Operasional, Capital Adequacy Ratio

1. PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif
telah membentuk lingkungan yang kondusif bagi
pertumbuhan bisnis perbankan nasional. Bisnis
perbankan bergerak cepat mengikuti ekspansi
ekonomi Indonesia yang relatif tinggi dibanding
kebanyakan Negara lain di dunia. Agar tetap
bertahan hidup suatu bank perlu mempunyai
keunggulan masing-masing terutama bila
dibandingkan dengan dengan bank lainnya.

Suatu bank mampu berkompetisi bila dapat
dipercaya oleh para pemangku kepentingan seperti
Bank Sentral, pengusaha, masyarakat dan
pemerintah. Kepercayan dibentuk dengan
pengelolaan bank yang baik. Pengeloaan bank yang
baik membuat masyarakat, pelaku usaha dan inves-
tor percaya untuk menaruh sebagian uang nya untuk
ditabungkan ke bank ataupun menanamkan modalnya
di perbankan.

Bank merupakan badan usaha yang memiliki
peranan yang sangat penting dan berpengaruh
berkaitan dengan peningkatan dan pemerataan taraf
hidup masyarakat dalam hal perekonomian. Menurut
undang-undang RI Nomor 10 tahun 1998 tentang
perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang
menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,
kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam
melaksanakan kegiatan usahanya.

Menurut Kasmir (2016: 36) kegiatan
perbankan yaitu menghimpun dana dari masyarakat,
menyalurkan dana dan memberikan jasa-jasa bank
lainnya yaitu kegiatan penunjang untuk mendukung
kelancaran kegiatan menghimpun dana masyarakat
dan menyalurkan dana. Penilaian kinerja merupakan
faktor penting bagi perbankan untuk melihat apakah
kinerja di bank bersangkutan sudah berjalan dengan
baik atau belum. Untuk menilai kinerja keuangan
perbankan umumnya menggunakan lima aspek

penilaian yaitu capital, assets management, earnings
dan liquidity dinilai menggunakan rasio keuangan
(Kasmir 2016).

Bicara modal dalam sektor perbankan pasti
akan mengarah pada rasio kecukupan modal atau
dalam istilah asing disebut Capital Adequancy Ratio.
Rasio kecukupan modal merupakan kemampuan
bank dalam menyediakan dana yang digunakan
sebagai cadangan untuk mengatasi kemungkinan
terjadinya resiko kerugian. Seluruh aktiva yang
dimiliki oleh lembaga perbankan baik berupa kredit,
surat berharga maupuun tagihan mengandung resiko
yang harus dibiayai oleh modal sendiri maupun dana
yang diperoleh dari sumber-sumber lain, contohnya
dana dari masyarakat berupa tabungan, giro, deposito
dan lainnya.

Dalam mengelola rasio kecukupan modal,
lembaga keuangan dituntut untuk bisa menjaga
kondisi rasio kecukupan modal berada dalam posisi
yang aman. Capital adequacy ratio (CAR) adalah
rasio permodalan yang lazim digunakan untuk
mengukur kesehatan bank. Sesuai dengan ketentuan
Bank Indonesia, bank wajib memenuhi kewajiban
modal minimum (CAR) minimal 8 persen dari ATMR.

Bagaimana mungkin nilai rasio kecukupan
modal lebih rendah dari 8 %, hal tersebut mungkin
saja terjadi. Jika lembaga perbankan dapat berfokus
pada peningkatan jumlah aktiva yang memiliki bobot
risiko yang tinggi tetapi tidak memberikan kontribusi
perolehan pendapatan, misalnya tanah, gedung, dan
lainnya. Bank yang sehat adalah bank yang memiliki
posisi CAR selalu mengalami peningktan di setiap

Tabel 1. Kinerja Keuangan Bank Umum
Konvensional Periode 2016 - 2017

      Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019
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periode nya. Faktor-faktor yang mempengaruhi CAR
dapat dilihat dari kualitas aktiva,kualitas
likuiditas,sesitivitas terhadap pasar, efisiensi, dan
profitabilitas. Pembentukan ketentuan minimum nilai
rasio kecukupan modal bertujuan untuk melindungi
nasabahyang terkena dampak risiko kerugian yang
mungkin dialami oleh bank. Selain itu berguna
untuk menjaga stabilitas sistem keuangan secara
menyeluruh.

Berdasarkan tabel 1 nilai CAR Bank Umum
Konvensional Swasta periode 2016 – 2018
cenderung berfluktuasi. Disisi lain Non performing
loan yang menjadi salah satu indicator kesehatan asset
suatu bank dapat memberikan informasi penilaian
atas kondisi permodalan, rentabilitas, risiko pasar
serta likuiditas.

Non performing loan dapat menjadi suatu
masalah yang akan memberikan risiko besar dalam
perbankan. Kredit-kredit bermasalah yang
ditimbulkan dari penyaluran kredit yang kurang tepat
dapat berdampak pada berkurangnya modal. Apabila
hal ini dibiarkan, maka akan membawa dampak pada
penyaluran kredit pada periode berikutnya dan
seterusnya. Kegiatan operasional bank dapat berjalan
dengan lancar jika bank tersebut memiliki cukup modal
sehingga apabila terjadi situasi dimana bank
mengalami masalah dalam memenuhi likuiditasnya,
bank tetap dalam keadaan aman karena memiliki
cadangan modal yang ada di Bank Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka
rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh Non Performing Loan
(NPL) terhadap Capital Adequacy Ratio
(CAR)?

2. Bagaimana pengaruh Biaya Operasional terhadap
Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap
Capital Adequacy Ratio (CAR)?

3. Bagaimana pengaruh Non Performing Loan
(NPL) dan Beban Operasional terhadap

Pendapatan Operasional (BOPO) secara simultan
terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR)?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk
menganalisis pengaruh antar variabel, yaitu Non
Performing Loan (NPL), Biaya Operasional
terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) dan
Capital Adequacy Ratio (CAR) baik secara parsial
maupun simultan.

1.4 Manfaat Penelitiaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi
referensi atau informasi untuk mengambil keputusan
dalam bidang keuangan dan dapat mendukung
penelitian selanjutnya bagi akademisi, emiten, dan
investor/calon investor.

2. LANDASAN TEORI

2.1 Tingkat Kesehatan Bank

Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia
No.6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan bank Umum,
bank wajib melakukan penilaian Tingkat Kesehatan
Bank mencakup penilaian terhadap faktor – faktor:
permodalan (capital), kualitas asset (asset quality),
manajemen (management), rentabilitas (earning),
likuiditas (liquidity) dan sensitivitas terhadap resiko
pasar (sensitivity to market risk). Unsur – unsur
yang terdapat dalam analisis tersebut menggunakan
rasio-rasio keuangan dan sering disebut dengan
analisis CAMEL. Menurut Kasmir (2014: 300)
penilaian kesehatan bank dilakukan untuk
menunjukkan hasil kinerja bank.

2.2 Non Performing Loan (NPL)

Kredit bermasalah atau sering disebut Non
Performing Loan (NPL) yaitu kualitas aktiva kredit
yang bermasalah akibat pinjaman oleh debitur yang
gagal melakukan pelunasan karena adanya faktor
ektsternal (Siamat, 2001: 174). Kriteria penilaian nilai
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NPL menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.6/
23/DPNP Tahun 2004 adalah 5 persen dapat
dikatakan sehat atau menjadi batas minimum
perbankan. Peningkatan NPL akan mencerminkan
resiko kredit yang ditanggung pihak bank. Apabila
semangkin tinggi NPL maka tunggakan bunga kredit
semakin tinggi sehingga menurunkan pendapatan
bunga dan rasio kecukupan modal akan turun pula.

2.3 Beban Operasional Terhadap Pendapatan
Operasional (BOPO)

Menurut Bank Indonesia tingkat efisiensi
bank diukur melalui perbandingan Total biaya
Operasional dengan Totak Pendapatan Operasional.
Rasio ini digunakan untuk mengukut kemampuan
manajemen bank dalam mengendalikan biaya
operasional terhadap pendapatan operasional.
Semakin kecil rasio ini maka semakin efisien biaya
operasional yang dikeluarkan bank sehingga
kemungkinan kondisi bank bermasalah semakin
kecil.

NPL =  Kredit Bermasalah
 Total Kredit

x 100 %

BOPO =
Total Biaya Operasional
Total Pendapatan Operasinal

x 100 %

2.4 Capital Adequancy Ratio (CAR)

Menurut Dendawijaya (2005:121) CAR
adalah rasio kinerja bank untuk mengukur kecukupan
modal yang dimiliki bank untuk menunjang aktiva
yang mengandung atau menghasilkan risiko, misalnya
kredit yang diberikan.

Besarnya CAR diukur melalui rasio antara
modal sendiri terhadap aset tertimbang menurut
risiko (ATMR). Semakin besar CAR maka akan
semakin baik kekuatan bank itu untuk menyangga
risiko dari setiap pinjaman asset yang memiliki
risiko.

Menurut Surat Bank Indonesia No.6/23/
DPNP Tahun 2004 CAR dikatakan sehat dengan nilai
< 12 %. Tinggi rendahnya kewajiban penyediaan
modal minimum suatu bank akan dipengaruhi oleh
dua faktor utama yaitu besarnya modal yang dimiliki
bank dan jumlah Aktiva Tertimbang Menurut Risiko
(ATMR).

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran dari penelitian ini bisa
dilihat pada Gambar

Sumber: Peneliti, 2019

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
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2.6 Hipotesis

Hipotesis adalah jawaban sementara
terhadap rumusan masalah penelitian yang
kebenarannya harus dibuktikan melalui data yang
terkumpul (Sugiyono, 2017).

Berdasarkan landasan teori dan penelitian
terdahulu maka hipotesis penelitian dinyatakan
sebagai berikut:

H1:   Net Performing Loan (NPL) berpengaruh
terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR).

H2: Beban Operasional Terhadap Pendapatan
Operasional (BOPO) berpengaruh terhadap
Capital  Adequacy Ratio (CAR).

H3: Net Performing Loan (NPL), dan Beban
Operasional terhadap Pendapatan Operasional
(BOPO) berpengaruh secara simultan terhadap
Capital Adequacy Ratio (CAR).

3 METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

 Penelitian ini menggunakan pendekatan
kuantitatif. Menurut Sugiyono (2017) pendekatan
kuantitatif berlandaskan pada filsafat positivisme
untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan
analisis data yang bersifat kuantitatif atau statistik

 agar hipotesis bisa diuji.

3.2  Populasi  dan  Sampel

Populasi yang menjadi pengamatan dalam
penelitian ini adalah 72 perbankan umum swasta
nasional yang terdaftar di OJK selama tiga tahun,
yaitu mulai dari tahun 2016 sampai dengan 2018.

Sampel yang dipilih sebanyak 28 perbankan
umum swasta nasional dengan menggunakan metode
non-probability sampling. Metode non-probabil-
ity sampling yang digunakan adalah purposive sam-
pling dimana sampel dilakukan dengan menggunakan
kriteria tertentu. Kriteria memilih sampel yang
ditetapkan adalah:

1. Perbankan umum swasta nasional yang terdaftar
di  Otoritas  Jasa  Keuangan  selama  periode
penelitian 2016 - 2018.

2. Perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan
audit periode 31 Desember 2016 sampai dengan
2018 dan dipublikasikan melalui Otoritas Jasa
Keuangan.

3. Data mengenai variabel-variabel yang akan diteliti
tersedia secara lengkap dalam laporan keuangan
audit tersebut.

Proses pemilihan sampel berdasarkan
kriteria-kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti bisa
dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Proses Pemilihan Sampel

  Sumber: Peneliti, 2018
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Daftar sampel penelitian yang memenuhi
semua kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti
bisa dilihat pada Tabel 3.

3.4 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada
penelitian ini adalah analisis regresi libier berganda.
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk
meneliti apakah ada hubungan sebab-akibat antara
beberapa variabel independen, yaitu terdiri atas lebih
dari satu variabel independen terhadap satu variabel

Tabel 3. Sampel Penelitian

  Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2019

3.3 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel bermaksud agar
semua variabel yang digunakan pada penelitian
diberikan definisi dan ditentukan metode atau teknik
untuk mengukur var iabel-variabel tersebut.
Operasionalisasi variabel yang dibahas pada penelitian
ini dapat dilihat pada Tabel 4.

dependen (Santoso, 2015).

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

Bentuk persamaan dari analisis regresi
linier berganda pada penelitian ini adalah:
Y = Capital Adequacy Ratio (CAR)
a = Konstanta

Tabel 4. Operasionalisasi Variabel Penelitian

               Sumber: Peneliti, 2019

Tabel 3. Sampel Penelitian (Lanjutan)

NPL =  Kredit Bermasalah x 100 %
 Total Kredit

BOPO =
Total Biaya Operasional

x 100 %
Total Pendapatan Operasinal

CAR = Modal
ATMR

x 100 %
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X1 = Loan To Deposit Ratio (LDR)
X2 = Non Performing Loan (NPL)
X3 = Beban Operasional Terhadap

   Pendapatan Operasional (BOPO)
b1, b2, b3= Koefisien regresi variabel bebas
e = Error

4. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN

4.1 Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan grafik normal probability plot
dari Gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa titik-titik
data menyebar di sekitar garis diagonal, maka dapat
disimpulkan bahwa model regresi memenuhi sudah
asumsi normalitas.

4.1.1 Uji Normalitas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019
Gambar 2. Normal Probability Plot

Uji normalitas bertujuan untuk menguji
apakah residual memiliki distribusi normal dalam
model regresi (Ghozali, 2016).

Uji normalitas pada penelitian ini
menggunakan metode grafik normal probability plot
dengan cara membandingkan antara distribusi
kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi
kumulatif dari distribusi yang normal.

4.1.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji
apakah terjadi korelasi antar variabel independen
dalam model regresi (Ghozali, 2016). Uji
multikolinieritas pada penelitian ini menggunakan
metode Tolerance dan Variance Inflation Factor

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinieritas

              Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019
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Pada Tabel 5 hasil uji multikolinieritas dengan
Tolerance dan VIF diketahui nilai Tolerance
menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen
yang memiliki Tolerance < 0,10. Hasil nilai VIF juga
menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen
yang memiliki VIF lebih dari 10. Dari hasil uji ini dapat
disimpulkan bahwa tidak ada multikolinieritas antar
variabel independen dalam model regresi.

Hasil uji autokorelasi sebagaimana yang
tersaji pada Tabel 6 diperoleh nilai Durbin-Watson
sebesar 2,063. Nilai ini kemudian dibandingkan
dengan nilai kritis pada tabel Durbin-Watson dengan
tingkat signifikansi 5%, jumlah sampel 84 (n) dan
jumlah variabel independen 3 (k=2) diperoleh nilai
dL=1,596 dan dU=1,694. Dengan demikian, nilai
Durbin-Watson=2,063 lebih besar dari dU=1,694
sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
autokorelasi pada model regresi.

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi

4.1.3 Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk
menguji apakah terjadi korelasi antara residual pada
periode t dengan residual pada periode t-1
(sebelumnya) dalam model regresi linier (Ghozali,
2016). Uji autokorelasi pada penelitian ini
menggunakan uji Durbin-Watson.

4.1.4. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016) uji
heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah
terjadi ketidaksamaan variance residual antar
pengamatan dalam model regresi  linear(Ghozali,
2016).

Uji heteroskedastisitas pada penelitian ini
menggunakan metode grafik scatterplot.

                                          Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Gambar 3. Scatterplot
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Berdasarkan Gambar 3 di atas terlihat bahwa
titik-titik menyebar secara merata di atas dan di
bawah angka nol pada sumbu Y dan tidak ada pola
yang jelas, maka dapat disimpulkan bahwa model
regresi tidak terjadi gangguan heteroskedasitas.

4.2 Analisis Regresi Linier Berganda

Hasil analisis regresi berganda yang
diperoleh dari perhitungan melalui SPSS 23, dapat
dilihat bahwa nilai konstanta sebesar 26,874, nilai b1
(NPL) sebesar -2,041 dan nilai b2 (BOPO) sebesar
- 0,32 sehingga diperoleh persamaan:

     CAR = 26,874 - 2,044 NPL - 0,32 BOPO

4.3 Pengujian Hipotesis

4.3.1 Uji t (Uji Parsial)

Pada Tabel 8 diperoleh hasil perhitungan nilai
t beserta nilai signifikansinya dengan penjelasan
sebagai berikut:

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Regresi Linear Berganda adalah model
regresi linear dengan melibatkan lebih dari satu vari-
able bebas atau predictor. Dalam analisis regresi linier
berganda, selain mengukur kekuatan hubungan antara
dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah
hubungan antara variabel dependen dengan variabel
independen (Ghozali, 2016).

Menurut Ghozali (2016) uji statistik t
menunjukkan seberapa signifikan setiap variabel
independen memengaruhi atau menjelaskan variasi
pada variabel dependen. Dasar pengambilan
keputusan pada uji statistik t adalah:

Jika nilai sig. < 0,05 atau thitung > ttabel; maka Ho (tidak
memengaruhi) ditolak.

Jika nilai sig. > 0,05 atau thitung < ttabel; maka Ho (tidak
memengaruhi) diterima.

1. Hasi l penguj ian hipotesis pengaruh Non
Performing Loan (NPL) terhadap Capital
Adequacy Ratio (CAR). Menunjukkan bahwa

                Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019

Tabel 8. Hasil Uji Hipotesis t

                Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019
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koefisien regresivariabel Non Performing Loan
bernilai negatif 2,041 dengan nilai thitung sebesar
5,420 dan signifikansi 0,000. Karena thitung < ttabel
(5,420 > 1,990) dan sig. 0,000 < 0,05 (df=n-k-
1=84-3-1=80), maka dari hasil pengujian tersebut
dapat disimpulkan bahwa H1 diterima.

Hal ini berarti bahwa Non Performing Loan
(NPL) berpengaruh signifikan secara parsial
terhadap Capital Adequacy Ratio (CAR). Batas
minimum NPL adalah 5 persen. Peningkatan NPL
mencerminkan risiko kredit yang akan ditanggung
pihak bank. NPL yang semakin tinggi akan
menyebabkan risiko gagal bayar sehingga akan
menurunkan pendapatan bunga dan CAR akan
ikut turun pula.

2. Hasil pengujian hipotesis pengaruh Beban
Operasional terhadap Pendapatan Operasional
(BOPO) terhadap Capital Adequacy Ratio
(CAR). Menunjukkan bahwa koefisien regresi
variabel BOPO bernilai positif 0,033 dengan nilai
thitung sebesar -1,099 dan signifikansi 0,275.
sig. 0,275 > 0,05 (df=n-k-1=84-3-1=81), maka
dari hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan
bahwa H2 ditolak. Hal ini berarti hubungan
negative yang diperoleh dalam penelitian ini
mengartikan bahwa BOPO berbanding terbalik
dengan CAR. Jika BOPO mengalami kenaikan
maka CAR akan mengalami penurunan dan

Berdasarkan hasil uji F pada Tabel 9 di atas
menunjukkan bahwa nilai Fhitung sebesar 19,449 dan
signifikansi 0,000. Karena Fhitung >  Ftabel (19,449 >
2,717) dan sig. 0,000 < 0,05 (df1=2; df2=n-k-1=84-
2-1=81), maka dapat disimpulkan bahwa H3 diterima.

begitupun sebaliknya. Untuk men g end a l ik a n
biaya operasional bank dapat mengatur biaya
operasionalnya. Tidak signifikannya pengaruh
BOPO terhadap CAR dapat disebabkan oleh
biaya operasional yang dibiayai oleh pendapatan
operasional karena pendapatan operasional
cenderung lebih sering terjadi dibanding biaya
operasional.

Hasil penelitian ini mendukung temuan riset dari
Ni Made Winda, Gede Merta Sudiharta (2015)
dan Irdawati, Ansir, Sinarwati (2018) yang
menyatakan bahwa variabel BOPO tidak
berpengaruh terhadap CAR.

4.3.2. Uji F (Uji Simultan)

Menurut Ghozali (2016) uji statistik F
menunjukkan apakah variabel-variabel independen
yang dimasukkan ke dalam model mempunyai
pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel
dependen.

Dasar pengambilan keputusan pada uji
statistik F adalah:

Jika  nilai  sig.  <  0,05  atau  Fhitung >  Ftabel;  maka  Ho
(tidak mempengaruhi) ditolak.
Jika  nilai  sig.  >  0,05  atau  Fhitung <  Ftabel;  maka  Ho
(tidak mempengaruhi) diterima.

Hal ini berarti bahwa Non Performing Loan
(NPL) dan Beban Operasional terhadap
Pendapatan Operasional (BOPO) berpengaruh
signifikan secara simultan terhadap Capital
Adequacy Ratio (CAR).

Tabel 9. Hasil Uji F

                                  Sumber: Data sekunder yang diolah, 2019
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4.4. Uji Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) pada intinya
mengukur seberapa besar kemampuan model dalam
menerangkan variasi yang terjadi pada variabel
dependen. Nilai koefisien determinasi selalu berada
di antara angka nol dan satu. Nilai R2 yang kecil

Berdasarkan Tabel 10 di atas menunjukkan
nilai Adjusted R2 sebesar 0,308. Dengan demikian,
besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel Non
Performing Loan (NPL) dan Beban Operasional
terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) terhadap
variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah
sebesar 30,8 %. sedangkan sisanya sebesar 69,2%
dipengaruhi oleh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti
dalam penelitian ini.

5. SIMPULAN DAN SARAN

5.1 SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil penelitian dan
pembahasan di atas maka dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut:

1. Non Performing Loan (NPL) berpengaruh
signifikan secara parsial terhadap Capital
Adequacy ratio (CAR)  pada  Bank  Umum
Konvensional Swasta Nasional

2. Beban Operasional terhadap Pendapatan
Operasional (BOPO) tidak berpengaruh
signifikan secara parsial terhadap Capital
Adequacy ratio (CAR)  pada  Bank  Umum
Konvensional Swasta Nasional

Tabel 10. Koefisien Determinasi

berarti kemampuan variabel-variabel independen
dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel
dependen amat terbatas. Sebaliknya, nilai R2 yang
mendekati satu berarti variabel-variabel independen
memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan
untuk memprediksi variasi yang terjadi pada variabel
dependen (Ghozali, 2016).

3. Non Performing Loan  (NPL),  dan  Beban
Operasional terhadap Pendapatan Operasional
(BOPO)  berpengaruh signifikan secara simultan
terhadap Capital Adequacy ratio (CAR)  pada
Bank Umum Konvensional Swasta

5.2 SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah
diperoleh maka peneliti memberikan saran untuk
penelitian selanjutnya dan investor. Untuk penelitian
selanjutnya sebaiknya menggunakan variabel yang
berbeda untuk menguji apakah ada faktor-faktor lain
yang bisa mempengaruhi Capital Adequacy Ratio
(CAR) perusahaan selain  NPL dan BOPO. Jenis
Bank dan periode penelitian diharapkan bisa diperluas
lagi guna mengembangkan hasil penelitian yang lebih
beragam dan disarankan juga untuk menambah
periode penelitian. Bagi investor disarankan untuk
menganalisis kinerja keuangan perusahaan terlebih
dahulu sebelum mengambil keputusan investasi.
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Abstract:  This study aims to determine whether the structure of foreign ownership and capital intensity of the
manufacturing companies that has an influence on the practice of tax avoidance. The sampling method in this study
used a purposive sampling method, with a total sample of 28 companies. The analysis technique in this study is
multiple linear regression analysis. The results of the study showed that the structure of foreign ownership and the
intensity of the company’s capital had a significant negative effect on the practice of tax avoidance. This means that
if the structure of foreign ownership and capital intensity of the company increases, the practice of tax avoidance
tends to decrease.

Keywords: tax avoidance, company ownership, capital intensity

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah struktur kepemilikan asing dan intensitas modal pada
perusahaan manufaktur yang memiliki pengaruh terhadap praktik penghindaran pajak. Metode pengambilan sampel
dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, dengan jumlah sampel sebanyak 28 perusahaan. Teknik
analisis dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa struktur
kepemilikan asing dan intensitas modal perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap praktik penghindaran
pajak. Artinya jika struktur kepemilikan asing dan intensitas modal perusahaan meningkat maka praktik penghindaran
pajak cenderung menurun.

Kata kunci: penghindaran pajak, kepemilikan perusahaan, intensitas modal

1. PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pendapatan utama
bagi negara, terbukti dalam kurun waktu beberapa
tahun terakhir penerimaan pajak selalu mendominasi
total pendapatan negara. Pada tahun 2018
penerimaan pajak tercatat sebesar Rp 1.498,9 triliun
atau 85,6% dari total pendapatan negara sebesar Rp
1.750,3 triliun (Kemenkeu.go.id diakses pada tanggal
15 September 2019).

Dampak nyata dari adanya globalisasi pada
saat ini membuat hilangnya hambatan dalam
mengakses informasi. Hilangnya hambatan tersebut
tentu saja membawa pengaruh pada setiap lini
kehidupan, tidak terkecuali dalam bidang ekonomi.

Kemudahan akses informasi menjadi
jembatan bagi investor asing untuk melakukan
investasi di negara-negara yang masih dalam tahap
berkembang seperti halnya di negara Indonesia
dimana banyak perusahaan besar yang dibentuk
ataupun dimiliki sahamnya oleh investor asing.
Berdasarkan data yang dirilis oleh Badan Koordinasi
Penanaman Modal (BKPM) tahun 2019 realisasi
investasi PMA terjadi peningkatan antara tahun 2018
dan 2017 sebesar 10,5%, dengan nilai realisasi
investasi Rp 101,3 triliun menjadi Rp 112,0 triliun.

Dengan meningkatnya tingkat investasi
tersebut tentu saja membawa dampak positif bagi
negara Indonesia, dimana lapangan pekerjaan akan
terbuka lebih banyak lagi sehingga dapat membantu
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mengurangi angka pengangguran dan termasuk juga
peningkatan pada penerimaan pajak negara. Di lain
pihak, globalisasi tersebut juga membawa dampak
negative bagi dunia perpajakan contohnya semakin
berkembangnya praktik penghindaran pajak yang
dilakukan oleh Wajib Pajak untuk meningkatkan
keuntungan perusahaan lebih jauh.

Pada hakekatnya perusahaan tentu berupaya
sedapat mungkin menghindari membayar pajak atau
meminimalkan beban pajaknya, karena pajak
merupakan sesuatu yang dapat mengurangi perolehan
laba. Terlebih lagi besar atau kecil jumlah pajak yang
harus disetorkan ke kas negara tergantung dari laba
yang diperoleh perusahaan selama satu periode
tersebut, sehingga faktor inilah yang memotivasi para
pelaku usaha untuk melakukan praktik penghindaran
pajak (Idzni, 2016).

Adanya perbedaan kepentingan antara
pemerintah dan wajib pajak dapat juga menyebabkan
perilaku tidak patuh yang dilakukan oleh wajib pajak
ataupun manajemen perusahaan (Budianti dan Curry,
2018).

Fenomena yang terjadi sehubungan dengan
dugaan adanya praktik penghindaran pajak yang
dilakukan oleh Wajib Pajak Badan tidak terlepas dari
karakteristik perusahaan tersebut. Salah satu faktor
yang mempengaruhi karakteristik perusahaan
menurut Hong dan Smart (2010) yakni struktur
kepemilikan pada perusahaan. Struktur kepemilikan
perusahaan timbul akibat adanya perbandingan
jumlah saham yang dimiliki investor di dalam sebuah
perusahaan, sedangkan Kepemilikan asing adalah
jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing baik oleh
individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan
di Indonesia (Putri, 2015 dan Yang, Wang, dan Lu,
2019).

Di dalam aspek perpajakan di Indonesia,
kondisi dimana perusahaan mempunyai penyertaan
modal baik secara langsung maupun secara tidak
langsung dengan penyertaan minimal 25% (dua puluh
lima persen) dianggap telah memiliki hubungan
istimewa yang telah diatur berdasarkan berdasarkan
Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor 18/PJ.53/1995.

Berdasarkan penelitian Salihu, et al (2015)
ketertarikan investor asing berpengaruh positif
terhadap penghindaran pajak di negara berkembang
dalam hal ini Malaysia, dengan kata lain semakin tinggi
tingkat ketertarikan investor asing yang diproksikan
dengan kepemilikan saham asing dan direksi asing
maka semakin tinggi pula tingkat penghindaran pajak
pada perusahaan tersebut.

Hasil penelitian tersebut sejalan dengan
penelitian yang dilakukan Kusumasari, dkk (2018)
dimana semakin besar tingkat kepemilikan saham
asing pada perusahaan maka semakin besar pengaruh
pemegang asing dalam menentukan berbagai
keputusan, termasuk memerintahkan manajemen
untuk melakukan transfer pricing yang termasuk
bagian dari skema penghindaran pajak.

Akan tetapi penelitian tersebut berbanding
terbalik dengan hasil penelitian Hadi dan Mangoting
(2014) bahwa struktur kepemilikan asing berpengaruh
negatif terhadap penghindaran pajak selain itu
ditemukan juga bahwa semakin meningkat
kepemilikan asing pada suatu perusahaan maka
praktik penghindaran cenderung mengalami
penurunan.

Berdasarkan penjelasan mengenai praktik
penghindaran pajak yang terjadi pada perusahaan,
maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

“Apakah struktur kepemilikan asing dan intensitas
modal secara bersama-sama memiliki pengaruh
terhadap praktik penghindaran pajak wajib pajak
badan?”

2. LANDASAN TEORI

2.1 Teori Keagenan

Hubungan keagenan merupakan suatu
kontrak dimana pihak prinsipal memerintah orang lain
(agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal
serta memberikan wewenang kepada agen untuk
memberikan keputusan yang terbaik bagi prinsipalnya
(Jensen and Meckling, 1976).
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usaha yang dilakukan wajib pajak untuk
meminimalkan ataupun menghindari pajak dengan
cara-cara yang masih sesuai dengan tujuan dari
pembuat undang-undang (spirit or intention of the
parliament).

Sedangkan menurut Darussalam dan
Septriadi (2009) yang dimaksud dengan penghindaran
pajak adalah suatu skema transaksi yang ditujukan
untuk meminimalkan beban pajak dengan
memanfaatkan kelemahan-kelemahan (loopholes)
ketentuan perpajakan suatu negara sehingga ahli
pajak menyatakan legal karena tidak melanggar
peraturan. Menurut Suandy (2017) penghindaran
pajak adalah rekayasa tax affairs yang masih tetap
berada dalam bingkai ketentuan perpajakan.

Dyreng dan Hanlon (2019) menyatakan
Praktik penghindaran pajak timbul sejak sistem
perpajakan diberlakukan di suatu negara. Model
maupun skema penghindaran pajak dari tahun ke
tahun cenderung semakin canggih dan sulit terdeteksi
oleh Otoritas pajak suatu negara.

Hal tersebut dipicu oleh kemajuan teknologi
informasi dan pelayanan serta produk keuangan yang
sudah sangat maju. Dari berbagai literatur perpajakan,
ada beberapa skema penghindaran pajak yang sering
dilakukan oleh perusahaan multinasional, yaitu
Pemanfaatan Tax Haven Country, penentuan harga
transfer, Controlled foreign corporation  dan
Special purpose company, Treaty shopping, dan
Thin capitalization.

2.3 Hubungan Struktur Kepemilikan Asing
dan Praktik Penghindaran Pajak

Kepemilikan terkonsentrasi adalah sebagian
besar saham yang ada pada perusahaan dimiliki oleh
sebagian kelompok, atau jumlah saham dominan
dimiliki oleh satu pihak saja dalam perusahaan. Serta
mempunyai hak suara tunggal diatas 50% dan secara
efektif mengendalikan manajemen perusahaan. Hak
suara mayoritas dapat digunakan meningkatkan
efektivitas monitoring melalui pendisiplinan
manajemen, dengan kepemilikan yang besar
menjadikan pemegang saham memiliki akses

Teori agensi berfokus pada hubungan antara
dua pelaku ekonomi yang saling berhubungan yaitu
prinsipal dan agen. Teori ini mengasumsikan bahwa
prinsipal maupun agen merupakan para pelaku
ekonomi yang berpikir rasional dan tindakannya
semata-mata untuk kepentingan pribadi, akan tetapi
mereka menemukan kesulitan dalam membedakan
perbedaan atas preferensi, kepercayaan dan
informasi (Mathiesen, 2004).

Hubungan keagenan akan terus meningkat
apabila pihak prinsipal tidak dapat mengawasi aktivitas
agen dalam kesehariannya untuk memastikan bahwa
agen bekerja sesuai dengannkeinginan prinsipal,
dikarenakan agen merupakan pihak yang memiliki
banyak informasi penting mengenai kapasitas diri,
lingkungan kerja dan perusahaan secara keseluruhan.

Keadaan tersebut tentunya menimbulkan
ketidakseimbangan informasi antara prinsipal dan
agen yang diistilahkan dengan asimentri informasi.
Adanya asimetri informasi tersebut dapat mendorong
agen untuk menyembunyikan beberapa informasi
yang tidak diketahui prinsipal untuk memaksimalkan
keuntungan bagi agen (Lemmon dan Zender,
2019).

Dalam penelitian ini teori agensi dimaksudkan
untuk menggambarkan konflik kepentingan antara
pemerintah selaku prinsipal dan perusahaan selaku
agen dalam sistem perpajakan. Pemerintah
mengharapkan pajak yang dibayar oleh wajib pajak
dalam hal ini perusahaan sesuai dengan realitas yang
terjadi sehingga penerimaan dari sektor pajak akan
mampu membiayai proses pembangunan yang telah
direncanakan oleh pemerintah.

Namun, dari sisi wajib pajak tentu saja akan
berbeda pandangan ketika dihadapkan dengan pajak,
sedemikian upaya akan dilakukan untuk
meminimalkan beban pajak agar laba yang dihasilkan
perusahaan akan tetap maksimal.

2.2 Penghindaran Pajak

Menurut Kessler (2004) pengertian dari
penghindaran pajak (tax avoidance) ialah usaha-
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informasi yang dimiliki manajemen. Jika dapat
diwujudkan tax avoidance dapat diminimalisir
(Hidayat, 2017).  Manajer menginginkan kompensasi
atas kinerjanya sebagian besar diukur oleh laba
sehingga manajer lebih oportunistik untuk melakukan
penghindaran pajak, sedangkan pemilik berharap
investasi dimilikinya tetap aman (Madani dan
Marietza, 2017).

Struktur kepemilikan yang terkonsentrasi
akan memonitor manajer agar memilih tindakan yang
sesuai dengan kepentingan pemilik. Teori agensi
menjelaskan masalah keagenan muncul disebabkan
adanya asimetri informasi antara manajer dengan
pemegang saham (Jensen dan Meckling, 1976).

Ketidak sempurnaan penyebaran informasi
antara yang dimiliki manajer dengan informasi yang
dimiliki pemilik saham akan memunculkan kondisi
yang disebut asimetri informasi (Rusydi dan Martani,
2015). Asimetri informasi akan membuat manajer
melakukan tindakan oportunistik, salah satunya yaitu
melakukan penghindaran pajak.

Masalah ini dapat diminimalisasi dengan
semakin tingginya kepemilikan terkonsentrasi
membuat adanya pengawasan yang lebih untuk
manajer melakukan tindakan oportunisitk salah
satunya yaitu melakukan penghindaran pajak.

Kepemilikan terkonsentrasi menimbulkan
masalah keagenan yang lain dalam perusahaan.
Dimana terdapat dua kelompok pemegang saham,
yaitu pemegang saham minoritas menginginkan
adanya keuntungan lebih dari perusahaan tersebut
dengan mendorong manajer untuk melakukan
penghindaran pajak. Namun pemegang saham
mayoritas tidak menginginkan hal tersebut karena
akan menyangkut reputasi perusahaan kedepannya
dan lebih rela untuk membayar pajak yang lebih tinggi
(Chen, Chen, Cheng, & Shevlin, 2010)

2.4 Hubungan Intensitas Modal Perusahaan
dan Praktik Penghindaran Pajak

Intensitas  modal  adalah  seberapa  besar
perusahaan menginvestasikan asetnya kedalam aset

tetap. Pemilihan investasi dalam aset tetap terkait
perpajakan adalah dalam hal depresiasi (penyusutan).
Karena beban penyusutan bersifat deductible
expense yang akan mengurangi penghasilan kena
pajak perusahaan. Dengan tingginya perusahaan
menginvestasikan dana kedalam bentuk aset tetap,
maka semakin besar penyusutan dari aset tetap
tersebut sehingga semakin kecil tingkat pajak yang
dibayarkan, sehingga penghindaran pajak yang
dilakukan perusahan semakin tinggi.

Rasio intensitas modal merupakan sebagai
seberapa besar perusahaan menginvestasikan
asetnya pada aset tetap dan persediaan. Rodiguez
& Arias (2013) menjelaskan bahwa aset tetap yang
dimiliki perusahaan memungkinkan perusahaan untuk
memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap
setiap tahunnya.

Aset tetap akan mengalami penyusutan yang
akan menjadi biaya penyusutan dalam laporan
keuangan perusahaan. Sementara biaya penyusutan
ini adalah biaya yang dapat dikurangkan dari
penghasilan dalam perhitungan pajak perusahaan,
maka semakin besar biaya penyusutan akan semakin
kecil tingkat pajak yang harus dibayarkan perusahaan.
Sehingga hal ini menunjukkan bahwa perusahaan
dengan tingkat aset tetap yang tinggi memiliki
beban pajak yang lebih rendah dibandingkan
perusahaan yang mempunyai aset tetap yang
rendah.

Dalam penelitian ini rasio intensitas modal
akan diproksikan dengan intensitas aset tetap,
intensitas aset tetap adalah jumlah aset tetap yang
dimiliki perusahaan dibandingkan dengan total
aset perusahaan. Hasil penelitian Kim & Chae
(2017); Oktaviyani dan Munandar (2017) dalam
penelitiannya menyatakan bahwa intensitas modal
berpengaruh terhadap penghindaran pajak.
Sebaliknya hasil penelitian Putra dan Merkusiwati
(2016) menyatakan bahwa intensitas modal tidak
berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan pembahasan kedua hubungan
variabel independen dan dependen tersebut maka
hipotesis yang disusun pada penelitian ini adalah:
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4. Saham yang dimiliki pihak asing minimal 25%
dari saham perusahaan yang beredar selama
periode tahun 2016-2018.

5. Perusahan yang memiliki laba sebelum dan
sesudah pajak positif.

Maka dengan menggunakan kriteria tersebut,
dapat ditarik sampel penelitian yang dapat digunakan
pada penelitian ini adalah sebanyak 139 laporan
keuangan perusahaan.

3.3 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu rencana
kerja yang terstruktur mengenai pendekatan apa yang
cocok digunakan untuk mendapatkan jawaban dari
rumusan masalah dan tujuan penelitian. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kuantitatif yang berbentuk asosiatif
karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih
(Sugiyono, 2016).

Penelitian ini menjelaskan tentang pengaruh
struktur kepemilikan asing dan intensitas modal
perusahaan terhadap praktik penghindaran pajak.
Berdasarkan jenis data dan sifat subjek dan objek
penelitian maka metode penelitian yang akan
digunakan untuk menjawab rumusah penelitian adalah
regresi berganda.

Y=  + 0X0 + 1X1 + 2X2 + 

3.4 Definisi Operasional Variabel Penelitian

3.4.1 Struktur Kepemilikan Asing (X1)

Berdasarkan penelitian yang
dilakukan oleh Idzni dan Purwanto (2017); Kiswanto
dan Purwaningsih, (2014) Struktur kepemilikan asing
dalam penelitian ini diukurcdengan menggunakan
rumus:

H1: Struktur kepemilikan asing dan intensitas modal
secara bersama-sama memiliki pengaruh yang
siginifikan terhadap praktik penghindaran pajak
wajib pajak badan.

H0: Struktur kepemilikan asing dan intensitas modal
secara bersama-sama memiliki pengaruh yang
siginifikan terhadap praktik penghindaran pajak
wajib pajak badan

3. METODE PENELITIAN

3.1 Objek dan Subjek Penelitian

Objek penelitian ini berfokus rumusan
permasalahan penelitian dan hipotesis penelitian yang
telah disusun sebeumnya yaitu pengaruh struktur
kepemilikan asing dan intensitas modal perusahan
terhadap praktik penghindaran pajak, Sementara yang
menjadi subjek penelitian adalah laporan keuangan
perusahaan-perusahaan manufaktur yang terdaftar
di Bursa Efek Indonesia dan akan menggunakan
periode tahun 2016-2018.

3.2 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh
laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode tahun 2016-2018, dengan menggunakan
kriteria yang disusun peneliti yaitu:

1. Perusahaan manufaktur terdaftar di Bursa Efek
Indonesia pada periode tahun 2016-2018.

2. Perusahaan mempublikasikan laporan tahunan
dan laporan keuangan yang telah diaudit selama
periode tahun 2016-2018.

3. Data-data mengenai variabel-variabel yang akan
diteliti tersedia dengan lengkap selama periode
tahun 2016-2018.

KEPEMILIKAN ASING = JUMLAH SAHAM YANG DIMILIKI PIHAK ASING
JUMLAH SAHAM BEREDAR

X 100%
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Intensitas Modal secara umum merupakan
persentase dari setiap jenis modal yang digunakan
perusahaan. Menurut Noor, et al (2010) dimana
intensitas modal merupakan rasio antara aset tetap
seperti peralatan, mesin, dan property terhadap total
aset. Intensitas modal dalam penelitian ini diukur
berdasarkan pengukuran dalam penelitian Nofia dan
Sayekti (2018), sebagai berikut:

yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi atau
bahkan meniadakan beban pajak dengan tidak
melanggar ketentuan peraturan perpajakan. Dalam
penelitian ini variabel penghindaran pajak diukur
dengan GAAP ETR. Menurut Hanlon and Heitzmen
(2010) proksi GAAP ETR salah satu alat yang pal-
ing sering digunakan untuk mengukur seberapa besar
perusahaan bisa melakukan penghindaran pajak yang
termasuk bagian dari manajemen pajak.

Rumus GAAP ETR antara lain sebagai berikut:

persentase GAAP ETR semakin rendah
mengindikasikan semakin tinggi tingkat penghindaran
pajak pada suatu perusahaan (Lanis and Richardson,
2013).

Rumus tersebut menjelaskan ketika proporsi
saham yang dimiliki pihak asing semakin besar pada
suatu perusahaan, maka semakin besar suara
investor asing untuk ikut andil dalam penentuan
kebijakan perusahaan dan kecenderungan untuk
meminimalkan beban pajak akan semakin tinggi.

3.4.2 Intensitas Modal (X2)

Perusahaan dengan jumlah aset yang besar
akan memiliki beban pajak yang lebih rendah
dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki
jumlah aset yang lebih kecil, hal ini disebabkan karena
jumlah beban depresiasi yang harus ditanggung oleh
perusahaan akan semakin meningkat sehubungan
dengan jumlah aset yang besar (Imelia, 2015).

3.4.3 Penghindaran Pajak (Y)

Penghindaran pajak merupakan suatu upaya

Pada rumus tersebut dapat ditarik
kesimpulan bahwa semakin tinggi persentase GAAP
ETR maka mengindikasikan semakin rendah tingkat
penghindaran pajak perusahaan, sebaliknya jika

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

INTENSITAS MODAL =
TOTAL ASET TETAP
TOTAL ASET

X 100 %

GAAP ETR =
TAX EXPENSE i.t

PRETAX INCOME i.t
X 100 %

Tabel 1. Hasil Pengujian Hipotesis

                                  Sumber: Data Diolah (2019)
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 mengalami peningkatan, maka praktik penghindaran
pajak cenderung mengalami penurunan sebesar 0,122.
Koefisien regresi pada variabel intensitas modal
bernilai negatif sebesar -0,017 menyatakan bahwa
dengan mengasumsikan ketiadaan variabel
independen lainnya, maka apabila intensitas modal
mengalami peningkatan, maka praktik penghindaran
pajak cenderung mengalami penurunan sebesar
0,017.

Hal ini mengindikasikan bahwa struktur
kepemilikan asing dan intensitas modal perusahaan
memiliki pengaruh yang berlawanan arah terhadap
praktik penghindaran pajak. Artinya jika struktur
kepemilikan asing dan intensitas modal perusahaan
mengalami peningkatan maka praktik penghindaran
pajak akan cenderung mengalami penurunan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan dengan
hasil penelitian yang dilakukan Hadi dan Mangoting
(2014) yang menemukan bahwa kepemilikan asing
berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak.
Menurut Hadi dan Mangoting (2014) perusahaan
yang terdapat struktur kepemilikan asing di dalamnya
memiliki keperdulian yang lebih tinggi terhadap
reputasi perusahaan. Sehingga perusahaan akan
meminimalkan tindakan pajak agresif, karena salah
satu kerugian dari tindakan tersebut yakni martabat
perusahaan yang akan menjadi kurang baik apabila
ditemukan oleh pemeriksa pajak suatu perbuatan yang
dianggap bertentangan dengan prinsip tujuan dan latar
belakang dari ketentuan perpajakan.

Hasil penelitian Sissandhy (2014) yang
membahas mengenai kepemilikan asing menemukan
bahwa semakin besar saham yang dimiliki oleh pihak
asing pada suatu perusahaan maka semakin
meningkat nilai perusahaan. Artinya adanya

Nilai konstanta ( ) pada persamaan regresi
di atas sebesar 34,567 hal tersebut menunjukkan
bahwa jika variabel kepemilikan asing dan variabel
intensitas modal tidak mengalami perubahan nilai,
maka nilai penghindaran pajak sebesar 34,567.
Koefisien regresi pada variabel kepemilikan asing
bernilai negatif sebesar -0,122 menyatakan bahwa
dengan mengasumsikan ketiadaan variabel
independen lainnya, maka apabila kepemilikan asing

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa
hasil pengujian menunjukkan nilai F hitung sebesar
3,905 dengan nilai signifikansi sebesar 0,024. Jika
dibandingkan dengan nilai F tabel untuk sampel
sebanyak 84 pada tingkat signifikansi 0,05 % yaitu
sebesar 3,11, maka nilai dari F hitung lebih besar dari
nilai F tabel (3,905 > 3,11). Dan jika dilihat dari nilai
signifikansinya, nilai sebesar 0,024 lebih kecil dari 0,05
(0,024 < 0,05). Hal ini menunjukkan bahwa semua
variabel independen secara bersamaan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat
pengaruh yang signifikan antara struktur kepemilikan
asing dan intensitas modal perusahaan terhadap
praktik penghindaran pajak, atau dengan kata lain H0
ditolak dan H1 diterima.

Berdasarkan hasil pengujian dalam penelitian
ini, menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang
signifikan antara struktur kepemilikan asing dan
intensitas modal perusahaan terhadap praktik
penghindaran pajak, ditunjukkan dengan nilai F hitung
lebih besar dari nilai F tabel (3,905 > 3,11), dan nilai
signifikansinya lebih kecil dari taraf pengambilan
keputusan (0,024 < 0,05). Nilai koefisien regresi
berganda menunjukkan angka yang bertanda negatif
untuk struktur kepemilikan asing sebesar -0,122 dan
untuk intensitas modal perusahaan sebesar -0,017.

Tabel 2. Hasil Pengujian Hipotesis
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dapat dijadikan sebagai pengurang, sedangkan bagi
pemegang saham yang menerima atau memperoleh
bunga tersebut dianggap sebagai dividen yang dikenai
pajak. Terlebih lagi banyaknya negara-negara di dunia
yang telah membuat berbagai kebijakan sehubungan
dengan anti avoidance rule ditambah dengan adanya
Global Forum on Tranparency and Exchange of
Information for Tax Purposes yang diprakarsai
OECD (Organisation for Economic Co-operation
and Development) sebagai upaya bersama
menangkal praktik penghindaran pajak, tentu menjadi
pertimbangan bagi perusahaan ketika ingin
melakukan praktik penghindaran pajak, terutama bagi
perusahaan yang berskala multinasional.

Hasil penelitian yang dilakukan Damayanti
dan Prastiwi (2017) menemukan bahwa peran OECD
mampu menangkal praktik penghindaran pajak yang
dilakukan oleh perusahaan multinasional. Adanya
sanksi dari OECD dan tekanan dari negara-negara
anggota G-20 kepada negara tax haven antara lain
dicabut dari keanggotaan World Bank dan Interna-
tional Monetary Fund (IMF) berimplikasi kepada
negara-negara tax haven untuk melakukan
amandemen undang-undang perpajakannya. Tentu
saja hal tersebut dapat menurunkan praktik
penghindaran pajak melalui pengalihan penghasilan
ke negara yang tarif pajaknya rendah (Kuchumova,
2016).

Di Indonesia, terbitnya Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Akses Informasi Keuangan Untuk
Kepentingan Perpajakan sebagaimana telah diubah
menjadi Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2017 dan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/
2017 sebagai peraturan pelaksanaannya, merupakan
bentuk keseriusan pemerintah dalam menangkal
praktik penghindaran pajak.

Adanya aturan tersebut menjadi langkah
awal bagi otoritas pajak untuk mendapatkan akses
informasi lebih banyak lagi sehubungan dengan
kegiatan transaksi perusahaan. Sebagaimana kita
ketahui salah satu pemicu munculnya praktik
penghindaran pajak ialah tidak selarasnya informasi
yang dimiliki antara perusahaan dan otoritas pajak.

komponen kepemilikan asing dalam sebuah struktur
kepemilikan pada perusahaan membuat nilai
perusahaan menjadi meningkat. Hal tersebut sesuai
dengan hasil penelitian ini dimana struktur kepemilikan
asing memiliki pengaruh negatif terhadap praktik
penghindaran pajak.

Sebagaimana kita ketahui bahwa kegiatan
praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh
perusahaan dengan berbagai modus dalam
memanfaatkan celah-celah peraturan yang ada
merupakan suatu kegiatan yang dianggap kurang
bermoral, oleh sebab itu apabila perusahaan memilih
meningkatkan kegiatan praktik penghindaran pajak
maka resiko turunnya nilai perusahaan akan terjadi.
Pengaruh negatif yang dihasilkan dalam penelitian
ini tidak terlepas dari adanya upaya evaluasi yang
dilakukan pemerintah terkait dengan praktik
penghindaran pajak.

Jika merujuk pada pasal 18 Undang-Undang
Nomor 36 Tahun 2008 mengatur bahwa hubungan
istimewa dianggap ada apabila wajib pajak
mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak
langsung paling rendah 25%, berdasarkan Surat
Edaran Dirjen Pajak Nomor 18/PJ.53/1995 hubungan
istimewa juga terjadi karena adanya penguasaan
melalui manajemen ataupun pengguna teknologi.
Sehingga apabila perusahaan yang di dalamnya
terdapat kepemilikan asing melakukan transaksi
dengan perusahaan lain dibawah pengusaan yang
sama hal tersebut dianggap bahwa transaksi tersebut
dipengaruhi hubungan istimewa.

Adanya kewenangan Menteri Keuangan
dalam menentukan kembali kewajaran atas transaksi
yang dipengaruhi hubungan istimewa menjadi
perhatian tersendiri bagi perusahaan dalam
melakukan transaksi yang terdapat hubungan
istimewa. Terlebih lagi kewenengan yang dimiliki
Direktur Jenderal Pajak apabila terdapat
ketidaklaziman usaha pada suatu perusahaan terkait
penyertaan modal yang terselubung, dengan
penyertaan modal tersebut dianggap sebagai utang
maka Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk
menentukan utang tersebut sebagai modal
perusahaan, sehingga bunga yang dibayarkan tidak
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5.2 Saran

Dengan memperhatikan objek penelitian
yang terbatas hanya pada perusahaan yang bergrak
dibidang manufaktur, maka penelitian selanjutnya dapa
lebih memperlebar objek penelitian agar hasil
penelitian bisa lebih di generaliser kepada setiap jenis
wajib pajak badan. Selain itu, penelitian selanjutnya
dapat menambahkan beberapa variable lagi seperti
ukuran perusahaan, bentuk budaya organisasi dan
lainnya.
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Pengaruh Pendidikan Dan Pelatihan (Diklat) Dan
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Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh pendidikan dan pelatihan (diklat) dan gaya kepemimpinan
secara bersama-sama terhadap kinerja organisasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan. Pengujian dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS versi 23.Metode penelitian yang
digunakan adalah survey dengan metode kuantitatif eksplanatif. Teknik pengambilan sampel digunakan dilakukan
dengan metode sampling acak sederhana (simple random sampling) sebanyak 107 orang responden pada Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Kabupaten Provinsi Sumatera Selatan. Analisis statistik yang
digunakan untuk menguji dalam penelitian ini adalah analisis regrasi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa secara simultan adanya pengaruh antara pendidikan dan pelatihan (diklat) dan gaya kepemimpinan berpengaruh
signifikan terhadap kinerja organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera
Selatan. Secara parsial pendidikan dan pelatihan (diklat), gaya kepemimpinan  berpengaruh signifikan terhadap kinerja
organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

Kata kunci: Pendidikan, Pelatihan, Gaya Kepemimpinan, Kinerja Organisasi

Abstract: This study aims to see the effect of education and training (education and training) and leadership style
together on organizational performance at the Department of Communication and Information, Banyuasin Re-
gency, South Sumatra Province. Testing in this study using the SPSS version 23 application.
The research method used is a survey with explanative quantitative methods. The sampling technique used was done
by simple random sampling method (simple random sampling) as many as 73 respondents at the Communication
and Information Office of Banyuasin Regency, South Sumatra Province. The statistical analysis used to test in this
study is multiple linear regression analysis.The results of this study indicate that simultaneously the influence of
education and training (diklat) and leadership style has a significant effect on the organizational performance of
the Communication and Informatics Office of Banyuasin Regency, South Sumatra Province. Partially education and
training (diklat), leadership style has a significant effect on the organizational performance of the Communication
and Informatics Office of Banyuasin Regency, South Sumatra Province.

Keywords: Education, Training, Leadership Style, Organizational Performance

1. PENDAHULUAN

Suatu organisasi publik tidak akan dapat
mencapai tujuan yang optimal apabila tidak didukung
oleh keberadaan sumberdaya yang berkualitas,
sebagai mana pendapat Zainum (2007), yang

mengatakan bahwa sumberdaya manusia menempati
kedudukan yang lebih tinggi dan merupakan faktor
yang sangat menentukan dalam mencapai
keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi. Dalam
mencapai keberhasilan suatu organisai, termasuk
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
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Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, selain faktor
sumberdaya manusia juga diperlukan adanya peran
pemimpin dalam organisasi tersebut.

Keberhasilan suatu organisasi seperti halnya
Dinas Komunikasi dan Informatika dalam
pengelolaan komunikasi dan informatika daerah tidak
terlepad dari peran seorang pemimpin dalam
memotivasi para pegawainya. Selain itu, diperlukan
juga kemampuan menciptakan situasi kerja yang
menyenangkan sehingga menimbulkan motivasi untuk
berperilaku sesuai dengan tujuan yang telah
ditetapkan organisasi. Seorang pemimpin harus
pandai memotivasi kerja pegawai dengan gaya
kepemimpinan yang disukai para pegawainya,
sekaligus dituntut menjadi teladan bagi pegawainya.
Pemimpin yang memiliki kepemimpinan yang disukai
pegawainya dan mampu menciptakan lingkungan
kerja yang kondusif akan dapat memberikan
kontribusi yang besar bagi tercapainya tujuan
organisasi.

Potensi kekayaan Kabupaten Banyuasin
yang besar merupakan salah satu modal dasar untuk
mewujudkan cita-cita Kabupaten Banyuasin sebagai
lumbung pangan dan energi. Sejalan dengan itu, untuk
melaksanakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten
Banyuasin dalam kaitannya dengan pengelolaan
komunikasi dan informatika daerah sumberdaya yang
berkualitas, karena menurut (Notoatmodjo, 2009)
aspek sumberdaya yang tersedia dalam organisasi
merupakan salah satu aspek yang dapat menentukan

Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat
pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin sebagian besar

keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya.Kurangnya kemampuan pada
pegawai dapat menyebabkan rendahnya
produktivitas. Hal ini karena kemampuan seorang
pegawai terlihat pada kegiatan menunaikan tugas dan
hasil karyanya. Apabila seorang pegawai tidak
mempunyai kemampuan kerja maka seorang pegawai
tersebut tidak dapat melaksanakan tugas dan
kewajiban dengan baik, sehingga pegawai tersebut
dapat dikatakan kurang produktif (Widjaja, 2009).

Untuk membangun sosok aparatur
sebagaimana tersebut di atas, yaitu aparatur
sebagaimana tersebut di atas, yaitu pegawai yang
memiliki produktivitas tinggi, pemerintah perlu
membina aparatur secara terus menerus dengan jelas,
terarah, transparan dan sebagai salah satu jalur adalah
melalui pendidikan dan pelatihan Pegawai Negeri
Sipil. Adanya pola diklat yang jelas, terarah dan
transparan akan dapat merangsang pegawai untuk
meningkatkan produktivitas kerja dan
profesionalisme.

Namun demikian dalam kenyataanya, Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya untuk mewujudkan rencana
strategis jangka pendek, menengah dan panjang
menghadapi berbagai hambatan/kendala antara lain
terbatasnya sumberdaya manusia/tenaga teknis
bidang komunikasi dan informatika, seperti terlihat
pada tabel 1.

memiliki tingkat pendidikan Sarjana  ke atas. Hal ini
menunjukkan bahwa para pegawai Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin

Tabel 1. Data Pegawai Komunikasi dan Informatika Berdasarkan
Tingkat Pendidikan Tahun 2019.

     Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
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sebenarnya memiliki tingkat pendidikan yang relatif
baik, namun kemampuan atau keahliannya belum
menunjukkan seperti yang diharapkan. Kurangnya
keahlian pegawai lebih disebabkan karena ada
beberapa pegawai yang memiliki latar belakang
pendidikan yang tidak sesuai dengan kebutuhan Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan.

Ketidak sesuaian latar belakang pendidikan,
sebenarnya dapat diatasi dengan memberikan
pendidikan dan pelatihan (diklat) sesuai dengan tujuan
organisasi yang dibutuhkan. Jumlah pegawai Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan yang telah mengikuti diklat
fungsional dalam rangka membantu pencapaian
kinerja yang optimal. Hal ini menunjukkan bahwa
keahlian pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika
secara teknis masih relatif rendah. Kelemahan lain
yang dirasa kurang dari Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera
Selatan adalah kurangnya tenaga khusus di Bidang
Informatika. Keadaan ini yang menyebabkan kinerja
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Selatan belum optimal.

Permasalahan lain yang dirasakan pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi
Sumatera Selatan adalah pola kepemimpinan yang
belum berorientasi pada kinerja. Kondisi ini
menyebabkan rendahnya motivasi kerja pegawai,
kurangnya kerjasama pegawai dan petunjuk atau
arahan kurang bisa diterima bawahan.

Untuk meningkatkan kinerja pengolahan
komunikasi dan informatika, diperlukan adanya
perencanaan yang baik yang dilaksanakan dalam
suatu organisasi sehingga menyebabkan adanya
pergerakkan dalam organisasi. Hal ini perlu dilakukan
karena sifat organisasi itu dinamis bukan statis yang
ada pada akhirnya memerlukan pengawasan dari
atasan terhadap pelaksanaan tugas bawahannya agar
tidak terjadi penyimpangan dari rencana yang sudah
ditetapkan. Peran pimpinan dalam menggerakkan
bawahannya sangat penting disamping itu
kepemimpinan dari atasan juga mempengaruhi
pelaksanaan tugas bawahannya

2. LANDASAN TEORI

2.1 Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)

Pelaksanaan program pendidikan dan
pelatihan bagi pegawai negeri sipil sangat penting
dalam rangka pengembangan karir seorang pegawai
untuk dapat meningkatkan kemampuan dan
kecakapan pegawai dalam penyelenggaraan
tugasnya. Selain itu, pendidikan dan pelatihan (diklat)
merupakan salah satu pendekatan utama dalam
mengambangkan Sumber Daya Manusia. Hal ini
dilakukan sebagai pendekatan, karena pendidikan dan
pelatihan mempunyai peran strategis terhadap
keberhasilan mencapai tujuan organisasi, baik
pemerintah maupun swasta (Notoatmodjo, 2009).

Menurut Tilaar (2009) tujuan dari pendidikan
dan pelatihan adalah untuk membantu pegawai/
karyawan menganalisis kemampuan dan bakatnya
dalam memenuhi kebutuhan individunya sejalan
dengan kepentingan perkembangan dan kebutuhan
organisasi. Komunikasi dan koordinasi dengan
komponen penyelenggaraan sangat perlu untuk
menentukan kebutuhan dan pemanfaatan setelah
mengikuti diklat sehingga pengetahuan yang diperoleh
selama mengikuti diklat tidak sia-sia.

Dalam mengemban tugas dan tanggung
jawab, program pendidikan dan pelatihan perlu
memperhatikan sasaran dan tujuan yaitu sikap,
keterampilan dan pengetahuan. Perubahan sikap
(attitude) diperlukan jika pegawai memerlukan
pengetahuan dan keterampilan untuk melaksanakan
tugasnya. Perubahan sikap ini merupakan suatu hal
yang sangat sulit untuk merubahnya. Keterampilan
(skill) diperlukan untuk melaksanakan tugas setelah
pegawai yang bersangkutan mempunyai
pengetahuan (knowledge), mengenai apa yang harus
dilakukan (Tilaar, 2009).

Peraturan pemerintah Nomor 101 Tahun
2000, tentang pendidikan dan pelatihan jabatan
pegawai negeri sipil pada butir b menyebutkan bahwa
untuk menciptakan sumber daya manusia aparatur
yang memiliki kompetensi diperlukan peningkatan
mutu profesionalisme, sikap pengabdian dan
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kesetiaan pada perjuangan bangsa dan negara.
Semanga kesatuan dan persatuan pengembangan
wawasan pegawai negeri sipil melalui pendidikan dan
pelatihan jabatan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari usaha pembinaan pegawai negeri
sipil secara menyeluruh. Sebagai bentuk sasaran dan
tujuan pendidikan dan pelatihan berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000
sebagai berikut:
a. Meningkatkan pengetahuan, keahlian,

keterampilan dan sikap untuk dapat
melaksanakan tugas jabatan secara profesional
dengan dilandasi kepribadian dan etika pegawai
negeri sipil sesuai dengan kebutuhan
instansinya.

b. Menciptakan aparatur yang mampu berperan
sebagai pembaharu dan perekat persatuan dan
kesatuan bangsa.

c. Memantapkan sikap dan semangat pengabdian
yang berorientasi pada pelayanan, pengayoman,
dan pemberdayaan masyarakat.

d. Menciptakan visi dan dinamika pola pikir dalam
melaksanakan tugas pemerintah umum dan
pembangunan demi terwujudnya pemerintahan
yang baik.

Meralisasikan tujuan pelaksanaan pendidikan
dan pelatihan dalam rangka mempersiapkan aparatur
pemerintah yang memiliki kompetensi berkualitas
seperti yang diprasyaratkan dalam pengertian
pendidikan dan pelatihan tersebut,  maka membuat
suatu perencanaan tentang program pendidikan dan
pelatihan bagi pegawai merupakan konsep awal yang
harus disusun sehingga pelaksanaan penyelenggaraan
pendidikan dan pelatihan nanti mudah dilaksanakan
secara efektif dan efisien. Sedangkan pengertian
perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran
dan penentuan secara matang dari pada hal-hal yang
akan datang dalam rangka pencapaian tujuan yang
ditentukan (Siagian, 2010).

Pendidikan dan pelatihan (Diklat) sesuai
dengan pendapat Syuhadhak (dalam Tilaar, 2004)
yang menyatakan bahwa diklat merupakan suatu

kegiatan yang diadakan untuk memperbaiki mutu,
pengembangan sikap, keterampilan dan pengetahuan/
kemampuan pegawai sesuai dengan tujuan organisasi.

2.2 Gaya Kepemimpinan

Menurut Robert House (1996) pemimpin
yang efektif yaitu pemimpin memperjelas jalur untuk
membantu bawahannya dari tempat mereka berada
ke pencapaian sasaran kerja dan membuat perjalanan
melalui jalur itu dengan mengurangi hambatan-
hambatan yang terdapat ditengah perjalanan.

Dalam rangka usaha pencapaian tujuan
nasional, diperlukan pegawai negeri sipil aparatur
negara, abdi negera dan abdi masyarakat yang penuh
kesetiaan dan ketaatan pada Pancasila, UUD 1945,
negara, pemerintah serta bersatu padu, bermental
baik, berwibawam berdayaguna, bersih, bermutu
tinggi dan kesadaran tanggung jawabnya untuk
menyelenggarakan tugas pemerintah.

Demikian pula dalam pencapaian tujuan
organisasi diperlukan seorang pemimpin yang
memancarkan kepemimpinan yang sesuai dengan
asas-asas kepemimpinan yang baik. Seorang
pemimpin juga harus mengajak, mengarahkan,
membina,    dan    mempengaruhi    bawahan.    Oleh
karena    itu    disimpulkan kepemimpinan memegang
peranan yang sangat menentukan dalam pencapaian
tujuan organisasi atau perusahaan.

Kepemimpinan pada hakikatnya mempunyai
pengertian yang agak luas dibandingkan dengan
manajemen. Manajemen merupakan jenis pemikiran
yang khusus dari kepemimpinan di dalam usahanya
mencapai tujuan organisasi. Kunci perbedaan di
antara kedua konsep pemikiran ini ialah terletak pada
istilah organisasi. Kepemimpinan dapat terjadi setiap
saat dan dimanapun asalkan ada seseorang yang
berusaha untuk mempengaruhi perilaku orang lain
atau kelompok, tanpa mengindahkan bentuk
alasannya.

Dengan demikian kepemimpinan bisa saja
terjadi karena berusaha mencapai tujuan seseorang
atau tujuan kelompok, dan itu bisa saja sama atau
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tidak selaras dengan tujuan organisasi, demikian
seorang manejer dapat saja berperilaku sebagai
seorang pemimpin, asalkan dia mampu
mempengaruhi perilaku orang-orang lain untuk
mencapai tujuan tertentu. Tetapi seorang pemimpin
belum tentu harus menyandang jabatan manejer untuk
mempengaruhi perilaku orang-orang lain. Dengan
kata lain seorang pemimpin belum tentu seorang
manejer, tetapi seorang manejer bisa berperilaku
sebagai seorang pemimpin.

Berikut beberapa pengertian mengenai
kepemimpinan menurut para ahli, diantaranya;
Menurut Robert House (1996), menyatakan bahwa
pemimpin mendorong kinerja yang lebih tinggi dengan
cara memberikan kegiatan-kegiatan yang
mempengaruhi bawahannya agar percaya bahwa
hasil yang berharga bisa dicapai dengan usaha yang
serius. Kepemimpinan yang berlaku secara univer-
sal menghasilkan tingkat kinerja dan kepuasan
bawahan yang tinggi.

Mulyadi dan Rivai (2011) menjelaskan
bahwa kepemimpinan merupakan proses
mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi,
memotivasi perilaku pengikut untuk mencapai tujuan,
mempengaruhi untuk memperbaiki budaya pengikut,
serta proses mengarahkan ke dalam aktivitas-
aktivitas positif yang ada hubungannya dengan
pekerjaan dalam organisasi.

Kepemimpinan menurut Kartini Kartono
(2006: 57) adalah “masalah relasi dan  pengaruh
antara  pemimpin  dan  yang  dipimpin,  muncul  dan
berkembang secara hasil dari interaksi otomatis
diantara pemimpin dan individu-individu yang
dipimpin”.

Sehingga  dapat  disimpulkan  dari  beberapa
pendapat  para  ahli  diatas, bahwa kepemimpinan
sebenarnya  adalah  bagaimana pemimpin  bisa
mengajak bawahannya menuju tujuan perusahaan.
Oleh sebab itu seorang pimpinan harus bisa
mempengaruhi perilaku dan mendayagunakan para
bawahannya agar mau bekerja sama dalam
melaksanakan tugas dan tanggung jawab untuk
mencapai keberhasilan perusahaan.

Teori Jalan-Tujuan (Path-goal Theory)  di
kembangkan  oleh  Robert House. Inti dari teori ini
adalah bahwa merupakan kewajiban dan tugas
pemimpin untuk memberikan informasi, dukungan
atau sumber-sumber daya lain yang dibutuhkan
kepada para pengikut agar mereka bisa mencapai
tujuan. Pemimpin yang efektif menurut teori ini harus
bisa menunjukan jalan dan menghilangkan berbagai
rintangan demi pencapain tujuan kerja. House
mengidentifikasi empat perilaku kepemimpinan, yaitu;
a. Pemimpin yang direktif, dengan ciri-ciri:
1. Memberitahu kepada para pengikut mengenai

apa yang diharapkan dari mereka
2. Menentukan pekerjaan yang harus mereka

selesaikan
3. Memberikan    bimbingan    khusus    terkait

dengan   cara   menyelesaikan berbagai tugas

b. Pimpinan yang Supportif, dengan ciri-ciri :
1. Ramah
2. Memperhatikan kebutuhan para pengikut

c. Pemimpin yang Partisipatif, dengan ciri-ciri :
1. Berunding dengan para pengikut
2. Menggunakan sara-saran mereka sebelum

mengambil suatu keputusan

d. Pemimpin yang berorientasi pada
pencapaian, dengan ciri-ciri :

1. Menetapkan tujuan-tujuan yang besar
2. Mengharapkan para pengikutnya untuk bekerja

dengan sangat baik

Roberd House berasumsi bahwa pemimpin
itu fleksibel dan bahwa pemimpin yang sama bisa
menampilkan satu atau seluruh perilaku ini bergantung
pada situasi yang ada. Hubungan perilaku
kepemimpinan dengan hasil (kinerja, kepuasan)
ditentukan  oleh  variabel-variabel  lingkungan  yang
berada  diluar kendali karyawan yang meliputi
struktur tugas, sistem otoritas formal, dan kelompok
kerja dan variabel yang merupakan bagian dari
karakteristik personal karyawan,  yaitu  pusat  kendali,
pengalaman  dan  kemampuan  yang  diyakini dimiliki.

Dimensi dan indikator yang digunakan
mengacu pada teori jalur-tujuan (Path-Goal Theory)
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dari Robert House dalam Robbins dan Coulter
(2010:156) yaitu:
1. Tipe Direktif
a. Pimpinan  yang memberikan bawahan  tahu

apa  yang diharapkan  untuk dikerjakan
b. Pimpinan yang memberikan bimbingan khusus
c. Pimpinan yang meminta bawahan untuk

menaati prosedur dan peraturan d. Pimpinan
yang selalu membuat jadwal pekerjaan yang
spesifik

2. Tipe Suportif
a. Pimpinan yang memberikan perhatian

terhadap kebutuhan pegawai
b. Pimpinan yang menciptakan iklim kerja yang

baik
3. Tipe Partisipatif
a. Pimpinan  yang  melakukan  konsultasi

dengan  bawahan  dalam  rangka mengambil
suatu keputusan

b. Pimpinan yang mempertimbangkan ide dan
saran bawahan

Menurut House, bila pemimpin memberi
dorongan yang lebih besar terhadap pemenuhan
harapan tersebut, maka semakin besar pula prestasi
yang akan diperoleh para pegawainya. House
mengemukakan empat gaya kepemimpinan yang
menjadi perilaku seorang pemimpin yaitu:
1. Kepemimpinan yang berorientasi pada prestasi
2. Kepemimpinan direktif
3. Kepemimpinan partisipatif
4. Kepemimpinan suportif.

Implikasi manajerial terhadap gaya-gaya
tersebut adalah:
1. Gaya Suportif, efektif diterapkan ketika

bawahan sedang melaksanakan tugas-tugas
rutin dan tugas sederhana, juga efektif
digunakan ketika pegawai menghadapi tugas-
tugas yang sulit dikerjakan, melalui pemberian
dorongan semangat dan penanaman rasa
percaya diri.

2. Gaya direktif, efektif diterapkan ketika
bawahan menghadapi tugas yang tidak rutin
dan bersifat kompleks. Dengan menerapkan
gaya ini, pemimpin dapat mengurangi
ambivalensi terhadap tugas-tugas yang

dihadapi pegawainya. Melalui tujuan yang
menjadi tuntutan penyelesaian tugas-tugas
yang ada padanya.

3. Gaya partisipatif, efektif digunakan ketika
pemimpin membutuhkan informasi yang
diperlukan dalam rangka pengambilan
keputusan, maupun pada saat para bawahan
menghadapi tugas-tugas yang tidak rutin dan
bersifat rutin.

4. Gaya yang berorientasi pada prestasi ,
efektif digunakan ketika bawahan tinggal
menerima paket kerja, dan bawahan bersifat
reseptif terhadap keputusan-keputusan yang
datang dari atas ke bawah, serti tidak
diikutsertakan dalam penentuan kegiatan.

2.3 Kinerja Organisasi

Dalam mencapai tujuannya, suatu organisasi
selalu dipengaruhi oleh berbagai kondisi yang harus
dihadapi. Higgins, menyatakan bahwa ada dua kondisi
yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu
kondisi lingkungan internal (kapabilitas) dan kondisi
lingkungan eksternal. Kapabilitas organisasi adalah
konsep yang dipakai untuk menunjuk pada kondisi
lingkungan internal yang terdiri atas dua faktor
stratejik yaitu kekuatan dan kelemahan.

Kekuatan adalah situasi dan kemampuan
internal yang bersifat positif, yang memungkinkan
organisasi memiliki keuntungan stratejik dalam
mencapai sasarannya, sedangkan kelemahan adalah
situasi ketidakmampuan internal yang mengakbatkan
organisasi tidak dapat mencapai sasarannya, dan
kedua faktor ini saling berkaitan dan saling
mempengaruhi. Adapun faktor yang perlu
diperhitungkan dalam melihat kemampuan intenal
organisasi antara lain : struktur organisai, sumber daya
baik dana maupun tenaga, lokasi, fasilitas yang
memiliki, integritas seluruh aparat/stag dan integritas
kepemimpinan.

Menurut Nasucha (2013) kinerja organisasi
adalah tingkat yang menunjukkan seberapa jauh suatu
organisasi dapat menjalankan secara aktual tugas dan
fungsinya sesuai dengan tujuan dan misi organisasi.
Dimensi dari kinerja organisasi adalah Akuntabilitas,
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Responsibilitas, dan Responsivitas yang
didefinisikan sebagai berikut:
a. Akuntabilitas, menyusun agenda dan prioritas

pelayanan dan mengembangkan program-
program pelayanan publik sesuai dengan
kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

b. Responsibilitas, yaitu menjelaskan apakah
pelaksanaan kegiatan organisasi publik
tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip-
prinsip administrasi yang benar atau sesuai
dengan kebijaksanaan organisasi baik yang
implisit maupun eksplisit.

c. Responsivitas, menunjukkan pada seberapa
besar kebijakan dan kegiatan organisasi publik
tunduk pada para pejabat politik yang dipilih
oleh rakyat (elected officials).

3. METODE PENELITIAN

3.1 Perspektif Pendekatan Penelitian

Menurut Sugiyono (2016) metode penelitian
bila dilihat dari landasan filsafat, data, dan analisisnya
dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu metode
penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif, dan
metode penelitian kombinasi (mixed methods).
Berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan,
maka pendekatan penelitian yang digunakan pada
penelitan ini adalah pendekatan kuantitatif eksplanatif,
yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan,
meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi, atau

berbagai varibel yang timbul di masyarakat yang
menjadi objek penelitian melalui survey.

3.2 Polulasi dan Sampel

Menurut Sugiyono (2016), Populasi adalah
objek atau subjek yang mempunyai karakteristik
tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari
kemudian ditarik kesimpulan. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh pegawai Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan yang berjumlah sekitar 107
orang.

Sampel adalah bagian kecil dari himpunan
unit observasi yang memberikan keterangan atau data
yang diperlukan. Pada penelitian ini akan dilakukan
dengan pengambilan sampel sebagai responden.
Jumlah sampel yang akan diambil pada penelitian ini
adalah jumlah populasi sebanyak 107 orang pegawai.
Teknik sampling yang digunakan adalah metode
sampling acak stratifikasi (stratified random
sampling). Hal ini dilakukan dengan asumsi bahwa
pada masing-masing golongan responden memiliki
pemahaman terhadap kinerja komunikasi dan
informatika yang berbeda.

3.3  Definisi Operasional Varibel

Definisi operasional variabel bermaksud agar
semua varibel yang digunakan pada penelitian
diberikan definisi dan ditentukan metode atau teknik
untuk mengukur varibel-varibel tersebut. Operasional
variabel pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian
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Tabel 2. Operasional Variabel Penelitian Lanjutan

3.4 Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan pada
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda.
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk

meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara
beberapa variabel independen yaitu terdiri atas lebih
dari satu variabel independen terhadap satu variabel
dependen (Santoso, 2015). Bentuk persamaan dari
analisis regresi linier berganda  adalah:
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Y = Kinerja Organisasi
a = Konstanta
X1 = Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
X2 = Gaya Kepemimpinan
b1, b2 = Koefisoen regresi variabel bebas
e = error

4. HASIL PENELITIAN

Analisis statistik yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis sederhana dan analisis

Tabel 3 diperoleh nilai korelasi positif sebesar
0,645. Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan
positif yang erat antara Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai dengan Kinerja Organisasi. Hal ini berarti
bahwa semakin baik Pendidikan dan Pelatihan
Pegawi, maka Kinerja Organisasi juga akan semakin
baik. Nilai koefisien determinasi (R2) diperoleh
sebesar 0, 416, artinya terdapat pengaruh positif
sebesar 41,6 persen antara Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai terhadap Kinerja Organisasi. Nilai koefisien
regresinya diperoleh sebesar 0,718 dan koefisien
konstantannya sebesar 0,612 sehingga model
regresinya adalah sebagai berikut:

Y = a + b1X1 + b2X2 + e

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi X1 Terhadap Y

regresi berganda (multiple regression analysis).
Dalam analisis regresi mensyaratkan skala
pengukuran datanya sekurang-kurangnya adalah in-
terval sehingga data yang digunakan dalam analisis
ini adalah dayta interval hasil konvesi dengan MSI.

4.1 Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan
Terhadap Kinerja Organisasi

Untuk melakukan pengujian pertama yaitu
menguji adanya pengaruh Pendidikan dan Pelatihan
(X1) terhadap Kinerja Organisasi (Y) dilakukan
dengan analisi regresi sederhana. Hasil analisis regresi
sederhana terlihat pada tabel 3.

Hasil pengujian terhadap koefisien regresi
diperoleh nilai t-hitung sebesar 6,433 dengan p-value
sebesar 0,000, karena p-value lebih kecil dari 0,05,
maka H0 ditolak, artinya dengan taraf kepercayaan
sebesar 95% dapat dinyatakan bahwa Pendidikan dan
Pelatihan memiliki pengaruh positif yang sangat nyata
terhadap Kinerja Organisasi. Hal ini berarti bahwa
semakin baik Pendidikan dan Pelatihan Pegawai,
maka Kinerja Organisasinya juga akan semakin
meningkat.

4.2 Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap
Kinerja Organisasi

Pengujian kedua yaitu menguji adanyaY = 0,612 + 0,718 X1
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pengaruh Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja
Organisasi dengan analisis regresi sederhana.

Tabel 4 diperoleh nilai korelasi positif sebesar
0,719 Nilai tersebut menunjukkan adanya hubungan
positif yang erat antara Gaya Kepemimpinan dengan
Kinerja Organisasi. Hal ini berarti bahwa semakin
efektif komunikasi pegawai, maka Kinerja Organisasi
juga akan semakin baik.

Nilai koefisien determinasi (R2) diperoleh
sebesar 0, 517, artinya terdapat pengaruh positif
sebesar 51,7 persen antara Gaya Kepemimpinan
terhadap Kinerja Organisasi. Nilai koefisien
regresinya diperoleh sebesar 0,745 dan koefisien
konstantannya sebesar 0,537 maka model regresinya
adalah sebagai berikut:

Hasil pengujian terhadap koefisien regresi
diperoleh nilai t-hitung sebesar 7,875 dengan   p-value
sebesar 0,000, karena p-value lebih kecil dari 0,05,
maka H0 ditolak, artinya dengan taraf kepercayaan
sebesar 95% dapat dinyatakan bahwa Gaya
Kepemimpinan berpengaruh sangat nyata terhadap
Kinerja Organisasi. Hal ini berarti bahwa jika Gaya
Kepemimpinan berjalan efektif, maka Kinerja
Organisasi akan semakin meningkat lebih baik.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi X2 Terhadap Y

Hasil analisis regresi sederhana terlihat pada
tabel 4.

4.3 Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)
dan Gaya Kepemimpinan Secara Bersama-
sama Terhadap Kinerja Organisasi

Pengujian ketiga yaitu menguji adanya pengaruh
Pendidikan dan Pelatihan (X1) dan Gaya
Kepemimpinan (X2) secara bersama-sama terhadap
Kinerja Organisasi (Y)  dilakukan dengan analisis
linier berganda, diperoleh rangkuman model regresi
linier berganda seperti pada tabel 5.

Tabel 5 diperoleh nilai korelasi ganda sebesar
0,742. Nilai tersebut menunjukan adanya hubungan
positif yang erat antara Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) dan Gaya Kepemimpinan secara bersama-
sama dengan Kinerja Organisasi. Hal ini berarti
bahwa semakin baik Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai dan semakin efektif Gaya Kepemimpinan
secara bersama-sama, maka Kinerja Organisasinya
juga akan semakin baik. Nilai Koefisien regresi hasil

Y = 0,537 + 0,745 X2

Tabel 5. Rangkuman Model Regresi Linier
Berganda
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pendugaan dengan metode kuardrat terkecil

Tabel 6, kolom (B) menunjukkan nilai-nilai
koefiesien regresi untuk konstanta dan masing-masing
variabel bebas (X1 dan  X2), kolom (Std. Error)
menujukkan nilai kesalahan baku untuk parameter
koefisien regresi, kolom (Beta) menunjukan besarnya
koefisien regresi yang dibakukan atau menunjukkan
koefisien jalur, kolom (t) menunjukan nilai t-hitung
untuk masing-masing parameter koefisien regresi.
Hasil pendugaan koefisien regresi diatas diperoleh

Tabel 7 diperoleh nilai F-hitung sebesar 34,917
atau nilai p-value(Sig) sebesar 0,000, karena nilai
p-value < , maka H0 ditolak.

Jadi hipotesis yang menyatakan bahwa tidak
ada pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan
Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Organisasi
ditolak, sedangkan hipotesis yang menyatakan bahwa
ada pengaruh Pendidikan dan Pelatihan dan Gaya
Kepemimpinan secara bersama-sama terhadap
Kinerja Organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera

(Ordinary least square) bisa dilihat pada tabel 6.

persamaan regresi sebagai berikut:

4.4 Pengujian secara Simultan

Pengujian secara simultan dilakukan dengan
analisis ragam (ANOVA-Analysis of variance)
menggunakan statistik uji-F dapat dilihat pada tabel
7.

Selatan diterima. Hal ini berarti bahwa jika
Pendidikan dan Pelatihan dan Gaya Kepemimpinan
secara bersama-sama berjalan efektif maka Kinerja
Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
akan meningkat.

4.5 Pengujian Secara Parsial

Hasil pengujian koefisien regresi secara
parsial dapat dilihat pada tabel 6. Dari tabel 6 dapat
diambil kesimpulan sebagai berikut:

Tabel 6. Nilai Koefesien Regresi dan Hasil Pengujiannya

Y = 0,226 + 0,295 X1 + 0,547 X2

Tabel 7. Analisis Varians dan Hasil Pengujian
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1. Nilai koefisien regresi untuk variabel Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai diperoleh sebesar 0,295
dengan nilai t-hitung sebesar 2,073 p-value
sebesar 0,043. Karena p-value < 5%, maka H0
ditolak. Hal ini berarti bahwa meskipun Gaya
Kepemimpinan tidak berubah, namun jika
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai meningkat
lebih baik, maka Kinerja Organisasi menjadi
semakin meningkat.

2. Koefisien regresi untuk variabel Gaya
Kepemimpinan diperoleh sebesar 0,547 dengan
nilai t-hitung sebesar 4,125 dan p-value sebesar
0,000. Karena p-value < 5% maka H0 ditolak.
Artinaya dengan kepercayaan sebesar 95%
dapat dinyatakan bahwa variabel gaya
kepemimpinan berpengaruh sangat nyata
terhadap Kinerja Organiasasi. Hal ini berarti
bahwa meskipun Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai tidak berubah, namun jika Gaya
Kepemimpinan meningkat lebih baik, maka
Kinerja Organisasi akan meningkat.

4.6 Pembahasan

Hasil analisis yang dilakukan dapat dijelaskan
sebagai berikut:

4.6.1 Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan
Terhadap Kinerja Organisasi

Berdasarkan analisi regresi sederhana
diperoleh hasil nilai korelasi sebesat 0,645. Nilai
tersebut menunjukkan adanya hubungan positif yang
erat antara Pendidikan dan Pelatihan Pegawai(X1)
dengan Kinerja Organisasi. Nila i koefesien
determinasi (R2) diperoleh sebesar 0,416, artinya
bahwa 41,6 persen variasi nilai Kinerja Organisasi
ditentukan oleh Pendidika dan Pelatihan Pegawai.

Model persamaan regresinya diperoleh
sebagai berikut:

Berdasarkan hasil pengujian, koefesien
regresi di atas menunjukkan signifikan. Hal ini berarti
bahwa peningkatan satu satuan nilai Pendidikan dan

PelatihanPegawai akan diikuti oleh peningkatan nilai
Kinerja Organisasi sebesar 0,718. Hal ini berarti
bahwa semakin baik Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai, maka Kinerja Organisasinya juga akan
semakin meningkat. Dilihat berdasarkan nilai
koefesien determinasi sebesar 0,416 menunjukkan
bahwa terdapat pengaruh yang nyata antara
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terhadap Kinerja
Organisasi di Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
sebesar 41,6 persen.

4.6.2 Pengaruh Gaya Kepemimpinan
Terhadap Kinerja Organisasi

‘Berdasarkan analisi regresi sederhana
diperoleh hasil nilai korelasi sebesat 0,719. Nilai
tersebut menunjukkan adanya hubungan positif yang
erat antara Gaya Kepemimpinan dengan Kinerja
Organisasi. Nilai koefesien determinasi (R 2)
diperoleh sebesar 0,517, artinya bahwa 51,7 persen
variasi nilai Kinerja Organisasi ditentukan oleh Gaya
Kepemimpinan.
Model persamaan regresinya diperoleh sebagai
berikut:

Berdasarkan hasil pengujian, koefesien
regresi di atas menunjukkan signifikan. Hal ini berarti
bahwa peningkatan satu satuan nilai Gaya
Kepemimpinan (X2) akan diikuti oleh peningkatan
nilai Kinerja Organisasi sebesar 0,745. Hal ini berarti
bahwa semakin baik Gaya Kepemimpinan, maka
Kinerja Organisasinya juga akan semakin meningkat.
Dilihat berdasarkan nilai koefesien determinasi
sebesar 0,517 menunjukkan bahwa terdapat pengaruh
yang nyata antara Gaya Kepemimpinan terhadap
Kinerja Organisasi di Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera
Selatan sebesar 51,7 persen.

4.6.3 Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan
(Diklat) dan Gaya Kepemimpinan
Terhadap Kinerja Organisasi

Hasil analisis korelasi berganda (multiple)
diperoleh nilai korelasi antara Pendidkan dan

Y = 0,612 + 0,718 X1

Y = 0,537 + 0,745 X2
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Pelatihan (Diklat) dan Gaya Kepemimpinan dengan
Kinerja Organiasi sebesar 0,742. Nilai tersebut
menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat
antara Pendidikan dan Pelatihan dan Gaya
Kepemimpinan secara bersama-sama dengan
Kinerja Organiasi. Artinya, semakin baik Pendidikan
dan Pelatihan dan Gaya Kepemimpinan secara
bersama-sama maka kinarja Organisasi akan
semakin Kinerja Oraganisasi akan semakin
meningkat.

Hasil pengujian secara simultan diperoleh
nilai f-hitung sebesar 34,917 atau nilai p-value (Sig)
sebesar 0,000. Karena nilai p-value < , maka H0
ditolak. Artinya, pada taraf nyata sebesar 5% dapat
dinyatakan bahwa ada pengaruh yang sangat nyata
antara Pendidikan dan Pelatihan dan Gaya
Kepemimpinan secara bersama-sama terhadap
Kinerja Organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera
Selatan. Dengan demikian “ada pengaruh Pendidikan
dan Pelatihan dan Gaya Kepemimpinan terhadap
Kinerja Organisasi”, diterima.

Hasil Pengujian secara parsial diperoleh:

1. Nilai t-hitung untuk variabel Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat) sebesar 2,073 atau nilai p-
value (Sig) sebesar 0,043. Karena nilai p-value
< maka H0 ditolak.  Artinya, dengan tingkat
kepercayaan sebesar 95% dapat dinyatakan
bahwa ada pengaruh yang nyata antara
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai terhadap
Kinerja Organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan, meskipun Gaya
Kepemimpinan tetap. Besarnya pengaruh
langsung maupun tidak langsung dari Pendidikan
dan Pelatihan Pegawai terhadap Kinerja
Organisasi adalah sebesar 17,09 persen.

2. Nila i t-hitung untuk var iabel Gaya
Kepemimpinan sebesar 4,125 atau nilai p-value
(Sig) sebesar 0,000. Karena nilai p-value < ,
maka H0 ditolak.  Artinya, dengan tingkat
kepercayaan sebesar 95% dapat dinyatakan
bahwa ada pengaruh yang nyata antara Gaya

Kepemimpinan terhadap Kinerja Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, seperti:
budaya organiasi, motivasi kerja, disiplin kerja,
kompensasi dan lainnya.meskipun Pendidikan
dan Pelatihan  tetap. Besarnya pengaruh
langsung maupun tidak langsung dari Gaya
Kepemimpinan terhadap Kinerja Organisasi
adalah sebesar 37,95 persen.

Nilai koefesien determinasi (R2) sebesar
0,551. Artinya, variabel Pendidikan dan Pelatihan dan
Gaya Kepemimpinan berpengaruh sebesar 55,1
persen terhadap Kinerja Organisasi Dinas
Komunikasi dan Informatika Kabupaten Banyuasin
Provinsi Sumatera Selatan dipengaruhi oleh
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Gaya
Kepemimpinan secara bersama-sama. Sedangkan
44,9 persen lainnya ditentukan oleh faktor lain
Dukungan yang positif bagi pimpinan dan segenap
pegawai akan tercipta suasana dan situasi kerja yang
kondusif, sehingga Kinerja Organiasi akan terpacu
lebih baik. Standar kerja, kualitas pekerjaan
merupakan tantangan bagi semua pegawai untuk
melaksanakan suatu pekerjaan. Dengan demikian
terdapat pengaruh yang sangat nyata antara
Pendidikan dan Pelatihan dan Gaya Kepemimpinan
secara bersama-sama terhadap Kinerja Organiasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Setelah menganalisis dan menginterpretasi
data pada bab sebelumnya sehingga memperoleh
kesimpulan dan menjawab rumusan-rumusan
masalah pada peneltian ini. Kesimpulan penelitian
adalah sebagai berikut:

1. Hasil pengujian menujukkan bahwa
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pegawai
berpengaruh positif terhadap Kinerja
Organiasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera
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Selatan. Besarnyapengaruh Pendidikan dan
Pelatihan (Diklat) pegawai terhadap Kinerja
Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera
Selatan ditentukan oleh dimensi mutu
pendidikan dan pelatihan, pengembangan
sikap, dan keterampilan atau kemampuan.

2. Hasil pengujian menunjukan Gaya
Kepemimpinan berpengaruh positif terhadap
Kinerja Organisasi Dinas Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Banyuasin Provinsi
Sumatera Selatan. Besarnya pengaruh Gaya
Kepemimpinan terhadap Kinerja Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan
ditentukan oleh dimensi pendorong, perintah
atau petunjuk, motivasi, dan kerjasama dengan
bawahan.

3. Hasil pengujian secara simultan menunjukkan
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) dan Gaya
Kepemimpinan secara bersama-sama
berpengaruh positif terhadap Kinerja
Organisasi. Besarnya pengaruh Pendidikan
dan Pelatihan (Diklat) dan Gaya
Kepemimpinan terhadap Kinerja Organisasi
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan sebesar
55,1 persen.

5.1 Saran

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan
penelitian yang telah dipaparkan maka dapat diberikan
saran sebagai berikut:
1. Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) pegawai perlu

ditingkatkan melalui peningkatan mutu pendidkan
dan pelatiahan, pengembangan sikap pegawai,
dan peningkatan keterampilan atau kemampuan
pegawai dengan cara menambah iintensitas diklat
teknis informatika.

2. Gaya Kepemimpinan yang ada sekarang perlu
ditingkatkan melalui pelatihan kepemimpinan
dengan penekanan pada kemampuan
peningkatan pada pendorong, perintah atau

petunjuk, motivasi, dan kerjasama dengan
bawahan.

3. Tingginya faktor lain (44,9 persen) yang
berpengaruh terhadap Kinerja Organiasi pada
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten
Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan, seperti
faktor-faktor: budaya organisasi, motivasi kerja,
disiplin kerja, dan kompensasi maka disarankan
untuk diadakan penelitian lebih lanjut tentang
faktor-faktor tersebut pengaruhnya terhadap
kinerja organisasi.
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Abstrak: Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor- faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan dalam
pengembangan industri kerajinan kain tenun di kota Denpasar pada era revolusi 4.0. Selain itu, studi ini juga mempunyai
tujuan untuk mengetahui startegi pengembangan industri kerajinan kain tenun, sebagai bagian dari sektor UMKM
pada era revolusi 4.0. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan analisis deskriptif, melalui proses
analisis faktor-faktor ekternal dan internal yang memperngaruhi perkembangan kain tenun endek di kota Denpasar.
Penelitian ini melakukan pengumpulan data menggunakan kuesioner, observasi dan dokumentasi yang selanjutnya di
analisis dengan teknik analisis SWOT membandingkan faktor internal dan eksternal hingga dapat menentukan Matriks
SWOT dan Matriks IE untuk penentuan strategi. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa strategi yang sesuai
dengan kondisi industri kain tenun endek berada pada kuadran satu adalah grown strategy pada matriks SWOT,
sehingga mampu memaksimalkan kekuatan internal untuk mengembangkan peluang yang ada.  Posisi bisnis industry
kain tenun endek pada kuadran ke V dan strategi yang sesuai adalah strategi pertumbuhan dengan konsentrasi melalui
integrasi horizontal.

Kata kunci: UMKM, industri kain tenun endek, Analisis SWOT

Abstract: This study aims to determine strengths and weaknesses factors in development of the woven fabric industry
in Denpasar during revolutionary of 4.0 era. In addition, this study sets the objective to determine strategy for
development of the woven fabric industry, as part of MSME’s sector during revolutionary of 4.0 era. This research
uses a quantitative approach, with descriptive analysis, through a process of external and internal factors analysis,
which could influence the development of endek woven fabrics in Denpasar. This study collects data using a
questionnaire, observation and documentation which is then analyzed using the SWOT analysis technique, compar-
ing internal and external factors, so it can determine the SWOT Matrix and IE Matrix for strategy determination. The
results of this study indicate that strategy which suits conditions of the endek woven fabric industry in quadrant one
is a grown strategy in the SWOT matrix, so as to maximize internal strength to develop existing opportunities. The
business position of the endek woven fabric industry is in the V quadrant and  an appropriate strategy is a growth
strategy with concentration through horizontal integration.

Keywords: UMKM, Endek woven fabric industry, SWOT analysis

1. PENDAHULUAN

Kebijakan yang dikeluarkan Gubernur Bali
tentang Peraturan Gubernur (Pergub) no 79 Tahun
2018 yang mengatur hari pengunaan busana adat Bali,
mulai menunjukkan dampak positif.  Pengaturan
pengunaan busana adat bali itu diluncurkan untuk
memperkuat adat dan budaya Bali. Pemerintah

awalnya berharap, melalui Pergub ini, para pelaku
usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM),
pedagang, pengusaha, di bidang pakaian adat Bali
merespons dan memanfaatkan peluang ini. Dengan
adanya peraturan mengenai berbusana adat Bali ini,
kini para pengusaha dan produsen pakaian adat Bali
menerima kenaikan jumlah pesanan. Salah satu poin
penting dari Pergub ini adalah mewajibkan minimal
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enam kali dalam sebulan, bagi karyawan untuk
berpakaian adat Bali.

Usaha Kecil Mikro dan Menengah
(UMKM) mempunyai peran yang strategis dalam
pembangunan ekonomi nasional. Peran tersebut yaitu
berperan dalam pertumbuhan ekonomi dan juga
berperan dalam pendistribusian hasil-hasil
pembangunan (Singgih, 2006).

UMKM di Indonesia mencapai lebih dari
90% dari semua perusahaan di luar sektor pertanian.
Oleh karena itu, UMKM dipandang sebagai sumber
terbesar dari lapangan pekerjaan dan menyediakan
pendapatan utama bagi lebih dari 90% dari negara
tenaga kerja (Bhasin, 2010:02).

Berdasar data yang diperoleh, pada tahun
2019, terdapat 265.558 UMKM di seluruh Bali.
UMKM terbanyak terdapat di Kabupaten Gianyar
(91.511), Karangasem (38.954), Bangli (35.263),
Badung (26.863), Jembrana (20.512), Tabanan
(20.032), Denpasar (11.515) Buleleng (11.196),
Klungkung (9.712). Dari segi besarnya usaha, yang
menonjol di Denpasar (Dinas Koperasi Kota
Denpasar, 2019).

Meningkatnya perkembangan UMKM di
Kota Denpasar selama lima tahun belakangan ini,
tidak lepas dari perhatian serius serta dukungan
Pemeritah kota Denpasar. Perkembangan UMKM
selama ini didukung oleh pemberian kemudahan
terhadap perizinan, membantu permodalan UMKM
melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR), melaksanakan
monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Dinas
Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar
(Sukaatmadja, 2014).

UMKM pun tumbuh dan terus berkembang
sehingga mampu mendukung pergerakan roda
perekonomian di Kota Denpasar. Perkembangan
UMKM dari tahun 2013 jumlah UMKM di Kota
Denpasar sebanyak 11.575 UMKM, tahun 2014
meningkat menjadi 11.877 UMKM, tahun 2015
meningkat menjadi 11.905 UMKM, dan tahun 2016
meningkat drastis menjadi 30.761 UMKM,

sedangkan pada tahun 2017 lalu jumlah tersebut
meningkat menjadi 30.840 UMKM dan 2018 menjadi
31.826 UMKM (Dinas Koperasi Kota Denpasar,
2019).

Terdapat 3 UMKM yang mendominasi
diantara nya UMKM bidang Kuliner yang tersebar
di kota Denpasar Mikro 2.7929 UMKM, Kecil 479
UMKM, Menengah 445 UMKM. UMKM Bidang
Fashion Mikro 34.114, Kecil 455 UMKM,
Menengah 325 UMKM, dan UMKM bidang
Kerajinan Mikro 9.915 UMKM, Kecil 324 UMKM,
dan Menengah 103 UMKM. UMKM bidang fash-
ion adalah yang paling besar yang ada di Kota
Denpasar.

Namun, UMKM produk kain tenun endek,
sebagai kain khas pakaian adat Bali di Denpasar,
masih terbilang cukup sedikit. Hal ini disebabkan oleh
beberapa faktor, salah satunya para pengrajin kurang
mampu berinovasi pada produk yang dihasilkan,
sehingga UMKM produk kain tenun endek kurang
mampu dalam bersaing guna meningkatkan kinerja
pemasaran (Dinas Koperasi Kota Denpasar, 2019).

Kebutuhan kain tenun endek meningkat,
mulai meningkat dengan dikeluarkannya Pergub No
79 Tahun 2018 Hari Penggunaan Busana adat Bali,
yang mewajibkan menggunakan pakaian adat 5 kali
dalam sebulan. Hal ini menjadi peluang produksi kain
tenun endek dari daerah lain, yang memiliki kualifikasi
sama dengan kain tenun endek peoduk lokal
memenuhi pasar lokal. Hal ini sangat disayangkan
oleh para pengrajin, dimana produk lokal tidak mampu
bersaing di pasar lokal.

Banyak hal yang menyebabkan
permasalahan tersebut. Hasil pra observasi
menyebutkan, alasan pertama disebabkan oleh proses
yang panjang, kurangnya pemberdayaan sumber daya
manusia khususnya generasi muda, dan lamanya
proses pembuatan. Hal ini berdampak pada
meningkatnya harga kain produksi lokal, selain itu
variasi motif yang dihasilkan oleh pengrajin cenderung
monoton, sehingga saat masuknya kain tenun dari
daerah lain yang memiliki motif baru akan menarik
daya pikat konsumen.
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Kemunculan teknologi di tengah era revolusi
industri 4.0, memberikan tantangan baru bagi pelaku
UMKM untuk berinovasi dan beradaptasi dengan
teknologi yang ada (Fitriasari, 2017). Dengan adanya
digitalisasi yang terkoneksi luas maka pelaku usaha
UMKM dapat menyebar luaskan barang atau jasa
yang mereka perjual belikan (Ardiansyah, 2016).

Dengan kata lain, kemajuan industri
menciptakan pasar yang luas sehingga dapat
menambah keuntungan bagi UMKM itu sendiri.
Apabila revolusi industri 4.0 ini mampu direspons
dengan baik oleh pelaku industri kain endek di Kota
Denpasar, maka mereka dapat meningkatkan kinerja
usahanya untuk lebih efektif dan sukses ke depannya.
Di sisi lain, revolusi industri 4.0 juga membawa angin
segar bagi pengusaha UMKM kain tenun endek di
Kota Denpasar, dalam memacu produktivitas
mendorong inovasi teknologi, dan memfasilitasi
inkubasi bisnis.

Studi ini bertujuan untuk mengetahui faktor-
faktor apa saja yang menjadi kekuatan dan kelemahan
dalam pengembangan industri kerajinan kain tenun
di kota Denpasar era revolusi 4.0. Selain itu, studi ini
juga mempunyai tujuan untuk mengetahui startegi
pengembangan industri kerajinan kain tenun di kota
Denpasar era revolusi 4.0.

2. KAJIAN LITERATUR

Strategi merupakan suatu proses penentuan
rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada
tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan
suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut
dapat dicapai (Stephanie, 2018).

Menurut Umar, (2005) strategi merupakan
tindakan yang bersifat incremental (senantiasa
meningkat) dan terus-menerus, serta dilakukan
berdasarkan sudut pandang tentang apa yang
diharapkan oleh para pelanggan di masa depan.
Adapun Rangkuti (2008), berpendapat bahwa pada
prinsipnya strategi dapat dikelompokkan berdasarkan
tiga tipe strategi, yaitu strategi manajemen, strategi
investasi, dan strategi bisnis.

Strategi juga berkaitan erat dengan
pengembangan suatu organisasi. Iban (2015:23-30)
merumuskan definisi mengenai pengembangan dalam
konteks strategi yaitu memajukan dan memperbaiki
atau meningkatkan sesuatu yang telah ada. Wilantara
(2016:34-42) menyatakan pengembangan bertujuan
untuk mengembangkan produk yang pelayanan yang
berkualitas, seimbang dan bertahan.

Strategi pengembangan dibutuhkan bagi
sektor UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan
UMKM mendefinisikan istilah usaha kecil dan
menengah dalam Undang-Undang No 9 Tahun 1995
(Sriasih, 2016).

Usaha kecil didefinisikan sebagai kegiatan
ekonomi yang dilakukan oleh perseorangan dan
rumah tangga maupun suatu badan bertujuan untuk
memproduksi barang atau jasa untuk diperniagakan
secara komersal dan mempunyai omzet penjualan
(satu) miliar rupiah atau kurang. Sementara usaha
menengah didefinisikan sebagai kegiatan ekonomi
yang dilakukan oleh perseorangan atau rumah tangga
maupun suatu badan dengan tujuan untuk
menghasilkan atau memproduksi barang atau jasa
untuk diperniagakan secara komersial dan
mempunyai omzet penjualan lebih dari 1(satu) miliar.

Dalam menganalisis strategi pengembangan,
beberapa praktisi maupun akademisi cukup akrab
dengan beberapa analisis seperti Matriks TOWS atau
Matriks SWOT, Matriks BCG, Matriks Internal
Eksternal, Matrik, SPACE, Matriks Grand Strategy
(Rangkuti, 2014).   Menurut (Chandler, 2019: 43),
SWOT digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan
dan kelemahan-kelemahan dari sumber-sumber daya
yang dimiliki perusahaan dan kesempatan-
kesempatan eksternal dan tantangan- tantangan yang
dihadapi.

Strategi pengembangan UMKM semakin
memperoleh tantangan di era revolusi industri 4.0.
Menurut Marsudi (2019) industri 4.0 pertama kali
tahun 2011 di Jerman yang ditandai dengan revolusi
digital. Revolusi digital diadopsi dari perkembangan
teknologi komputer yang terus berkembang dari waktu
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ke waktu. Revolusi industri 4.0 ini dimulai dari ditandai
dengan dimanfaatkannya teknologi digital dan
informasi sepenuhnya (Savitri, 2019:36-44).

Model bisnis modern yang digunakan saat
ini sangat dinamis, sehingga mempengaruhi industri
di masa sekarang yang tidak hanya berfokus pada
proses produksi, tetapi juga mempengaruhi rantai nilai
perusahaan (Nurjannah, 2014).

Perkembangan yang dapat dirasakan seperti
integrasi pemanfaatan jaringan dengan teknologi
internet dan cybernetika (Kotler, 2017:318). Revolusi
industri 4.0 juga kemudian mendorong dijalankannya
strategi marketing/pemasaran 4.0 yang didefinisikan
sebagai pendekatan pemasaran yang menggabungkan
interaksi online dan offline antara perusahan dan
pelanggan, serta memadukan gaya dan substansi
(Kartajaya, 2017:143).

Tahwin (2014) menyampaikan strategi
pengembangan industri UMKM batik tulis Lasem.
Strategi tersebut menunjukkan agar industri batik tulis
lasem menjadi kegiatan ekonomi yang memiliki nilai
tambah dan berdaya saing tinggi. Endaryono (2016)
menyebutkan bahwa dalam kaitannya dengan
motivasi dan mitra pembangun, perlu dikembangkan
jaringan pemasaran dengan memanfaatkan
networking serta mengembangkan quality control.

Suryadi (2018) menyebutkan bahwa untuk
menghadapi tantangan dalam menghadapi
perekonomian di masa yang akan datang, dibutuhkan
wirausaha-wirausaha yang tahan banting, punya daya
saing global dan memegang nilai-nilai luhur dan cinta
pada negerinya. Kewirausahaan ini dirasakan
semakin penting peranannya dalam pengembangan
perekonomian nasional, serta efektif untuk
meningkatkan kesejahteraan rakyat (Wahjusaputri,
2017).

Asriati (2019) menyebutkan identifikasi
potensi-potensi pengembangan entrepreneurship di
Bengkayang melalui pemetaan potensi usaha berbasis
analisis  SWOT  dan  GPS.  Riset  tersebut  mampu
menggali isu-isu strategis yang berkaitan dengan
pengembangan enterpreneurship di Kabupaten

Bengkayang. Endaryono (2018) menyampaikan
bahwa isu-isu yang sering muncul antara lain
diperlukan bantuan modal kerja dalam pengembangan
usaha, pembinaan dan pendampingan pelaku UMKM
oleh dinas terkait, penyediaan bahan baku, penyediaan
peralatan usaha, kemudahan dalam perizinan usaha,
dan pemasaran produk yang dihasilkan terkordinir
dalam kawasan isndustri terpadu mandiri.

Arifianto (2018) menyebutkan kajian pada
industri kerajian topeng di era revolusi 4.0,
menyebutkan produk kerajinan memiliki segmentasi
pasar masyarakat yang lebih luas, dengan kemudahan
pemasaran di era digital. Nurcahyani (2018) dalam
kajiannya tentang pengembangan produk kain tenun
ikat sintang menyebutkan bahwa strategi yang
dilakukan berjalan dengan baik dan diperlukan
keterlibatan pihak lain seperti yayasan dan Pemerintah
Daerah. Lestari (2014) melalui analisis SWOT
memposisikan industri UMKM kerajinan ukiran kayu
adapada kuadran II, yang menandakan industri cukup
kuat namun menghadapi tantangan yang besar.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan  di kota Denpasar
karena kota Denpasar  memproduksi kain tenun endek
yang unik, dan telah menjadi ikon Kota Denpasar.
Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif
kuantitatif.

Variabel dalam analisis SWOT yang dilakukan
dalam penelitian ini digolongkan dalam empat variabel
dalam dua faktor. Dua variabel pertama adalah faktor
internal. Faktor internal terdiri dari kekuatan
(strengths)  dan  kelemahan  (weakness). Strength
adalah kondisi kekuatan yang ada dalam industri
pengembangan kain tenun endek di Kota Denpasar.
Weakness adalah kelemahan di masa yang akan
datang yang terdiri dari tenaga kerja, keterampilan
kerja, harga produk, bahan baku, kemitraan, jangka
pasar, akses modal, mutu produk, inovasi, teknologi
dan marketing (Sugiyono, 2018).

Dua variael kedua adalah faktor ekternal.
Faktor ini terdiri dari peluang (opportunities) dan
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ancaman (threats) (Stephanie, 2018). Opportunity
adalah kondisi peluang dan kondisi yang berkembang
di masa yang akan datang. Adapun threat merupakan
kondisi yang mengancam dari luar indusry yang
terjadi dalam industry pengembangan kain tenun
endek di Kota Denpasar yang terdiri dari: dukungan
pemerintah, subsidi, pesaing, jumlah penduduk,
pendapatan masyarakat, hambatan masuk pasar,
lingkungan bisnis, pemasok, dan perubahan gaya hidup
konsumen.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data
kuantitatif yang diperoleh seperti umur, jenis kelamin,
jejang pendidikan, serta nilai dari sekor dari skala liket,
kuesioner yang digunakan (Umar, 2002). Data ini
diperoleh melalui sumber data primer, yaitu hasil
pengamatan dengan informan yaitu pelaku UMKM
industri kain tenun endek di Kota Denpasar baik itu
wanita atau pria dengan menggunakan kuesioner.
Selain itu, terdapat juga sumber data sekunder, yang
sifatnya mendukung keperluan data primer seperti
buku-buku, literatur dan bacaan yang berkaitan
dengan topik penelitian.

Populasi dari penelitian ini adalah industri kain
tenun endek yang tegolong dalam UMKM Kota
Denpasar berdasarkan jumlah pengelola (penjual) dan
pengerajin, dimana yang tersebar di Kota Denpasar
sebanyak 18 industri. Terdapat tiga teknik
pengumpulan data yang dilakukan di penelitian ini,

3. Tahap Pengambilan Keputusan

Matrik Perencanaan Strategi Kuantitatif.

yaitu observasi, kuesioner, dan dokumentasi.
Instrumen penelitian yang dugunakan dalam penelitian
ini menggunakan deskriptif. Instrumen disebar melalui
survei kepustakaan dan survei lapangan dengan
obsevasi dan dengan kuesioner. Observasi dan
kuesioner dilakukan langsung kepada pengelola
(pedagang) dan pengrajin kain tenun endek. Dan
memberikan kuesioner kepada responden.

Untuk mengidentifikasi faktor internal
(kekuatan dan kelemahan) dan faktor ekternal
(peluang dan tantangan) dalam UMKM Kota
Denpasar digunakan analisis SWOT. Analisis SWOT
Ini di identifikasi berbagai faktor secara sistematis
untuk merumuskan strategi perusahaan. Analisis ini
didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan
kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities),
namun secara bersamaan dapat meminimalkan
kelemahan (weaknesses) dan ancaman (threats).

Analisis kemudian disusun dengan
menggunakan kerangka formulai strategis sebagai
berikut.

1. Tahap Pengumpulan Data

Evaluasi Faktor     Evaluasi Faktor        Matrik
Ekternal      Internal Profil

2. Tahap Analisis

Setelah masing-masing aspek dibobotkan,
selanjutnya diadakan penilaian dengan menggunkan
hasil identifikasi SWOT, seperti pada tabel berikut.

Tabel 1. Tahap Analisis

Tabel 2. Pembobotan SWOT
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Langkah seterusnya dibentuk diagram
SWOT dibentuk diagram analisis SWOT dengan cara
pembobotan terhadap variable-variabel terukur
(aspek kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman.
Hal ini sejalan dengan grafik berikut.

Matrik Internal dan Eksternal

4. HASIL PENELITIAN DAN

PEMBAHASAN

Minat masyarakat Kota Denpasar dalam
wirausaha industry kain tenun cukup tinggi dan
membuka peluang usaha kain tenun endek. Terdapat
18 pengusaha kain tenun endek yang berada di Kota
Denpasar yang sekaligus menjadi responden. Nama
usaha maupun pemilik kain tenun endek tersebut
antara lain sebagai berikut.

Gambar 1. Matriks Internal dan Eksternal

Tabel 3. Responden/Informan

Tabel 3. Responden/Informan (Lanjutan)

     Sumber: Data diolah, 2020
Berdasarkan hasil identifkasi posisi strategis

industri kain tenun endek  bahwa faktor eksternal
peluang yang dimiliki industri kerajinan kain tenun
endek  1,54  ini   relative  masih  besar,  walaupun
memiliki skor nilai yang lebih kecil dibandingkan
dengan faktor ancaman 0,99. Kondisi ini
mengindikasikan bahwa industri kerajinan kain tenun
endek  masih dapat memanfaatkan peluang eksternal
yang memberikan keuntungan bagi usaha  kerajinan
ditengah ancaman yang juga harus dihadapi oleh
industri kerajinan kain tenun endek seperti saat ini
yaitu pandemic covid-19.

Survey kemudian diberikan kepada 18
responden tersebut. Dari hasil kuesioner, dilakukan
analisis faktor secara eksternal berupa peluang dan
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Tabel 4. Matriks IFE

ancaman, serta analisis faktor internal berupa
kekuatan dan kelemahan. Hasil dari survey dapat
dilihat melalui tabel berikut. Komponen faktor internal

dapat dilihat melalui tabel untuk matriks IFE, adapun
komponen faktor eksternal dapat dilihat melalui tabel
untuk matriks EFE berikut.

  Sumber: Data diolah, 2020

Tabel 5. Matriks EFE (Faktor Eksternal)
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Tabel 5. Matriks EFE (Faktor Eksternal) (lanjutam)

Beberapa peluang eksternal tersebut adalah
dukungan pemerintah atas eksitensi umkm tinggi,
umkm dapat bersaing dipasar dunia, subsidi
pemerintah bagi pelaku umkm, sehingga secara
ekonomis menjaga permintaan pasar dan stabilitas
harga bahan baku, peningkatan kesejahteraan
masyarakat sejalan dengan perbaikan ekonomi,
infrastruktur  yang semakin baik dan semakin
bersaingnya industry kerajinan baik di pasar lokal
maupun pasar global. Sementara ancaman yang
dihadapi industri kain tenun endek adalah jumlah
persaingan yang semakin meningkat, hambatan masuk
pasar, globalisasi, prodak pesaing, kebiasaan

  Sumber: Data diolah, 2020

pelanggan, perubahan cara pandang, meningkatnya
harga bahan baku, munculnya banyak pengusaha
baru,lesunya perekonomian, perubahan gaya hidup
konsumen, regenerasi muda kurang. Kondisi internal
dan eksternal yang dihadapi industri kain tenun
endek menuntut pentingnya strategi pemberdayaan
usaha yang komprehensif dan integrative yang
bukan hanya untuk mencapai tujuan jangka pendek
yaitu keuntungan usaha namun juga tujuan jangka
panjang yaitu kontinuitas usaha baik produksi dan
pasar.

Matriks SWOT

Gambar 2. Matriks SWOT
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Setelah mengetahui posisi perusahaan di kuadran satu
dimana strategi yang paling sesuai adalah strategi
agresif dimana strategi ini adalah staregi yang

Posisi bisnis industri kain tenun endek pada
kuadran ke V dan strategi yang sesuai adalah strategi
pertumbuhan dengan konsentrasi melalui integrasi
horizontal. Strategi pertumbuhan melalui intergrasi
horizontal menurut Wheelen & Hunger (2012) dari
sisi internal hendaknya segmen pasar diperluas
menjadi lebih besar, dan didukung strategi dari analisis
SWOT. Solusi yang dapat dilakukan ketika berada
pada kuadran V dan didukung strategi dari analisis
SWOT antara lain: (1) peningkatan segmen pasar
dengan memperluas daerah pemasaran; (2)
melakukan kerjasama dengan perusahaan sejenis; (3)
fokus pada sumber daya manusia; dan (4)
peningkatan yang berkelanjutan.

5. PENUTUP

Dari analisis yang dilakukan terhadap
lingkungan internal dan eksternal maka dapat diambil
dua simpulan. Simpulan pertama strategi
pengembangan Kain Tenun Endek di Kota Denpasar,
dilihat dari hasil perhitungan matrik Internal dan
Ekternal, posisi Industri Kain Tenun Endek di Kota
Denpasar berada pada kuadran I strategi agresif
dimana strategi ini merupakan startegi uang
menunjukan kemajuan dari perusahaan, pada kuadran

Gambar 3. Analisis Matriks SWOT
                  Sumber: Data diolah, 2020

menunju kemajuan dari perusahaan.

Analisis Matriks SWOT

I dalam diagram analisis SWOT. Ini merupakan
situasi yang menguntungkan karena memiliki
kekuatan yang cukup untuk memanfaatkan peluang,
sehingga perusahaan dapat melakukan strategi
pertumbungan agresif (Growth Oriented Strategy).
Simpulan kedua, posisi bisnis industry kain tenun endek
pada kuadran ke V dan strategi yang sesuai adalah
strategi pertumbuhan dengan konsentrasi melalui
integrasi horizontal.

Pemerintah diharapkan dapat memantu
memperkenalkan prodak hasil industri para
pengerjaini kain tenun endek, dengan selalu
megadakan pameran-pameran, dan pemerintah juga
harus berkomitmen membantu para pengerajin lokal
untuk tetap eksis lewat pemasaran berbasis plarform
digital yang sangat cocok diterapkan dimasa pandemi
dengan berpedoman pada protokol kesehatan covid-
19. Pemerintah daerah juga perlu meningkatkan
penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan dengan
tujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas,
sekaigus memotivasi generasi muda agar generasi
muda menumbuhkan minat terhadaap kerajinan
tenun. Pengerajin harus jelas dan konsisten
pempertahankan kreativitas dan kualitas produk yang
dipasarkan sehingga konsumen tetap bisa mendapat
produk yang dipasarkan lewat marketplace, dan tetap
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menggunakan bahan baku serta alat yang baik dan
memadai.

Penelitian dengan memakai matriks SWOT
dan IE ini mempunya kelemahan yakni tunduk pada
waktu dan subjektif. Sehingga diharapkan pada
penelitian berikutnya, dapat menggunakan model
matriks lainnya yang mampu menghasilkan data yang
lebih akurat.
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Abstract: Analysis tool used in this research is doubled linear regression. The purpose of this research is to know the
discipline of work  either partially or simultaneously to employees’ performance of PT Minanga Ogan Kabupaten
Ogan Komering Ulu. The results of this study is either partially or simultaneously discipline of work  influence the
performance of employees of PT Minanga Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Where, coefficient t-hitung X1
(Discipline Of Work) is equal to 12,189. F-count value 676,670 and F-table value is 3.10 this means Fcount> Ftable
so it can be concluded that discipline of work influence simultaneously to employees’ performance at PT Minanga
Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Keywords: performance, discipline of work skills, employees

Abstrak: Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda. Tujuan dari penelitian ini
adalah untuk mengetahui disiplin kerja baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja karyawan PT Minanga
Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Hasil penelitian ini baik secara parsial maupun simultan kedisiplinan kerja
berpengaruh terhadap kinerja karyawan PT Minanga Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dimana koefisien t-hitung
X1 (Disiplin Kerja) adalah sebesar 12,189. Nilai F hitung 676,670 dan nilai F tabel 3,10 artinya Fhitung > Ftabel sehingga
dapat disimpulkan bahwa disiplin kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Minanga
Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Kata kunci: kinerja, disiplin keterampilan kerja, karyawan

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi saat ini kegiatan
perekonomian dunia mengalami perkembangan yang
sangat pesat sehingga kemajuan yang dicapai dari
segala aspek ekonomi akan diikuti oleh kemajuan
sektor lain. Perubahan sektor tersebut akan
membawa pengaruh didalam organisasi. Manusia
merupakan unsur yang terpenting dalam suatu
organisasi. Tanpa adanya peran  manusia sebagai
penggerak suatu organisasi tidak akan berjalan.
Menurut Terry dan Rue (2014:82), yang menyatakan
sebenarnya manusia adalah yang paling terdepan.

Dengan cara mengorganisir, orang-orang
dipersatuka dalam pelaksanaan tugas-tugas yang
saling berkaitan. Oleh karena itu, manusia merupakan
penggerak dan penentu jalannya suatu organisasi.

Sumber daya manusia salah satu unsur
terpenting yang dimiliki oleh perusahaan karena dalam
mencapai suatu tujuan organisasi atau perusahaan .
Sumber daya manusia tentunya dibutuhkan sebagai
penggerak atau pendorongnya. Manajemen sumber
daya manusia adalah segala potensi yang ada pada
manusia baik berupa akal pikiran, tenaga,
keterampilan yang dapat digunakan baik untuk dirinya
sendiri maupun untuk organisasi atau perusahaan.
Oleh karena itu, sumber daya manusia harus dikelola
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dan dijaga dengan baik untuk meningkatkan
efektivitas dan efisiensi organisasi atau perusahaan.

Manajemen yang baik dalam sebuah
perusahaan ialah menempatkan orang yang tepat
pada posisi yang tepat. Oleh sebab itu, perusahaan
memiliki kualifikasi sumber daya manusia yang sesuai
dengan sesuai kriteria perusahaan. Salah satu
kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan yaitu
disiplin kerja. Disiplin kerja adalah suatu sikap dan
perilaku seseorang yang menunjukkan ketaatan,
kepatuhan, kesetiaan, keteraturan dan ketertiban pada
peraturan perusahaan atau organisasi dan norma-
norma sosial yang berlaku. meningkatkan kinerja
karyawan tersebut.

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja
adalah disiplin kerja. Setiap perusahaan selalu
mengharapkan karyawannya mempunyai disiplin
yang tinggi terhadap perusahaan. Sebab, kedisiplinan
berisikan peraturan-peraturan yang diberikan oleh
perusahaan untuk ditaati dan dijakankan oleh
karyawan. Dengan kedisiplinan diharapkan dapat
membuat pekerjaan seefisien mungkin dan
terpeliharanya tata tertib perusahaan, serta karyawan
dapat menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran
serta dapat mengembangkan tenaga dan pikirannya
semaskimal mungkin demi terwujudnya tujuan
perusahaan.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut penulis
merumuskan masalah dalam penelitian ini yaitu
“Apakah disiplin kerja berpengaruh baik secara
parsial maupun simultan terhadap kinerja karyawan
PT Minanga Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu?”

2. Landasan Teori

2.1 Manajemen Sumber Daya Manusia

Manajemen sumber daya manusia
merupakan bagian dari ilmu manajemen yang
memfokuskan perhatiannya pada pengaturan peranan
sumber daya manusia dalam kegiatan suatu
organisasi.

Manajemen sumber daya manusia (human
resources management) berbeda dengan
manajemen personalia (personnel management).
Menurut Sule dan Saefullah (2009:13) manajemen
sumber daya manusia adalah penerapan manajemen
berdasarkan fungsinya untuk memperoleh sumber
daya manusia yang terbaik bagi bisnis yang kita
jalankan dan bagaimana sumber daya manusia yang
terbaik tersebut dapat dipelihara dan tetap bekerja
bersama kita dengan kualitas pekerjaan yang
senantiasa konstan ataupun bertambah.

Sudaryono (2015: 121),  sumber daya
manusia adalah ilmu dan seni yang mengatur
hubungan dan peran tenaga kerja agar efisien dan
efektif sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan,
karyawan dan masyarakat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan
bahwa manajemen sumber daya manusia adalah
pengelolaan individu-individu yang bekerja dalam
organisasi yang berupa hubungan antara pekerjaan
dengan pekerjaan, terutama untuk menciptakan
pemanfaatan individu-individu secara produktif
sebagai usaha mencapai tujuan organisasi dan dalam
rangka perwujudan kepuasan  kebutuhan individu-
indiviu tersebut.

2.2 Disiplin  Kerja

Alma (2012:203) mengatakan bahwa disiplin
kerja dapat diartikan sebagai suatu sikap patuh, sikap,
tingkah laku, dan perbuatan yang sesuai dengan
peraturan perusahaan baik yang tertulis maupun tidak.
Penegakan disiplin tidak dapat dilakukan seketika, tapi
harus dilatih dan diawasi sejak dini dan rutin.
Karyawan dilatih dan diberi sangsi dari yang ringan
sampai hukuman berat. Dan yang terpenting
karyawan diikut sertakan merumuskan aturan-aturan
disiplin tersebut, agar dipatuhi bersama.

Menurut Ariko (Stoner 2012:309), disiplin
kerja adalah kesadaran dan kesediaan seseorang
menaati semua peraturan perusahaan atau organisasi
dan norma-norma sosial yang berlaku. Adapun
indikator disiplin kerja menurut Ariko (Mathis,
2013:236) yaitu sebagai berikut:
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1. Absensi yaitu pendataan kehadiran karyawan
yang sekaligus merupakan alat untuk melihat
sejauhmana karyawan mematuhi peraturan yang
berlaku dalam perusahaan.

2. Sikap dan perilaku yaitu tingkat penyesuaian diri
seorang karyawan dalam melaksanakan tugas
atasannya.

3. Tanggung jawab yaitu hasil kerja karyawan atas
pekerjaan yang diserahkan kepadanya.

2.3 Kinerja Karyawan

Kinerja karyawan adalah tingkat di mana
karyawan mencapai persyaratan-persyaratan
pekerjaan. Adapun manfaat dari penilaian kinerja
karyawan (Sumarni dan Soeprihanto, 2010:376) yaitu
sebagai berikut:

1. Memberi informasi yang dapat membantu di
dalam keputusan-keputusan yang berkaitan
dengan masalah promosi, kenaikan gaji, transfer
maupun pemberhentian tenaga kerja.

2. Dapat digunakan untuk mendorong
pengembangan karyawan.

Menurut Kasmir (2019:181) kinerja adalah
hasil kerja dan perilaku kerja yang telah dicapai dalam
menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang
diberikan dalam suatu periode tertentu. Kemudian
kinerja dapat di ukur dari kemampuannya
menyelesaikan tugas-tugas dan tanggung jawab yang
diberikan. Artinya dalam kinerja mengandung unsur
standar pencapaian yang harus dipenuhi.

Adapn faktor-faktor yang mempengaruhi
kinerja adalah sebagai berikut:

1. Kemampuan dan keahlian yang dimiliki seseorang
dalam melakukan suatu pekerjaan

2. Pengetahuan tentang pekerjaan

3. Rancangan pekerjaan yang akan memudahkan
karyawan dalam mencapai tujuannya

4. Kepribadian yang dimiliki seseorang

5. Motivasi kerja merupakan dorongan bagi
seseorang untuk melakukan pekerjaan

6. Kepemimpinan dan gaya kepemimpinan dalam
menghadapi atau memerintah bawahannya

7. Budaya organisasi merupakan kebiasaan-
kebiasaan atau norma-norma yang berlaku dan
dimiliki oleh suatu organisasi atau perusahaan

8. Kepuasan kerja seseorang sebelum dan setelah
melakukan suatu pekerjaan

9. Lingkungan kerjanmerupaka kondisi di sekitar
lokasi tempat kerja

10.Loyalitas merupakan kesetiaan karyawan untuk
tetap bekerja dan membela perusahaan di mana
tempatnya bekerja

11. Komitmen merupakan kepatuhan karyawan untuk
menjalankan kebijakan atau peraturam
perusahaan dalam bekerja

12.Disiplin kerja merupakan usaha karyawan untuk
menjalankan aktivitas kerjanya secara sungguh-
sungguh

2.4 Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja
Karyawan

Penilaian kinerja penting artinya bukan hanya
untuk kepentingan perusahaan semata, akan tetapi
juga untuk kepentingan karyawan itu sendiri. Bagi
perusahaan, penilaian kinerja karyawan secara
keseluruhan dapat dilihat dari jumlah laba yang akan
diperoleh dalam suatu periode. Sedangkan bagi
karyawan, kegunaan penilaian kinerja adalah untuk
mengukur kemampuannya untuk melakukan suatu
pekerjaan, sekaligus sebagai koreksi atas hasil
pekerjaannya.

Menurut Kasmir (2019:193), disiplin kerja
merupakan usaha untuk menjalankan aktivitas
kerjanya secara sungguh-sungguh. Disiplin kerja
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dalam hal ini dapat berupa waktu, misalnya masuk
kerja selalu tepat waktu. Kemudian disiplin dalam
mengerjakan apa yang diperintahkan kepadanya
sesuai dengan perintah yang harus dikerjakan.
Karyawan disiplin akan mempengaruhi kinerja.

2.5 Kerangka Pemikiran

Keberhasilan suatu organisasi dipengaruhi

3. Metodologi Penelitian

3.1 Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada karyawan PT
Minanga Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
Variabel yang diteliti yaitu disiplin kerja dan
kinerja.

3.2 Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan data Primer (Primary Data). Data
primer adalah data yang diperoleh langsung dari
sumber data yang dikumpulkan dari hasil pengisian
kuesioner (Sugiyono, 2014: 193).

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi yaitu apabila seseorang ingin
meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah
penelitian, maka penelitiannya merupakan penelitian
populasi (Arikunto, 2010: 102). Pada penelitian ini
jumlah karyawan PT Minanga Ogan Kabupaten
Ogan Komering Ulu sebanyak 89 orang, jumlah ini
diperoleh berdasarkan hasil observasi langsung.

3.4 Model Analisis

oleh kinerja karyawan dalam melaksanakan
tugas sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan
kepadanya dan memiliki kedisiplinan dalam
bekerja. Dalam variabel kerangka pemikiran
berdasarkan penjelasan di atas terdapat anak panah
yang menunjukkan pengaruh variabel bebas/
independen terhadap variabel terikat/ dependen.
Kerangka pemikiran teoritis ditampilkan sebagai
berikut:

3.4.1 Analisis Data

Penelitian ini yang akan dianalisis adalah
tanggapan responden tentang pengaruh disiplin kerja
terhadap kinerja karyawan PT Minanga Ogan
Kabupaten Ogan Komering Ulu berdasarkan
kuesioner atau angket yang telah disebar dengan
menggunakan Skala Likert .  Skala Likert
merupakan skala yang berisi lima tingkatan jawaban
mengenai kesetujuan responden terhadap statement/
pertanyaan yang dikemukakan melalui opsi yang
tersedia. Yang diklasifikasikan sebagai berikut.
a) SS : Sangat setuju
b) S : Setuju
c) RR : Ragu-ragu
d) TS : Tidak setuju
e) STS : Sangat Tidak Setuju

3.4.2 Uji Validitas dan Reliabilitas

Uji Validitas

Menurut Riduwan dan Sunarto (2010:348),
uji validitas digunakan untuk menunnukkan tingkat
kevalidan suatu instrument. Dalam penelitian ini, uji
validitas dilakukan dengan menggunakan metode
Corrected Item-Total Correlation.  Kriteria
pengambilan keputusan sebagai berikut:

Gambar 1. Kerangka Pemikiran
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a. Jika rhitung >  rtabel maka angket tersebut adalah
valid

b. Jika  rhitung <  rtabel maka angket tersebut adalah
tidak valid

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas menggunakan metode
Cronbach Alph, reliabilitas kurang dari 0,6 adalah
kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan atas
0,8 adalah baik.

3.5 Batasan Operasional

Variabel penelitian ini secara umum dibagi

Berdasarkan dari hasil perhitungan analisis
regresi linier berganda dengan  bantuan program
SPSS 20 dapat disusun persamaan regresi linier
berganda sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,462 menyatakan bahwa
jika X1 (Disiplin Kerja) tidak ada maka Y (Kinerja
Karyawan) sebesar nilai konstanta yaitu 0,462.

2. Nilai koefisien regresi X1 (Disiplin Kerja) sebesar
0,679 menyatakan bahwa setiap perubahan
sebesar satu satuan X1 (Disiplin Kerja), maka Y
(Kinerja Karyawan) juga naik sebesar 0,679.

Tabel 1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

menjadi dua, yaitu variabel independen dan variabel
dependen. Variabel dependen adalah disiplin kerja
(X1) dan variabel independen dalam penelitian ini
adalah kinerja karyawan (Y).

4. HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Analisis

4.1.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linier berganda dalam
penelitian ini dilakukan dengan menggunakan bantuan
program SPSS 20, dengan hasil sebagai berikut.

4.1.2 Pengujian Hipotesis Individual (Uji T)

Uji t digunakan untuk mengetahui ada
tidaknya hubungan atau pengaruh yang berarti
(signifikan) antara variabel independen secara parsial
terhadap variabel dependen (Sunyoto, 2011: 146).

Besarnya tingkat signifikan ( ) yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 5% atau  =
0,05, sedangkan besarnya nilai derajat kebebasan (df)
dicari dengan rumus n-k-1 (89 – 2 – 1 = 86 = 1,988).
Pengujian pengaruh masing-masing variabel bebas
terhadap variabel terikat dapat dilihat pada tabel 2
berikut:

                              Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Y = 0,462 + 0,679X1+  e

Tabel 2. Hasil T-test
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Berdasarkan hasil pengolahan data yang
terdapat pada tabel 4.1.2 diperoleh:

1. Koefisien t-hitung X1 (Disiplin Kerja) sebesar
12,189 dengan t-tabel sebesar 1,988 maka X1

4.1.3 Pengujian Hipotesis Serentak (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui pengaruh
antara variabel independen terhadap variabel
dependen secara bersama-sama (Priyatno, 2013: 48).
Uji F dalam penelitian ini menggunakan taraf
signifikan ( ) = 5% dengan derajat kebebasan (dk)

Berdasarkan tabel di atas diperoleh koefisien nilai F-
hitung 676,670 yang lebih besar dari nilai F-tabel
sebesar 3,10 hal ini berarti Fhitung > Ftabel sehingga dapat
disimpulkan bahwa disiplin kerja berpengaruh secara
simultan terhadap kinerja karyawan PT Minanga
Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

4.1.4 Analisis Koefisien Determinasi (R2)

(Disiplin Kerja) secara signifikan berpengaruh
terhadap Y (Kinerja Karyawan), karena t-hitung
lebih besar dari pada t-tabel yaitu 12,189 > 1,988.
Berdasarkan uraian di atas maka dapat dilihat
pada gambar di bawah ini:

= ( n – k = 89 – 2 – 1 = 86 = 3,10). Pengambilan
keputusan dilakukan dengan cara membandingkan
nilai F-hitung dengan nilai F-tabel yaitu jika, F-hitung
> F-tabel artinya diantara variabel independent secara
bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan
terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan Uji F
dapat dilihat pada tabel berikut:

Menurut Priyatno (2011:251) analisis
koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui
persentase sumbangan pengaruh variabel independen
secara simultan (bersama-sama) terhadap variabel
dependen.

Hasil uji analisis koefisien determinasi
disajikan pada tabel 4 berikut.

Gambar 2. Daerah Penerimaan Hipotesis Uji-t Variabel Disiplin Kerja (X1)

Tabel 3. Hasil Pengujian Secara Bersama-sama

                             Sumber: Data primer yang diolah, 2020

Tabel 4. Koefisien Determinasi (R2)

                             Sumber: Data primer yang diolah, 2020
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Berdasarkan tabel di atas diperoleh nilai R
Square sebesar 0,940 atau (94,0%). Hal ini
menunjukkan bahwa pengaruh disiplin kerja
memberikan variasi terhadap variasi kinerja karyawan
PT Minanga Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu
sebesar 0,940 atau (94,0%), sedangkan sisanya
sebesar 6% divariasikan atau dijelaskan oleh variabel
lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian
ini misalnya lingkungan kerja, motivasi kerja dan
pengembangan karier.

4.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah
dilakukan diperoleh nilai koefisien t-hitung X1 (Disiplin
Kerja) sebesar 12,189 dengan t-tabel sebesar 1,988
maka  X1 (Disiplin Kerja) secara signifikan
berpengaruh terhadap Y (Kinerja Karyawan).
Sementara itu, nilai F-hitung 676,670 yang lebih besar
dari nilai F-tabel sebesar 3,10 hal ini berarti Fhitung >
Ftabel sehingga dapat disimpulkan bahwa disiplin  kerja
berpengaruh secara simultan terhadap kinerja
karyawan PT Minanga Ogan Kabupaten Ogan
Komering Ulu. Dan, besar nilai R Square sebesar
0,940 atau (94,0%).

Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh disiplin
kerja terhadap kinerja karyawan PT Minanga Ogan
Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 0,940 atau
(94,0%), sedangkan sisanya sebesar 6% dipengaruhi
atau dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
dimasukkan dalam model penelitian ini misalnya
lingkungan kerja, motivasi kerja dan pengembangan
karier.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang
telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa:
1. Nilai koefisien t-hitung X1 (Disiplin Kerja) sebesar

12,189 dengan t-tabel sebesar 1,988 maka X1
(Disiplin Kerja) secara signifikan berpengaruh
terhadap Y (Kinerja Karyawan), karena t-hitung
lebih besar dari pada t-tabel.

2. Nilai F-hitung 676,670 yang lebih besar dari nilai
F-tabel sebesar 3,10 hal ini berarti Fhitung > Ftabel
sehingga dapat disimpulkan bahwa Disiplin kerja
berpengaruh secara simultan terhadap kinerja
karyawan PT Minanga Ogan Kabupaten Ogan
Komering Ulu.

3. Nilai R Square sebesar 0,940 atau (94,0%). Hal
ini menunjukkan bahwa pengaruh disiplin kerja
terhadap kinerja karyawan PT Minanga Ogan
Kabupaten Ogan Komering Ulu sebesar 0,940
atau (94,0%), sedangkan sisanya sebesar 6%
dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain yang
tidak dimasukkan dalam model penelitian ini
misalnya lingkungan kerja, motivasi kerja dan
pengembangan karier.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan
oleh penulis maka penulis mempunyai saran kepada
PT Minanga Ogan Kabupaten Ogan Komering Ulu
agar dapat memahami lebih lanjut tentang pengaruh
disiplin kerja yang di alami oleh pegawainya dengan
cara memberikan sosialisasi pembinaan sikap kerja
yang baik,dimana hal ini diharapkan dapat
meningkatkan kinerja yang cepat.
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1.Artikel yang akan dipublikasi dalam jurnal ini merupakan hasil
penelitian, dan pengembangan atau usulan gagasan baru yang berhubungan
dengan bidang manajemen, akuntansi, ekonomi, dan kewirausahaan.

2.Artikel yang diterima penyunting ditulis dalam bahasa Indonesia baku
atau bahasa Inggris dan tidak sedang dikirimkan ke jurnal/terbitan
lain serta belum dipublikasikan dalam jurnal lain.

3.Naskah diketik dengan komputer menggunakan Microsoft Word, di atas
kertas ukuran A4, 2 kolom, spasi 1,5, jenis huruf Times New Roman
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Panjang artikel sekitar 12-20 halaman termasuk daftar pustaka dan
lampiran.

4.Judul Artikel harus mencerminkan dengan tepat masalah yang dibahas,
dengan menggunakan kata-kata yang tepat, jelas dan mengandung unsur-
unsur yang akan dibahas. Ukuran huruf untuk judul adalah Times New
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5.Sistematika Penulisan

a.Artikel Hasil Penelitian

i. Abstrak dan Kata Kunci
Abstrak secara ringkas memuat uraian mengenai masalah dan
tujuan penelitian, metode yang digunakan, dan hasil penelitian.
Panjang abstrak 50-75 kata yang disusun dalam satu paragraf
dengan ukuran 10 point Times New Roman. Kata kunci terdiri
dari 3-5 kata, yakni istilah yang mewakili ide-ide atau
konsep dasar yang dibahas dalam artikel.

ii. Pendahuluan
Berisi permasalahan penelitian, batasan masalah penelitian,
serta tujuan dan manfaat penelitian.

iii.Landasan Teori
Berisi rancangan penelitian atau desain penelitian, sasaran
dan target penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan
data, dan teknik analisis.

iv. Metode Penelitian
Berisi rancangan penelitian atau desain penelitian, sasaran
dan target penelitian (populasi dan sampel), teknik pengumpulan
data, dan teknik analisis.
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v. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Berisi hasil analisis data, pengujian hipotesis, menjawab
pertanyaan-pertanyaan penelitian, temuan-temuan, dan
menginterpretasikan temuan-temuan.

vi. Simpulan dan Saran
Berisi ringkasan dan penegasan penulis mengenai hasil penelitian
dan pembahasan. Saran dapat berisi tindakan praktis, pengembangan
teori baru dan penelitian lanjutan.

vii.Daftar Pustaka
Diutamakan apabila sumber pustaka atau rujukan berasal dari
lebih satu sumber seperti buku, jurnal, makalah, internet, dan
lain-lain.

b.Artikel Konseptual atau non penelitian

i. Abstrak dan Kata Kunci
Abstrak adalah ringkasan dari isi artikel yang dituangkan secara
padat bukan komentar atau pengantar penulis. Panjang abstrak
50-75 kata yang disusun dalam satu paragraf dengan ukuran huruf
10 point Times New Roman. Kata kunci terdiri dari 3-5 kata,
yakni istilah yang mewakili ide-ide atau konsep dasar yang
dibahas dalam artikel.

ii. Pendahuluan
Menguraikan hal-hal yang menarik perhatian pembaca, memberikan
konteks bagi permasalahan yang akan dibahas, serta tujuan
pembahasan.

iii.Pembahasan
Berisi kupasan, analisis, argumentasi, komparasi, dan pendirian
penulis mengenai masalah yang dibahas.

iv. Penutup atau Simpulan
Berisi penegasan sikap penulis atas masalah yang dibahas.

v. Daftar Pustaka
Diutamakan apabila sumber pustaka atau rujukan berasal dari
lebih satu sumber seperti buku, jurnal, makalah, internet, dan
lain-lain.

6.Tabel/gambar sebaiknya diletakkan pada halaman tersendiri, umumnya
diakhir teks. Penulis cukup menyebutkan pada bagian di dalam teks
tempat pencantuman  tabel atau gambar. Setiap tabel dan gambar diberi
nomor urut, judul yang sesuai dengan isi tabel dan gambar, serta
dilengkapi dengan sumber kutipan.

7.Daftar pustaka disusun menurut alphabet penulis atau nomor urut.
Urutannya dimulai dengan penulisan nama penulis, tahun, judul, penerbit,
dan kota terbit. Nama penulis mendahulukan nama keluarga atau nama
dibalik, tanpa gelar. Untuk kutipan dari internet berisi nama penulis,
judul artikel, alamat website dan tanggal akses.
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10. Isi tulisan bukan tanggung jawab penyunting. Penyunting berhak
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