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Abstract 

Related to the performance of the homebase lecturers  at the Faculty of 

Communications and Business, Telkom University, in conduct the Tri Dharma 

Perguruan Tinggi (Three Pillars of Tertiary Education), research and community 

service feels lacking. That is why this research is intended to know the performance 

condition also to see the factors that encourage and the factors that are dominant 

towards the performance of fixed lecturers at the Faculty of Communications and 

Business in Telkom University. The method that is used  in this research is descriptive 

analysis with factor analysis technique. The type of this research is quantitative 

research. The respondants in this research are the fixed lecturers at the Faculty of 

Communications and Business in Telkom University. The research data is obtained by 

distributing questionnaires towards 70 respondants and literature review. Based on the 

descriptive analysis result, fixed lecturers performance in the "good" category is about 

77%. Factor analysis results states that ability factor, organizational structure factor, 

background factor, and perception factor are the factors that encourage the 

performance of the fixed lecturers at the Faculty of Communications and Business in 

Telkom University. The ability factor which is representated by attitude, motivation, 

expertise, discipline, effectivity, and efficiency factors has the highest value % of 

variance that is about 34,837%. Organizational structure factor which is representated 

by resource, leadership, work experience, and work design factor has the value % of 

variance about 10,588%. Background factor which is representated by initiative and 

demography factor has the value % of variance about 8,533% while the perception 

factor has the value % of variance about 7,630%. 

Keyword: Performance, Factor Analysis, Faculty of Communications and Business in 

Telkom University 
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Abstrak 

Berkaitan dengan kinerja dosen tetap Fakultas Komunikasi dan Bisnis 

Universitas Telkom, dalam melaksanakan Tri Dharma perguruan tinggi pendidikan dan 

pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat, masih terdapat dosen yang belum 

mencapai standar sistem kinerja intitusi. Oleh sebab itu penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui kondisi kinerja serta untuk melihat faktor yang mendorong dan faktor yang 

dominan terhadap kinerja dosen tetap Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas 

Telkom. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan 

teknik analisis faktor. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Responden 

dalam penelitian ini adalah dosen tetap Fakultas Komunikasi dan Bisnis Universitas 

Telkom. Data penelitian didapatkan dari penyebaran kuesioner kepada 70 responden 

dan studi pustaka. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, kinerja dosen tetap dalam 

kategori “baik” yaitu sebesar 77%. Hasil analisis faktor menyebutkan bahwa faktor 

kemampuan, faktor struktur organisasi, faktor latar belakang dan faktor persepsi 

merupakan faktor yang mendorong kinerja dosen tetap Fakultas Komunikasi dan Bisnis 

Universitas Telkom. Faktor kemampuan yang diwakilkan dengan faktor sikap, 

motivasi, keahlian, disiplin, efektivitas dan efisiensi memiliki nilai % of variance 

tertinggi yaitu sebesar 34.837%. Faktor struktur organisasi yang diwakilkan dengan 

faktor sumber daya, kepemimpinan, pengalaman kerja, desain pekerjaan memiliki nilai 

% of variance yaitu sebesar 10,588%. Faktor latar belakang yang diwakilkan dengan 

faktor inisiatif dan demografi memiliki nilai % of variance 8,533%, sedangkan Faktor 

persepsi memiliki nilai % of variance 7,630%. 

Kata kunci : Kinerja, Analisis faktor, Fakultas Komunikasi dan BisnisUniversitas 

Telkom. 
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PENDAHULUAN 

Dalam menghadapi ASEAN Economic 

Community (AEC). Indonesia memiliki 

peluang berupa perlunya peningkatan 

pendidikan yang ditamatkan sampai 

dengan perguruan tinggi. Menurut Indrajit 

dan Djokopranoto (2009:4) Perguruan 

Tinggi merupakan jenjang pendidikan 

yang dirancang untuk mempersiapkan 

manusia-manusia terdidik yang memiliki 

derajat kualitas tertentu. Dosen merupakan 

stakeholder dalam perguruan tinggi yang 

berperan dalam memberikan mutu 

pendidikan untuk menghasilkan lulusan 

mahasiswa yang terdidik yang menguasai 

cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau 

Teknologi untuk memenuhi kepentingan 

nasional dan peningkatan daya saing 

bangsa. 

Universitas Telkom merupakan salah 

satu perguruan tinggi swasta di kota 

Bandung. Setiap tahunnya Universitas 

Telkom selalu melakukan penilaian 

kinerja di setiap fakultas termasuk 

penilaian kinerja terhadap dosen. Untuk 

mewujudkan visi, misi dan tujuan dari 

setiap fakultas serta untuk meningkatkan 

akreditasi setiap fakultas agar mendorong 

minat calon mahasiswa baru. 

Pada tabel 1 tentang pencapaian 

Tridharma pengajaran pada tahun 2015 

termasuk pada tahun ajaran genap 

2014/2015 dan ganjil 2015/2016. Hasil 

pencapaian Tridharma pengajaran yang 

telah dilakukan oleh Dosen Fakultas 

Komunikasi dan Bisnis belum optimal. 

Dapat dilihat pada periode genap 

2014/2015, dosen yang telah mencapai 

Standar Kinerja Institusi (SKI) sebesar 

49% dari jumlah dosen atau 34 orang, 

sedangkan dosen yang belum mencapai 

Standar Kinerja Institusi (SKI) sebesar 

43% dari jumlah dosen atau 30 orang. 

Sedangkan periode ganjil 2015/2016, 

dosen yang telah mencapai Standar 

Kinerja Institusi (SKI) sebesar 77% dari 

jumlah dosen atau 54 orang, sedangkan 

dosen yang belum mencapai Standar 

Kinerja Institusi (SKI) sebesar 16% dari 

jumlah dosen atau 5 orang. Pada tabel 1 

terdapat keterangan bahwa beberapa dosen 

tidak melakukan pengajaran dikarenakan 

cuti. Cuti tersebut di antaranya adalah 

terdapat dosen yang cuti bersalin, dosen 

mendapatkan tugas di luar Universitas, 

pergantian posisi dari posisi staf menjadi 

dosen tetap, dan dosen yang sakit. Serta 

terdapat 6 dosen part time yang tidak 

diwajibkan untuk melakukan Tridharma 
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Acuan Kinerja 

Institusi JFA/NJFA

Acuan Kinerja Institusi 

Jabatan Struktural
Ikatan Dinas Tercapai

Tidak 

Tercapai
Ijin Cuti

Wadek : Min 4 SKS - Max 

6 SKS

Warek : Min 2 SKS - Max 

4 SKS

Kaur, Sek.Prodi, Kalab, 

Asman : Min 6 SKS - Max 

9 SKS

Ka.Prodi : Min 4 SKS - 

Max 6 SKS

Kabid : Min 2 SKS - 4 

SKS

Wadek : Min 4 SKS - Max 

6 SKS

Kaur : Min 6 SKS - Max 9 

SKS

Ganjil 

15/16 : 70 

Dosen

Asisten Ahli (AA)

Non Jabatan Fungsional 

Akademik (NJFA)

Min 8 SKS - Max 12 

SKS

PID beasiswa YPT 

: Min 0 SKS     

PID dosen baru / 

menjabat : Min 6 

SKS

Jumlah 

Dosen 

Melakukan 

Tridharma

Lektor (L)
Min 8 SKS - Max 10 

SKS

Standar Acuan Proporsi Beban Kinerja DosenTri Dharma 

Perguruan 

Tinggi

Jabatan Fungsional 

Akademik 

Pengajaran 

Genap 

14/15 : 70 

Dosen  

Min 12 SKS - Max 

15 SKS

Ganjil 

15/16 : 

16%

Ganjil 

15/16 : 

77%

Realita

Genap 

14/15 

:8%

Ganjil 

15/16 : 

7%.

Genap 

14/15 : 

43%

Genap 

14/15 : 

49%

Tabel 1. Hasil Pencapaian TriDharma Pengajaran Dosen Tetap FKB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untuk pencapaian hasil Tridharma 

penelitian dan pengabdian masyarakat 

yang telah dilakukan oleh Dosen Fakultas 

Komunikasi dan Bisnis masih kurang 

optimal. Pada Tridharma penelitian, dosen 

yang telah mencapai Standar Kinerja 

Institusi (SKI) sebesar 73% dari jumlah 

dosen atau 51 dosen, sedangkan dosen 

yang belum mencapai Standar Kinerja 

Institusi (SKI) sebesar 27% dari jumlah 

dosen atau 19 orang. Pada point 

Tridharma pengabdian masyarakat, dosen 

yang telah mencapai Standar Kinerja 

Institusi (SKI) sebesar 79% dari jumlah 

dosen atau 55 dosen, sedangkan dosen 

yang belum mencapai Standar Kinerja 

Institusi (SKI) sebesar 21% dari jumlah 

dosen atau 15 orang. Dari penelitian 

sebelumnya menyatakan bahwa kepuasan 

kerja penting dan berkontribusi terhadap 

kinerja (Pangarso, 2015). Hal ini 

menunjukkan bahwa topik tentang kinerja 

dosen layak mendapat perhatian untuk 

diteliti. 

Untuk pencapaian hasil Tridharma 

penelitian dan pengabdian masyarakat 

yang telah dilakukan oleh Dosen Fakultas 

Komunikasi dan Bisnis masih kurang 

optimal. Pada Tridharma penelitian, dosen 

yang telah mencapai Standar Kinerja 

Institusi (SKI) sebesar 73% dari jumlah 

dosen atau 51 dosen, sedangkan dosen 

yang belum mencapai Standar Kinerja 

Institusi (SKI) sebesar 27% dari jumlah 

dosen atau 19 orang. 
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Tabel 2. Hasil Pencapaian Tridharma Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dosen Tetap 

FKB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pada point Tridharma pengabdian 

masyarakat, dosen yang telah mencapai 

Standar Kinerja Institusi (SKI) sebesar 

79% dari jumlah dosen atau 55 dosen, 

sedangkan dosen yang belum mencapai 

Standar Kinerja Institusi (SKI) sebesar 

21% dari jumlah dosen atau 15 orang. Dari 

penelitian sebelumnya menyatakan bahwa 

kepuasan kerja penting dan berkontribusi 

terhadap kinerja (Pangarso, 2015). Hal ini 

menunjukkan bahwa topik tentang kinerja 

dosen layak mendapat perhatian untuk 

diteliti. 

Berdasarkan uraian pada latar 

belakang tersebut peneliti tertarik untuk 

meneliti faktor-faktor apa saja yang 

mendorong kinerja dosen tetap Fakultas 

Komunikasi dan Bisnis. 

RERANGKA KONSEPTUAL DAN 

HIPOTESIS 

Prawirosentono (2012:2) mendefinisi-

kan kinerja sebagai berikut: Kinerja 

(performance) adalah hasil kerja yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau 

sekelompok orang dalam suatu 

orgnanisasi, sesuai dengan wewenang dan 

tanggung jawab masing-masing dalam 

rangka upaya mencapai tujuan organisasi 

bersangkutan secara legal, tidak 

melanggar hukum dan sesuai dengan 

moral maupun etika. 

Faktor–faktor yang mendororng 

kinerja 

Dalam penelitian ini teori faktor–

faktor yang mendorong kinerja bersumber 

dari teori Simamora dalam Mangkunegara 

(2012:14), Keith Davis dalam 

Acuan Kinerja 

Institusi JFA/NJFA

Acuan Kinerja Institusi 

Jabatan Struktural
Ikatan Dinas Tercapai

Tidak 

Tercapai
Ijin Cuti

Lektor (L) Min 3 - Max 8
Wadek, Warek : Min 1 - 

Max 2

Kaur, Sek.Prodi, Ka.Prodi, 

Kalab, Asman : Min 1 - 

Max 3

Kabid : Min 1 - Max 2

Wadek : Min 1 - Max 2

Kaur : Min 1 - Max 3

Lektor (L) Min 1 - Max 3
Wadek, Warek : Min 0 - 

Max 2

Kaur, Sek.prodi, Kalab, 

Asama : Min 0 - Max 3

Ka.Prodi, Kabid : Min 0 - 

Max 2

Wadek : Min 0 - Max 2

Kaur : Min 0 - Max 3

Min 2 - Max 3

Min 1 - Max 3

Min 1 - Max 3

PID beasiswa YPT 

: Min 0 SKS     

PID dosen baru / 

menjabat : Min 6 

SKS

PID beasiswa YPT 

: Min 0 SKS     

PID dosen baru / 

menjabat : Min 6 

SKS
Non Jabatan Fungsional 

Akademik (NJFA)

Tahun 2015 

: 70 Dosen

Pengabdian 

Masyarakat
Asisten Ahli (AA)

Jabatan Fungsional 

Akademik 

Min 2 - Max 3
Non Jabatan Fungsional 

Akademik (NJFA)

Tahun 2015 

: 70 Dosen
Penelitian Asisten Ahli (AA)

Tri Dharma 

Perguruan 

Tinggi

Jumlah 

Dosen 

Melakukan 

Tahun 

2015 : 

79%.

Tahun 

2015 : 

21%

Tahun 

2015 : 

27%

Tahun 

2015 : 

73%

Standar Acuan Proporsi Beban Kinerja Dosen Realita
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Mangkunegara (2012:13), Prawirasentono 

(2012:27) dan Nawawi dalam Pangarso 

(2013:32). Dapat digambarkan seperti 

pada tabel 2. 

Berdasarkan teori-teori  tersebut maka 

peneliti melakukan pensejajaran teori 

mengurangi kesamaan arti suatu teori yang 

akan peneliti gunakan untuk dijadikan 

faktor–faktor yang mendorong kinerja 

dalam kerangka pemikiran. Terdapat (15) 

Faktor–faktor ini merupakan hasil dari 

pensejajaran teori yang telah peneliti 

lakukan yang bersumber dari teori 

Simamora dalam Mangkunegara 

(2012:14), Keith Davis dalam 

Mangkunegara (2012:13), Prawirasentono 

(2012:27) dan Nawawi dalam Syafira 

(2013: 32) berupa faktor Kemampuan, 

Keahlian, Latar Belakang, Demografi, 

Sikap, Inisiatif, Disiplin, Persepsi, 

Motivasi, Sumber Daya, Pengalaman 

Kerja, Kepemimpian, Struktur Organisasi, 

Desain Pekerjaan, Efektivitas dan 

Efisiensi. Kelima belas faktor ini akan 

dijelaskan sebagai berikut: 

Faktor kemampuan (ability) menurut 

Keith Davis dalam Mangkunegara 

(2012:13). Secara psikologis, kemampuan 

terdiri dari kemampuan potensi (IQ) dan 

kemampuan reality (knowledge + skill). 

Artinya, pimpinan dan karyawan yang 

memiliki IQ di atas rata-rata (IQ 110-120) 

apalagi IQ superior, very superior, gifted, 

dan genius dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dan terampil 

dalam mengerjakan pekerjaan sehari-hari, 

maka akan lebih mudah mencapai kinerja 

maksimal. 

Keahlian. Berdasarkan Kamus Besar 

Bahasa Indonesia (KBBI) keahlian berasal 

dari kata ahli yang memiliki arti orang 

yang mahir dan paham sekali dalam suatu 

ilmu/pekerjaan. Sedangkan pengertian 

manajemen keahlian adalah pemahaman 

dan pengembangan yang mereka miliki. 

Maka dari itu dapat disimpulkan keahlian 

merupakan pemaham, pengembangan, 

serta kemahiran seorang karyawan dalam 

melakukan pekerjaan untuk mencapai 

target yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan sebelumnya. (Simamora dalam 

Mangkunegara, 2012: 14).
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Tabel 3. Faktor – Faktor Yang Mendorong Kinerja 

Simamora dalam 

Mangkunegara 

(2012: 14) 

Keith Davis 

dalam 

Mangkunegara 

(2012: 13) 

Prawirosentono 

(2012: 27) 

Nawawi dalam 

Pangarso (2014) 

1. Kemampuan 

2. Keahlian 

3. Latar Belakang 

4. Demografi 

5. Persepsi 

6. Sikap 

7. Kepribadian 

8. Pembelajaran 

9. Motivasi 

10. Sumber daya 

11. Kepemimpinan 

12. Penghargaan 

13. Struktur 

Organisasi 

14. Desain 

Pekerjaan 

1. Kemampuan 

2. Motivasi 

1. Efektivitas dan 

Efisiensi  

2. Otoritas dan 

Tanggung 

Jawab 

(Authority and 

Responsibility)  

3. Disiplin 

(Dicipline) 

4. Inisiatif 

(Initiative) 

1. Keterampilan 

pegawai 

2. Pengetahuan 

pegawai 

3. Keahlian pegawai 

4. Sumber daya  

5. Pengalaman kerja. 

6. Motivasi pegawai 

Latar Belakang. Latar belakang adalah 

suatu dasar atau alasan suatu tindakan 

ataupun perbuatan (KBBI). Dalam 

kaitannya  dengan kinerja latar belakang 

merupakan dasar atau alasan yang 

mendasari seorang karyawan untuk 

melaksanakan pekerjaan yang telah 

dibebankan kepadanya (Simamora dalam 

Mangkunegara, 2012:14). 

Demografi. Berdasarkan pengertian 

dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(KBBI) demografi berkaitan dengan umur, 

status perkawinan, jenis kelamin, masa 

kerja dan pendidikan (Simamora dalam 

Mangkunegara, 2012:14). 

Sikap (attitude), menurut Secord dan 

Backman dalam Azwar (2012:5) sikap 

adalah kesiap-siagaan mental yang 

dipelajari dan diorganisir melalui 

pengalaman dan mempunyai pengaruh 

tertentu pada perasaan (afeksi), pemikiran 

(kognisi), dan predisposisi tindakan 

(konasi) seseroang terhadap sutatu aspek di 

lingkungan sekitarnya. Sikap yang 

berkaitan dengan pekerjaan, membuka 

jalan evaluasi positif atau negatif yang 
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dipegang para karyawan mengenai aspek – 

aspek dari lingkungan kerja mereka 

(Simamora dalam Mangkunegara, 

2012:14). 

Inisiatif (initiative). Menurut Robert E. 

Quin dalam bukunya “Becoming a Master 

Manager, a Competency Framework”, 

inisiatif seseorang melibatkan daya pikir, 

kreativias dalam bentuk ide untuk 

merencanakan sesuatu yang berkaitan 

dengan tujuan organisasi. Memberikan 

energi dan antusiasme yang besar dan 

positif kepada organisasi dan membantu 

organisasi untuk mencapai tujuannya. 

(Prawirasentono, 2012:27). 

Disiplin (dicipline). Secara umum 

disiplin adalah taat kepada hukum dan 

peraturan yang berlaku. Sedangkan disiplin 

karyawan adalah ketaatan karyawan 

bersangkutan dalam ketaatan waktu dan 

kepatuhan terhadap peraturan 

(Prawirasentono, 2012:27). 

Persepsi. Menurut Leavitt dalam 

Desmita (2011: 117), ”Perception” dalam 

pengertian sempit adalah penglihatan, yaitu 

bagaimana seseorang melihat sesuatu; 

sedangkan dalam arti luas, perception 

adalah pandangan, yaitu bagaimana 

seseorang memandang atau mengartikan 

sesuatu. Maka dari itu, jika dikaitkan 

dengan kinerja maka persepsi dapat 

diartikan bagaimana cara seorang karyawan 

memandang atau mengartikan setiap tugas 

dan tanggung jawabyang telah diberikan 

kepadanya (Simamora dalam 

Mangkunegara, 2012:14). 

Faktor motivasi pegawai. Teori hirarki 

kebutuhan Abraham Maslow dalam 

Ridhailah (2012:8) membagi motivasi ke 

dalam 5 (lima) tingkat kebutuhan yaitu 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan akan 

jaminan keamanan, kebutuhan sosial, 

Kebutuhanuntuk mendapatkan penghargaan 

dan Kebutuhan aktualisasi diri (Nawawi 

dalam Syafira, 2013:32). 

Sumber daya yang tersedia, Menurut 

Nawawi dalam Syafira (2013:32) apabila 

sumber daya yang tersedia terbatas bagi 

pegawai, maka dapat mempengaruhi 

kinerja pegawai. 

Faktor pengalaman kerja. Menurut 

Hasibuan (2014:55) pengalaman kerja 

seorang pelamar hendaknya mendapat 

pertimbangan utama dalam proses seleksi. 

Orang yang berpengalaman merupakan 

calon karyawan yang siap pakai” (Nawawi 

dalam Syafira, 2013:32). 

Kepemimpinan. Menurut Blancard dan 

Hersey dalam Sutrisno (2011:214) 
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kepemimpinan merupakan proses 

mempengaruhi kegiatan individu dan 

kelompok dalam usaha untuk mencapai 

tujuan dalam situasi tertentu (Simamora 

dalam Mangkunegara, 2012:14). 

Struktur organisasi. Struktur organisasi 

menurut Robbins dan Coulter dalam 

Syafira (2013:31) merupakan kerangka 

kerja formal organisasi yang dengan 

kerangka kerja itu tugas-tugas pekerjaan 

dibagi-bagi, dikelompokkan, dan 

dikoordinasikan. 

Desain pekerjaan (Job design). 

Menurut Hackman dan Oldham dalam 

Ningrum (2014:11) pekerjaan perlu 

didiagnosis dan diperbaiki melalui lima 

dimensi kerja yang pokok yaitu variasi 

keterampilan, identitas tugas, arti tugas, 

otonomi dan umpan balik (Simamora 

dalam Mangkunegara, 2012: 14). 

Efektivitas dan Efisiensi. Menurut 

Chester  I. Bernard dalam bukunya yang 

berjudul “The function of Executive” 

dijelaskan arti efektif dan efisien adalah 

bila suatu tujuan tertentu akhirnya tercapai, 

maka kegiatan tersebut adalah efektif, 

tetapi bila konsekuensi-konsekuensi yang 

tidak dicari dari kegiatan mempunyai nilai 

yang lebih penting dibandingkan dengan 

hasil yang tercapai, sehingga 

mengakibatkan ketidakpuasan walaupun itu 

efektif, hal ini disebut tidak efisien. 

Sebaliknya bila akibat yang tidak dicari-

cari tidak penting, maka kegiatan tersebut 

efisien (Prawirasentono, 2012:27). 

Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan satu variabel yaitu kinerja. 

Kinerja dapat didorong oleh beberapa 

faktor, dalam penelitian ini faktor – faktor 

yang digunakan untuk mendorong kinerja 

dosen tetap Fakultas Komunikasi dan 

Bisnis yaitu Kemampuan, Keahlian, Latar 

Belakang, Demografi, Sikap, Inisiatif, 

Disiplin, Persepsi, Motivasi, Sumber Daya, 

Pengalaman Kerja, Kepemimpian, Struktur 

Organisasi, Desain Pekerjaan, Efektivitas 

dan Efisiensi. 15 Faktor ini merupakan 

hasil dari pensejajaran teori yang telah 

peneliti lakukan yang bersumber dari teori 

Simamora dalam Mangkunegara (2012:14), 

Keith Davis dalam Mangkunegara 

(2012:13), Prawirasentono (2012:27) dan 

Nawawi dalam Syafira (2013: 32). 
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Gambar 1. Kerangka Pemikiran 

 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan 

kuantitatif dengan analisis deskriptif. 

Selain itu digunakan teknik analisis faktor 

untuk mengetahui faktor yang dominan 

yang mendorong kinerja dosen tetap 

Fakultas Komunikasi dan Bisnis 

Universitas Telkom. Menggunakan skala 

likert 1-5 (Sangat tidak setuju-Sangat 

setuju). Dengan sampel sebanyak 70 

responden, jumlah sampel dihitung 

menggunakan teknik sampling jenuh 

dimana semua anggota populasi dijadikan 

sampel. Pengumpulan data melalui 

kuesioner kepada dosen tetap Fakultas 

Komunikasi dan Bisnis Universitas 

Telkom serta studi pustaka. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kerakteristik Responden 

Berdasarkan Jenis Kelamin 

responden, dilihat dari hasil pengumpulan 

data melalui kuesioner, dapat diketahui 

bahwa jumlah responden yang merupakan 

dosen tetap Fakultas Komunikasi dan 

Bisnis Universitas Telkom berjenis 

kelamin Wanita lebih dominan daripada 

responden Pria, dimana jumlah responden 

Wanita sebanyak 40 orang dosen (57%) 

dari total 70 responden, dan sisanya adalah 

responden berjenis kelamin Pria sebanyak 

30 orang dosen (43%).  

Berdasarkan Usia, dilihat dari hasil 

pengumpulan data melalui kuesioner, 

dapat diketahui bahwa 18,57% atau 13 

orang dosen berusia kurang dari 30 tahun, 

55,72% atau 39 orang dosen berusia 31 
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tahun – 40 tahun, dan 25,71% atau 18 

orang dosen berusia diatas 40 tahun. 

Berdasarkan Pendidikan, dilihat dari 

hasil pengumpulan data melalu kuesioner 

89% atau 62 orang merupakan lulusan 

magister dan 11% atau 8 orang merupakan 

lulusan doktor.  Dari hasil di atas dapat 

dilihat bahwa responden terbanyak 

memiliki gelar magister. Hal ini 

dikarenakan syarat untuk menjadi seorang 

dosen tetap harus memiliki gelar magister 

menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 37 tahun 2009 pasal 43. 

Sesuai dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia No. 37 tahun 2009 

pasal 43 dengan gelar magister diharapkan 

para dosen dapat menerapkan segala ilmu 

dan berbagi pengelaman yang sangat luas 

kepada mahasiswa serta dapat mengatasi 

kendala-kendala yang dihadapi baik di 

lingkungan mahasiswa maupun intitusi 

dan dapat berinovasi serta berpikiran 

kreatif. 

Dalam penelitian ini tidak 

dikhususkan menganalisis karakteristik 

respondem oleh sebab itu untuk 

mengetahui penyebab banyaknya dosen 

berjenis kelamin wanita serta banyaknya 

dosen berada di rentang usia 31–40 tahun 

memerlukan penelitian khusus yang lebih 

lanjut untuk mengetahui apakah naluri 

atau kesempatan berperan mempengaruhi 

jumlah dosen wanita yang lebih dominan 

dibandingkan dengan jumlah dosen pria 

dan untuk mengetahui apakah rentang usia 

tersebut memiliki semangat kerja yang 

tinggi untuk menambah wawasan, ilmu 

dan prestasi kerja serta dapat 

menghasilkan kinerja yang optimal agar 

mendukung pencapaian tujuan institusi. 
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Analisis Tanggapan Responden Terhadap Kinerja 

 

Tabel 3. Tanggapan Responden Mengenai Kinerja Secara Keseluruhan 

No. Dimensi Skor Total Skor Ideal Rata-rata 

% 

Kategori 

1. Kemampuan 283 350 81% Baik 

2 Keahlian 276 350 79% Baik 

3. Latar Belakang 268 350 77% Baik 

4. Demografi 252 350 72% Baik 

5. Sikap 263.4 350 75% Baik 

6. Inisiatif 261 350 75% Baik 

7. Disiplin 263 350 75% Baik 

8. Persepsi 282 350 81% Baik 

9. Motivasi 263.167 350 75% Baik 

10. Sumber Daya 276.5 350 79% Baik 

11. Pengalaman Kerja 271.333 350 78% Baik 

12. Kepemimpian 267 350 76% Baik 

13. Struktur 

Organisasi 

271 350 77% Baik 

14. Desain Pekerjaan 269.25 350 77% Baik 

15. Efektivitas dan 

Efisiensi 

267 350 76% Baik 

Rata – Rata Skor Total 268.128 

Rata – Rata Skor Total (dalam %) 77% 

 

Dari hasil perhitungan statistik 

deskriptif mengenai kinerja, maka dapat 

diketahui bahwa yang memperoleh 4 

persentase tertinggi adalah dimensi 
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kemampuan dengan persentase sebesar 

81%, persepsi dengan persentase sebesar 

81%,  keahlian dengan presentase 79 % 

dan sumber daya dengan persentase 

sebesar 79%. 

Rata-rata skor total dari keseluruhan 

kinerja setelah dilakukan penjumlahan dari 

setiap skor total items pernyataan adalah 

268.128, sedangkan rata-rata skor ideal 

dari keseluruhan kinerja setelah dilakukan 

penjumlahan dari setiap skor ideal items 

pernyataan adalah 350. Persentase 

penilaian kinerja oleh dosen tetap Fakultas 

Komunikasi dan Bisnis secara keseluruhan 

yaitu (268.128 :350) x 100% = 77%. Skor 

rata-rata persentase tanggapan responden 

tentang kinerja secara keseluruhan dapat 

dilihat pada garis kontinum seperti pada 

Gambar 2: 

 

Gambar 2. Presentase Tanggapan Responden  

Mengenai Kinerja Secara KeseluruhanDalam Garis Kontinum 

 

 

Analisis Faktor 

KMO dan Bartlett’s Test 

Untuk menguji ketepatan analisis faktor 

dan mengetahui kecukupan data, maka 

uji statistik yang digunakan adalah 

Barlett’s Test Sphericity dan Kaiser 

Mayer Olkin (KMO).Hasil perhitungan 

harus memiliki nilai KMO sebesar 0,5 

dan jika kurang dari nilai tersebut, maka 

penelitian tidak dapat dilanjutkan atau 

analisis faktor tidak layak dilakukan. 

Pengujian pertama dilakukan 

menggunakan KMO dan Bartlett Test 

Sphericity dengan hasil perhitungan pada 

Gambar3. 

  

77% 
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Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling 

Adequacy. 
.809 

Bartlett's Test of 

Sphericity 

Approx. Chi-Square 350.302 

df 105 

Sig. .000 

Gambar 3. KMO dan Bartlett’s Test 

Diketahui bahwa hasil KMO Measure 

of Sampling Adequacy (MSA) adalah 

0,809 dengan signifikasi 0,000. Karena 

angka KMO tersebut sudah diatas 0,7 dan 

signifikasi dibawah 0,05, maka faktor 

yang ada dapat di analisis lebih lanjut 

dengan analisis faktor. 

Anti-Image Matrices 

Selanjutnya, untuk melihat korelasi 

antar variabel independen dapat 

diperhatikan tabel Anti-Image 

Matrices.Dari pengolahan data diperoleh 

Anti-Image Matrices yang dapat dilihat 

dalam tabel 4. Berdasarkan hasil 

menggunakan Anti-Image Matrices seperti 

pada Tabel 4. 

Tabel 4 menunjukan bahwa nilai 

MSA (yang dilihat dari angka diagonal 

pada Anti Image Correlation) >0,5, maka 

nilai dari setiap faktor dapat di prediksi 

dan di analisis lebih lanjut. 

Tabel 4. Anti-Image Matrices 

No. Faktor-faktor Angka MSA 

1. Kemampuan 0.842 

2. Keahlian 0.856 

3. Latar Belakang 0.714 

4. Demografi 0.750 

5. Sikap 0.780 

6. Inisiatif 0.861 

7. Disiplin 0.876 

8. Persepsi 0.588 
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9. Motivasi 0.800 

10. Sumber Daya 0.851 

11. Pengalaman Kerja 0.786 

12. Kepemimpian 0.886 

13. Struktur Organisasi 0.760 

14. Desain Pekerjaan 0.841 

15. Efektivitas dan Efisiensi 0.798 

 

Communalities 

Untuk melihat hubungan antara 

variabel asal dengan variabel yang 

terbentuk dapat dilihat pada tabel 5. 

Communalities adalah untuk melihat 

kontribusi presentase suatu variabel 

terhadap faktor yang terbentuk. Berdasarkan 

tabel 5 dapat diketahui bahwa Faktor 

persepsi, angkanya adalah 0,827 yang 

berarti sekitar 82,7% varian variabel 

persepsi dapat dijelaskan oleh faktor yang 

terbentuk. Faktor latar belakang, angkanya 

adalah 0,724 yang berarti sekitar 72,4% 

varian variabel latar belakang dapat 

dijelaskan oleh faktor yang terbentuk. 

Demikian seterusnya untuk variabel 

lainnya, dengan ketentuan bahwa semakin 

besar communalities sebuah variabel, berarti 

semakin erat hubungannya dengan faktor 

yang terbentuk. 
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Tabel 5. Communalities 

Faktor Initial Extraction 

Kemampuan 1,000 0.661 

Keahlian 1,000 0.574 

Latar Belakang 1,000 0.724 

Demografi 1,000 0.632 

Sikap 1,000 0.654 

Inisiatif 1,000 0.557 

Disiplin 1,000 0.505 

Persepsi 1,000 0.827 

Motivasi 1,000 0.606 

Sumber Daya 1,000 0.547 

Pengalaman Kerja 1,000 0.677 

Kepemimpian 1,000 0.627 

Struktur Organisasi 1,000 0.602 

Desain Pekerjaan 1,000 0.548 

Efektivitas dan Efisiensi 1,000 0.499 

 

Proses factoring 

Dalam menentukam faktor baru, dapat 

dilakukan dengan melihat nilai dari Initial 

Eigenvalues pada tabel Total Variance 

Explained. Secara jelasnya dapat dilihat 

pada tabel 6. Untuk menentukan berapa 

faktor yang terbentuk dapat dilihat dari 

besar nilai Eigenvalue-nya. Tabel 7 

menunjukan bahwa terdapat 4 faktor yang 

memiliki total eigenvalue > 1, hal ini 

menunjukan bahwa faktor dapat 

dipertahankan. Sedangkan pada faktor 

kelima dan seterusnya memiliki nilai 

eigenvalue < 1, maka faktor tidak dapat 

dipertahankan.
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Tabel 6. Total Variance Explained 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

Total % of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 5.226 34.837 34.837 5.226 34.837 34.837 2.923 19.488 19.488 

2 1.588 10.588 45.425 1.588 10.588 45.425 2.818 18.785 38.273 

3 1.280 8.533 53.958 1.280 8.533 53.958 2.231 14.872 53.145 

4 1.145 7.630 61.589 1.145 7.630 61.589 1.267 8.444 61.589 

5 .871 5.805 67.394       

6 .811 5.406 72.801       

7 .755 5.036 77.836       

8 .618 4.117 81.954       

9 .581 3.875 85.829       

10 .435 2.902 88.731       

11 .419 2.792 91.523       

12 .396 2.637 94.160       

13 .371 2.475 96.635       

14 .285 1.899 98.534       

15 .220 1.466 100.000       

 

Setiap faktor memiliki varian 1, 

dengan total varian adalah 15 x 1 = 15. 

Jika 15 faktor tersebut dirangkum ke 

dalam component, maka varian yang dapat 

dijelaskan oleh component yaitu : 

a. Component 1 : 5,226 : 15 x 100% = 

34,84%. Component 1 dapat mewakili 

sebesar 34,84%  dari variabilitas 

kelima belas faktor asli. 

b. Component 2 : 1,588 : 15 x 100% = 

10,58% ~ 10,6%. Component 2 dapat 

mewakili sebesar 10,6% dari 

variabilitas kelima belas faktor asli. 

c. Component 3 : 1,280 : 15 x 100% = 

8,53%. Component 3 dapat mewakili 

sebesar 8,53% dari variabilitas kelima 

belas faktor asli. 

d. Component 4 : 1,145 : 15 x 100% 

= 7,63%. Component 4 dapat mewakili 

sebesar 7,63% dari variabilitas kelima 

belas faktor asli. 

Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa keempat component tersebut dapat 

mewakili keragaman faktor asal. 

Pengelompokan Faktor 

Langkah selanjutnya adalah 

pengelompokkan faktor yang dapat dilihat 

dalam component matrix. Component 

matrix berisikan factor loading (yaitu nilai 

korelasi) antara setiap faktor dan variabel-
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variabel analisis. Factor loading 

menentukan faktor yang layak untuk 

dipertimbangkan dengan nilai signifikan  

> 0,5.Tabel component matrix dapat 

dilihat dalam tabel 7.

 

Tabel 7. Component Matrix 

 Component 

1 2 3 4 

Kemampuan .654 -.170 -.452 -.018 

Keahlian .590 -.183 -.261 .352 

Latar_belakang .503 -.463 .396 .315 

Demografi .551 .032 .570 -.051 

Sikap .670 -.361 -.271 .022 

Inisiatif .535 -.382 .344 .086 

Disiplin .627 -.020 -.050 .331 

Persepsi .248 .507 -.036 .712 

Motivasi .604 .080 -.464 -.143 

Pengalaman_kerja .584 .360 .275 -.001 

Sumber_daya .698 .419 -.091 -.080 

Kepemimpinan .697 .285 .012 -.245 

Struktur_organisasi .516 .523 .153 -.196 

Desain_pekerjaan .651 -.107 .082 -.324 

Efektivitas_efisiensi .580 -.314 .026 -.252 

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa 15 

faktor asli akan masuk di antara 

component 1, component 2,  component 3 

dan component 4 (faktor baru). Dalam 

proses component matrix, jika terdapat 

nilai korelasi < 0,5, maka harus dilakukan 

rotasi ulang. 

Rotasi Faktor 

Tujuan rotasi faktor adalah untuk 

mengatasi kondisi saat kesulitan dalam 

penentuan variabel yang akan dimasukkan 

ke dalam salah satu faktor, atau disaat 

proses factoring hanya menghasilkan satu 

faktor saja, dan apabila sebuah faktor 

diragukan layak atau tidaknya ketika 

dimasukkan ke faktor. Pada penelitian ini, 

rotasi faktor menggunakan cara varimax. 

Tabel Rotated component matrix dapat 

dilihat dalam tabel 8.  
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Tabel 8. Rotated Component Matrix 

 Component 

1 2 3   4 

Kemampuan .789 .166 .102 .009 

Keahlian .621 .036 .295 .317 

Latar_belakang .179 -.016 .824 .114 

Demografi -.063 .521 .597 -.013 

Sikap .727 .082 .341 -.046 

Inisiatif .209 .127 .704 -.051 

Disiplin .446 .230 .355 .356 

Persepsi .046 .219 -.007 .881 

Motivasi .691 .345 -.097 -.003 

Pengalaman_kerja .074 .662 .256 .193 

Sumber_daya .389 .702 .020 .182 

Kepemimpinan .352 .699 .119 -.029 

Struktur_organisa

si 
.068 .768 .007 .087 

Desain_pekerjaan .386 .458 .336 -.275 

Efektivitas_efisien

si 
.441 .237 .398 -.301 

 

Setiap faktor awal dapat dimasukan 

ke dalam empat faktor yang terbentuk dan 

dapat dilihat hasilnya dalam tabel 9, tabel 

10, tabel 11 dan tabel 12.  

Keenam variabel faktor yang ada 

pada tabel 9 masuk ke dalam component 

faktor 1.Hal ini dikarenakan keenam 

variabel faktor tersebut menunjukan 

korelasi yang kuat pada faktor 

1.Component atau faktor pertama 

memiliki % of Variance terbesar yakni 

34.837% sehingga faktor ini menjadi 

faktor yang paling dominan yang 

mendorong kinerja dari hal kemampuan, 

sikap, motivasi, keahlian, displin, 

efektivitas dan efisiensi. 

 

Tabel 9. Component1 

No. Faktor Awal Faktor 

Loading 

1. Kemampuan 0.789 

2. Sikap 0.727 

3. Motivasi 0.691 

4. Keahlian 0.621 

5. Displin 0.446 

6. Efektivitas dan 

Efisiensi 

0.441 

 

Keempat variabel faktor yang ada 

pada tabel 10 masuk ke dalam component 

faktor 2. Hal ini dikarenakan keempat 

variabel faktor tersebut menunjukan 
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korelasi yang kuat pada faktor 2. 

Component atau faktor kedua ini menjadi 

faktor kedua yang mendorong kinerja dari 

hal struktur organisasi, sumber daya, 

kepemimpinan, pengalaman kerja, desain 

pekerjaan karena memiliki % of Variance 

terbesar kedua10.588%. 

Tabel 10.Component2 

No. Faktor Awal Faktor 

Loading 

1. Struktur Organisasi 0.768 

2. Sumber Daya 0.702 

3. Kepemimpinan 0.699 

4. Pengalaman Kerja 0.662 

5. Desain Pekerjaan 0.458 

 

Ketiga variabel faktor yang ada pada 

tabel 11 masuk ke dalam component faktor 

3. Hal ini dikarenakan ketiga variabel 

faktor tersebut menunjukan korelasi yang 

kuat pada faktor 3. Component atau faktor 

ketiga ini menjadi faktor ketiga yang 

mendorong kinerja dari hal latar belakang, 

inisiatif dan demografi karena memiliki % 

of Variance terbesar ketiga 8.533% 

Tabel 11. Component3 

No. Faktor Awal Faktor 

Loading 

1. Latar Belakang 0.824 

2. Inisiatif 0.704 

3. Demografi 0.597 

 

Variabel faktor yang ada pada tabel 

12 masuk ke dalam component faktor 4. 

Hal ini dikarenakan variabel faktor 

tersebut menunjukan korelasi yang kuat 

pada faktor 4. Component atau faktor 

keempat menjadi faktor keempat 

yangmendorong kinerja dari hal persepsi 

karena memiliki % of Variance terbesar 

yakni7.630%. 

 

Tabel 12. Component4 

No. Faktor Awal Faktor 

Loading 

1. Persepsi 0.831 

 

Penamaan Faktor 

Dari 15 faktor asli yang di analisis 

faktor, terbentuk 4 faktor baru. Pada 

penelitian ini, penamaan faktor 

berdasarkan pada factor loading yang 

paling tertinggi pada masing-masing 

faktor yang telah terbentuk (Supranto, 

2010: 326). Berikut ini merupakan 4 

faktor yang telah terbentuk: 
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1. Kemampuan. Faktor ini dinamakan 

kemampuan dikarenakan dalam 

pengelompokan faktor, faktor 

kemampuan memiliki nilai faktor 

tertinggi dan dalam faktor ini yang 

terdiri dari faktor sikap, motivasi, 

keahlian, displin, efektivitas dan 

efisiensi yang menggambarkan faktor-

faktor yang mendorong kinerja dosen 

tetap Fakultas Komunikasi dan Bisnis 

Universitas Telkom. 

2. Struktur Organisasi. Faktor ini 

dinamakan struktur organisasi 

dikarenakan dalam pengelompokan 

faktor, faktor struktur organisasi 

memiliki nilai faktor tertinggi dan 

dalam faktor ini yang terdiri dari faktor 

sumber daya, kepemimpinan, 

pengalaman kerja, desain pekerjaan 

yang menggambarkan faktor-faktor 

yang mendorong kinerja dosen tetap 

Fakultas Komunikasi dan Bisnis 

Universitas Telkom. 

3. Latar Belakang. Faktor ini dinamakan 

latar belakang dikarenakan dalam 

pengelompokan faktor, faktor latar 

belakang memiliki nilai faktor 

tertinggi dan dalam faktor ini yang 

terdiri dari faktor inisiatif dan 

demografi yang menggambarkan 

faktor-faktor yang mendorong kinerja 

dosen tetap Fakultas Komunikasi dan 

Bisnis Universitas Telkom.  

4. Persepsi. Faktor ini dinamakan 

persepsi dikarenakan dalam 

pengelompokan faktor, faktor persepsi 

memiliki nilai faktor tertinggi dan 

dalam faktor ini merupakan faktor 

satu-satunya yang masuk kedalam 

Component 4, serta presepsi seorang 

dosen dapat menggambarkan faktor-

faktor yang mendorong kinerja dosen 

tetap Fakultas Komunikasi dan Bisnis 

Universitas Telkom. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

Berdasarkan hasil analisa dan 

pengolahan data pada penelitian tentang 

“Analisis Faktor-faktor Yang Mendorong 

Kinerja Dosen Tetap Fakultas Komunikasi 

dan Bisnis Universitas Telkom”, maka 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Kondisi atau situasi kinerja pada dosen 

tetap Fakultas Komunikasi dan Bisnis 

Universitas Telkom berada pada 

kategori “baik”. Dimana persentase 

dimensi tertinggi hingga terendah yaitu 

kemampuan, persepsi, sumber daya, 

keahlian, pengalaman kerja, struktur 

organisasi, desain pekerjaan, latar 

belakang, kepemimpinan, efektivitas 
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dan efisiensi, sikap, motivasi, 

disiplin,inisiatif, demografi. 

 

2. Faktor yang mendorong kinerja dosen 

tetap Fakultas Komunikasi dan Bisnis 

Universitas Telkom yaitu: 

a. Faktor Kemampuan mencakup 

sikap, motivasi, keahlian, displin, 

efektivitas dan efisiensi. 

b. Faktor Struktur Organisasi 

mencakup sumber daya, 

kepemimpinan, pengalaman kerja, 

desain pekerjaan. 

c. Faktor Latar Belakang mencakup 

inisiatif dan demografi. 

d. Faktor Persepsi. 

 

3. Faktor-faktor yang dominan 

mendorong kinerja dosen tetap 

Fakultas Komunikasi dan Bisnis 

Universitas Telkom adalah Faktor 

Kemampuan yang mencangkup lima 

variabel yaitu sikap, motivasi, 

keahlian, displin, efektivitas dan 

efisiensi. Hal ini dikarenakan besaran 

nilai % of variance yang dihasilkan 

dalam proses analisis faktor dalam 

faktor kemampuan lebih tinggi 

disbanding faktor struktur organisasi, 

faktor latar belakang dan faktor 

persepsi. 
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Abstract 

Fulfilling the food stock became as one of the strategic role agriculture Being the most 

important part as motors local economy. As illustrated the demand for rice in Badung regency 
which has population  602.700,  and rate of rice consumption 91,88 kg percapita/year is 

55.376,08 ton/year  The future policy of national development in the agricultural sector is faced 

with a change of political order and the globalization challange. The aim of this study is to 
determine the competitiveness of paddy in terms of the cost of domestic resources, analyzed  the 

government's policy regarding the protection to the producers, and  other policies related to 

improving the competitiveness of the comodities in order to achieve food self-sufficiency in 

Badung regency. Data was collected by  proporsional random sampling and Policy Analysis 
Matrix=PAM was developed for further analysis. The result showed that farmer’s activity in 

Badung still have competitive in financial  and comparative advantage. However, the 

incorporation effect of policy transfer showing that both farmers and comodity system 
encounter 24% of declining protection. Financial and economic competitive was susceptive  to 

exchance rate, price of output, subsidy of input and declining of prodcutivity. The output policy 

from anticipate depreciation of rupiah still not prosper to farmers. output subsidy that is 

equivalent to the it shadow price urged to do. 

Keywords: Depreciation, competitive, protection, paddy, Badung regency.  

 

Abstrak 

Upaya pemenuhan kebutuhan pangan sebagai salah satu peran strategis pertanian merupakan 

bagian terpenting sebagai penggerak ekonomi daerah. Dapat dilihat dari kebutuhan beras di 

kabupaten Badung dengan jumlah pennduduk 602.700 jiwa dan tingkat konsumsi beras 91,88 
kg/kapita/tahun  adalah 55.376,08 ton beras/tahun. Kebijakan pembangunan nasional sektor 

pertanian di masa datang dihadapkan pada perubahan tatanan politik di Indonesia dan tantangan 

globalisasi pada tatanan dunia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya saing komoditas 
padi dilihat dari biaya sumber daya domestik, dan menganalisis kebijakan pemerintah 

berkenaan dengan proteksi kepada produsen komoditas padi serta menganalisis kebijakan-

kebijakan lain berkaitan dengan peningkatan daya saing komoditas padi dalam mendukung 
swasembada pangan nasional di Kabupaten Bandung. Pemilihan sampel dilakukan secara 

proporsional random sampling, dan analisis data dilakukan dengan menggunakan matriks 

analisis kebijakan  (Policy Analysis Matriks+PAM). Hasil analisis menunjukkan bahwa usaha 

tani padi sawah di Kabupaten Badung masih memiliki daya saing baik secara finansial 
(keunggulan kompetitif) maupun secara ekonomi (keunggulan komparatif). Namun dampak 

gabungan policy transfer dari input dan output tradeable menunjukkan bahwa baik petani 

maupun sistem komoditas mengalami disproteksi sebesar 24% daya saing secara finansial dan 
ekonomi ditemukan peka terhadap nilai tukar, harga output, subsidi output dan penurunan 

produktivitas. Kebijakan output sebagai dampak depresiasi rupiah saat ini ternyata masih belum 

mensejahterakan petani, maka kebijakan yang mendesak dan berpihak kepada petani dan 

konsumen adalah meningkatkan subsidi output yang setara dengan harga bayangannya. 
 

Kata Kunci: Depresiasi Rupiah, Daya Saing, Tingkat Proteksi, Komoditas Padi, Kabupaten 

Badung.  
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PENDAHULUAN 

Hingga abad ke-21 ini, pembangunan 

pertanian tetap memegang peran yang 

strategis dalam perekonomian nasional. 

Hal tersebut tercermin pada rencana 

strategis (Renstra) Kementerian 

Pertanian Republik Indonesia 

(Kementan RI) 2015–2019 yang 

memaparkan beberapa fokus penguatan 

dan pengembangan pertanian Indonesia. 

Peran strategis tersebut digambarkan 

melalui kontribusi yang nyata seperti 

pembentukan kapital, penyediaan bahan 

pangan, bahan baku industri, pakan dan 

bio-energi, penyerap tenaga kerja, 

sumber devisa negara, dan sumber 

pendapatan, serta pelestarian lingkungan 

melalui pratek usaha tani yang ramah 

lingkungan (Kementan, 2015). 

Ternyata upaya pemenuhan 

kebutuhan pangan sebagai salah satu 

peran strategis pertanian di atas 

merupakan tugas yang tidak ringan, 

mengingat jumlah penduduk Indonesia 

yang besar yaitu 252.164.836 jiwa pada 

Tahun 2014, dengan tingkat konsumsi 

beras nasional sebesar 134,64 

kg/kapita/tahun, itu berarti Indonesia 

membutuhkan beras sebesar 33,95 juta 

ton. Namun dengan laju pertumbuhan 

penduduk sebesar 1,49 persen per tahun, 

maka jumlah penduduk Indonesia tahun 

2015 diperkirakan menjadi 255.461.700 

jiwa. Walaupun tingkat konsumsi beras 

Indonesia mengalami penurunan rata-

rata sebesar 1,62 persen per tahun, 

tentunya masih membutuhkan konsumsi 

beras yang tinggi seiring dengan 

meningkatnya jumlah penduduk 

(Kompas, 2011; 2012, BPS, 2014 dan 

Kementerian Pertanian RI, 2014). 

Sedangkan di Kabupaten Badung 

hingga Tahun 2014 luas sawah yang 

masih tersisa adalah 9.984,00 ha, dengan 

indeks pertanaman sekitar 180,67 persen 

maka luas panen padi sawah yang 

terrealisasi adalah sebesar 17.289,23 

hektar atau 12,12 persen dari total luas 

panen padi sawah di Provinsi Bali, yaitu 

seluas 142.697,00 hektar. Sedangkan 

rata-rata produktivitas yang dicapai 

adalah 6,29 ton/ha sehingga produksi 

padi mencapai 108.758,92 ton gabah 

kering panen. Dengan potensi ini 

Kabupaten Badung menyumbang 12,68 

persen produksi padi daerah Bali dengan 

volume 857.944 ton gabah kering panen. 

Produksi gabah/padi tersebut setara 

dengan 64.064,91 ton beras, sedangkan 

kebutuhan beras di Kabupaten Badung 

dengan jumlah penduduk 602.700 jiwa 

dan tingkat konsumsi beras Kabupaten 

Badung 91,88 kg/kapita/tahun adalah 

55.376,08 ton beras/tahun, sehingga 

masih ada surplus beras mencapai 

8.688,83 ton. Kebutuhan beras tersebut 
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belum termasuk untuk industri sebesar 

38,44 ton, rumah makan/restoran sebesar 

9.938,00 ton dan cadangan konsumsi 

penduduk sebesar 6.406,49 ton. Apabila 

ketiga aspek di atas diperhitungkan, maka 

Kabupaten Badung menjadi defisit 

(kekurangan) beras sebanyak 7.694,10 

ton (Dinas Pertanian, Perkebunan dan 

Kehutanan Kabupaten Badung, 2014; dan 

BPS, 2015). 

Pada sisi lain, berbagai aktivitas 

ekonomi di luar sektor pertanian mulai 

memasuki wilayah-wilayah strategis 

pertanian sehingga menyebabkan lahan-

lahan pertanian dengan potensi subur 

mulai terdegradasi. Penyusutan lahan 

atau alih fungsi lahanpun tidak 

terhindarkan, baik itu penyusutan lahan 

pertanian pada umumnya maupun 

pertanian sawah pada khususnya. 

Selain itu kebijakan pembangunan 

nasional sektor pertanian saat ini juga 

dihadapkan pada perubahan tatanan 

politik di Indonesia yang mengarah pada 

era demokratisasi serta perubahan 

tatanan dunia yang mengarah pada 

globalisasi. Dengan demikian tantangan 

internal di sektor pertanian tidak saja 

dituntut untuk mengatasi masalah-

masalah yang sudah ada, namun 

dihadapkan pula pada tuntutan 

demokratisasi yang terjadi di Indonesia 

seperti pemberdayaan wilayah dan 

pemberdayaan petani. Sedangkan 

tantangan eksternal sektor pertanian 

karena tuntutan globalisasi terutama 

untuk negara berkembang diantaranya 

adalah globalisasi agribisnis, liberalisasi 

informasi, liberalisasi perdagangan, 

globalisasi nilai sosial dan lingkungan, 

perubahan selera konsumen dan 

perubahan teknologi (Timmer et al., 

1983). 

Kedua tantangan baik internal 

maupun eksternal sektor pertanian 

tersebut membawa implikasi bahwa 

produk-produk hasil pertanian agar 

mampu bersaing di pasar internasional 

harus memenuhi persyaratan wajib 

(necessary condition), yakni: dihasilkan 

dengan biaya rendah, memberikan nilai 

tambah tinggi, mempunyai kualitas 

tinggi, mempunyai keragaman untuk 

berbagai segmen pasar, mampu 

mensubstitusi produk sejenis (impor). 

Dalam rangka menciptakan struktur 

agribisnis yang tangguh, maka agribisnis 

yang terdiri dari subsistem sarana 

produksi, usahatani, agroindustri, dan 

pemasaran (pemasaran dalam era 

liberalisasi perdagangan) haruslah 

dipadukan dalam keutuhan sistem. Oleh 

karena itu efisiensi dalam segala 

subsistem harus dilakukan. 

Sementara itu melemahnya nilai 

tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika 

Serikat yang terjadi cukup lama ternyata 

secara psikologi juga berimbas pada 
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harga benih, pestisida dan obat-obatan 

pertanian lainnya, dengan demikian 

harga benih (padi, palawija dan 

sayuran), pestisida dan obat-obatan 

pertanian lainnya akan semakin mahal 

sehingga usaha pertanian yang dilakukan 

petani menjadi berskala kecil dan sesuai 

potensi yang ada di desa. Kondisi 

demikian akan berpengaruh kepada 

posisi nilai tukar perdagangan (term of 

trade) komoditas pertanian di era 

perdagangan bebas. 

Berdasarkan kondisi tersebut, 

Kementerian Pertanian selama lima 

tahun ke depan, menyusun strategi 

program peningkatan produksi tanaman 

pangan dengan menempatkan komoditas 

padi sebagai salah satu komoditas 

pangan utama. Fokus peningkatan 

produktivitas padi tersebut melalui 

Gerakan Penerapan Pengelolaan 

Tanaman Terpadu (GPPTT) Padi. 

Disamping itu untuk mendukung 

program peningkatan produksi tanaman 

pangan, khususnya dalam pencapaian 

swasembada pangan nasional, 

pemerintah memberikan subsidi benih, 

pupuk, perbaikan prasarana dan sarana 

pertanian, pengembangan teknologi 

berbasis sumberdaya spesifik lokasi 

(kearifan lokal) dan sesuai 

agroekosistem setempat dengan 

teknologi unggul yang berorientasi 

kebutuhan petani, dan penetapan Harga 

Pembelian Pemerintah (HPP) untuk 

gabah yang berpihak kepada petani 

(Zaini, 2009; Kardinan, 2011). 

Untuk lebih mendorong 

peningkatan produksi dan pendapatan 

petani dalam situasi sulit seperti di atas, 

berbagai upaya telah dilakukan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Badung 

antara lain dengan memberikan subsidi 

ganda pupuk organik dan NPK Phonska. 

Dengan tersedianya fasilitas di atas 

diharapkan dapat meningkatkan 

usahataninya sehingga dapat 

meningkatkan pendapatan dan 

kesejahteraan petani. 

Apakah kebijakan insentif yang telah 

diberikan pemerintah dari sudut ekonomi 

dapat mendorong usahatani padi terutama 

terhadap beberapa hal diantaranya: Apakah 

usaha tani padi sawah di Kabupaten 

Badung masih mempunyai daya saing 

baik berdasarkan keunggulan kompetitif 

maupun keunggulan komparatif dilihat 

dari biaya sumberdaya domestik 

(domestic resource cost)? Apakah 

kebijakan pemerintah saat ini telah 

memberikan proteksi kepada petani 

produsen padi? dan apakah diperlukan 

kebijakan-kebijakan lain dalam rangka 

meningkatkan daya saing komoditas 

padi dalam mendukung swasembada 

pangan nasional?, menjadi permasalahan 

yang akan dicari solusinya dari tulisan 

ini  
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Dari penelitian ini diharapkan akan  

dapat dianalisis daya saing (keunggulan 

kompetitif dan komparatif) komoditas 

padi sawah dilihat dari biaya 

sumberdaya domestik di Kabupaten 

Badung,  kebijakan pemerintah 

berkenaan dengan proteksi kepada 

produsen komoditas padi di Kabupaten 

Badung dan kebijakan-kebijakan lain 

dalam rangka meningkatkan daya saing 

komoditas padi dalam mendukung 

swasembada pangan nasional. 

RERANGKA KONSEPTUAL DAN 

HIPOTESIS 

Bagi Indonesia dan juga masyarakat 

Kabupaten Badung, padi/beras 

merupakan komoditas yang memiliki 

nilai strategis, baik dari segi ekonomi, 

lingkungan hidup, sosial maupun politik. 

Demikian strategisnya isu perberasan 

senantiasa menjadi perhatian 

pemerintah, khususnya menyangkut 

kebijakan perdagangan internasional, 

distribusi, pemasaran dan harga 

domestik. Apalagi perdagangan beras 

secara internasional sangat sensitif 

terhadap perubahan harga beras di 

pasaran dunia dan perubahan nilai tukar. 

Mengingat karakteristik produksi dan 

pemasaran komoditas beras tergolong 

unik dan tidak sama dengan produk-

produk industri dan jasa, menyebabkan 

banyak negara di Asia, seperti 

Bangladesh, Philipina dan Pakistan 

menerapkan langkah perlindungan 

terhadap petani produsennya 

(Sudaryanto dan Rachman, 2000). Oleh 

karenanya, berbagai kalangan 

menganggap bahwa kebijakan fasilitas 

dan perlindungan pemerintah bagi petani 

produsen padi/beras domestik dinilai 

masih relevan. 

Apalagi kondisi sistem produksi 

pertanian di Indonesia yang umumnya 

masih dicirikan: (1) skala usaha kecil 

dan penggunaan modal kecil; (2) 

penerapan teknologi usahatani belum 

optimal; (3) belum adanya sistem 

pewilayahan komoditas yang memenuhi 

azas-azas pengembangan usaha 

agribisnis; (4) penataan produksi belum 

berdasarkan keseimbangan antara supply 

dan demand; dan (5) sistem panen dan 

penanganan pascapanen yang belum 

prima; serta (6) sistem pemasaran hasil 

belum efisien dan harga lebih banyak 

ditentukan oleh pedagang. Akibat dari 

sistem produksi tersebut, maka 

produktivitas dan kualitas hasil belum 

dapat tercapai, produksi bersifat 

musiman, harga tidak stabil, dan 

keamanan pangan produk kurang 

terjamin. Konsekuensi dari kondisi 

tersebut adalah komoditas atau produk 

pertanian meskipun mempunyai 

keunggulan komparatif namun sulit 

diwujudkan menjadi keunggulan 

kompetitif terutama jika tujuan pasarnya 
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adalah ekspor, sedangkan pasar 

domestikpun kebanjiran produk-produk 

pertanian dari luar negeri, seperti pada 

kasus beras, jagung, kedelai, dan buah-

buahan, serta susu (Saptana, 2009). 

METODE PENELITIAN 

Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini merupakan studi kasus 

pada sistim komoditas padi di 

Kabupaten Badung, Provinsi Bali. 

Penentuan lokasi penelitian ini 

dilakukan secara purposive sampling, 

yaitu penentuan lokasi penelitian yang 

dilakukan secara sengaja dengan 

beberapa pertimbangan sebagai berikut. 

a. Kabupaten Badung merupakan salah 

satu sentra produksi tanaman padi 

sawah di Bali setelah Kabupaten 

Tabanan, Gianyar dan Buleleng yang 

memiliki keadaan tanah dan iklim 

yang cocok untuk pertumbuhan 

tanaman padi sawah. 

b Merupakan daerah yang tetap 

melaksanakan program Peningkatan 

Ketahanan Pangan, program 

Pengembangan Agribisnis, dan 

program Peningkatan Kesejahteraan 

Petani. 

c Pemerintah daerah Kabupaten 

Badung sampai saat ini masih 

memberikan perhatian yang besar 

pada komoditas padi sawah, dengan 

direalisasikannya beberapa program 

pertanian berkenaan dengan upaya 

peningkatan daya saing usahatani 

padi sawah serta pemberdayaan 

petani padi. 

d Pada Tahun 2014, rata-rata 

produktivitas padi di Kabupaten 

Badung cukup tinggi sebesar 62,90 

ku/ha, di atas rata-rata produktivitas 

padi Provinsi Bali sebesar 60,12 

ku/ha. 

Penelitian lapangan pada usahatani 

padi sawah untuk memperoleh data dan 

informasi tentang biaya dan penerimaan 

sampai dengan impor pada masa tanam 

2014/2015 dilakukan lebih kurang satu 

bulan, yaitu pada minggu kedua bulan 

Maret hingga minggu kedua bulan April 

2015.  

Penentuan Populasi dan Sampel 

Populasi atau keseluruhan objek 

pengamatan dalam penelitian ini adalah 

ketua-ketua kelompok tani atau pekaseh-

pekaseh yang terhimpun dalam Subak di 

Kabupaten Badung. Berdasarkan data 

Dinas Pertanian, Perkebunan dan 

Kehutanan Kabupaten Badung, bahwa 

Kabupaten Badung memiliki 119 

Subak/Kelompok Tani yang tersebar di 

6 (enam) Kecamatan. 

Penentuan sampel dalam penelitian 

ini adalah ketua - ketua subak / 

kelompok tani (pekaseh) yang dipilih 

secara proporsional random sampling, 

sebanyak 28 % atau 33 sampel dengan 



 

 
 195 Business Management Journal Vol. 12 No. 2 September 2016 

asumsi bahwa jumlah populasi yang ada 

relatif homogen dilihat dari aspek 

usahataninya. 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dikumpulkan dalam 

penelitian ini meliputi, (a) data 

kuantitatif, yakni data yang diukur 

dengan suatu alat ukur tertentu dan 

berbentuk angka-angka seperti input 

fisik, biaya-biaya produksi, produksi, 

harga output, penerimaan, keuntungan, 

biaya distribusi, kurs dolar terhadap 

rupiah dan informasi impor (b) data 

kualitatif, yakni data yang tidak 

berbentuk angka-angka tetapi berupa 

penjelasan yang berhubungan dengan 

objek penelitian, seperti kualitas 

komoditas beras diasumsikan sama 

dengan kualitas beras pecah 5 % 

Vietnam. 

Sumber-sumber data penelitian 

yaitu (1) data primer adalah data yang 

bersumber dari petani padi sawah 

sebagai responden penelitian; dan (2) 

data sekunder adalah data yang 

bersumber dari pihak kedua seperti 

Badan Pusat Statistik (BPS), 

Kementerian Pertanian, Bank Indonesia 

(BI), Dinas Pertanian Tanaman Pangan 

Provinsi Bali, Dinas Pertanian 

Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten 

Badung, serta lembaga lainnya yang 

berkaitan dengan penelitian. 

Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan metode 

survei yang mengambil responden dari 

satu populasi dan menggunakan 

kuesioner sebagai alat pengumpul data 

pokok untuk mewakili seluruh populasi 

yang ada. 

Data dikumpulkan melalui tiga cara 

yaitu (1) wawancara langsung kepada 

responden dengan menggunakan 

kuesioner terstruktur yang telah 

disiapkan, (2) observasi yaitu metode 

pengumpulan data dengan cara 

melakukan pengamatan langsung ke 

lapangan dan (3) Studi kepustakaan, 

yaitu metode pengumpulan data dengan 

mencatat informasi yang relevan dari 

buku-buku, laporan-laporan, jurnal 

ilmiah, majalah dan media sosial. 

Variabel Penelitian 

Penelitian ini terdiri atas beberapa 

variabel yang pengumpulan datanya 

terdiri dari dua jenis data yaitu data 

primer dan sekunder. Variabel data 

primer meliputi: (1) Struktur input 

(tradable inputs dan faktor domestik) 

dan output fisik per hektar. (2) Harga 

privat input yang diperdagangkan dan 

faktor domestik, serta harga output di 

tingkat petani. 

Variabel dari data sekunder adalah: 

(1) Perkembangan luas areal, produksi, 

produktivitas, konsumsi, ekspor dan 

impor komoditas beras di Kabupaten 
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Badung, Provinsi Bali, dan Indonesia. 

(2) Perkembangan produksi, konsumsi 

dan harga beras dunia. (3) 

Perkembangan ekspor dan impor 

komoditas beras dunia. (4) Budidaya 

padi sawah, pengolahan gabah dan 

pemasaran beras. (5) Perkembangan 

nilai tukar dolar US terhadap rupiah. (6) 

Nilai pemilahan kandungan komponen 

input. (7) Faktor konversi harga pasar 

aktual (privat) ke harga bayangan 

(sosial). (8) Perkembangan harga dasar 

dan harga impor pupuk kimia.  

Batasan Operasional Variabel/ Istilah 

Agar penelitian ini tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan, 

maka dalam penelitian ini diberikan 

batasan-batasan. Batasan operasional 

yang digunakan dalam penelitian ini, 

sebagai di bawah ini. 

(1) Harga pasar adalah harga yang 

benar-benar diterima petani atau 

produsen dan di dalamnya 

terdapat kebijakan pemerintah. 

(2) Harga bayangan adalah harga 

pada pasar persaingan sempurna 

yang mewakili biaya imbangan 

sosial yang sesungguhnya. Pada 

komoditas tradable, harga 

bayangan adalah harga yang 

terjadi di pasar internasional. 

(3) Input tradable adalah input 

produksi yang dapat 

diperdagangkan secara 

internasional (seperti pupuk kimia, 

benih, alat produksi, obat-obatan). 

(4) Untuk benih padi penentuan harga 

sosialnya didekati dari harga 

aktualnya, namun karena benih 

padi saat ini masih ada subsidi Rp. 

400,00/kg, maka harga sosial 

adalah harga aktual ditambah 

besarnya subsidi. 

(5) Harga sosial pupuk lain, pestisida, 

herbisida dan fungisida, bentuk 

cair maupun padat digunakan 

harga privat aktual di lokasi 

penelitian, kemudian dikurangi 

tarif impor sebesar 10 persen dan 

pajak pertambahan nilai 7,5 

persen. 

(6) Harga sosial lahan didekati 

dengan mencari opportunity cost 

of landdari komoditas alternatif 

terbaik (the next best alternative 

commodity) pada masa tanam 

2014/2015. Dalam penelitian ini 

Harga sosial lahan merupakan 

keuntungan kotor sebelum 

dikurangi sewa lahan dari 

komoditas alternatif terbaik, yaitu 

kedelai. 

(7) Input non tradable atau faktor 

domestik adalah input produksi 

yang tidak diperdagangkan di 

pasar internasional (seperti tenaga 

kerja, lahan, modal). 
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(8) Output bersifat tradable, dan input 

dapat dipisahkan ke dalam input 

tradable dan faktor domestik 

(input non tradable). 

(9) Output fisik adalah hasil produksi 

usahatani padi sawah, dalam hal 

ini adalah hasil gabah kering 

panen. 

(10) Harga privat input adalah harga 

aktual dari input produksi yang 

dibayar petani padi sawah.  

(11) Harga faktor domestik adalah 

harga input non tradable atau 

faktor domestik yang dibayar oleh 

petani padi sawah berdasarkan 

harga yang berlaku di pasar 

domestik. 

(12) Harga sosial tenaga kerja dihitung 

dengan menggunakan nilai upah 

aktual yang berlaku di lokasi 

penelitian. Hal ini didasari 

pemikiran bahwa aksesibilitas 

lokasi sentra produksi padi pada 

umumnya memadai, sehingga 

mendorong berjalannya pasar 

tenaga kerja di pedesaan dan 

terintegrasinya pasar tenaga kerja, 

baik antar wilayah maupun antar 

sektor. 

(13) Harga sosial traktor dan power 

thresher akan dihitung dengan 

menggunakan nilai sewa aktual 

yang berlaku di lokasi penelitian. 

Hal ini didasari pemikiran bahwa 

pasar jasa alsintan (traktor dan 

power thresher) di lokasi kajian 

sudah berjalan cukup baik dan 

mampu menggambarkan kondisi 

pasar persaingan sempurna. 

(14) Harga bayangan peralatan (sabit, 

cangkul, dll) diproksi dari nilai 

penyusutan aktual per musim. 

(15) Sebagian besar petani padi akses 

terhadap perbankan baik bank 

pemerintah, bank swasta, bank 

asing, bank campuran, bank 

perkreditan rakyat maupun 

lembaga keuangan lainnya, 

sehingga tingkat suku bunga 

dalam penelitian ini menggunakan 

tingkat suku bunga yang 

dikeluarkan Bank Indonesia. 

(16) Harga sosial modal (tingkat 

bunga) diklasifikasikan menurut 

katagori modal kerja (kurang dari 

satu tahun) dan modal investasi 

(lebih dari satu tahun). Rule of 

thumb penentuan harga sosial 

modal (berdasarkan negara lain 

yang setara) untuk investasi 

adalah 10 – 15 persen plus inflasi, 

sedangkan untuk modal kerja 15 – 

20 persen plus inflasi, sehingga 

diperoleh harga bayangan bunga 

modal per musim tanam (empat 

bulan). 

(17) Asumsi makro ekonomi lainya 

adalah sebagai berikut: (1) rata-



198 

 
Business Management Journal Vol. 12 No. 2 September 2016 

rata tingkat suku bunga Bank 

Indonesia musim tanam 

2014/2015 adalah 7,625persen, (2) 

laju inflasi Tahun 2014 (April 

2014–Maret 2015) adalah 6,1142 

persen, (3) tingkat suku bunga 

sosial 21,1142 persen per tahun 

dan (4) rata rata nilai tukar rupiah 

terhadap dollar Amerika pada 01 

Desember 2014 – 31 Maret 2015 

adalah Rp 12.775,35 per US $ 

(Bank Indonesia, 2015). 

(18) Komoditas padi diasumsikan 

mempunyai kualitas yang sama 

dengan padi yang diproduksi di 

luar negeri. 

(19) Eksternalitas sama dengan nol. 

 

Metode Analisis Data 

Analisis penelitian menggunakan 

metode PAM (Policy Analysis Matrix), 

yang dikembangkan oleh Pearson, 

Gotsch dan Bahri (2005).  

Analisis Sensitivitas 

Untuk memperoleh pemahaman 

tingkat sensitivitas (kepekaan) usaha tani 

padi ada beberapa perubahan yang 

mungkin akan terjadi dalam jangka 

pendek sehingga perlu dibuatkan 

simulasi. Adapun perubahan kondisi 

tersebut adalah sebagai berikut.  

(1) Nilai rupiah akan semakin melemah 

(depresiasi) terhadap dollar Amerika 

Serikat menjadi Rp 13.500 per US $ 

dan nilai rupiah akan menguat 

(apresiasi) menjadi Rp 11.900,00 per 

US $ sesuai asumsi dasar ekonomi 

makro Tahun 2015. 

(2) Meningkatnya subsidi output yang 

setara dengan harga bayangan, yaitu 

sebesar Rp 4.949,63/kilogram gabah 

kering panen. 

(3) Adanya subsidi benih padi sebesar 

Rp 5.500,00/kilogram, benih kedelai 

sebesar Rp 10.000,00/kilogram, 

subsidi ganda pupuk NPK Phonska 

sebesar Rp 8.00,00/kg dan pupuk 

organik sebesar Rp 400,00/kg dari 

kegiatan APBD Kabupaten Badung. 

(4) Ada kecenderungan bahwa 

produktivitas gabah semakin 

berkurang karena penggunaan benih 

berkualitas bukan F1 (generasi 

pertama) tetapi turunannya, dan 

adanya serangan hebat 

hama/penyakit. Bila teknologi 

produksi tidak berkembang, hasil 

gabah akan berkurang sampai 20 

persen. Kasus ini bisa saja dijumpai 

di beberapa daerah produksi seperti 

di Kabupaten Badung, yang 

menyebabkan petani menderita 

kerugian. 

Dalam penelitian ini dianalisis titik 

impas pada harga ekonomi untuk 

mengetahui tingginya tingkat 

keuntungan ekonomi usahatani padi 

sawah di Kabupaten Badung. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Asumsi Ekonomi Makro 

Asumsi makro ekonomi yang 

digunakan adalah rata-rata tingkat suku 

bunga Bank Indonesiadan rata – rata 

nilai tukar rupiah terhadap dollar US (Rp 

per US Dollar) selama musim tanam 

padi dari bulan Desember 2014 sampai 

dengan bulan Maret 2015. 

Tingkat suku bunga sosial (social 

interest rate) menggunakan pendekatan 

dari besarnya social opportunity cost of 

capital Negara di Asia Tenggara yang 

diasumsikan sebesar 15% per tahun 

ditambah dengan laju inflasi nasional 

pada tahun penelitian. Rata – rata laju 

inflasi nasional pada tahun 2014 adalah 

6,11 persen sehingga tingkat suku bunga 

sosial berada pada kisaran 21,11 persen 

per tahun atau 7,04 persen per musim. 

Tabel 3.1 

Asumsi Ekonomi Makro 

Asumsi Ekonomi Makro Jumlah 

Tingkat suku bunga Bank Indonesia (persen per musim) 7,63 % 

Tingkat suku bunga sosial (persen per tahun) 21,11 % 

    Tingkat suku bunga sosial (persen per musim) 7,04 % 

Nilai tukar rupiah (Rp/$)   

Rata-rata 01 Desember 2014 – 31 Maret 2015 12.775,35 

Sumber : Pearson, Gotsch dan Bahri (2005) dan Bank Indonesia (2015). 

 

Analisis Keuntungan Komoditas Padi 

Sawah di Kabupaten Badung 

Dua aspek keuntungan komoditas 

padi, yaitu Keuntungan privat (finansial) 

dan Keuntungan sosial (ekonomi). 

Dalam analisis keuntungan finansial, 

maka penerimaan dan biaya (input) 

didasarkan pada tingkat harga pasar atau 

harga aktual yang diperoleh dari 

usahatani maupun pengolahan hasil. 

Harga tersebut sudah dipengaruhi oleh 

kebijakan pemerintah, seperti subsidi, 

bunga modal, proteksi dan bea masuk. 

Sehingga subsidi, bunga modal, proteksi 

dan bea masuk merupakan biaya dan 

keuntungan usaha. Keuntungan finansial 

diharapkan mempunyai nilai positif dan 

meningkat dari waktu ke waktu. 

Sedangkan keuntungan ekonomi 

dihitung jika terjadi pada pasar 

persaingan sempurna, dimana tidak ada 

kegagalan pasar dan campur tangan atau 

kebijakan pemerintah. Pada analisis 

keuntungan ekonomi, penerimaan dan 

biaya (input) didasarkan pada tingkat 

harga sosial atau harga bayangan 

(shadow price), maka pajak dan subsidi 

dianggap sebagai suatu pembayaran 

aliran sehingga tidak mempengaruhi 

arus biaya dan penerimaan.  
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Suatu usahatani yang 

menguntungkan secara finansial belum 

tentu menguntungkan secara ekonomi. 

Hal tersebut dimungkinkan, misalnya 

karena terdapat subsidi pada input 

produksi sehingga keuntungan finansial 

akan meningkat, namun keuntungan 

ekonomi tetap atau mengalami 

penurunan. Apabila tidak disertai 

peningkatan produktivitas dan atau 

harga output, maka secara ekonomi 

kebijakan subsidi tersebut tidak akan 

meningkatkan keuntungan ekonomi. 

Analisis keuntungan finansial 

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

keuntungan finansial usahatani padi 

sawah di Kabupaten Badung adalah 

sebesar Rp 8.343.248,82 per hektar, 

dengan nilai R/C atau PBCR sebesar 

1,47. Dari hasil tersebut dapat dikatakan 

bahwa petani padi di Kabupaten Badung 

telah memperoleh keuntungan dalam 

melaksanakan usahatani padi. 

Dapat dikatakan bahwa usahatani 

padi sawah di Kabupaten Badung secara 

finansial layak untuk dikembangkan, 

karena rasio R/C atau PBCR lebih besar 

dari 1. Menurut Pearson, Gotsch dan 

Bahri (2005) suatu aktivitas ekonomi 

yang mempunyai keuntungan finansial 

diatas normal merupakan indikator 

bahwa pengembangan aktivitas ekonomi 

tersebut masih dimungkinkan. 

Perhitungan keuntungan finansial atau 

kelayakan usahatani padi sawah di 

Kabupaten Badung disajikan pada Tabel 

3.2. 

Tabel 3.2 

Keuntungan Finansial Usahatani Padi Sawah di Kabupaten Badung 

Masa Tanam 2014/2015 

Uraian  
Usahatani Padi 

(Rp/Ha) 

Total penerimaan  25.942.984,73 

Total biaya  17.599.735,92 

Keuntungan finansial  8.343.248,82 

PBCR (private benefit-

cost ratio) 

 1,47 

Sumber : Data primer. 

 

Analisis keuntungan ekonomi 

Berdasarkan analisis maka 

keuntungan ekonomi usahatani padi 

sawah tingkat petani di Kabupaten 

Badung adalah Rp 11.373.037,50 per 

hektar per musim tanam. Nilai R/C atau 

SBCR dalam analisis ini sebesar 1,50. 

Secara umum dapat dikatakan bahwa 

sistem usahatani padi sawah juga layak 

secara ekonomi, karena rasio R/C atau 

SBCR lebih besar dari 1. Hasil 

perhitungan keuntungan ekonomi atau 
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kelayakan usahatani padi sawah secara 

ekonomi selengkapnya disajikan pada 

Tabel 3.3 

Tabel 3.3 

Keuntungan Ekonomi Usahatani Padi Sawah di Kabupaten Badung 

Masa Tanam 2014/2015 

Uraian  
Usahatani Padi 

(Rp/Ha) 

Total penerimaan  33.926.930,74 

Total biaya  22.553.893,24 

Keuntungan finansial  11.373.037,50 

SBCR (social benefit-

cost ratio) 

 1,50 

Sumber: Data primer. 

 

Apabila sebuah sistem usahatani 

menghasilkan keuntungan sosial 

(ekonomi) yang positif, berarti usahatani 

tersebut dapat bersaing pada tingkat 

harga internasional, tanpa bantuan 

kebijakan pemerintah apapun. Karena 

keuntungan privat (finansial) dan 

keuntungan sosial (ekonomi) usahatani 

padi sawah adalah positif, maka 

usahatani padi sawah di Kabupaten 

Badung memiliki keuntungan kompetitif 

dan keuntungan komparatif dalam 

menggunakan sumberdaya ekonomi. 

Analisis Daya Saing Komoditas Padi 

Sawah Di Kabupaten Badung 

Daya saing dapat dianalisis melalui nilai 

rasio pada metode Policy Analysis 

Matrix (PAM). Ada dua rasio yang 

digunakan untuk menilai daya saing, 

yaitu rasio biaya privat (Privat Cost 

Ratio atau PCR) dan rasio biaya 

domestik (Domestic Resourse Cost Ratio 

atau DRC). Nilai PCR merupakan 

ukuran daya saing atau efisiensi pada 

nilai finansial atau keunggulan 

kompetitif. Rasio ini dapat digunakan 

sebagai indikator untuk mencapai tujuan 

dari kegiatan usahatani yaitu 

memperoleh keuntungan maksimum. 

Supaya diperoleh nilai keuntungan 

maksimum maka petani selalu berusaha 

meminimumkan nilai PCR, misalnya 

dengan meminimumkan pengeluaran 

biaya faktor domestik atau dengan cara 

memaksimumkan nilai tambah, yaitu 

dengan cara meminimumkan input 

tradabel. Itu berarti keunggulan 

kompetitif akan dicapai jika nilai PCR 

lebih kecil dari satu (PCR < 1), 

sebaliknya tidak mempunyai keunggulan 

kompetitif jika PCR > 1.  

Hasil analisis dengan menggunakan 

metode Policy Analysis Matrix (PAM) 

menunjukkan bahwa usahatani padi 

sawah di Kabupaten Badung merupakan 

sistem usahatani yang menguntungkan 
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dan memiliki keunggulan kompetitif, 

karena besarnya rasio biaya privat 

(PCR) untuk sistem usahatani padi 

sawah pada masa tanam 2014/2015 

adalah 0,66. Itu berarti usahatani padi 

sawah di atas bisa diusahakan, karena 

untuk menghasilkan satu unit nilai 

tambah memerlukan biaya domestik 

yang lebih kecil dari satu unit. 

Perhitungan nilai PCR selengkapnya 

seperti Tabel 3.4 berikut. 

Tabel 3.4 

Analisis PCR dan DRC Usahatani Padi Sawah Di Kabupaten Badung 

Pada Masa Tanam 2014/2015 

 Penerimaan 

Biaya-biaya 

Keuntungan PCR DRC Input 

Tradabel 

Faktor 

Domestik 

MT 2014/2015 

Privat 

Sosial 

Divergensi 

 

 

 

25.942.984,73 

33.926.930,74 

-7.983.946,00 
 

 

 

1.427.389,06 

1.724.987,95 

-297.598,89 
 

 

 

16.172.346,86 

20.828.905,29 

-4.656.558,43 
 

 

 

8.343.248,82 

11.373.037,50 

-3.029.788,68 
 

 

 

0,66 

 

 

0,65 

Sumber: Data primer. 

 

Sedangkan nilai DRC merupakan 

ukuran daya saing secara internasional 

atau keunggulan komparatif suatu 

komoditas. Rasio ini untuk menilai 

suatu aktifitas ekonomi (layak atau 

tidak layak) ditinjau dari segi 

pemanfaatan sumberdaya domestik 

yang digunakan. Usahatani suatu 

komoditas dikatakan mempunyai daya 

saing secara internasional jika rasio 

DRC < 1, artinya komoditas tersebut 

lebih menguntungkan jika diusahakan 

di dalam negeri dari pada diimpor. 

Sebaliknya jika rasio DRC > 1 berarti 

usahatani suatu komoditas tidak 

mempunyai daya saing internasional 

atau secara ekonomi tidak layak untuk 

diusahakan karena terjadi pemborosan 

sumberdaya domestik. Sehingga pada 

kondisi seperti ini akan lebih 

menguntungkan jika komoditas tersebut 

diimpor daripada diusahakan di dalam 

negeri.  

Nilai DRC memainkan fungsi yang 

sama seperti PCR, hanya berbeda dalam 

dasar penilaian harga. Jika PCR dinilai 

dalam harga privat (finansial) yang 

sudah dipengaruhi kebijakan 

pemerintah, maka DRC dinilai 

berdasarkan harga sosial (ekonomi). 

Berdasarkan perhitungan seperti pada 

Tabel 3.4 di atas, maka nilai rasio 

sumberdaya domestik atau Domestic 

Resourse Cost (DRC) usahatani padi 

sawah pada masa tanam 2014/15 atau 

musim hujan di Kabupaten Badung 

adalah 0,65. Nilai-nilai tersebut 

menunjukkan bahwa untuk 
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mendapatkan 1 unit nilai tambah 

diperlukan biaya domestik sebesar 0,65 

unit pada usahatani padi sawah pada 

musim hujan. Dalam kaitan 

perdagangan internasional maka nilai 

rasio DRC usahatani padi sawah pada 

musim hujan sebesar 0,65artinya bahwa 

setiap 1 $ US devisa negara yang 

dikeluarkan untuk mengimpor padi, jika 

diproduksi di dalam negeri hanya 

dibutuhkan biaya 0,65 $ US.  

Dari uraian di atas, untuk 

memenuhi kebutuhan beras nasional 

yang tiap tahun nilai impornya cukup 

besar dan untuk menghemat devisa 

negara dari sektor non-migas, maka 

Kabupaten Badung sangat cocok jika 

dijadikan sebagai salah satu sentra 

pengembangan usahatani padi nasional. 

Salah satu faktor yang 

menyebabkan komparatifnya suatu 

sistem usahatani padi sawah di 

Kabupaten Badung adalah penggunaan 

input tradable dan domestik yang 

biayanya cukup tepat. Penggunaan 

biaya input tradable pada usahatani 

padi sawah yang sebagian besar berupa 

pengadaan pupuk anorganik, benih, 

pestisida dan herbisidadalam jumlah 

yang tepat dan sesuai dengan paket 

teknologi anjuran. Disamping itu 

berkurangnya serangan organisme 

pengganggu tanaman pada masa tanam 

2014/2015 menyebabkan petani 

menerapkan prinsip pengendalian hama 

terpadu dan menggunakan sedikit 

pestisida, berarti petani telah 

meminimumkan biaya input tradable. 

Meminimumkan biaya input tradable 

dalam sistem usahatani padi sawah 

dapat meminimumkan DRC. 

Meminimumkan nilai DRC ekivalen 

dengan memaksimumkan keuntungan 

ekonomi (sosial). 

Dari hasil analisis PCR dan DRC 

pada usahatani padi sawah di atas 

menunjukkan bahwa nilai PCR < 1 dan 

DRC < 1, dengan demikian usahatani 

padi sawah di Kabupaten Badung 

mempunyai keunggulan kompetitif dan 

keunggulan komparatif. Selain itu juga 

diketahui bahwa nilai PCR pada 

usahatani padi sawah mempunyai nilai 

yang lebih tinggi daripada nilai DRC-

nya, atau PCR > DRC. Keadaan ini 

memberi arti bahwa untuk 

menghasilkan satu unit nilai tambah 

memerlukan faktor domestik yang lebih 

besar dibandingkan dengan tanpa 

adanya kebijakan pemerintah. Dengan 

kata lain masih diperlukan kebijakan 

pemerintah untuk menunjang daya 

saing pada nilai finansial. Kebijakan 

pemerintah yang sesuai untuk 

meningkatkan daya saing secara 

finansial adalah meningkatkan harga 

gabah (subsidi output) di tingkat petani. 
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Dampak Kebijakan Pemerintah 

Divergensi 

Tabel 3.4 menunjukkan bahwa 

divergensi dalam penerimaan (revenue) 

pada usahatani padi sawah di 

Kabupaten Badung pada masa tanam 

2014/2015 atau musim hujan sebesar –

Rp 7.983.946,00 per hektar, disebabkan 

oleh perbedaan harga privat yang 

diterima petani dengan harga sosialnya. 

Divergensi usahatani padi sawah ini 

bernilai negatif, hal ini menunjukkan 

bahwa konsumen membeli dan 

produsen (petani) menerima dengan 

harga yang lebih rendah dari harga 

seharusnya. Itu berarti kebijakan 

pemerintah mengenai harga gabah yang 

tertuang dalan Inpres No. 5 Tahun 2015 

berdampak merugikan produsen 

(petani) atau subsidi output yang 

diberikan belumdapat meningkatkan 

kesejahteraan petani. 

Sedangkan divergensi input yang 

diperdagangkan (tradable) pada 

usahatani padi sawah sebesar – Rp 

297.598,89 per hektar disebabkan oleh 

perbedaan harga privat dengan harga 

sosialnya. Dari hasil analisis tersebut 

divergensi input tradabel bernilai 

negatif artinya terdapat kebijakan yang 

menghasilkan harga privat yang lebih 

rendah atau petani sebagai konsumen 

membayar harga input secara 

keseluruhan lebih murah daripada harga 

sosialnya (pasar internasional). Nilai 

negatif pada divergensi input tradabel 

menunjukkan adanya kebijakan subsidi. 

Hal ini berarti bahwa usahatani padi 

sawah di Kabupaten Badung pada masa 

tanam 2014/2015 menerima subsidi 

input. Subsidi input dari pemerintah 

yang diterima petani pada usahatani 

padi sawah pada masa tanam 

2014/2015 adalah benih, pupuk Urea, 

pupuk lain, pestisida dan herbisida. 

Input faktor domestik adalah input 

produksi yang harganya ditentukan oleh 

pasar domestik. Perbedaan harga 

finansial dan harga ekonomi tidak 

semata-mata disebabkan oleh kebijakan 

pajak atau subsidi, tetapi juga adanya 

unsur perbedaan penilaian pada faktor 

domestik. Penilaian upah tenaga kerja, 

biaya kapital pada nilai finansial, 

penyusutan alat pertanian, pajak lahan 

dan sewa lahan tidak dimasukkan 

dalam perhitungan nilai ekonomi. Dari 

Tabel 3.4 dapat diketahui bahwa 

divergensi faktor domestik pada 

usahatani padi sawah menunjukkan 

nilai negatif, yaitu sebesar – Rp 

4.656.558,43 per hektar. Nilai 

divergensi faktor domestik yang negatif 

menunjukkan adanya perbedaan 

penilaian yang lebih rendah pada harga 

finansial, karena tidak berkembangnya 

sistem sewa lahan. 
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Divergensi tenaga kerja pada 

usahatani padi sawah sama dengan nul, 

karena tidak ada perbedaan biaya 

tenaga kerja privat (finansial) dan sosial 

(ekonomi). Sedangkan divergensi pada 

biaya modal timbul sebagai akibat dari 

biaya modal (tingkat bunga) sosial lebih 

rendah dari tingkat bunga privatnya. 

Tingkat bunga privat adalah 7,63% 

/musim, sementara tingkat bunga sosial 

adalah 7,04%/musim. 

Divergensi biaya-biaya lain (seperti 

penyusutan alat pertanian, iuran subak, 

pajak lahan dan lain-lain biaya) sama 

dengan nul, karena tidak ada perbedaan 

biaya-biaya lain baik dalam nilai privat 

(finansial) maupun sosial (ekonomi). 

Divergensi biaya lahan disebabkan 

oleh perbedaan nilai sewa lahan privat 

(finansial) jauh lebih rendah dari 

keuntungan yang mungkin dicapai 

seandainya lahan tersebut digunakan 

untuk usahatani komoditas kedelai. 

Besarnya selisih ini disebabkan oleh 

kurang berkembangnya sistem sewa 

lahan. Seperti apa yang ditemukan di 

lapangan, sedikit sekali petani yang 

menyewa maupun menyewakan 

lahannya. 

Keuntungan privat (finansial) pada 

usahatani padi sawah adalah sebesar Rp 

8.343.248,82 per hektar sementara 

keuntungan sosialnya (ekonomi) adalah 

sebesar Rp 11.373.037,50 per hektar. 

Kedua nilai ini menimbulkan divergensi 

keuntungan bersih (net profit) yang 

negatif sebesar – Rp 3.029.788,68 per 

hektar, itu berarti bahwa kebijakan 

insentif yang ada belum membuat 

usahatani padi sawah efisien. 

Tingkat proteksi 

Kebijakan pemerintah dalam 

analisis PAM dapat pula dilihat melalui 

rasio antara nilai pada baris pertama 

(harga privat) dengan nilai pada baris 

kedua (harga sosial). Rasio lebih sering 

digunakan karena bisa digunakan untuk 

membandingkan berbagai sistem 

usahatani dengan output yang berbeda. 

Rasio PAM untuk menduga adanya 

distorsi kebijakan dan atau tingkat 

proteksi pada usahatani padi sawah di 

Kabupaten Badungdisajikan pada Tabel 

3.5.
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Tabel 3.5 

Rasio PAM Usahatani Padi Sawah di Kabupaten Badung 

Pada Masa Tanam. 2014/2015 

No. Rasio Nilai 

1. NPCO (Nominal Protection Coefficient on Output) 0,76 

2. NPCI (Nominal Protection Coefficient on Input) 0,83 

3. EPC (Effective Protection Coefficient) 0,76 

4. PC (Profitability Coefficient) 0,73 

5. SRP (Subsidy Ratio to Producers) -0,09 

Sumber: Data primer. 

 

Dampak kebijakan output 

Rasio yang digunakan untuk 

mengukur divergensi dalam penerimaan 

(output transfers) disebut Nominal 

Protection Coefficient on Output 

(NPCO). Nilai NPCO usahatani padi 

sawah di Kabupaten Badung adalah 

0,76. Nilai ini menunjukkan bahwa 

petani menerima harga privat 24% lebih 

rendah dari harga paritas impor (harga 

dunia). Dapat dikatakan bahwa petani di 

Kabupaten Badung dalam melakukan 

usahatani padi sawah belum menikmati 

subsidi output dari pemerintah. 

Jika komoditas beras/padi 

merupakan komoditas ekspor, maka 

nilai NPCO yang lebih kecil dari satu 

sebenarnya dapat memacu ekspor. Hal 

ini disebabkan karena harga beras di 

pasar internasional yang lebih tinggi 

daripada harga beras di dalam negeri. 

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap 

dollar Amerika pada periode penelitian 

ini menyebabkan perbedaan harga 

output, antara harga output finansial 

dengan harga output ekonomi. 

Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap 

dollar Amerika tersebut telah 

membebankan produsen dalam negeri. 

Untuk melindungi produsen (petani) 

diperlukan suatu kebijakan yang dapat 

memacu peningkatan produksi baik 

kuantitas maupun kualitas beras dan 

merangsang kegiatan ekspor. 

Dampak kebijakan input  

Rasio yang digunakan untuk 

mengukur divergensi input tradabel 

(input transfers) disebut Nominal 

Protection Coefficient on Input (NPCI). 

Nilai NPCI untuk usahatani padi sawah 

di Kabupaten Badung adalah 0,83. Nilai 

NPCI yang lebih kecil dari satu 

menunjukkan bahwa terdapat proteksi 

terhadap produsen input tradabel, 

sedangkan sektor yang menggunakan 

input tersebut yaitu produsen (petani) 

pelaku usahatani padi diuntungkan 

dengan rendahnya harga input tradabel. 

Itu berarti petani membayar 17% lebih 



208  

 
Business Management Journal Vol. 12 No. 2 September 2016 

murah dari harga sosialnya. Murahnya 

input tradabel tersebut disebabkan oleh 

subsidi dari pemerintah berupa benih 

dan pupuk urea, serta adanya pengenaan 

tarif impor dan pajak pertambahan nilai 

terhadap pupuk lain, pestisida dan 

herbisida (sampai 20%). Seperti 

diketahui bahwa pemerintah secara 

bertahap telah melakukan deregulasi 

dalam bentuk pengurangan tarif bea 

masuk (impor) produk pertanian dan 

pencabutan subsidi pupuk, namun masih 

terdapat kebijakan pemerintah atau 

distorsi pasar pada input tradabel yang 

menguntungkan produsen (petani) 

pelaku usahatani padi sawah dan 

merugikan produsen input tradabel 

karena membuat harga input tradabel 

yang dibayar produsen (petani) menjadi 

lebih murah dibanding tidak ada 

kebijakan atau distorsi pasar. 

Transfer gabungan  

Effective Protection Coefficient 

(EPC) menunjukkan dampak gabungan 

policy tranfers dari input dan output 

tradabel. EPC adalah rasio nilai tambah 

dalam nilai finansial dengan nilai 

tambah dalam nilai ekonomi. Nilai EPC 

menggambarkan sejauh mana seluruh 

kebijakan pemerintah yang ada bersifat 

melindungi atau menghambat suatu 

sistem komoditas. Dengan demikian 

besarnya proteksi efektif yang dinikmati 

petani sangat tergantung dari kombinasi 

transfer output dan transfer input. 

Pada Tabel 3.5 nilai EPC usahatani 

padi sawah tersebut lebih kecil dari satu, 

yaitu sebesar 0,76. Nilai ini 

menunjukkan bahwa secara keseluruhan, 

baik petani maupun sistem komoditas di 

Kabupaten Badung mengalami 

disproteksi sebesar 24%. Itu berarti 

adanya kebijakan terhadap output dan 

input secara keseluruhan merugikan 

petani dan sistem komoditas, karena 

nilai tambah dalam nilai finansial lebih 

kecil dari nilai tambah dalam nilai 

sosial. Rendahnya proteksi efektif yang 

diterima petani pada usahatani padi 

sawah pada masa tanam 2014/2015 atau 

musim hujan tersebut dikarenakan selain 

petani membayar input tradabel 17% 

lebih murah dari harga sosialnya, juga 

petani menerima harga output (privat) 

sebesar 24% lebih rendah dari harga 

yang seharusnya (paritas impor atau 

harga internasional). 

Transfer bersih 

Net tranfers merupakan inti dari 

hasil sebuah analisis PAM. Nilai ratio 

yang berhubungan dengan net transfer 

adalah Profitability Coefficient (PC). PC 

mengukur dampak seluruh transfer 

terhadap keuntungan privat, dengan 

perkataan lain nilai PC merupakan 

ukuran relatif transfer bersih yang 

mengakibatkan keuntungan finansial 
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lebih besar atau lebih kecil dari 

keuntungan ekonomi. PC juga 

merupakan pengembangan dari EPC 

dengan memasukkan biaya faktor 

domestik. Nilai PC untuk usahatani padi 

sawah di Kabupaten Badung adalah 

0,73. Nilai ini menunjukkan keuntungan 

privat (finansial) yang jauh lebih besar, 

yaitu lebih dari 0,73 kali lipat dari 

keuntungan sosial (ekonomis). 

Berdasarkan nilai PC ini dapat dikatakan 

bahwa secara keseluruhan berbagai 

kebijakan pemerintah yang diterapkan 

pada sistem komoditas padi sawah 

mengakibatkan keuntungan (surplus) 

bertambah. 

Subsidy Ratio to Producers (SRP) 

adalah ukuran dari gabungan seluruh 

transfer effects yang terjadi. Ratio ini 

merupakan perbandingan antara nilai net 

transfer dengan nilai output 

(penerimaan) yang dihitung pada tingkat 

harga dunia (penerimaan sosial atau 

social revenue). Dengan demikian SRP 

menunjukkan sejauh mana penerimaan 

(revenue) meningkat atau menurun 

karena terjadinya transfer. Nilai SRP 

usahatani padi sawah sebesar – 0,09. 

Artinya, divergensi antara keuntungan 

finansial dan ekonomi pada usahatani 

padi sawah sekitar – 9% dari pendapatan 

kotor (gross profit). Besarnya transfer 

negatif (negative transfers) di atas 

menunjukkan bahwa secara umum 

kebijakan pemerintah atau distorsi pasar 

yang ada memberikan dampak yang 

merugikan bagi petani padi sawah, 

karena petani padi sawah menerima 

subsidi negatif dibandingkan jika tidak 

ada kebijakan pemerintah. 

Analisis Titik Impas Harga Ekonomi 

Usahatani padi sawah di Kabupaten 

Badung akan mencapai titik impas, yaitu 

pada keuntungan ekonomi nul, ketika 

harga gabah internasional pada usahatani 

padi sawah pada masa tanam 2014/2015 

sebesar Rp 3.290,41/kg. Analisis titik 

impas selengkapnya seperti pada Tabel 

3.6 berikut. 

 

 

Tabel 3.6 

Analisis Titik Impas Harga Ekonomi Usahatani Padi Sawah  

di Kabupaten Badung Masa Tanam 2014/2015 

Uraian  
Padi Sawah 

MT 2014/2015 

Produksi (kg/ha) 

Total biaya ekonomi (Rp/ha) 

Harga ekonomi (Rp/kg) 

 6.854,43 

22.553.893,24 

3.290,41 

Sumber: Data primer. 
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Sedangkan harga gabah secara 

ekonomi yang diterima petani selama 

periode penelitian pada usahatani padi 

sawah adalah Rp 4.949,63/kg lebih 

tinggi dari titik impas. Tingginya harga 

ekonomi ini, mencerminkan risk 

premium yang ditanggung oleh importir 

beras jauh di atas titik impas dan 

menunjukkan tingginya keuntungan 

ekonomi yang diterima petani.  

Analisis Sensitivitas 

Beberapa kondisi yang mungkin 

terjadi dalam jangka pendek dan bersifat 

tidak menguntungkan adalah sebagai 

berikut: 

(1) Nilai rupiah akan semakin melemah 

(depresiasi) terhadap dollar Amerika 

Serikat menjadi Rp 13.500 per US $ 

dan nilai rupiah akan menguat 

(apresiasi) menjadi Rp 11.900,00 per 

US $ sesuai asumsi dasar ekonomi 

makro Tahun 2015. 

(2)  Meningkatnya subsidi output yang 

setara dengan harga bayangan, yaitu 

sebesar Rp 4.949,63/kilogram gabah 

kering panen. 

(3) Adanya subsidi benih padi sebesar 

Rp 5.500,00/kilogram, benih kedelai 

sebesar Rp 10.000,00/kilogram, 

subsidi ganda pupuk NPK Phonska 

sebesar Rp 8.00,00/kg dan pupuk 

organik sebesar Rp 400,00/kg dari 

kegiatan APBD Kabupaten Badung. 

(4) Ada kecenderungan bahwa 

produktivitas gabah semakin 

berkurang karena penggunaan benih 

berkualitas bukan F1 (generasi 

pertama) tetapi turunannya, dan 

adanya serangan hebat 

hama/penyakit. Kalau teknologi 

produksi tidak berkembang, hasil 

gabah akan berkurang sampai 20 

persen. Kasus ini bisa saja dijumpai 

di beberapa daerah produksi seperti 

di Kabupaten Badung, yang 

menyebabkan petani menderita 

kerugian. 

Nilai tukar merupakan salah satu 

komponen ekonomi makro yang sangat 

luas pengaruhnya dalam perdagangan 

internasional. Nilai tukar yang dipakai 

untuk menganalisis sensitivitas 

usahatani padi sawah adalah nilai tukar 

aktual. Pemerintah selalu mempengaruhi 

nilai tukar melalui kebijakan moneter 

untuk menjaga stabilitas nilai tukar 

rupiah terhadap US $ dengan melepas 

cadangan devisa melalui Bank 

Indonesia. 

Melemahnya nilai tukar rupiah 

(depresiasi) dari Rp 12.775,35/US$ 

menjadi Rp 13.500,00/US$ secara 

analisis akan semakin meningkatkan 

daya saing pada nilai ekonomis 

(keunggulan komparatif) dari usahatani 

padi sawah di Kabupaten Badung, 

karena nilai DRC cenderung menurun 
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menjadi 0,64 bahkan tidak menurunkan 

daya saing pada nilai finansial 

(keunggulan kompetitif)karena nilai 

PCR tidak mengalami perubahan. 

Namun dari subsidi output yang 

diberikan pemerintah, petani padi akan 

semakin teraniaya karena nilai NPCO 

menjadi 0,74sehingga mengakibatkan 

petani menerima harga privat 26% lebih 

rendah dari harga paritas impor (harga 

dunia). Dapat dikatakan bahwa petani di 

Kabupaten Badung dalam melakukan 

usahatani padi sawah masih belum 

menikmati subsidi output dari 

pemerintah. Sebaliknya dari subsidi 

Input terdapat proteksi terhadap 

produsen input tradabel dan petani 

sebagai pelaku utama usahatani padi 

diuntungkan dengan rendahnya harga 

input tradabelhingga 20% lebih murah 

dari harga sosialnya. 

Melemahnya nilai tukar rupiah juga 

berdampak terhadap transfer gabungan 

dari input dan output tradabel (EPC), 

tingkat keuntungan privat atas tingkat 

keuntungan sosial (PC) dan transfer 

effects (SRP) yang cenderung 

mengalami penurunan. Nilai EPC turun 

menjadi 0,73 itu berarti bahwa dengan 

melemahnya nilai tukar rupiah 

(depresiasi) dari Rp 12.775,35/US$ 

menjadi Rp 13.500,00/US$ baik petani 

maupun sistem komoditas di Kabupaten 

Badung semakin tidak terproteksi 

(semakin mengalami kerugian dimana 

nilai tambah dalam nilai finansial 

semakin berkurang dari nilai tambah 

dalam nilai sosial) sebesar 27%. 

Sedangkan nilai PC sebesar 0,69 

menunjukkan bahwa keuntungan privat 

(finansial) atas keuntungan ekonomis 

masih sebesar 0,69 kali lipat. Secara 

keseluruhan transfer effects yang terjadi 

masih bernilai negatif sebesar  – 0,11 

yang mengindikasikan bahwa secara 

umum kebijakan pemerintah atau 

distorsi pasar yang ada masih 

memberikan dampak yang merugikan 

bagi petani padi sawah. Besarnya  

divergensi antara keuntungan finansial 

dan ekonomi pada usahatani padi sawah 

sekitar – 11% dari pendapatan kotor 

(gross profit). 

Sebaliknya menguatnya nilai tukar 

rupiah (apresiasi) dari Rp 

12.775,35/US$ menjadi Rp 

11.900,00/US$ belum menunjukkan 

kehilangan daya saing pada nilai 

finansial (keunggulan kompetitif) dan 

pada nilai ekonomis (keunggulan 

komparatif) atau petani dan sistim 

komoditas padi sawah masih 

diuntungkan, namun terdapat 

kecenderungan bahwa menguatnya nilai 

tukar rupiah akan melemahkan daya 

saing pada nilai ekonomisnya 

(keunggulan komparatif). Hal ini 
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dikarenakan nilai DRC semakin 

meningkat (nilai DRC menjadi 0,66). 

Menguatnya nilai rupiah terhadap 

dollar Amerika (US$) juga akan 

meningkatkan nilai NPCO, NPCI, EPC, 

PC dan SRP usahatani padi sawah di 

Kabupaten Badung. Namun penguatan 

nilai tukar sebesar Rp 11.900,00/US$ ini 

masih belum memproteksi petani atau 

petani belum menerima insentif dari 

pemerintah. 

Dari hasil analisis di atas tampak 

bahwa betapa sensitifnya usahatani padi 

sawah terhadap perubahan nilai tukar. 

Keunggulan komparatif menurun secara 

proporsional ketika rupiah terapresiasi, 

begitu sebaliknya keunggulan 

komparatif meningkat secara 

proporsional ketika rupiah terdepresiasi. 

Tetapi semakin menguatnya nilai tukar 

rupiah maka semakin besar 

kemungkinan petani untuk memperoleh 

insentif (proteksi) pemerintah. 

Hasil analisis sensitivitas usahatani 

padi sawah di Kabupaten Badung pada 

nilai tukar Rp 11.900,00/$US dan Rp 

13.500,00/$US selengkapnya disajikan 

pada Tabel 3.7. 

Meningkatnya subsidi output yang 

setara dengan harga bayangan, yaitu 

sebesar Rp 4.949,63/kilogram gabah 

kering panen, menunjukkan bahwa pada 

kondisi ini usahatani padi sawah di 

Kabupaten Badung akan terjadi 

peningkatan nilai NPCO, EPC, PC dan 

SRP sedangkan nilai NPCI dan DRC 

tidak berubah (tetap) bahkan nilai PCR 

turun menjadi 0,58. Keadaan ini 

menunjukkan bahwa usahatani padi 

sawah di Kabupaten Badung tetap 

memiliki daya saing pada nilai finansial 

dan ekonomis (PCR dan DRC < 1), 

bahkan usahatani padi sawah akan 

semakin kompetitif dibandingkan 

sebelumnya. karenadapat menurunkan 

nilai PCR. 

  



 

 
 211 Business Management Journal Vol. 12 No. 2 September 2016 

Tabel 3.7 

Analisis Sensitivitas Usahatani Padi Sawah Pada Nilai Tukar  

Rp 11.900,00/$USdan Rp 13.500,00/$US di Kabupaten Badung 

Rasio Nilai Basis 
Nilai Tukar 

Rp 11.900,00/$US Rp 13.500,00/$US 

NPCO 

NPCI 

PCR 
DRC 

EPC 

PC 
SRP 

0,76 

0,83 

0,66 
0,65 

0,76 

0,73 
-0,09 

0,80 

0,87 

0,66 
0,66 

0,80 

0,80 
-0,07 

0,74 

0,80 

0,66 
0,64 

0,73 

0,69 
-0,11 

Sumber: Data primer 

 

Meningkatnya subsidi output yang 

setara dengan harga bayangan, yaitu 

sebesar Rp 4.949,63/kilogram gabah 

kering panen memberi dampak pada 

semakin meningkatnya manfaat 

(keuntungan) dari kebijakan subsidi 

output karena petani menerima harga 

output yang sesuai dengan harga 

bayangan/sosialnya. Selain itu dapat 

meningkatkan nilai proteksi efektif, 

tingkat keuntungan privat atas tingkat 

keuntungan sosial dan transfer effects 

bagi petani secara positif, dengan 

demikian petani masih menerima subsidi 

positif dibandingkan jika tidak ada 

kebijakan pemerintah. Bahkan petani 

sebagai konsumen input tradabel masih 

tetap menerima manfaat dari kebijakan 

input sebesar 17%, dengan perkataan 

lain petani sebagai konsumen input 

tradabel membayar 17% lebih murah 

dari harga sosialnya dan murahnya input 

tradabel tersebut disebabkan oleh subsidi 

dari pemerintah. Hasil analisis 

sensitivitas usahatani padi sawah akibat 

subsidi output yang setara dengan harga 

bayangan disajikan pada Tabel 3.8. 

Kebijakan subsidi ganda dari 

program APBD Kabupaten Badung 

terhadap input tradabel seperti Benih 

Padi, Benih Kedelai, Pupuk NPK 

Phonska dan Pupuk Organik akan 

menurunkan nilai NPCI hingga menjadi 

0,67. Itu berarti produsen input tradabel 

menerima proteksi dari pemerintah, 

sedangkan sektor yang menggunakan 

input tersebut yaitu produsen (petani) 

pelaku usahatani padi diuntungkan 

dengan rendahnya harga input tradabel. 

Besarnya keuntungan yang dirasakan 

oleh petani adalah sebesar 33% dimana 

petani membayar lebih murah dari harga 

sosialnya yang disebabkan oleh subsidi 

ganda dari Pemerintah Kabupaten 

Badung.  

Program subsidi ganda Pemerintah 

Kabupaten Badung terhadap input 

tradabel seperti benih dan pupuk 
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ternyata tidak mempengaruhi daya saing 

usahatani padi sawah pada nilai 

ekonomi, bahkan dapat meningkatkan 

daya saing pada nilai finansial karena 

nilai PCR turun menjadi 0,65. 

Tabel 3.8 

Analisis Sensitivitas Usahatani Padi Sawah Pada Harga Output Setara Dengan Harga 

Bayangandi Kabupaten Badung 

Rasio Nilai Basis 
Harga Output Setara Dengan 

Harga Bayangan  

NPCO 
NPCI 

PCR 

DRC 

EPC 
PC 

SRP 

0,76 
0,83 

0,66 

0,65 

0,76 
0,73 

-0,09 

1,00 
0,83 

0,58 

0,65 

1,01 
1,21 

0,07 

Sumber: Data primer 

 

Namun berdasarkan dampak 

gabungan policy tranfers dari input dan 

output tradabel (EPC), tingkat 

keuntungan privat atas tingkat 

keuntungan sosial (PC) dan transfer 

effects (SRP) cenderung mengalami 

peningkatan yang mengarah kepada 

perbaikan perlindungan petani dan 

sistem komoditas dibandingkan tanpa 

adanya kebijakan. Hasil analisis 

sensitivitas usahatani padi sawah atas 

subsidi ganda Pemerintah Kabupaten 

Badung selengkapnya disajikan pada 

Tabel 3.9. 
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Tabel 3.9 

Analisis Sensitivitas Usahatani Padi Sawah AtasProgram Subsidi Ganda 

Pemerintah Kabupaten Badung. 

Rasio Nilai Basis Subsidi Ganda 

NPCO 

NPCI 
PCR 

DRC 

EPC 
PC 

SRP 

0,76 

0,83 
0,66 

0,65 

0,76 
0,73 

-0,09 

0,76 

0,67 
0,65 

0,65 

0,77 
0,77 

-0,08 

Sumber: Data primer 

 

Penurunan produktivitas gabah 

sebesar 20% atau produktivitas menjadi 

5.483,544 kg/ha menyebabkan 

keuntungan finansial (privat) dan 

ekonomis (sosial) akan turun. Tetapi 

hasil analisis menunjukkan bahwa 

terjadi perubahan rasio PAM dimana 

nilai PCR, DRC, PC dan SRP 

mengalami peningkatan. Meningkatnya 

nilai PCR dan DRC masing-masing 

menjadi 0,75 dan 0,82 menunjukkan 

bahwa usahatani padi sawah di 

Kabupaten Badung masih tetap memiliki 

daya saing pada nilai finansial 

(keunggulan kompetitif) dan daya saing 

pada nilai ekonomis (keunggulan 

komparatif) karena nilai PCR dan DRC 

< 1. Namun tingkat daya saing pada nilai 

finansial (keunggulan kompetitif) dan 

daya saing pada nilai ekonomis 

(keunggulan komparatif) semakin 

berkurang dibandingkan sebelumnya. 

Dengan perkataan lain penurunan 

produktivitas gabah sebesar 20 % akan 

membuat usahatani padi sawah 

mengalami pelemahan daya saing pada 

nilai finansial (keunggulan kompetitif) 

dan daya saing pada nilai ekonomis 

(keunggulan komparatif). Kebijakan 

subsidi output, subsidi input dan transfer 

gabungan dari input dan output tradabel 

(EPC) terhadap petani dan sistem 

komoditas tidak mengalami perubahan 

akibat penurunan produktivitas gabah 

sebesar 20%.Sebaliknya meningkatnya 

nilai PC menjadi 1,05 menunjukkan 

bahwa terdapat keuntungan privat 

(finansial) yang lebih besar atau 

meningkat sebesar 1,05 kali lipat dari 

keuntungan ekonomis. Namun secara 

keseluruhan dari transfer effects yang 

terjadi, maka dampak kebijakan 

pemerintah dan distorsi pasar yang ada 

memberikan dampak yang 

menguntungkan bagi petani, karena 

petani masih menerima subsidi positif 

dibandingkan jika tidak ada kebijakan 

pemerintah dimana nilai SRP meningkat 
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menjadi 0,01. Hasil analisis sensitivitas 

usahatani padi jika produktivitas turun 

sebesar 20 % di Kabupaten Badung 

disajikan pada Tabel 3.10. 

 

 

Tabel 3.10 

Analisis Sensitivitas Usahatani Padi Sawah Jika Produktivitas 

Turun 20 Persen di Kabupaten Badung. 

Rasio Nilai Basis 
Produktivitas 

Turun 20 Persen 

NPCO 

NPCI 

PCR 

DRC 

EPC 

PC 

SRP 

0,76 

0,83 

0,66 

0,65 

0,76 

0,73 

-0,09 

0,76 

0,83 

0,75 

0,82 

0,76 

1,05 

0,01 

Sumber: Data primer. 

 

PENUTUP 

Simpulan 

1. Usahatani padi sawah di Kabupaten 

Badung masih memiliki daya saing 

baik pada nilai finansial (keunggulan 

kompetitif) maupun nilai ekonomis 

(keunggulan komparatif), karena 

besarnya rasio biaya privat (PCR) 

dan rasio sumberdaya domestik 

(DRC) yang ditimbulkan akibat 

depresiasi rupiah lebih kecil dari 

satu, masing-masing 0,66 dan 0,65.  

2. Dampak depresiasi rupiah terhadap 

kebijakan pemerintah berkenaan 

dengan tingkat proteksi usahatani 

padi di Kabupaten Badung adalah 

sebagai berikut: 

a. Petani di Kabupaten Badung 

dalam melakukan usahatani padi 

sawah belum menikmati subsidi 

output dari pemerintah. 

Divergensi penerimaan bernilai 

negatif (– Rp 7.983.946,00 per 

hektar) dan nilai NPCO adalah 

0,76 menunjukkan bahwa petani 

menerima harga privat 24% lebih 

rendah dari harga paritas impor 

(harga dunia). 

b. Kebijakan subsidi input dari 

pemerintah menguntungkan 

produsen input tradabel dan 

petani. Divergensi input yang 

diperdagangkan (tradable inputs) 

bernilai negatif (– Rp 297.598,89 

per hektar) dan nilai NPCI yang 

dihasilkan 0,83 menunjukkan 

bahwa petani membayar input 

tradabel 17% lebih murah dari 

harga sosialnya. 
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c. Kebijakan subsidi juga terjadi 

pada faktor domestik. Divergensi 

faktor domestik pada usahatani 

padi sawah bernilai negatif 

menunjukkan adanya kebijakan 

subsidi dari pemerintah. 

d. Kebijakan insentif yang ada 

ternyata belum membuat 

usahatani padi sawah efisien, hal 

ini ditunjukkan dengan 

divergensi keuntungan bersih 

(net profit) usahatani padi sawah 

di Kabupaten Badung bernilai 

negatif. 

e. Kebijakan output dan input 

secara keseluruhan merugikan 

petani dan sistem komoditas, 

karena memberikan nilai tambah 

dalam nilai finansial lebih kecil 

dari nilai tambah dalam nilai 

sosial. Nilai EPC usahatani padi 

sawah 0,76 menunjukkan bahwa 

secara keseluruhan, baik petani 

maupun sistem komoditas di 

Kabupaten Badung mengalami 

disproteksi sebesar 24%. 

f. Tingkat keuntungan privat atas 

tingkat keuntungan sosial (PC) 

adalah 0,73 sehingga 

mengakibatkan keuntungan 

privat (finansial) bertambah, 

yaitu lebih dari 0,73 kali lipat 

dari keuntungan sosial 

(ekonomis). 

g. Divergensi antara keuntungan 

finansial dan ekonomi pada 

usahatani padi sawah sekitar – 

9% dari pendapatan kotor (gross 

profit). Besarnya transfer negatif 

(negative transfers/nilai SRP = -

0,09), menunjukkan bahwa 

secara umum kebijakan 

pemerintah atau distorsi pasar 

yang ada memberikan dampak 

yang merugikan bagi petani padi 

sawah, karena petani padi sawah 

menerima subsidi negatif 

dibandingkan jika tidak ada 

kebijakan pemerintah. 

Implikasi Kebijakan 

1. Usahatani padi sawah di Kabupaten 

Badung akan mencapai titik impas, 

ketika harga gabah kering panen 

internasional sebesar Rp 

3.290,41/kg. Sedangkan harga gabah 

kering panen internasional yang 

diterima petani pada periode 

penelitian adalah sebesar Rp 

4.949,63/kg lebih tinggi dari titik 

impas. Tingginya harga gabah kering 

panen internasional ini, 

mencerminkan adanya risk premium 

yang ditanggung oleh importir jauh 

di atas titik impas dan menunjukkan 

tingginya keuntungan ekonomi yang 

diterima petani padi. 

2. Usahatani padi sawah sangat 

sensitifnya terhadap perubahan nilai 
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tukar. Keunggulan komparatif 

meningkat secara proporsional 

ketika rupiah terdepresiasi begitu 

sebaliknya keunggulan komparatif 

menurun secara proporsional ketika 

rupiah terapresiasi. Tetapi semakin 

menguatnya nilai tukar rupiah maka 

semakin besar kemungkinan petani 

untuk memperoleh insentif (proteksi) 

dari pemerintah. 

3. Jika subsidi output ditingkatkan dan 

setara dengan harga bayangan, yaitu 

sebesar Rp 4.949,63/kg gabah kering 

panen, maka pada keadaan ini 

usahatani padi sawah di Kabupaten 

Badung tetap memiliki daya saing 

pada nilai finansial dan ekonomis 

(PCR dan DRC < 1), bahkan 

usahatani padi sawah akan semakin 

kompetitif dan masih tetap menerima 

manfaat dari kebijakan input, output, 

proteksi efektif, tingkat keuntungan 

privat atas tingkat keuntungan sosial 

dan transfer effects bagi petani 

secara positif. 

4. Program subsidi ganda dari 

Pemerintah Daerah Kabupaten 

Badung terhadap input tradabel 

seperti benih dan pupuk ternyata 

tidak mempengaruhi daya saing 

usahatani padi sawah pada nilai 

ekonomi, bahkan dapat 

meningkatkan daya saing pada nilai 

finansial, produsen input tradabel 

dan petani menerima proteksi dari 

pemerintah, dampak gabungan 

policy tranfers dari input dan output 

tradabel (EPC), tingkat keuntungan 

privat atas tingkat keuntungan sosial 

(PC) dan transfer effects (SRP) 

cenderung mengalami peningkatan 

yang mengarah kepada perbaikan 

perlindungan petani dan sistem 

komoditas dibandingkan tanpa 

adanya kebijakan. 

5. Jika produktivitas gabah turun 

sebesar 20%, maka pada kondisi ini 

usahatani padi sawah di Kabupaten 

Badung masih tetap memiliki daya 

saing pada nilai finansial 

(keunggulan kompetitif) dan daya 

saing pada nilai ekonomis 

(keunggulan komparatif) karena nilai 

PCR dan DRC < 1. Namun tingkat 

daya saing pada nilai finansial 

(keunggulan kompetitif) dan daya 

saing pada nilai ekonomis 

(keunggulan komparatif) semakin 

berkurang atau semakin melemah 

dibandingkan sebelumnya. Bahkan 

terdapat tingkat keuntungan privat 

(finansial) yang lebih besar atau 

meningkat sebesar 1,05 kali lipat 

dari tingkat keuntungan ekonomis 

dan cenderung meningkatkan nilai 

keseluruhan dari transfer effects. 

Saran 
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1. Oleh karena usahatani padi sawah 

sangat dipengaruhi oleh 

perkembangan ekonomi makro, 

maka setiap perubahan terhadap nilai 

tukar, suku bunga, inflasi dan 

kebijakan perdagangan internasional 

juga dapat berdampak pada sistem 

usahatani. Depresiasi rupiah 

memang dapat meningkatkan 

keunggulan komparatif namun disisi 

lain menurunkan tingkat proteksi 

usahatani secara keseluruhan. Usaha 

terbaik dari pemerintah adalah 

mengupayakan untuk menguatkan 

nilai tukar rupiah, karena semakin 

menguatnya nilai tukar rupiah maka 

semakin besar kemungkinan petani 

untuk memperoleh insentif (proteksi) 

dari pemerintah. 

2. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

usahatani padi sawah di Kabupaten 

Badung layak untuk terus 

dikembangkan dan memiliki daya 

saing baik dalam nilai finansial 

maupun ekonomi, namun dalam 

penelitian ini adanya kebijakan 

output dan input secara keseluruhan 

masih merugikan petani dan sistem 

komoditas. Kebijakan output sebagai 

dampak depresiasi rupiah saat ini 

ternyata masih belum 

mensejahterakan petani, maka 

kebijakan yang mendesak dan 

berpihak kepada petani dan 

konsumen adalah meningkatkan 

subsidi output yang setara dengan 

harga bayangannya yaitu sebesar Rp 

4.949,63/kg gabah kering panen. 
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Abstract 

Achievement motivation is an encouragement in a person to do a particular task or 

activity or task as well as possible in order to achieve a commendable achievement with 

honors. Seeing these indications, the performance of employees in the Motor Car Autotama 
Karangasem is influenced by several variables. One of them is the achievement motivation, but 

how much the relationship or the determination of achievement motivation on employee 

performance Autotama Motor Cars is not certain. Therefore, this study will examine the 

determination of achievement motivation on employee performance Autotama Car Motor 
Karangasem Data achievement motivation and performance of employees that have been 

collected tabulated the mean, median, mode, the range, scale and standard deviation of data 

concerning achievement motivation and performance of employees. Statistical analysis was 
used to test the hypothesis with a simple linear regression. The stages of the analysis conducted 

in this study is a description of the data. Qualification data description achievement motivation 

and performance of employees, also using univariant analysis. This analysis is based on the 

average score of the ideal (Mi) and the ideal standard deviation (SDi). As well as this analysis 
also includes testing requirements analysis and hypothesis testing. The analysis showed that 

there was a significant correlation between the Achievement Motivation Employee 

Performance through the equation of the line y = -36.800 + 0.632 X with Freg = 43.015 (p 
<0.05). In the present study found a significant correlation between the achievement motivation 

employee performance at 0.691 with p <0.05. This means that the better the achievement 

motivation of employees, the better the performance of the employee. Achievement motivation 
variables could explain the higher performance of employees amounted to 47.8%. These 

findings indicate that achievement motivation has an important role in improving employee 

performance. Normatively found that achievement motivation as very good in the category 

means an employee has shown excellent achievement motivation in carrying out his job. From 
the correlation analysis it is evident that significant determination between the achievement 

motivation employee performance. It needs to be maintained to keep employees comfortable 

and satisfied in performing everyday tasks so that corporate objectives will be achieved. 
 

Key Words: achievement motivation, employee performance 

  

mailto:gekcay@gmail.com


220 

 
Business Management Journal Vol. 12 No. 2 September 2016 

Abstrak 

Motivasi berprestasi merupakan suatu dorongan dalam diri seseorang untuk melakukan atau 

mengerjakan suatu kegiatan atau tugas dengan sebaik-baiknya agar mencapai prestasi dengan 

predikat terpuji. Melihat indikasi tersebut, kinerja karyawan pada Autotama Mobil Motor di 
Karangasem dipengaruhi oleh beberapa variabel. Salah satu diantaranya adalah motivasi 

berprestasi, namun seberapa besar hubungan atau determinasi dari motivasi berprestasi 

terhadap kinerja karyawan Autotama Mobil Motor belum diketahui secara pasti. Maka dari itu, 
penelitian ini akan meneliti tentang determinasi motivasi berprestasi terhadap kinerja karyawan 

Autotama Mobil Motor di Karangasem. Data motivasi berprestasi dan kinerja karyawan yang 

sudah dikumpulkan ditabulasi rerata, median, modus, rentangan, besaran dan simpangan baku 
menyangkut data motivasi berprestasi dan kinerja karyawan. Analisis statistik yang digunakan 

untuk menguji hipotesis adalah dengan regresi linier sederhana. Adapun tahapan analisis yang 

dilakukan dalam penelitian ini yaitu deskripsi data. Kualifikasi pendeskripsian data motivasi 

berprestasi dan kinerja karyawan, juga menggunakan analisis univariant. Analisis ini 
didasarkan pada skor rata-rata ideal (Mi) dan simpangan baku ideal (SDi). Serta analisis ini 

juga meliputi uji prasyarat analisis dan uji hipotesis. Hasil analisis menunjukkan bahwa 

terdapat korelasi yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan melaui 
persamaan garis ŷ = -36,800 + 0,632X dengan Freg = 43,015 (p<0,05). Dalam penelitian ini 

ditemukan korelasi yang signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja karyawan 

sebesar 0,691 dengan p<0,05. Ini berarti makin baik motivasi berprestasi karyawan, makin baik 

kinerja karyawan tersebut. Variabel motivasi berprestasi dapat menjelaskan kinerja karyawan 
sebesar 47,8%. Temuan ini mengindikasikan bahwa motivasi berprestasi mempunyai peranan 

penting dalam meningkatkan kinerja pegawai. Secara normatif ditemukan bahwa motivasi 

berprestasi berada pada kategori sangat baik artinya pegawai sudah menunjukkan motivasi 
berprestasi yang sangat baik dalam menjalankan pekerjaannya. Dari hasil analisis korelasi 

diketahui terdapat determinasi yang  signifikan antara motivasi berprestasi dengan kinerja 

karyawan. Hal tersebut perlu dipertahankan agar karyawan selalu nyaman dan puas dalam 
melaksanakan tugas sehari-hari sehingga tujuan perusahaan akan tercapai. 

Kata Kunci: motivasi berprestasi, kinerja karyawan 

PENDAHULUAN 

Pekerjaan secara umum 

didefinisikan sebagai sebuah kegiatan 

aktif yang dilakukan oleh manusia. 

Dalam arti sempit, istilah pekerjaan 

digunakan untuk suatu tugas atau kerja 

yang menghasilkan sebuah karya 

bernilai imbalan dalam bentuk uang 

bagi seseorang. Dalam pembicaraan 

sehari-hari istilah pekerjaan dianggap 

sama dengan profesi. Pekerjaan yang 

dijalani seseorang dalam kurun waktu 

yang lama disebut sebagai karier. 

Seseorang mungkin bekerja pada 

beberapa perusahaan selama kariernya 

tapi tetap dengan pekerjaan yang sama. 

Pada dunia kerja, tidak bisa 

terlepas dari adanya karyawan atau 

pegawai. Menurut Robbins (2006), 

pegawai adalah “orang pribadi yang 

bekerja pada pemberi kerja, baik 

sebagai pegawai tetap atau tidak, 

berdasarkan kesepakatan kerja baik 

tertulis maupun tidak tertulis, untuk 

melaksanakan suatu pekerjaan dalam 

jabatan atau kegiatan tertentu yang 

ditetapkan oleh pemberi kerja”. 

Sedangkan menurut Soedaryono (2000) 

 



 

 
 221 Business Management Journal Vol. 12 No. 2 September 2016 

pengertian pegawai adalah “seseorang 

yang melakukan penghidupannya 

dengan bekerja dalam kesatuan 

organisasi, baik kesatuan kerja 

pemerintah maupun kesatuan kerja 

swasta”. Berdasarkan pemaparan di atas 

dapat disimpulkan bahwa pegawai 

adalah pribadi yang bekerja pada suatu 

instansi maupun perusahaan. 

Seorang karyawan tidak terlepas 

dari kinerjanya terhadap perusahaan. 

Istilah kinerja sering digunakan dalam 

penelitian yang bersifat ilmiah 

berkenaan dengan proses kerja yang 

telah dilakukan oleh individu atau 

kelompok.  Kinerja berasal dari istilah 

“performance” atau unjuk kerja. 

Menurut Kane (1996) kinerja bukan 

merupakan karakteristik seseorang, 

seperti bakat atau kemampuan, tetapi 

merupakan perwujudan dari bakat atau 

kemampuan itu sendiri. Hal ini 

dimaksudkan bahwa kinerja merupakan 

perwujudan dari kemampuan dalam 

bentuk karya nyata. Kinerja dalam 

jabatan berarti hasil yang dicapai yang 

berkaitan dengan fungsi jabatan dalam 

periode waktu tertentu. (Kane, 1996). 

Prawirosentono (1999)   mendifinisikan 

kinerja sebagai  hasil  kerja  yang  dapat  

dicapai  oleh  seseorang  atau  

sekelompok orang dalam suatu 

organisasi dalam rangka upaya 

mencapai tujuan secara legal.  

Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai adalah 

motivasi berprestasi. Motivasi   

berprestasi   dalam   diri   individu  

ditandai dengan munculnya keinginan 

untuk memperoleh keunggulan dalam 

melaksanakan setiap kegiatan. Dengan 

perkataan lain, orang yang memiliki 

motivasi berprestasi tinggi akan selalu 

berupaya agar setiap kegiatan yang 

dilaksanakan mencapai hasil yang 

terbaik.  

Pekerjaan yang menantang bagi 

orang yang memiliki motivasi 

berprestasi tinggi merupakan pemicu 

berusaha lebih keras, karena pekerjaan 

tersebut biasanya tidak mudah 

dikerjakan dan diselesaikan. Pekerjaan 

menantang menuntut seseorang untuk 

berpikir lebih keras, bekerja lebih tekun 

dan serius dan semangat yang tinggi. 

Selain itu, pekerjaan menantang akan 

menimbulkan suatu ketidakseimbangan 

dalam diri seseorang yang disebabkan 

oleh adanya kebutuhan untuk mencapai 

hasil yang terbaik. Pekerjaan yang 

terukur akan memberi gambaran yang 

jelas tentang apa yang akan dicapai dan 

sampai dimana pekerjaan itu harus 

dilaksanakan. Dengan demikian 

pekerjaan yang terukur memungkinkan 

seseorang dapat menilai apakah hasil 

yang dicapai telah sesuai dengan 

harapan. Kondisi seperti ini sangat 
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diperlukan dalam melakukan suatu 

pekerjaan karena target yang harus 

dicapai terumuskan dengan jelas. 

Target-target yang harus dicapai 

biasanya dirumuskan dalam bentuk 

tujuan-tujuan yang lebih operasional.  

Berdasarkan pemaparan di atas, 

dapat disimpulkan bahwa motivasi 

berprestasi seorang karyawan sangat 

mempengaruhi kinerja karyawan. 

Semakin tinggi motivasi berprestasi 

seorang karyawan, semakin tinggi pula 

kinerja karyawan tersebut.  

Salah satu perusahaan yang ada di 

Kabupaten Karangasem adalah 

Autotama Mobil Motor. Autotama 

mobil motor merupakan sebuah 

perusahaan otomotif yang bergerak di 

bidang perbengkelan  yang melayani 

bidang: spare part, salon mobil, tire 

service, perbaikan kendaraan, cat dan 

body repair serta kafetaria, yang 

menyediakan berbagai macam 

pelayanan jasa dan barang yang terdiri 

dari: 1) cuci mobil dan sepeda motor, 2) 

salon mobil (poles body, poles mesin, 

poles kaca, interior, mesin, dll), 3) 

service ringan atau tune up, 4) over 

haul atau service berat, 5) understel, 6) 

ganti oli dan gemuk, 7) ban, balancing, 

spooring, tubles, vulkansir, gas 

nitrogen (angin ban), 8) cat, las, getok 

body, 9) accu dan stroom accu, 10) 

spare part, variasi dan aksesoris 

lainnya. Perusahaan ini beroprasi 

dengan jumlah karyawan sebanyak 49 

orang yang masing-masing 

karyawannya memiliki kinerja yang 

berbeda-beda. 

Mengenai motivasi berprestasi 

sebagai salah satu faktor yang cukup 

besar mempengaruhi kinerja karyawan 

pada Autotama Mobil Motor di 

Karangasem belum begitu banyak 

diperhatikan oleh perusahaan. 

Berdasarkan pengamatan yang 

dilakukan bahwa karyawan Autotama 

Mobil Motor di Karangasem mepunyai 

motivasi berprestasi yang masih rendah. 

Indikasi tersebut dapat dilihat dari cara 

kerjanya yang masih secara 

berkelompok atau grup yang mana hal 

tersebut mencerminkan kurangnya 

memiliki rasa tanggung jawab pribadi 

serta kurang percaya diri dalam 

mengerjakan suatu pekerjaan.  

Melihat indikasi tersebut, kinerja 

karyawan pada Autotama Mobil Motor 

Karangasem dipengaruhi oleh beberapa 

variabel. Salah satu diantaranya adalah 

motivasi berprestasi, namun seberapa 

besar hubungan atau determinasi dari 

motivasi berprestasi terhadap kinerja 

karyawan Autotama Mobil Motor 

belum diketahui secara pasti. Maka dari 

itu, penelitian ini akan meneliti tentang 

determinasi motivasi berprestasi 
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terhadap kinerja pegawai Autotama 

Mobil Motor di Karangasem. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui apakah terdapat 

determinasi motivasi berprestasi yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan 

Autotama Mobil Motor di Karangasem. 

KERANGKA KONSEPTUAL DAN 

HIPOTESIS 

Sumber daya manusia merupakan 

salah satu unsur yang sangat 

menentukan keberhasilan suatu 

organisasi mencapai tujuan, orang 

merupakan unsur yang sangat penting 

dalam organisasi. Untuk mencapai 

tujuan organisasi maka salah satu hal 

yang perlu dilakukan manajer adalah 

memberikan daya pendorong yang 

mengakibatkan, menyalurkan, dan 

memelihara perilaku para pegawai agar 

bersedia bekerja sesuai dengan yang 

diinginkan organisasi. Daya pendorong 

tersebut disebut sebagai motivasi. 

Motivasi juga merupakan subyek yang 

membingungkan, karena motivasi tidak 

dapat diamati atau diukur secara 

langsung, tetapi harus disimpulkan dari 

perilaku orang yang tampak dan bisa 

diamati langsung. 

Dalam melakukan suatu pekerjaan 

setiap karyawan membutuhkan 

motivasi yang ada pada dirinya agar 

timbul suatu semangat atau kegairahan 

dalam bekerja. Ada dua rangsangan 

motivasi yaitu dari dalam diri karyawan 

itu sendiri dan dari faktor luar 

karyawan. Setiap karyawan memiliki 

perbedaan motivasi pada dirinya dalam 

bekerja ada yang menginginkan suatu 

penghargaan yang diberikan oleh 

perusahaan dimana ia bekerja dan rasa 

puas dalam mengerjakan suatu 

pekerjaan yang hanya bisa dirasakan 

oleh dirinya sendiri. Motivasi mewakili 

proses-proses psikologikal, yang 

menyebabkan timbulnya, diarahkannya, 

dan terjadinya persistensi kegiatan-

kegiatan suka rela yang diarahkan ke 

arah tujuan tertentu. 

Sehubungan dengan motivasi kerja, 

maka pemberdayaan menjadi isu yang 

sangat berkaitan. Karena pemberdayaan 

akan mampu memberikan stimulus bagi 

karyawan agar termotivasi untuk 

bekerja. Karyawan yang diberdayakan 

dengan baik akan memberikan kinerja 

terbaiknya, selama hal tersebut diiringi 

dengan kompensasi yang memadai. 

Pemberdayaan yang tepat akan 

memberikan kontribusi bagi 

optimalisasi kinerja organisasi maupun 

perusahaan. 

Motivasi berasal dari kata latin 

movere yang berarti dorongan, daya 

penggerak atau kekuatan yang 

menyebabkan suatu tindakan atau 

perbuatan. Kata movere dalam bahasa 

Inggris, sering disepadankan dengan 
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motivation yang berarti pemberian 

motif, penimbulan motif, atau hal yang 

menimbulkan dorongan atau keadaan 

yang menimbulkan dorongan. Secara 

harfiah, motivasi  berarti pemberian 

motif. Seseorang melakukan suatu 

tindakan pada umumnya mempunyai 

suatu motif. Seseorang melakukan 

sesuatu dengan sengaja, tentu ada suatu 

maksud atau tujuan yang 

mendorongnya melakukan suatu 

tindakan. Motif dasar dari seseorang 

tersebut adalah adanya kebutuhan orang 

tersebut akan kebanggan dan 

kehormatan serta mungkin limpahan 

materi. 

Robbins (2006) menyatakan 

motivasi kerja sebagai kesediaan untuk 

melaksanakan upaya tinggi untuk 

mencapai tujuan-tujuan keorganisasian 

yang dikondisikan oleh kemampuan 

upaya untuk memenuhi kebutuhan 

individual tertentu. Motivasi yang ada 

pada diri seseorang merupakan 

pendorong yang akan mewujudkan 

suatu perilaku guna mencapai tujuan 

kepuasan dirinya. Orang mau bekerja 

untuk memenuhi kebutuhan, baik 

kebutuhan yang disadari (conscious 

needs) maupun kebutuhan/keinginan 

yang tidak disadari (unconcious needs), 

demikian juga orang mau bekerja untuk 

mendapatkan kebutuhan fisik dan 

mental. 

Motivasi memegang peranan 

penting dalam pencapaian tujuan. 

Motivasi berprestasi pada dasarnya 

adalah program untuk mencapai suatu 

pekerjaan atau untuk berprestasi yang 

dimiliki oleh seorang individu (Sukari, 

1999). Istilah kinerja sering digunakan 

dalam penelitian yang bersifat ilmiah 

berkenaan dengan proses kerja yang 

telah dilakukan oleh individu atau 

kelompok.   

Kinerja berasal dari istilah 

“performance” atau unjuk kerja. 

Menurut Kane (1996) kinerja bukan 

merupakan karakteristik seseorang, 

seperti bakat atau kemampuan, tetapi 

merupakan perwujudan dari bakat atau 

kemampuan itu sendiri. Hal ini 

dimaksudkan bahwa kinerja merupakan 

perwujudan dari kemampuan dalam 

bentuk karya nyata. Kinerja dalam 

jabatan berarti hasil yang dicapai yang 

berkaitan dengan fungsi jabatan dalam 

periode waktu tertentu. (Kane, 1996).   

Prawirosentono  (1999)   

mendifinisikan   kinerja sebagai  hasil  

kerja  yang  dapat  dicapai  oleh  

seseorang  atau  sekelompok orang 

dalam suatu organisasi dalam rangka 

upaya mencapai tujuan secara legal.  

Ilyas (1999) mengatakan bahwa 

kinerja adalah penampilan hasil karya 

personil baik kuantitas maupun kualitas 

dalam satu organisasi dan merupakan 
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penampilan individu maupun kelompok 

kerja personil. Deskripsi kinerja 

meliputi: 1) tujuan yang artinya bahwa 

penentuan tujuan merupakan strategi 

yang digunakan untuk meningkatkan 

kinerja, 2) ukuran yang artinya 

dibutuhkan ukuran apakah seorang 

personil telah mencapai kinerja yang 

diharapkan. Standar kinerja secara 

kuantitatif dan kualitatif untuk setiap 

tugas dan jabatan memegang peranan 

penting, dan 3) penilaian yaitu penilaian 

kinerja secara regular yang dikaitkan 

dengan proses pencapaian tujuan 

kinerja setiap personel. Pengertian 

kinerja dengan deskripsi tujuan, ukuran 

operasional, dan penilaian secara 

regular mempunyai peran yang amat 

penting di dalam meningkatkan 

motivasi personel. 

Untuk  mengetahui  kinerja  

seseorang  ada  dua konsep utama yang 

mesti   diperhatikan  yaitu  efisiensi  

dan  efektifitas  (Handoko, 1998).  

Efisiensi berarti dapat memaksimalkan 

pengeluaran dengan masukan yang 

terbatas. Sedangkan efektifitas adalah 

kemampuan untuk memilih tujuan yang 

tepat atau peralatan yang tepat untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Ruky (2001) mengatakan bahwa apa 

yang terjadi dalam sebuah pekerjaan 

adalah sebuah proses yang mengolah 

input menjadi output  (hasil kerja). 

Dengan demikian penilaian kinerja 

karyawan dalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan input-proses-

output. 

Porter dan Miles dalam Winardi 

(2002) menyatakan bahwa ada tiga 

variabel yang mempengaruhi kinerja 

seseorang yaitu: 1) karakteristik 

individu (minat, sikap, dan kebutuhan), 

karakteristik pekerjaan (tingkat 

otonomi, jumlah umpan balik, dan 

prestasi langsung), karakteristik situasi 

(lingkungan kerja dan iklim organisasi); 

2) kemampuan, dan 3) prestasi peran. 

Ketiga variabel itu saling berhubungan 

dan bila salah satu dari variabel tersebut 

terhambat maka kinerja akan menurun. 

Hipotesis merupakan dugaan 

sementara berdasarkan teori yang telah 

dikaji. Berdasarkan teori-teori dan 

kerangka berpikir yang dipaparkan di 

atas, maka hipotesis yang diajukan 

dalam penelitian ini adalah “terdapat 

determinasi yang signifikan antara 

motivasi berprestasi terhadap kinerja 

karyawan pada Autotama Mobil Motor 

di Karangasem”. 

METODE PENELITIAN 

Variabel bebas adalah variabel 

yang mempengaruhi terhadap segala 

sesuatu gejala. Variabel bebas dalam 

penelitian ini adalah motivasi 

berprestasi (X). Variabel terikat adalah 
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variabel yang dipengaruhi oleh suatu 

gejala. Dalam penelitian ini yang 

menjadi variabel terikat adalah kinerja 

karyawan (Y). 

Motivasi berprestasi adalah kiat-

kiat dorongan yang ada dalam diri 

individu untuk berusaha bekerja 

semaksimal mungkin sehingga hasil 

pekerjaan dapat tercapai secara optimal. 

Kinerja karyawan merupakan 

perwujudan dari kemampuan karyawan 

dalam bentuk karya nyata maupun 

perbuatan dalam menyelesaikan 

tugasnya.  

Menurut Sugiyono (2008) populasi 

adalah wilayah generalisasi yang terdiri 

atas: objek atau subjek yang 

mempunyai kualitas dan karateristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh karyawan 

Autotama Mobil Motor di Karangasem 

yang berjumlah 49 orang. 

Sampel penelitian adalah sebagain 

dari populasi yang diambil dianggap 

mewakili seluruh populasi dan diambil 

menggunakan teknik tertentu. Menurut 

(Agung, 2011) bila populasi besar dan 

peneliti tidak mungkin mempelajari 

semua yang ada populasi, misalnya 

keterbatasan dana, tenaga, dan waktu 

maka peneliti dapat menggunakan 

sampel yang diambil dari populasi itu. 

Apa yang dipelajari dari sampel itu, 

kesimpulannya akan diberlakukan 

untuk populasi. Untuk itu sampel yang 

diambil dari populasi harus betul-betul 

resprentatif. Dalam penelitian ini 

populasi penelitian kurang 100 orang. 

Sehingga seluruh populasi yang 

berjumlah 49 orang langsung dijadikan 

sampel penelitian.  

Metode pengumpulan data 

diterapkan guna memperoleh data 

secara empiris mengenai variabel yang 

diteliti. Dalam penelitian ini, untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan, 

penulis menggunakan beberapa metode 

sebagai berikut: (1) Observasi adalah 

teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan pengamatan langsung 

terhadap karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaannya. Melalui 

teknik ini dapat diamati kinerja 

karyawan serta hal- hal yang 

berhubungan dengan kondisi 

lingkungan kerja serta peralatan yang 

digunakan; (2) Wawancara adalah 

teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan melakukan tanya 

jawab kepada para responden untuk 

memperoleh informasi yang diperlukan 

dalam proses penelitian ini. Data yang 

diperoleh dari hasil wawancara yaitu 

penempatan karyawan sesuai dengan 

pendidikannya, pengalaman dan 

kemampuan kerja, kesesuaian 
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kompensasi yang diberikan oleh 

instansi, peluang promosi, sikap rekan 

dan kondisi lingkungan; (3) Studi 

kepustakaan/studi dokumentasi adalah 

teknik pengumpulan data dengan 

membaca buku- buku dan literatur atau 

tulisan ilmiah yang berhubungan 

dengan masalah yang diteliti; (4) 

Kuesioner adalah metode pengumpulan 

data dengan menggunakan daftar 

pertanyaan yang disebarkan kepada 

responden untuk dimintai keterangan 

mengenai sesuatu yang dialami yang 

berhubungan dengan masalah yang 

dibahas dalam penelitian ini. Data yang 

didapat dari kuesioner adalah respons 

karyawan mengenai motivasi 

berprestasi dan kinerja karyawan. 

Data yang sudah dikumpulkan 

ditabulasi rerata, median, modus, 

rentangan, besaran dan simpangan baku 

menyangkut data motivasi berprestasi 

dan kinerja karyawan. Analisis statistik 

yang digunakan untuk menguji 

hipotesis adalah dengan regresi linier 

sederhana. Adapun tahapan analisis 

yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Data motivasi berprestasi dan 

kinerja pegawai berdasarkan tendensi 

data, meliputi mean, median, modus, 

standar deviasi, varians, rentangan skor 

maksimum, dan skor minimum. 

Sebaran motivasi berprestasi dan 

kinerja pegawai disajikan dalam bentuk 

tabel dan gambar diagram untuk 

masing-masing model pembelajaran. 

Kualifikasi pendeskripsian data 

motivasi berprestasi dan kinerja 

karyawan, juga menggunakan analisis 

univariant. Analisis ini didasarkan pada 

skor rata-rata ideal (Mi) dan simpangan 

baku ideal (SDi). Kriteria kualifikasi 

motivasi berprestasi dan kinerja 

karyawan digolongkan menjadi 5 (lima) 

dan disusun seperti pada Tabel 1. 
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Tabel 1 

Pedoman Konversi Motivasi Berprestasi dan Kinerja Karyawan 

Kriteria Kualifikasi 

X > (Mi + 1,5 SDi) Sangat Tinggi 

(Mi + 0,5 SDi) < X < (Mi + 1,5 SDi) Tinggi 

(Mi - 0,5 SDi) < X <  (Mi + 0,5 SDi) Sedang 

(Mi – 1,5 SDi) < X < (Mi – 0,5 SDi) Rendah 

 X < (Mi – 1,5 SDi) Sangat Rendah 

Keterangan: 

Mi : rata-rata ideal = 1/2 (skor maksimum ideal + skor minimum ideal) 

SDi : simpangan baku ideal = 1/6 (skor maksimum ideal - skor minimum ideal) 

 

Pengujian asumsi dilakukan untuk 

mengetahui bahwa data yang tersedia 

dapat dianalisis dengan parametrik atau 

tidak. Berkaitan dengan statistik yang 

digunakan untuk analisis data dalam 

penelitian ini, uji asumsi yang 

dilakukan meliputi uji normalitas 

sebaran data dan uji linieritas dan 

keberartian koefisien arah regresi.  

Untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini digunakan teknik analisis 

korelasi product moment (Sudjana, 

2006). Untuk mengetahui signifikan 

nilai r tersebut, dikonsultasikan dengan 

nilai rtabel. Kaidah keputusannya dengan 

menggunakan α = 0,05, jika rhitung > 

rtabel (p < 0,05), maka H0 ditolak, berarti 

signifikan. Sebaliknya jika rhitung < rtabel 

(p < 0,05), maka H0 diterima, berarti 

tidak signifikan. Selanjutnya untuk 

memprediksi variabel bebas terhadap 

variabel terikat digunakan analisis 

regresi sederhana dengan rumus: 

Ŷ = a + bX  (Sudjana, 2006) 

Untuk menguji signifikansi garis regresi 

di atas digunakan rumus: (Hadi, 2003). 

Fres  =  dengan derajat 

kebebasan (dk) = 1 : (n-2)  

  

Dimana: 

 n  = Banyaknya sampel 

 Fres = Harga bilangan F 

untuk garis regresi 

 JKreg  = Rerata jumlah kuadrat 

garis regresi 

 RJKreg  = Rerata jumlah kuadrat 

garis residu 

Kaidah keputusannya adalah 

dengan menggunakan α = 0,05 dan dk = 

1 : (n-2), jika F rhitung > F tabel (P<0,05), 

maka garis regresi tersebut signifikan, 

dan sebaliknya jika Fhitung < Ftabel 

(P>0,05), maka garis regresi tidak 

signifikan. Untuk keperluan analisis 

digunakan program SPSS-21.00 for 

windows. 
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Penelitian ini dilakukan di 

Autotama Mobil Motor di Karangasem 

yang beralamat di Jalan Raya Jasri, 

Subagan, Kecamatan Karangasem, 

Kabupaten Karangasem dari bulan 

Februari – Juli 2015. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Deskripsi Data Hasil Penelitian  

Objek penelitian ini adalah 

motivasi berprestasi dan kinerja 

karyawan Autotama Mobil Motor di 

Karangasem. Gambaran mengenai 

karakteristik distribusi skor dari 

masing-masing objek penelitian, berikut 

disajikan skor tertinggi, skor terendah, 

harga rerata, simpangan baku, varians, 

median, modus, distribusi frekuensi, 

histogram, dan klasifikasi masing-

masing objek yang diteliti. 

Tabel 2 

Rekapitulasi Deskriptif Statistik Masing-Masing Variabel 

  Motivasi Berprestasi Kinerja Pegawai 

Rerata 116.63 36.96 

Median 117 38 

Modus 116 40 

Std. Deviasi 5.07 4.64 

Besaran 25.74 21.54 

Rentangan 20 16 

Skor Terendah 105 28 

Skor Tertinggi 125 44 

Total 5715 1811 

 

Skor Motivasi Berprestasi diperoleh 

dari hasil pencatatan dokumen yang 

menunjukan bahwa skor terendah = 

105, skor tertinggi = 125, rentangan = 

20, rata-rata = 116,63, standar deviasi 

= 5,07, modus = 116, dan median = 

117. Distribusi frekuensi skor motivasi 

berprestasi dapat diringkaskan seperti 

Tabel 3. 
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Tabel 3 

Distribusi Frekuensi Skor Motivasi Berprestasi 

 

No Kelas Interval Nilai Tengah 
Frekuensi 

Absolut Relatif 

1 105 – 107 106 2 4,08 

2 108 – 110 109 6 12,24 

3 111 – 113 112 4 8,16 

4 114 – 116 115 12 24,49 

5 117 – 119 118 9 18,37 

6 120 – 122 121 10 20,41 

7 123 – 125 124 6 12,24 

 Jumlah  49 100 

Agar tampak lebih jelas, maka data dalam Tabel 3 disajikan dalam bentuk Gambar-1 

 
 

 

Gambar 1 

Histogram Motivasi Berprestasi 

 

Untuk mengetahui kecendrungan 

klasifikasi data motivasi berprestasi 

dengan menghitung rata-rata  ideal (Mi) 

dan standar deviasi ideal (SDi) di mana 

Mi = ½ x (skor maksimal ideal + skor 

minimal ideal) = ½  x (145 + 29) = 87. 

SDi = 1/6 x (skor maksimal ideal - skor 

minimal ideal) = 1/6 x (145 - 29) = 

19,33. Berdasarkan hasil perhitungan 

tersebut, selanjutnya dapat disusun 

tabel konversi kategori data motivasi 

berprestasi dengan formula konversi 

yang dikelompokkan menjadi 5 (lima) 

kategori berdasarkan pedoman konversi 

pada norma relatif skala berikut: 

1. (Mi + 1,5 SDi) < A    = sangat baik 

2. (Mi + 0,5 SDi) < B < (Mi + 1,5 SDi)   = baik 

3. (Mi - 0,5 SDi) < C < (Mi + 0,5 SDi)  = sedang 

4. (Mi – 1,5 SDi) < D < (Mi – 0,5 SDi)  = kurang baik 

5. E < (Mi – 1,5 SDi)        = sangat kurang baik 

Berdasarkan perhitungan dapat dibuat tabel konversi kategorinya seperti tertera pada 

Tabel 4. 
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Tabel 4 

Kategori Data Motivasi Berprestasi 

 

No Kriteria Klasifikasi Jumlah % 

1 116 < A Sangat baik 31 63,27 

2 96,67 < B < 116 Baik 18 36,73 

3 77,34 < C < 96,67 Sedang 0 0 

4 58,01 < D < 77,34 Kurang baik 0 0 

 E < 58,01 Sangat kurang baik 0 0 

Jumlah 49 100 

Berdasarkan tabel kategori yang 

telah dibuat diketahui bahwa motivasi 

berprestasi termasuk kategori “sangat 

baik” sebanyak 31 orang (63,27%), dan 

kategori “baik” sebanyak 18 orang 

(36,73%). 

Skor Kinerja Pegawai yang 

diperoleh dari hasil pengukuran 

terhadap responden menunjukan bahwa 

skor terendah = 28, skor tertinggi = 44, 

rentangan = 16, rata-rata = 36,96, 

standar deviasi = 4,64, modus = 40, dan 

median = 38. Distribusi frekuensi skor 

kinerja karyawan dapat diringkaskan 

seperti Tabel 5. 

.Tabel 5 

Distribusi Frekuensi Skor Kinerja Karyawan 

 

No Kelas Interval Nilai Tengah 
Frekuensi 

Absolut Relatif 

1 28 – 30 29 6 12,24 

2 31 – 33 32 7 14,29 

3 34 – 36 35 7 14,29 

4 37 – 39 38 12 24,49 

5 40 – 42 41 11 22,45 

6 43 – 45 44 6 12,24 

 Jumlah  49 100 

 

Agar tampak lebih jelas, maka data dalam Tabel 5 disajikan dalam bentuk Gambar-2. 
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Gambar 2 

Histogram Kinerja Karyawan 

Untuk mengetahui kecenderungan 

klasifikasi data kinerja karyawan 

dengan menghitung mean ideal (Mi) 

dan standar deviasi ideal (SDi) dimana 

Mi = ½ x (skor maksimal ideal + skor 

minimal ideal) = ½  x (50 + 10) = 30. 

SDi = 1/6 x (skor maksimal ideal - skor 

minimal ideal) = 1/6 x (50 - 10) = 6,67. 

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, 

selanjutnya dapat disusun tabel 

konversi kategori data kinerja karyawan 

dengan formula konversi yang 

dikelompokkan menjadi lima kategori 

berdasarkan pedoman konversi pada 

norma relatif skala lima berikut: 

 

1. (Mi + 1,5 SDi) < A    = sangat baik 

2. (Mi + 0,5 SDi) < B < (Mi + 1,5 SDi)  = baik 

3. (Mi - 0,5 SDi) < C < (Mi + 0,5 SDi)  = sedang 

4. (Mi – 1,5 SDi) < D < (Mi – 0,5 SDi)  = kurang baik 

5. E < (Mi – 1,5 SDi)    = sangat kurang baik 

Berdasarkan perhitungan dapat dibuat 

tabel konversi kategorinya seperti 

tertera pada Tabel 6. 
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Tabel 6 

Kategori Data Kinerja Karyawan 

 

No Kriteria Klasifikasi Jumlah % 

1

1 

 

40 < A 

 

Sangat baik 

 

17 34.69 

2

2 

 

33,33 < B < 40 

 

Baik 

 

32 65.31 

3

3 

 

26,66 < C < 33,33 

 

Sedang 

 

0 0 

4

4 

 

19,99 < D < 26,66 

 

Kurang baik 

 

0 

 

0 

5

5 

 

E < 19,99 

 

Sangat kurang baik 

 

0 

 

0 

Jumlah 49 100 

 

Berdasarkan tabel kategori yang telah 

dibuat diketahui bahwa kinerja 

karyawan pada termasuk dalam 

kategori “sangat baik” dengan 17 orang 

(34,69%) dan dalam kategori “baik” 

sebanyak 32 orang (65,31%).  

Uji Prasyarat Analisis 

Uji prasyarat analisis dilakukan 

sebagai suatu prasyarat analisis data 

secara statistik. Uji persyaratan analisis 

dilakukan meliputi: (1) uji normalitas 

sebaran data dan (2) linieritas garis 

regresi dan keberartian koefisien 

regresi. 

Pengujian normalitas dilakukan untuk 

meyakinkan bahwa sampel berasal dari 

populasi yang berdistribusi normal, 

sehingga uji hipotesis dapat dilakukan. 

Uji normalitas data dilakukan pada dua 

kelompok data yakni data motivasi 

berprestasi dan data kinerja karyawan. 

UJi normalitas kedua kelompok data 

menggunakan SPSS-21.00 for windows 

uji statistik Kolmogorov-smirnov pada 

signifikansi 0,05 dengan kriteria 

sebagai berikut: 
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a .Distribusi tidak normal  :  Jika 

nilai Sig atau signifikasi < 0,05 

b. Distribusi normal   :  Jika 

nilai Sig atau signifikasi > 0,05 

Tabel 7 

Rekapitulasi Hasil Pengujian Normalitas Sebaran Data dengan  

Uji Kolmogorov-Smirnov 

 

Variabel 

Kolmogorov-Smirnov 

Keterangan  

Statistik 

f

f 

 

Sig. 

 
Motivasi Berprestasi 

 
0,096 

4
9 

 
0,200 

 
Distribusi normal 

 

Kinerja Karyawan 

 

0,119 

4

9 

 

0,080 

 

Distribusi normal 

 

Berdasarkan Tabel 7 di atas, 

terlihat bahwa untuk semua variabel 

angka statistik Kolmogorov-Smirnov 

yang diperoleh dengan p>0,05, maka 

H0 ditolak. Ini berarti skor motivasi 

berprestasi dan kinerja karyawan 

berdistribusi normal. 

Uji linieritas digunakan untuk 

mengetahui bentuk korelasi antara 

variabel terikat dengan masing-masing 

variabel bebas. Pedoman untuk melihat 

kelinieran adalah dengan mengkaji lajur 

Dev. From Linierity dari model Means. 

Sedangkan untuk melihat keberartian 

arah regresinya berpedoman pada lajur 

linierity, dengan statistik uji F. bila F. 

Dev. From Linierity dengan p > 0,05, 

maka regresinya linier, dan sebaliknya 

bila F. Dev. From Linierity dengan 

p<0,05 maka regresinya tidak linier. 

Bila F. Linierity dengan p>0,05 maka 

koefesien regresi yang diperoleh tidak 

signifikan. Untuk menguji linieritas dan 

keberartian koefisien arah regresi 

menggunakan SPSS-21.00 for windows. 

Hasil analisis selengkapnya disajikan 

pada Tabel 8. 

Tabel 8 

Uji Linieritas Garis Regresi 

 

Pasangan Variabel Linierity Dev From Linierity Keterangan 

Bebas Terikat F Sig F Sig. 

X Y 37,328 0,000 0,634 0,837 Linier 

Keterangan: 

X = skor motivasi berprestasi 

Y = skor kinerja karyawan 

Hasil analisis uji linieritas dan 

keberartian koefisien regresi pada Tabel 

8 di atas, menunjukan bahwa regresinya 

adalah linier dan keberartian arah 

regresinya adalah berarti. Hal itu 

dikarenakan harga Sig. Dev From 
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Linierity > 0,05 dan harga Sig. linierity 

< 0,05. 

Pengujian Hipotesis 

Hipotesis yang diuji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

H0, tidak terdapat determinasi yang 

signifikan antara motivasi berprestasi 

terhadap kinerja karyawan Autotama 

Mobil Motor. 

Ha, terdapat determinasi yang 

signifikan antara motivasi berprestasi 

terhadap kinerja karyawan Autotama 

Mobil Motor. 

Hipotesis yang menyatakan bahwa 

terdapat determinasi yang signifikan 

antara motivasi berprestasi dengan 

kinerja karyawan. Untuk menguji 

hipotesis ini digunakan teknik korelasi 

dan regresi linier sederhana. Hasil 

perhitungan regresi sederhana Y atas X, 

ditemukan persamaan regresi ŷ = -

36,800 + 0,632X. Pengujian signifikan 

dan linieritas hubungan antara motivasi 

berprestasi (X) dengan kinerja 

karyawan (Y), seperti tampak pada 

Tabel 9. 

Tabel 9 

Uji Signifikansi dan Kelinieran Regresi Kinerja Karyawan terhadap 

 Motivasi Berprestasi 

 

Sumber 

Variasi 

d

k 
JK RJk F hitung 

F tabel 
Keterangan 

α = 0,05 

 

Regresi (reg) 

1

1 

 

494,076 

 

494,076 

 

43,015 

 

4,08 

 

Signifikan 

 

Residu (res) 

4

7 

 

539,842 

 

11,486  
  

 

Total 

4

8 

 

1033,918 
  

  

r hitung          = 0,691 

Determinasi   = 0,478 

Keterangan: 

dk = derajat kebebasan 

Jk = jumlah kuadrat 

RJk = rerata jumlah kuadrat 

 

Berdasarkan tabel 4.8 di atas dapat 

disimpulkan bahwa ŷ = -36,800 + 

0,632X dengan Freg = 43,015 dan 

determinasi sebesar 0,478 atau 47,8% 

adalah signifikan dan linier karena Freg 

> Ftabel. Ini menunjukkan bahwa baik 

buruknya kinerja karyawan disebabkan 

karena motivasi berprestasi yang dapat 

diprediksikan melalui persamaan garis 

regresi. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa kenaikan skor variabel 

motivasi berprestasi diikuti pula oleh 

kenaikan rata-rata skor kinerja 

karyawan.  
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Korelasi antara motivasi 

berprestasi (X) dengan kinerja 

karyawan (Y), dihitung dengan korelasi 

product moment. Berdasarkan analisis 

dengan komputer diperoleh besar rhitung 

= 0,691. Ini berarti rhitung = 0,691 

signifikan pada α = 0,05 (rtabel = 0,281). 

Dengan demikian hipotesis nol (H0) 

yang menyatakan “tidak terdapat 

determinasi yang signifikan antara 

motivasi berprestasi dengan kinerja 

karyawan” ditolak. Hal ini berarti 

hipotesis penelitian (Ha) yang diajukan 

yaitu “terdapat determinasi yang 

signifikan antara motivasi berprestasi 

dengan kinerja karyawan” diterima. 

Pembahasan Hasil Penelitian  

Hasil analisis menunjukkan bahwa 

terdapat korelasi yang signifikan antara 

motivasi berprestasi dengan kinerja 

karyawan melaui persamaan garis y = -

36,800 + 0,632X dengan Freg = 43,015 

(p<0,05). Dalam penelitian ini 

ditemukan korelasi yang signifikan 

antara motivasi berprestasi dengan 

kinerja karyawan sebesar 0,691 dengan 

p<0,05. Ini berarti makin baik motivasi 

berprestasi karyawan, makin baik 

kinerja karyawan tersebut. Variabel 

motivasi berprestasi dapat menjelaskan 

makin tinggi kinerja karyawan sebesar 

47,8%. Temuan ini mengindikasikan 

bahwa motivasi berprestasi mempunyai 

peranan penting dalam meningkatkan 

kinerja karyawan. Secara normatif 

ditemukan bahwa motivasi berprestasi 

berada pada kategori sangat baik, 

artinya pegawai sudah menunjukan 

motivasi berprestasi yang sangat baik 

dalam menjalankan pekerjaannya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan 

hasil penelitian yang dilaksanakan oleh 

Dewa (2011) yang berjudul pengaruh 

motivasi berprestasi dan gaya 

kepemimpinan terhadap kinerja 

pegawai Badan Kepegawaian, 

Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten 

Aceh Singkil. Dalam penelitiannya 

dinyatakan bahwa secara parsial baik 

motivasi berprestasi maupun 

kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja. Demikian juga secara 

bersama-sama motivasi berprestasi dan 

kepemimpinan berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja pegawai Badan 

Kepegawaian, Pendidikan, dan 

Pelatihan Kabupaten Aceh Singkil 

dengan sumbangan determinasi sebesar 

51,1 % dengan persamaan regresi Y = 

7,869 + 0,295 Xl + 0,767 Xl + e Kedua 

variabel secara bersama-sama terdapat 

pengaruh yang signifikan antara 

variabel motivasi berprestasi dan 

variabel gaya kepemimpinan terhadap 

variabel kinerja pegawai sebesar 64,7%, 

sedangkan sisanya sebesar 35,3% yang 

merupakan faktor lain yang tidak 

dibahas daIam penelitian tersebut. 
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Motivasi  berprestasi adalah kiat-

kiat atau dorongan yang ada dalam diri 

individu untuk berusaha bekerja 

semaksimal mungkin sehingga capai 

kerja dapat tercapai secara optimal. 

Orang yang memiliki motivasi 

berprestasi cenderung memiliki 

kemauan keras, dan menyukai 

pekerjaan yang menantang dan terukur.  

Kemauan keras yang muncul dalam diri 

seseorang menunjukkan adanya energi 

yang kuat untuk berusaha mencapai 

hasil yang diharapkan. Munculnya 

kemauan pada diri seseorang 

menimbulkan ketidakseimbangan yang 

menuntut pemenuhun. Dorongan untuk 

memenuhi kemauan inilah yang disebut 

motivasi. Bila kemauan itu terkait 

dengan kinerja, di mana dalam diri 

seseorang muncul kebutuhan akan 

keberhasilan dalam kinerja, maka akan 

timbul energi dalam dirinya untuk 

bergerak melakukan pekerjaan-

pekerjaan yang mengarah pada 

pencapaian keberhasilan kinerja itu 

sendiri. Bila kemauannya besar, maka 

akan menimbulkan dorongan yang kuat. 

Dalam kondisi seperti inilah maka 

seseorang dapat dikatakan memiliki 

motivasi berprestasi yang tinggi. 

Berdasarkan pemaparan di atas maka 

dapat disimpulkan bahwa motivasi 

berprestasi memiliki pengaruh terhadap 

kinerja karyawan. 

PENUTUP 

Berdasarkan uraian dari bab-bab 

sebelumnya, maka dalam penelitian ini 

penulis dapat menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

Berdasarkan kategori data motivasi 

berprestasi, diketahui bahwa motivasi 

berprestasi termasuk kategori sangat 

baik sebanyak 31 orang (63,27%), dan 

kategori baik sebanyak 18 orang 

(36,73%). 

Berdasarkan kategori data kinerja 

karyawan, diketahui bahwa kinerja 

karyawan masuk dalam kategori sangat 

baik sebanyak 17 orang (34,69%), dan 

dalam kategori baik sebanyak 32 orang 

(65,31%). 

Berdasarkan hasil uji normalitas 

sebaran data terlihat bahwa untuk 

semua variabel angka statistik 

kolmogorov-smirnov yang diperoleh 

dengan p>0,05. Yang berarti skor 

motivasi berprestasi dan kinerja 

karyawan berdistribusi normal. 

Berdasarkan hasil analisis uji 

linieritas dan keberartian koefisien 

regresi menunjukkan bahwa regresinya 

adalah linier dan keberartian arah 

regresinya adalah berarti. Hal itu 

dikarenakan harga Sig. Dev From 

Linierity > 0,05 dan harga Sig. linierity 

< 0,05. 

Berdasarkan hasil uji signifikan 

dan kelinieran regresi kinerja karyawan 
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atas motivasi berprestasi dapat 

disimpulkan bahwa ŷ = -36,800 + 

0,632X dengan Freg = 43,015 dan 

determinasi sebesar 0,478 atau 47,8% 

adalah signifikan dan linier. Karena 

Freg > Ftabel. Ini menunjukan bahwa 

baik buruknya kinerja karyawan 

disebabkan karena  motivasi berprestasi 

yang dapat diprediksikan melalui 

persamaan garis regresi.  

Korelasi antara Motivasi Berprestasi 

(X) dengan Kinerja Karyawan (Y), 

dihitung dengan korelasi product 

moment. Berdasarkan hasil analisis 

diperoleh besar rhitung = 0,691. Ini 

berarti rhitung = 0,691 signifikan pada α 

= 0,05 (rtabel = 0,281). Dengan demikian 

hipotesis nol (H0) yang menyatakan 

“tidak terdapat determinasi yang 

signifikan antara motivasi berprestasi 

dengan kinerja karyawan” ditolak. Hal 

ini berarti hipotesis penelitian (Ha) 

yang diajukan yaitu “terdapat 

determinasi yang  signifikan antara 

motivasi berprestasi dengan kinerja 

karyawan” diterima. 

Adapun saran yang dapat diajukan 

sesuai dengan hasil penelitian adalah 

sebagai berikut: 

Mengingat bahwa motivasi berprestasi 

memberikan determinasi yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan, 

maka dari itu diarahkan kepada seluruh 

karyawan untuk meningkatkan motivasi 

berprestasi dalam dirinya sehingga 

pekerjaan yang dilakukan mendapatkan 

hasil yang maksimal. 

Dari hasil analisis korelasi diketahui 

terdapat determinasi yang  signifikan 

antara motivasi berprestasi dengan 

kinerja karyawan. Hal tersebut perlu 

dipertahankan agar karyawan selalu 

nyaman dan puas dalam melaksanakan 

tugas sehari-hari sehingga tujuan 

perusahaan akan tercapai. 

Mengingat masih banyak faktor lain 

yang mempengaruhi kinerja 

 karyawan, maka sudah 

sewajarnya apabila pinpinan 

perusahaan memperhatikan faktor-

faktor lain tersebut seperti motivasi 

finansial, kepeminpinan, dan lain 

sebagainya. 
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Abstract 

CV. Baja Utama Landasan Ulin is a business entity that manufactures various products using 

the basic ingredients of iron. In the management of raw materials for the production of 
common regulatory process raw materials into sections for further processing. This setting is 

often done manually without doing careful planning, so that at the end of each production 

process there are many remaining pieces of the raw materials that should be used in 
production. In addition to the determination of the production is necessary to reference how the 

product should be made for each type of existing products. This is often an important factor 

that pushed for the optimization of production planning in determining the number of products 
for each type of product and raw material consumption.Linear Programming is one of the 

methods used in production planning to regulate the use of raw materials is limited. Simplex 

method is part of the LP method that can be used in the production planning system 

implementation. Simplex method identifies an initial basic solution and then move 
systematically to other basic solution that has the potential to improve the value of the objective 

function.The calculation result of production planning using the simplex method can be used as 

a reference in the decision making perencaanaan production. By building an application using 
the simplex method can assist in the calculation of production peencanaan more efficiently and 

effectively. Accuracy testing system constructed show significant results with great value 

reached 94% level of accuracy. 
 

Keywords: simplex, production planning, the maximum gain 

 

Abstrak 

CV. Baja Utama Landasan Ulin Kalimantan Selatan merupakan badan usaha yang 

memproduksi bermacam-macam produk yang memakai bahan dasar dari  besi. proses 

pengaturan bahan baku menjadi beberapa bagian untuk diproses lebih lanjut. Pengaturan ini 
sering dilakukan secara manual tanpa melakukan perencanaan yang matang, sehingga pada 

setiap akhir proses produksi banyak terdapat sisa potongan bahan baku yang seharusnya dapat 

dimanfaatkan dalam produksi. Dalam pengaturan perencanaan produksi pada permasalahan di 

atas, diperlukan sebuah metode yang dapat menjawab permasalahan tersebut. Linear 
Programming merupakan salah satu metode yang dipakai dalam perencanaan produksi dengan 

mengatur pemakaian bahan baku yang bersifat terbatas. Metode Simpleks adalah bagian dari 

metode LP yang dapat dipakai dalam implementasi sistem perencanaan produksi tersebut. 
bahwa tingkat kualitas dari akurasi yang dihasilkan system sudah sesuai dengan yang 

diharapkan dengan tingkat  akurasi mencapai 94%  

 
Kata Kunci  simplex, perencanaan produksi, keuntungan maksimum 
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PENDAHULUAN 

CV. Baja Utama Landasan Ulin 

Kalimantan Selatan merupakan badan 

usaha yang memproduksi bermacam-

macam produk yang memakai bahan 

dasar dari  besi.  Beberapa produk yang 

dihasilkan berupa pagar besi, canopy, 

peralatan permainan anak dan teralis.  

Dalam pengaturan produksinya, perlu 

dilakukan perencanaan berkaitan 

dengan penentuan hasil produk dan 

bahan baku yang tersedia. Dimana 

bahan baku yang diperlukan yaitu 

antara lain besi, fiber, carbonet dan cat. 

Dalam pengelolaan bahan baku 

untuk produksi sering terjadi proses 

pengaturan bahan baku menjadi 

beberapa bagian untuk diproses lebih 

lanjut. Pengaturan ini sering dilakukan 

secara manual tanpa melakukan 

perencanaan yang matang, sehingga 

pada setiap akhir proses produksi 

banyak terdapat sisa potongan bahan 

baku yang seharusnya dapat 

dimanfaatkan dalam produksi. Hal ini 

sering menjadi faktor penting yang 

mendorong untuk dilakukan optimasi 

perencanaan produksi dalam penentuan 

jumlah produk untuk tiap jenis produk 

dan pemakaian bahan baku. 

Dalam pengaturan perencanaan 

produksi pada permasalahan di atas, 

diperlukan sebuah metode yang dapat 

menjawab permasalahan tersebut.  

Linear Programming merupakan salah 

satu metode yang dipakai dalam 

perencanaan produksi dengan mengatur 

pemakaian bahan baku yang bersifat 

terbatas.  Metode Simpleks adalah 

bagian dari metode LP yang dapat 

dipakai dalam implementasi sistem 

perencanaan produksi tersebut. Metode 

simpleks merupakan prosedur 

perhitungan yang berulang (iteratif) 

dimana setiap pengulangan (iterasi) 

berkaitan dengan satu pemecahan 

dasar.( Muhiddin Sirat, 2007). 

Dalam sistem aplikasi ini nantinya 

akan dijelaskan bagaimana penentuan 

pemecahan dasar dalam metode 

simpleks umumnya melibatkan 

perincian perhitungan yang 

menjemukan sehingga menjadi lebih 

mudah dan berorientasi otomatisasi. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

merancang dan membangun sistem 

pengaturan pemakaian bahan baku 

produksi dan perencanaan hasil 

produksi berjenis besi  menggunakan 

metode linier programming simpleks. 

Manfaat penelitian ini adalah 

untuk : 

1. Menghasilkan perhitungan 

perencanaan produksi yang sebagai 

alat ukur untuk pengambilan 

keputusan berbasis komputer untuk 

membantu dalam mencapai 

keuntungan yang maksimum. 
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2. Membantu pengusaha dalam 

mengambil keputusan tentang 

pengendalian produksi. 

Agar suatu persoalan dapat 

dipecahkan dengan teknik Linear 

Programming harus memenuhi syarat 

berikut :  

1. Harus dapat dirumuskan secara 

matematis, agar mudah dalam 

pembahasan dalam penggunaan 

metode Linear Programming 

khususnya dengan Model Metode 

Simpleks. 

 Contoh rumusan matematika untuk 

pembatasan dari persoalan Linear 

Programming : 
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2. Harus jelas fungsi objektif 

(keuntungan) yang linear yang harus 

dibuat optimum. Adapun rumusan 

untuk menyatakan fungsi objektif 

yang menggambarkan nilai 

keuntungan yang akan menjadi 

sasaran perancangan produksi adalah 

sebagai berikut: 

maksimumxcxcxcxcZ nnjj :......2211 

 

3. Pembatasan-pembatasan harus 

dinyatakan dalam ketidaksamaan 

yang linear. Rumusan dari 

pembatasan-pembatasan yang 

merupakan bagian dari perhitungan 

untuk mendapatkan kondisi 

optimum, dapat dinyatakan dalam 

pertidaksamaan seperti di bawah ini: 
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Dimana  0jx  ,  j = 1, 2, …, n 

Beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam merancang sistem dengan 

menggunakan metode Linear 

Programming untuk perencanaan 

produksi, yaitu: 

1. Fungsi obyektif harus didefinisikan 

secara jelas dan dinyatakan sebagai 

fungsi obyektif yang linear. 

Misalnya jumlah hasil penjualan 

harus maksimum, jumlah biaya 

transpor harus minimum. 

2. Harus ada alternatif pemecahan 

untuk dipilih salah satu yang terbaik. 

3. Sumber-sumber dan aktivitas 

mempunyai sifat dapat ditambahkan 

(additivity). 

4. Fungsi objektif dan ketidaksamaan 

untuk menunjukkan adanya 

pembatasan harus linear. 

5. Variabel keputusan harus positif, 

tidak boleh negatif (xj ≥ 0, untuk 

semua j). 



 

 
 243 Business Management Journal Vol. 12 No. 2 September 2016 

6. Sumber-sumber dan aktivitas 

mempunyai sifat dapat dibagi 

(divisibility). 

7. Sumber-sumber dan aktivitas 

mempunyai jumlah yang terbatas 

(finkiteness). 

8. Aktivitas harus proporsional 

terdahap sumber-sumber. Hal ini 

berarti ada hubungan yang linear 

antara aktivitas dengan sumber-

sumber. Misalnya output dinaikkan 2 

kali, kalau demand naik 1,5 kali 

maka output harus naik 1,5 kali, jadi 

menggunakan prinsip constant 

return to scale. 

9. Model programming deterministik, 

artinya sumber dan aktivitas 

diketahui secara pasti (single-valued 

expectations). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Prosedur penerapan teknik 

Linear Programming 

Langkah-langkah penyelesaiannya 

adalah sebagai berikut : 

1. Periksa apakah tabel layak atau 

tidak. Kelayakan tabel simpleks 

dilihat dari solusi (nilai kanan). Jika 

solusi ada yang bernilai negatif, 

maka tabel tidak layak. Tabel yang 

tidak layak tidak dapat diteruskan 

untuk dioptimalkan. 

2. Tentukan kolom pivot. Penentuan 

kolom pivot dilihat dari koefisien 

fungsi tujuan (nilai di sebelah kanan 

baris z) dan tergantung dari bentuk 

tujuan. Jika tujuan maksimisasi, 

maka kolom pivot  adalah kolom 

dengan koefisien paling negatif. Jika 

kolom pivot ditandai dan ditarik ke 

atas, maka kita akan mendapatkan 

variabel keluar. Jika nilai paling 

negatif lebih dari satu, pilih salah 

satu secara sembarang. 

3. Tentukan baris pivot. Baris pivot 

ditentukan setelah membagi nilai 

solusi dengan nilai kolom pivot yang 

bersesuaian (nilai yang terletak 

dalam satu baris). Dalam hal ini, 

nilai negatif dan 0 pada kolom pivot 

tidak diperhatikan, artinya tidak ikut 

menjadi pembagi. Baris pivot adalah 

baris dengan rasio pembagian 

terkecil. Jika baris pivot ditandai dan 

ditarik ke kiri, maka kita akan 

mendapatkan variabl keluar. Jika 

rasio pembagian terkecil lebih dari 

satu, pilih salah sau secara 

sembarang. 

4. Tentukan elemen pivot. Elemen 

pivot merupakan nilai yang terletak 
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pada perpotongan kolom dan baris 

pivot. 

5. Bentuk tabel simpleks baru. Tabel 

simpleks baru dibentuk dengan 

pertama sekali menghitung nilai 

baris pivot baru. Baris pivot baru 

adalah baris pivot lama dibagi 

dengan elemen pivot. Baris baru 

lainnya merupakan pengurangan 

nilai kolom pivot baris yang 

bersangkutan dikali baris pivot baru 

dalam satu kolom terhadap baris 

lamanya yang terletak pada kolom 

tersebut.  

6. Periksa apakah tabel sudah optimal. 

Keoptimalan tabel dilihat dari 

koefisien fungsi tujuan (nilai pada 

baris Z) dan tergantung dari bentuk 

tujuan. Untuk tujuan maksimisasi, 

tabel sudah optimal jika semua nilai 

pada baris z sudah positif atau 0. 

METODE PENELITIAN 

Kerangka pemikiran pada 

penelitian ini dapat digambarkan seperti 

pada gambar 1. di bawah ini.

Setelah melakukan tahap perencanaan, 

selanjutnya akan dilakukan proses 

pembangunan sistem perencanaan 

produksi menggunakan metode 

simpleks. Beberapa tahap dalam  

melakukan analisis sistem yaitu : 

1. Melakukan survey untuk melakukan 

analisa permasalahan pada obyek 

penelitian, sehingga dapat ditemukan 

akar permasalahan yang akan dicari 

penyelesaiannya. 

2. Menganalisa permasalahan yang 

terjadi dengan melakukan studi 

literatur, sehingga ditemukan metode 

yang sesuai untuk pemecahan 

masalah tersebut. 

3. Pengumpulan data, yaitu berupa 

beberapa nama produk dan bahan 

baku yang tersedia. 

4. Analisa kebutuhan sistem 

5. Merancang sistem perhitungan 

perencanaan jumlah produksi dengan 

menggunakan Metode Simpleks. 

6. Melakukan perancangan sistem. 

7. Mengimplementasikan sistem 

perhitungan perencanaan jumlah 

produksi dengan menggunakan 

Metode Simpleks. 

8. Testing Program. 

9. Penulisan Laporan 
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Gambar 2. Skema Kerangka Pemikiran Penelitian 

Lokasi penelitian di CV. Baja 

Utama Landasan Ulin dan 

Laboratorium Komputer Prodi 

Komputerisasi Akuntansi. 

Bahan yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu Data-data berupa 

bahan baku, jenis produk, jumlah 

persediaan dan harga produk per unit. 

Sampel data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah data proses 

produksi pada CV. Baja Utama 

Landasan Ulin. 

 

Tabel 1. Kebutuhan Alternative 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
   

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

  Observasi 

Pada metode ini dilakukan 

pengamatan pada bagian produksi 

untuk mengetahui perencanaan 

proses produksi dengan pemakaian 

bahan baku yang terbatas untuk 

mendapatkan jumlah produksi yang 

dapat menghasilkan keuntungan 

yang besar. 

Interview atau Wawancara 

Metode ini digunakan untuk 

mendapatkan informasi yang lebih 

terperinci tentang teknik 

perencanaan produksi dan 

penentuan jumlah produksi yang 

dihasilkan. 

3.   Metode Kepustakaan 

Metode ini dilakukan dengan 

membaca, mengamati dan 

memahami beberapa sumber 

tertulis yang didapatkan dari buku-

buku maupun internet sehingga 

diperoleh informasi yang 

membantu proses analisa masalah, 

perancangan dan pembangunan 

sistem komputerisasi tentang 

perencanaan produksi berdasarkan 

bahan baku yang tersedia, sampai 

dengan penyusunan penelitian ini. 

Gambar 2.  Diagram Fishbon tahapan 

penelitian
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Gambar 3. Tahapan perhitungan  

metode simplek 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penentuan solusi optimal 

menggunakan metode simpleks 

didasarkan pada teknik eleminasi Gauss 

Jordan. Penentuan solusi optimal 

dilakukan dengan memeriksa titik 

ekstrim satu per satu dengan cara 

perhitungan iteratif. Sehingga 

penentuan solusi optimal dengan 

simpleks dilakukan tahap demi tahap 

yang disebut dengan iterasi. Iterasi ke-i 

hanya tergantung dari iterasi 

sebelumnya (i-1). 

Sebelum melakukan perhitungan 

iteratif untuk menentukan solusi 

optimal, pertama sekali bentuk umum 

pemrograman linier dirubah ke dalam 

bentuk baku terlebih dahulu. Bentuk 

baku dalam metode simpleks tidak 

hanya mengubah persamaan kendala ke 

dalam bentuk sama dengan, tetapi 

setiap fungsi kendala harus diwakili 

oleh satu variabel basis awal. Variabel 

basis awal menunjukkan status sumber 

daya pada kondisi sebelum ada aktivitas 

yang dilakukan. Dengan kata lain, 

variabel keputusan semuanya masih 

bernilai nol. Dengan demikian, 

meskipun fungsi kendala pada bentuk 

umum pemrograman linier sudah dalam 

bentuk persamaan, fungsi kendala 

tersebut masih harus tetap berubah. 

Pada permasalahan yang terjadi 

untuk perencanaan produksi Ayunan, 

jungkitan dan bandulan, maka dapat 

dijabarkan seperti di bawah ini: 

CV. Baja Utama Landasa Ulin memiliki 

usaha memproduksi ayunan, jungkitan 

dan bandulan.  Untuk memproduksi 

lima jenis  produk tersebut diperlukan 

bahan baku yang terdiri dari pipa ulir 2 

inci, plat strip 1 inci, pipa ppolos 2,5 

inci, pipa ulir 1 inci, besi siku 3x3, besi 

siku 4x4, pipa polos 2 inci, besi 12 ML  

dan jam kerja. Dari beberapa bahan 

baku yang ada tersedia jumlah 

maksimum bahan baku, seperti terlihat 
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pada tabel 1 di atas. Masalah yang 

harus dipecahkan pada persoalan di atas 

adalah bagaimana menentukan jumlah 

unit setiap jenis produk yang akan 

diproduksi dalam setiap bulannya. 

Penyelesaian : 

Untuk menyelesaiankan 

permasalahan optimasi, maka 

ditentukan variabel yang tak diketahui 

(variabel keputusan) dan dinyatakan 

dalam symbol matematika. 

1. Variabel Keputusan.  

Dimana,  X1 = Ayun Jumbo 

  X2 = Ayun Single 

  X3 = Ayun ekstra jumbo 

  X4 = Ayun Cekly 

                     X5 = Jungkitan Single 

2.  Berdasarkan pernyataan di atas, 

maka terbentuklah sebuah fungsi tujuan 

dan fungsi kendala : 

Maksimumkan  Z = 2750000X1 + 

2000000X2 + 3250000X3 + 

2500000X4 + 25000000X5 

Dimana : 

Z = Keuntungan yang ingin 

dimaksimumkan 

Y = Keuntungan persatuan produk 

X = Jenis mainan/variabel keputusan  

Kendala = 5X1 + 5X2 + X3 + 3X4 + X5 

≤ 30 

35X1 + 25X2 + 17X3 + X4 +14 X5 ≤ 

140 

    X1 + 40X2 + X3 + X4+X5  ≤ 96 

    X1 + X2 + 5X3 + X4 + X5 ≤ 24 

    X1 + X2 + X3 + X4  +4X5 ≤ 25 

    X1 + X2 + X3 + 2X4 + X5  ≤ 13 

    X1 + X2 +X3 + X4 + X5 ≤ 8 

    X1 + X2 + X3 + X4  +2X  ≤ 7 

    X1 + X2 + X3 + X4 + X5   ≤ 13 

 2X1 + 2X2 + 3X3 + X4 +X5   ≤ 10 

12X1+27X2+15X3+8X4+10X5  ≤ 56 

                 X1, X2 , X3 , X4, X5 

≤ 0 

Langkah selanjutnya adalah merubah 

fungsi kendala dari pertidaksamaan 

menjadi persamaan dengan 

menambahkan variabel slack, sehingga 

menjadi persamaan seperti di bawah ini. 

Fungsi tujuan :   

Z  - 2750000X1 - 2000000X2 - 

3250000X3 - 2500000X4 -  

25000000X5  + S1 + S2 + S3 + S4 + S5 + 

S6 + S7 + S8 + S9 + S10+ S11= 0 

 

Fungsi kendala :    

5X1 + 5X2 + X3 + 3X4 + X5 +S1  

35X1 + 25X2 + 17X3 + X4 +14 X5 +S2 

= 140 

     X1 + 40X2 + X3 + X4+X5 +S3 = 96 

     X1 + X2 + 5X3 + X4 + X5 + S4 = 24 

     X1 + X2 + X3 + X4  +4X5 + S5 = 25 

     X1 + X2 + X3 + 2X4 + X5 + S6  = 

13 

     X1 + X2 +X3 + X4 + X5 + S7 = 8 

     X1 + X2 + X3 + X4  +5X + S8 = 7 

     X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + S9 = 13 

  2X1 + 2X2 + 3X3 + X4 +X5 +S10 = 10 

12X1+27X2+15X3+8X4+10X5 + S11 = 

56 

                     X1, X2 , X3 , X4, X5, 

S1, S2, S3,  S4, S5, S6, S7, S8, S9,S10, S11 

≤ 0 

Langkah selanjutnya dihitung 

dengan menggunakan tabel simpleks. 

Hasil perhitungan dengan 

menggunakan metode simpleks, 

diperoleh solusi optimal dan status 

sumber daya dalam bentuk bahan 

mentah. 

Dari table optimal  dapat 

dijabarkan: 

Solusi optimal X1 = 0  X2  = 2,3 , 

X3 = 3,8, X4 = 2,6423, X5 = 1,25 dan Z 

= Rp. 24438302, artinya untuk 

mendapatkan keuntungan maksimum 
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sebesar Rp. 24438302, maka 

perusahaan sebaiknya menghasilkan 

produk 1 sebesar 0 unit, produk 2 

sebesar 0,06 unit, produk 3 sebesar 3,8 

unit, produk 4 sebesar 2,6423 unit dan 

produk 5 sebesar 1,25 unit. 

Status sumber daya : 

Sumber daya pertama dilihat dari 

keberadaan variabel basis awal dari 

setiap fungsi kendala pada table 

optimal. Dalam kasus di atas, untuk 

fungsi kendala pertama periksa 

keberadaan S1 pada variabel basis tabel 

optimal. Periksa keberadaan S2 pada 

variabel basis table optimal untuk 

fungsi kendala kedua. Periksa 

keberadaan S3 pada variabel basis tabel 

optimal untuk fungsi kendala ketiga, 

dan seterusnya samapai S11.  

S1 = 25.  Sumber  daya ini disebut 

berlebih (abundant) 

S2 = 0  Sumber daya ini disebut habis 

S3 = 0.  Sumber  daya ini disebut habis 

S4 = 25  Sumber  daya ini disebut 

berlebih (abundant) 

S5 = 16  Sumber  daya ini disebut 

berlebih (abundant) 

S6 = 27.  Sumber  daya ini disebut 

berlebih (abundant) 

S7 = 0.  Sumber  daya ini disebut habis 

S8 = 0.  Sumber  daya ini disebut habis 

S9 = 5.  Sumber  daya ini disebut 

berlebih (abundant) 

S10 = 0.  Sumber  daya ini disebut habis 

S11 = 0.  Sumber  daya ini disebut habis 

Dengan menggunakan aplikasi 

sistem  perencanaan produksi  dan 

bahan baku  menggunakan metode 

simpleks, maka dapat dihitung proses 

iterasi secara cepat.  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Gambar 3. Halaman Form Menu Utama
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Gambar 4. Form Konsep Rumusan Linear 

Programming 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Gambar 4. Form Hasil Perhitungan 

Perencanaan Produksi 
 

Laporan  hasil perhitungan 

perencanaan produksi dan bahan baku 

menggunakan metode simpleks 

menghasilkan optimalisasi produksi, 

seperti pada gambar dibawah ini.

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

Gambar 5. Form laporan perhitungan 

optimalisasi produk 

 

Pada hasil perhitungan 

menggunakan system seperti pada 

tampilan di atas, maka dari hasil 

perhitungan manual dan hasil 

perhitunga system dapat dibuat tabel 

pembandingan nilai hasil perhitungan 

sebagai pengukuran tingkat akurasi 

system dengan membandingkan hasil 

per variable, seperti terlihat pada table 

di bawah ini. 

Tabel 2.  Perbandingan Perhitungan 

Manual dan Sistem 
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Sehingga jumlah data yang sesuai 

dengan kenyataan adalah 5 hasil 

perhitungan simpleks dan untuk 

mengetahui persentase tingkat akurasi 

rekomendasi yang dihasilkan digunakan 

rumus yaitu: 

Akurasi = (Total uji yang sesuai/Total 

item ui coba)x 100% 

Akurasi = (16/17) x 100% 

Akurasi = 94%  

Dari tingkat kesesuaian yang 

dihasilkan dapat dikatakan bahwa 

tingkat kualitas dari akurasi yang 

dihasilkan system sudah sesuai dengan 

yang diharapkan.  Dan tingkat akurasi 

ini dapat ditampilkan dalam grafik 

diagram seperti di bawah ini.

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Gambar  6. grafik  prosentase tingkat 

akurasi sistem menggunakan metode 

simpleks 

PENUTUP 

Dari penilitian yang telah 

dilakukan, dapat diambil simpulan 

sebagai berikut: 

Aplikasi system perencanaan 

produksi permainan anak-anak 

menggunakan metode simpleks, 

menghasilkan tingkat akurasi sistem 

sebesar 94%.  Hal ini ditunjukkan dari 

proses pembandingan perhitungan 

perencanaan produk menggunakan  

metode simpleks dengan cara manual 

dan dengan cara memakai aplikasi yang 

dibangun. 

Aplikasi perhitungan perencanaan 

optimalisasi  produk permainan anak-

anak ini dapat dirasa lebih efektif dalam 

melakukan proses perhitungan dan 

dapat dipakai sebagai acuan dalam 

pengambilan keputusan perencaanaan 

produksi. 
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Adapun saran yang dapat diberikan 

penulis pada penelitian ini adalah agar 

bisa dibuat system berbasis web 

sehingga semua orang bisa 

menggunakan. 
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Abstract 
This study examined the antecendets of Customer Based Retail Brand Equity (CBRE) such as 

retail brand awareness, retail brand association, retail brand perceived quality and retail 

brand loyalty on retail brand equity. Results of testing the hypothesis (t-test) found that 
variables retail brand awareness and retail brand association does not significantly influence 

on retail brand equity. While the other variables are retail brand perceived quality and retail 

brand loyalty has significantly influence on retailer brand equity.Retail brand perceived quality 

and retail brand loyalty must be considered by the retail businesses because it has a greater 
influence in creating the Retail Brand Equity (RBE). For further research, can develop 

research models such as the effect of brand building activities to the comunity identificatiion 

retailer with retail customer based equity as a mediating variable  

Keywords: Customer Based Retail Brand Equity (CBRE), retail brand association, retail brand 

perceived quality and retail brand loyalty on retail brand equity 

Abstrak 

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang memengaruhi ekuitas merek ritel dari sisi konsumen 

yang meliputi kesadaran merek ritel, asosiasi merek ritel,  kualitas merek ritel yang 

dipersepsikan, loyalitas terhadap merek ritel.  Hasil pengujian hipotesis membuktikan secara 
empiris bahwa kesadaran merek ritel, asosiasi merek ritel tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ekuitas merek ritel, sementara  kualitas merek ritel yang dipersepsikan dan  loyalitas terhadap 

merek ritel berpengaruh signifikan terhadap ekuitas merek ritel., sehingga  kedua variabel ini 
penting untuk dipertimbangkan oleh para pebisnis ritel. Penelitian selanjutnya disarankan untuk 

meneliti tentang pengaruh dari aktivitas membangun merek terhadap identifikasi komunitas 

peritel  dengan ekuitas merek ritel dari sisi konsumen sebagai variabel mediasi. 

Kata Kunci: Ekuitas merek ritel dari sisi konsumen, kesadaran merek ritel, asosiasi merek ritel,  

kualitas merek ritel yang dipersepsikan, loyalitas terhadap merek ritel 

 

PENDAHULUAN 

Dalam persaingan bisnis yang ketat 

penting bagi setiap pelaku usaha ritel 

(retailer) membangun kesadaran atas 

mereknya. Customer Based Retail 

Equity (CRBE) merupakan variabel 

untuk mengukur kinerja dari suatu ritel 

dengan cara mengukur ingatan dari 

konsumen akan sebuah merek ritel 

tertentu. Hasil pengukuran 

menunjukkan seberapa tinggi tingkat 

ekuitas dari merek ritel yang ada 

didalam benak konsumen (Pappu and 

Quester, 2008 dalam Das, 2014).  

Dengan dicapainya ekuitas yang 

tinggi maka produk yang dipasarkan 

oleh ritel tersebut maka produk atau 

jasa akan memiliki keunggulan 

mailto:friza@bundamulia.ac.id
mailto:osander@bundamulia.ac.id
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kompetitif sehingga peritel mempunyai 

kesempatan untuk menetapkan harga 

yang premium sehingga akan 

mendorong pencapaian profit yang 

lebih tinggi.  

Terdapat empat dimensi utama 

yang membentuk kuat atau tidaknya 

CBRE ini yaitu kesadaran merek ritel, 

asosiasi merek ritel, kualitas yang 

diterima merek ritel, kesetiaan merek 

ritel (Pappu and Quester, 2006; 

Carpenter and Tybout, 1998 dalam Das 

et.al, 2012). 

Menurut Keller 2003 dalam 

Musekiwa et.al (2013), kesadaran akan 

suatu ritel merupakan kemampuan 

untuk mengidentifikasi suatu merek 

ritel didalam perbedaan yang terkait 

dengan nama, logo dan lain-lain. 

Asosiasi suatu merek ritel menandakan 

segala sesuatu yang memiliki hubungan 

dengan suatu ritel yang terdapat dalam 

ingatan seseorang (Aaker 1991). 

Kualitas yang diterima merek ritel 

merupakan keseluruhan persepsi dari 

konsumen mengenai kualitas dari 

produk atau jasa dengan 

membandingkan penawaran yang 

dilakukan oleh pesaing (Aaker, 1991).  

Kesetiaan akan sebuah merek ritel 

melambangkan pikiran yang konstruktif 

terhadap merek suatu ritel yang 

mengarah ke pembelian yang konstan 

suatu produk dari waktu ke waktu 

(Aaker, 1991). Pappu dan Quester 

(2006) meneliti tentang Customer 

Based Retail Brand Equity dari 

department store  dipengaruhi oleh 4 

dimensi yaitu retailer brand awareness, 

retailer brand association, retailer 

brand perceived quality dan retailer 

brand loyalty. Namun penelitian  lain 

yang dilakukan  oleh Musekiwa et.al 

(2013) pada OK Supermarket 

menemukan bahwa Customer Based 

Retail Brand Equity hanya dipengaruhi 

oleh retailer brand awareness, retailer 

brand perceived quality dan retailer 

brand loyalty. Dari kedua hasil  

penelitian ini terdapat perbedaan hasil 

penelitian mengenai dimensi yang 

mempengaruhi terbentuknya Customer 

Based Retail Brand Equity. 

Empat puluh satu tahun bergelut di 

dalam dunia bisnis makanan, 

menjadikan Kartika Sari sebagai 

“trademark” dari kota Bandung 

(kartikasari.com). Meskipun masih 

dalam suatu lingkup daerah saja, namun 

dapat dikatakan bahwa Kartika Sari ini 

sudah memberikan banyak pengaruh 

yang cukup baik terhadap industri 

makanan khususnya oleh-oleh di 

Bandung. Ditandai dengan  menculnya 

industri-industri baru yang menawarkan 

produk serupa dengan merek yang 

berbeda yang meningkatkan intensitas 
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persaingan di bisnis oleh-oleh khas 

Bandung ini. Bertambahnya peritel  

serupa menjadi ancaman secara 

langsung maupun tidak langsung bagi 

Kartika Sari. Sehingga, hal ini menuntut 

Kartika Sari untuk terus menciptakan 

dan memberikan yang terbaik kepada 

konsumen, untuk itu diperlukannya 

ekuitas merek ritel yang kuat bagi 

Kartika Sari. 

Pelancong lokal yang mengunjungi 

kota Bandung memiliki kesadaran 

merek yang tinggi terhadap merek 

Kartika Sari sehingga menjadi 

trademark dari kota Bandung. Kartika 

Sari mempunyai asosiasi ritel yang kuat 

bagi konsumennya sehingga dapat 

membentuk persepsi yang positif dari 

konsumen dimana “belum pernah ke 

Bandung jika tidak datang ke Kartika 

Sari”. Hal ini secara tidak langsung 

akan mendorong calon konsumen untuk 

melakukan pembelian di Kartika Sari. 

Berdasarkan dari fenomena diatas 

serta dengan adanya perbedaan hasil 

penelitian oleh beberapa peneliti 

terdahulu, maka peneliti tertarik untuk 

untuk melihat apakah dimensi dari 

Customer Based Retail Brand Equity 

berpengaruh terhadap pembentukan 

ekuitas merek ritel Kartika Sari sebagai 

gerai yang menjual oleh-oleh khas 

Bandung. 

TINJAUAN LITERATUR 

Ekuitas Merek 

Utami (2014) mendefinisikan 

ekuitas merek sebagai nilai yang 

ditawarkan oleh citra merek itu kepada 

suatu ritel tersebut sehingga ritel yang 

mempunyai ekuitas merek yang kuat 

bisa mendongkrak mereknya agar 

terjadi perluasan merek. Musekiwa et.al 

(2013) ekuitas merek merupakan 

kekuatan dari suatu merek untuk 

membangun ingatan konsumen 

berdasarkan apa yang mereka pelajari, 

lihat, rasakan dan dengar mengenai 

merek tersebut. 

Ekuitas merek  merupakan faktor 

yang cukup krusial untuk menghasilkan 

laba didalam suatu perusahaan. Ekuitas 

merek yang kuat dapat mendorong 

perusahaan untuk menciptakan harga 

yang tinggi, menciptakan dan 

mengontrol pangsa pasar, siklus hidup 

produk yang lebih panjang, memperluas 

produk baru, menarik investor dan juga 

menghindari persaingan. (Keller, 1993).  

Semakin banyaknya penelitian 

yang dilakukan, konsep ekuitas merek 

kemudian diaplikasikan dan dibahas 

dalam retail branding (Moller dan 

Herm, 2013; Das et. al, 2012; Das, 

2015). Merek ritel diartikan reatiler 

sebagai merek (Zentes et.al, 2008; 

Ailawadi and Keller, 2004; Das, 2015) 

dimana ini merupakan salah satu unsur 

yang paling penting untuk melakukan 
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retail branding (Grewal et.al, 2004 

dalam Das, 2015). Merek ritel dapat 

didefinisikan sebagai sekelompok outlet 

pengecer yang mempunyai suatu 

keunikan seperti nama, simbol, logo 

ataupun kombinasi dari semuanya 

(Zentes et.al, 2008, p. 167 dalam Das, 

2015).  

Berbagai penelitian menjelaskan 

bahwa merek ritel juga memiliki ekuitas 

(Das et.al, 2012; Pappu and Quester, 

2008; Das, 2015) yang juga sering 

disebut dengan ekuitas pengecer 

berdasarkan konsumen atau dikenal 

dengan istilah Consumer Based Retail 

Brand Ekuitas  (CBRE) (Das et.al, 

2012; Pappu et.al, 2005; Das, 2015). 

CBRE melibatkan ingatan mengenai 

suatu merek ritel tertentu yang ada 

didalam benak konsumen dimana 

ekuitas riteler ini merupakan hal yang 

penting untuk mengukur kinerja dari 

riteler (Pappu and Quester, 2008; Das, 

2015).  

Dalam teori model ekuitas merek 

dimana terdapat empat dimensi yaitu 

kesetiaan merek, kesadaran merek, 

kualitas yang diterima, dan  asosiasi 

merek (Aaker, 1991). Namun pada 

penelitian keempat dimensi tersebut 

akan diadaptasikan ke dalam dunia ritel 

yang disetarakan menjadi kesadaran 

merek ritel, asosiasi merek ritel, 

kualitas yang diterima merek ritel dan 

kesetiaan merek ritel  (Pappu and 

Quester, 2006; Musekiwa et.al 2013; 

Das et.al, 2012) 

Kesadaran Merek Ritel 

Kesadaran suatu merek ritel 

merupakan kemampuan untuk 

mengidentifikasi suatu merek ritel 

didalam perbedaan yang terkait dengan 

nama, logo, simbol, dan lain-lain yang 

ditanam dalam benak kosnumen  

(Keller 2003 dalam Musekiwa et.al 

2013; Tong dan Hawley, 2009).  

Kesadaran merek ritel ini tidak 

hanya meliputi kemampuan konumen 

untuk mengingat nama dari suatu ritel 

namun juga pengalaman konsumen 

dengan suatu merek ritel sebelumnya 

(Gringarten, 2013).  

Menurut Christina Widya Utami 

(2014, p.251) menyatakan bahwa 

kesadaran ritel adalah kemampuan 

calon pelanggan untuk mengenali atau 

mengingat suatu merek ritel maupun 

produk atau jasa. Kesadaran merek  

membutuhkan jangkauan rangkaian 

kesatuan dari perasaan yang tidak pasti 

bahwa merek tersebut merupakan satu-

satunya merek ritel dalam suatu 

kelompok produk.  

Rangkaian kesatuan ini dapat 

terwakili dalam tingkatan kesadaran 

merek ritel yang berbeda dimana 

kesadaran akan merek ritel mempunyai 
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beberapa tingkatan yaitu: retail brand 

recognition dan retail brand recall 

(Rossiter & Percy, 1997; Sanyal & 

Datta, 2011). Retail brand recognition 

adalah kemampuan kosnumen untuk 

mengingat kembali pengalaman 

sebelumnya dengan suatu merek ritel. 

Sedangkan retail brand recall adalah 

kemampuan konsumen untuk 

mengingat kembali suatu merek ritel  

diberikan kategori suatu produk. Jika 

suatu merek ritel sudah ada dalam 

benak konsumen akan mempengaruhi 

kosnumen dalam mengambil keputusan, 

oleh karena itu kedua tingkatan ini 

mempunyai peran penting dalam proses 

pengambilan keputusan oleh konsumen 

(Keller, 1993; Gringarten, 2013). 

Retail brand awareness dapat 

terbagi menjadi retail recognition dan 

retail recall. Konsumen mengambil 

keputusan pembelian atas dasar dirinya 

masing-masing berdasarkan pada 

“membeli suatu produk dari apa yang 

mereka dengar” atau “memilih produk 

dari apa yang mereka ketahui” 

(Keller,1993; Musekiwa et.al 2013). 

Atilgan et.al (2005)  berpendapat 

bahwa ekuitas merek ritel  terjadi ketika 

konsumen merasa sadar dan 

mengetahui bahwa ritel tersebut berada 

pada level tertinggi dan memiliki 

berbagai keuntungan serta asosiasi 

merek yang unik didalam benak 

konsumen. Brand recognition cukup 

penting untuk produk baru, sedangkan 

brand recall penting untuk produk-

produk yang sudah terkenal 

(Aaker,1996 dalam Musekiwa et.al 

2013). Hasil sebuah penelitian 

menyatakan bahwa kesadaran merek 

ritel mempunyai pengaruh yang 

terhadap ekuitas merek ritel  (Yoo et.al 

2000;2006 dalam Musekiwa et.al 

2013).  

Penelitian lainnya menjelaskan 

bahwa kesadaran merek ritel adalah 

atribut yang fundamental dari 

pembentukan ekuitas merek ritel  

(Aaker, 1991; Aaker, 1996; Tong & 

Hawley, 2009; Severi dan Ling, 2013) 

sehingga hal itu dapat mempengaruhi 

persepsi dan sikap konsumen. (Huang 

& Sarigollu, 2011). Menurut Tong dan 

Hawley (2009) menjelaskan bahwa 

retail brand awareness merupakan 

komponen penting untuk pembentukan 

ekuitas merek ritel . Sedangkan jika 

menurut Keller (2008) bahwa CBRE 

terjadi ketika konsumen memiliki 

kesadaran yang tinggi dan terbiasa akan 

merek ritel tersebut.  

H1 :  retail  brand awareness 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ekuitas merek ritel  

Asosiasi Merek Ritel 
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Asosiasi merek ritel sebagai segala 

sesuatu yang memiliki hubungan 

dengan ritel yang terdapat pada ingatan 

seseorang (Aaker 1991; Atilgan et.al 

2005). Asosiasi merek ritel juga bisa 

membantu proses konsumen dalam 

mengingat informasi atau bisa 

dikatakan sebagai penentu 

ketidaksamaan dan tambahannya untuk 

membuat alasan pembelian serta 

menciptakan pendapat positif terhadap 

suatu ritel (Aaker 1992; Lee et.al, 

2011). Asosiasi merek ritel mempunyai 

peran yang penting untuk keberhasilan 

suatu merek ritel serta juga membantu 

untuk menciptakan citra merek ritel dan 

reputasi yang baik. (Gringarten, 2013).  

Asosiasi merek ritel mempunyai 

dua kategori yaitu asosiasi produk dan 

asosiasi organisasional Chen (2001). 

Asosiasi produk dapat meliputi asosiasi 

fungsional dan non-fungsional. Definisi 

dari asosiasi fungsional adalah fitur 

nyata dari suatu produk (Keller 1993; 

Y.L dan Lee, 2011). Sedangkan jika 

asosiasi non-fungsional meliputi fitur 

simbolik (Y.L dan Lee, 2011) yang 

merupakan fitur yang tak berwujud 

untuk memenuhi kebutuhan konsumen 

berupa pengakuan sosial, ekspresi diri 

atau harga diri (Y.L dan Lee, 2011). 

Asosiasi organisasional kemampuan 

asosiasi perusahaan dimana asosiasi 

yang terkait seperti kemampuan 

perusahaan dalam memproduksi dan 

mengirim output serta program CSR 

(Coorporate Social Responsibility) 

(Y.L dan Lee, 2011).  

Asosiasi merek ritel menjadi 

bagian inti untuk membangun ekuitas 

merek ritel  yang kuat (Musekiwa et.al 

2013). Ini dapat terbagi menjadi 

product association dan organisational 

association. Product association  dapat 

meliputi harga, kualitas dan kegunaan 

suatu produk. Sedangkan 

organisational association dapat 

meliputi kemampuan perusahaan 

maupaun program CSR (Coorporate 

Social Responsibility). Penelitian 

membuktikan bahwa asosiasi merek 

ritel mempunyai pengaruh yang positif 

terhadap ekuitas merek ritel . 

(Musekiwa et.al 2013).  

Menurut Aaker (1991) 

mempercayai bahwa asosiasi merek 

ritel dan ekuitas merek ritel  

mempunyai keterikatan yang kuat dan 

positif antara satu sama lain, karena 

dianggap sebagai kualitas dan 

komitmen sehingga akan 

mempengaruhi konsumen agar terbiasa 

dengan suatu ritel. Menurut Aaker 

(1991) menjelaskan CBRE dapat terjadi 

jika konsumen dapat menyimpan 

keunikan dari asosiasi ritel dalam benak 

konsumen. 
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H2 : asosiasi merek ritel memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap 

ekuitas merek ritel.  

Kualitas Yang Diterima Merek Ritel 

Kualitas yang diterima merek ritel 

adalah penilaian psikologis dari 

konsumen mengenai suatu produk 

berdasarkan persepsi masing-masing 

konsumen (Saleem et.al 2015). 

Sedangkan jika menurut Aaker (1991) 

kualitas yang diterima merek ritel dapat 

didefinisikan sebagai keseluruhan 

persepsi dari konsumen mengenai 

kualitas dari produk atau jasa dengan 

membandingkan penawaran yang 

dilakukan oleh pesaing.  

Perceived quality ke dalam dua 

kategori yaitu sifat intrinsik dan 

ekstrinsik (Zeithmal, 1988; Steenkamp, 

1997). Sifat intrinsik berkaitan dengan 

bentuk fisik dari suatu produk seperti 

warna, rasa, bentuk dan penampilan. 

Sedangkan jika sifat ekstrinsik 

berhubungan dengan produk namun 

tidak berhubungan langsung dengan 

aspek fisik dari suatu produk seperti 

harga, nama merek, kemasan dan 

informasi mengenai produk (Bernue´s 

et.al 2003)  

Keller (2008, p.195) mengartikan 

kualitas yang diterima merek ritel 

sebagai persepsi konsumen terhadap 

kualitas keseluruhan atau keunggulan 

produk atau jasa yang dibandingkan 

dengan pilihan dan dengan tujuan yang 

ditetapkan.  

Dimensi perceived quality menurut 

Keller (2008, p.195) adalah, 

performance (kinerja), karakter utama 

sebagai tingkat operasional produk. 

Feature (fitur), elemen kedua yang 

melengkapi karakter utama produk. 

Conformance Quality (kesesuaian 

kualitas), tingkat dimana sebuah produk 

sesuai dengan spesifikasi yang telah 

dibuat. Reliability (reliabilitas), 

konsistensi kinerja produk ketika 

konsumen mengkonsumsi secara 

berkala. Durability (daya tahan), 

kesesuaian harapan pelanggan dengan 

nilai ekonomis produk. Serviceability 

(kemampuan layanan), kemudahan 

konsumen dalam mendapatkan 

pelayanan atas pembelian produk. Style 

and design (gaya dan desain), wujud 

atau perasaan yang dirasakan konsumen 

tentang kualitas.  

Kualitas yang diterima merek ritel 

dianggap sebagai bagian dimensi pada 

Customer Based Retail Brand Equity  

(Aaker, 1996). Jones et.al (2002) 

mengatakan terdapat pengaruh secara 

langsung antara kualitas yang diterima 

merek ritel dan pembelian kembali serta 

rekomendasi dan perlawanan untuk 

alternatif yang lebih baik merupakan 

inti dari ekuitas merek ritel . Terdapat 



 

 
 259 Business Management Journal Vol. 12 No. 2 September 2016 

teori yang menjelaskan bahwa kualitas 

yang diterima merek ritel secara 

langsung mempengaruhi ekuitas merek 

ritel  (Umar et.al 2012; Nguyen, 2012; 

Nguyen et.al, 2011; Loureiro and 

Fransisco, 2011; Erenkol and Duygun, 

2010; Musekiwa et.al 2013). 

Salah satu unsur penting dalam 

pembentukan ekuitas merek ritel  

adalah kualitas yang diterima merek 

ritel (Aaker, 1996). Disisi lainnya, 

menurut Yoo (2000) menjelaskan 

bahwa ekuitas merek ritel  akan 

meningkat jika memiliki kualitas yang 

diterima merek ritel yang positif.  

H3 : kualitas yang diterima merek ritel 

memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap ekuitas merek ritel  

Kesetiaan Merek Ritel  

Aaker (1991) mendefinisikan 

kesetiaan akan sebuah ritel 

melambangkan pikiran yang konstruktif 

terhadap merek suatu ritel yang 

mengarah ke pembelian yang konstan 

suatu produk dari waktu ke waktu. 

Loyalitas merek merupakan elemen 

penting ketika datang untuk 

mengevaluasi merek ritel terutama 

dalam mengenai nilai karena loyalitas 

dapat menghasilkan keuntungan 

(Aaker, 1991; Severi dan Ling, 2013)   

Grembler dan Brown (1996) 

mendefinisikan loyalitas ke dalam dua 

pengertian yang berbeda. Yang 

pertama, loyalitas berdasarkan sikap 

yaitu berhubungan dengan  perilaku 

konsumen dimana hal ini ditandai 

dengan indikasi melakukan pembelian 

kembali (Keller, 1998) atau komitmen  

untuk melakukan pembelian ulang akan 

merek tersebut sebagai pilihan utama 

(Oliver 1997, 1999). Sedangkan 

loyalitas kognitif muncul ketika suatu 

merek tersebut yang pertama kali 

muncul dalam benak konsumen dan 

ketika ingin melakukan pembelian akan 

merek tersebut hal itu merupakan 

pilihan utama dari konsumen tersebut 

(Keller, 1998). 

Loyalitas seringkali dikaitkan 

dengan perilaku pembelian ulang, 

namun dalam konteks ritel, loyalitas 

mencerminkan komitmen psikologis 

terhadap ritel tertentu (Tjiptono dan 

Chandra, 2012). Sehingga konsumen 

yang loyal pada sebuah ritel secara 

psikologis, walaupun tidak 

menunjukkan perilaku pembelian ulang. 

Aaker (1991) berpendapat bahwa 

ekuitas merek ritel  merupakan bagian 

dari pemasaran yang berujuan untuk 

menciptakan kesetiaan pelanggan 

dengan cara meningkatakan emosi 

pelanggan, asosiasi merek dan lainnya. 

Banyak penelitian menjelaskan bahwa 

ekuitas  dapat mempengaruhi kesetiaan 

pelanggan secara langsung, namun 
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Gustafsson and Johnson (2002) 

mengatakan bahwa ekuitas merek ritel  

mempengaruhi kesetiaan secara tidak 

langsung karena hal itu tergantung pada 

pengalaman konsumen tentang ritel 

tersebut dan pengalaman tersebut akan 

menciptakan kesetiaan pelanggan. 

Pernyataan lebih lanjut dari Keller 

(1998) bahwa salah satu karakterisitik 

ritel yang memiliki ekuitas merek ritel  

yang kuat adalah memiliki kesetiaan 

merek ritel  yang kuat juga. Aaker 

(1991)) juga mendukung pendapat ini 

dengan mempertegas bahwa kesetiaan 

merek ritel  dapat bergantung baik pada 

dimensi maupun hasil dari ekuitas 

merek ritel  itu sendiri.  

Menurut Marshall (2010) bahwa 

kesetiaan merek ritel  merupakan suatu 

pemikiran dimana perusahaan 

menekankan baik itu dengan cara 

membangun atau mempertahankan 

kunjungan konsumen dalam jangka 

panjang, sehingga dapat meningkatkan 

kesetiaan merek ritel , dengan demikian 

kesetiaan merek ritel  menjadi jantung 

dari pembentukan ekuitas merek ritel . 

METODE PENELITIAN 

Objek penelitian yang diteliti 

adalah kesadaran merek ritel, asosiasi 

merek ritel, kualitas yang diterima 

merek ritel, kesetiaan merek ritel dan 

ekuitas merek ritel dari konsumen 

Kartika Sari. ). Subjek dari penelitian 

ini akan difokuskan kepada konsumen 

yang pernah mengunjungi dan 

melakukan transaksi di Kartika Sari. 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah 

causal research. Penelitian 

menggunakan data primer dan teknik 

pengumpulan data yang digunakan 

adalah kuesioner. 

Peneliti memggunakan kuesioner 

yang disebarkan secara online dan 

offline. Untuk penyebaran kuesioner 

secara offline peneliti mencetak 

kuesioner penelitian yang kemudian 

memberikan kuesioner tersebut secara 

langsung kepada responden. Sedangkan 

kuesioner secara online yang dibuat 

menggunakan fasilitas google form dan 

cara penyebarannya melalui berbagai 

media sosial seperti blackberry 

messanger (BBM), path, facebook, 

LINE, dan  instagram,  
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Populasi yang digunakan dalam 

melakukan penelitian ini merupakan 

responden yang potensial yang pernah 

mengunjungi dan melakukan transaksi 

di Kartika Sari Bandung, dan teknik 

pengambilan sampel yang digunakan 

oleh peneliti yaitu teknik pengambilan 

sampel non-probabilitas.  

Alat pengolahan data yang 

digunakan yaitu SPSS 20 dalam 

menganalisis data yang ada seperti 

melakukan uji validitas, uji reliabilitas, 

uji asumsi klasik. Uji F, koefisien 

determinasi (R
2
), analisis regresi, 

maupun uji t (signifikansi). 

Definisi Variabel Penelitian Secara 

Operasional 

Variabel yang terdapat dalam 

penelitian ini dapat dijelaskan dalam 

definisi konseptual dan definisi 

operasional. Definisi konseptual dan 

definisi operasional dari masing-masing 

variabel yang terdapat dalam penelitian 

ini dijabarkan sebagai berikut: 

Kesadaran merek ritel: kemampuan untuk 

mengidentifikasi suatu ritel didalam 

perbedaan terkait dengan nama, logo, 

simbol dan lain-lain yang ditanam dalam 

benak konsumen (Keller 2003, dalam 

Musekiwa et.al 2013) 

 Saya mengingat produk yang saya 

beli di Kartika Sari. 

 Ketika saya ingin membeli oleh-

oleh di Bandung, Kartika Sari 

merupakan pilihan utama saya. 

 Saya sering melihat iklan Kartika 

Sari 

 Toko Kartika Sari terlihat jelas dari 

luar. 

Gambar 1. Paradigma Penelitian 

Sumber : Adaptasi dari Musekiwa, Douglas dan Hope (2013) 



262 

 
Business Management Journal Vol. 12 No. 2 September 2016 

 Saya mengetahui semua promosi 

yang dilakukan Kartika Sari. 

Asosiasi merek ritel: Segala sesuatu yang 

memiliki hubungan dengan ritel yang 

terdapat dalam ingatan seseorang ( Aaker 

1991) 

 Jika Kartika Sari sebuah mobil, itu 

diibaratkan sebagai Marcedez Benz 

(menggambarkan kemewahan). 

 Jika Kartika Sari seekor hewan, itu 

diibaratkan seekor singa 

(menggambarkan kekuatan yang 

besar. 

 Mempunyai peran yang penting 

terhadap kesuksesan Kartika Sari. 

 Kartika Sari selalu mementingkan 

kualitas yang diterima oleh 

konsumen 

Kualitas yang diterima merek ritel: 

Persepsi seorang konsumen terhadap 

kualitas secara keseluruhan atau 

keunggulan atas sebuah ritel yang sesuai 

dengan tujuan yang dikehendaki, yang 

berhubungan dengan pilihan. 

 Staff di Kartika Sari melayani 

dengan sopan 

 Staff di Kartika Sari selalu 

melayani konsumen dengan baik 

 Staff di Kartika Sari terlihat rapi 

 Desain promosi yang digunakan 

modern 

 Peralatan promosi yang digunakan 

modern. 

 Pelayanan yang diberikan Kartika 

Sari cepat. 

 Kartika Sari memiliki jam 

operasional yang baik. 

 Kartika Sari memiliki bermacam - 

macam produk. 

 Produk-produk Kartika Sari 

mempunyai kualitas yang baik 

Kesetiaan merek ritel: Suatu komitmen 

yang kuat dari konsumen untuk melakukan 

pembelian ulang maupun mengunjungi 

kembali suatu ritel dalam berbagai kondisi 

(Oliver, 1999) 

 Saya percaya terhadap  Kartika 

Sari 

 Saya akan merekomendasikan 

Kartika Sari kepada teman dan 

keluarga saya. 

 Saya tidak akan berpindah ke toko 

lain selain Kartika Sari. 

 Saya hanya akan membeli produk 

dari Kartika Sari 

 

Ekuitas merek ritel: Kekuatam dari suatu 

ritel untuk membangun ingatan konsumen 

berdasarkan apa yang mereka pelajari, 

lihat, rasakan dan dengar mengenai ritel 

tersebut. 

 Kartika Sari lebih menarik 

dibandingkan yang lainnya. 

 Saya sangat menghargai merek 

Kartika Sari. 

 Saya memiliki perasaan yang 

positif terhadap Kartika Sari. 

 Meskipun kompetitor menawarkan 

layanan yang sama, saya tetap 

memilih Kartika Sari karena itu 

adalah pilihan logis bagi saya. 
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TEMUAN DAN HASIL 

Tabel 2. Uji Validitas 

Sumber: Penelitian lapangan 2016 
 

Nilai standar yang digunakan untuk 

melihat apakah suatu instrumen valid 

atau tidak adalah sebesar 0,3. Nilai 

korelasinya lebih besar dari 0,3 maka 

dapat dinyatakan bahwa faktor tersebut 

mempunyai nilai konstruk yang kuat 

(Sugiyono, 2010). 

Uji Validitas 

Hasil pengolahan data 

menggunakan SPSS ditampilkan pada 

tabel 2. Dapat dinyatakan bahwa semua 

indikator yang digunakan pada variabel 

kesadaran merek ritel, retailer brand 

association, retailer brand perceived 

quality, kesetiaan merek ritel dan 

ekuitas merek ritel dapat dikatakan 

valid karena nilai r-hitung dari 

keseluruhan indikator berada antara 

0,332 hingga 0,782 yang berarti nilai 

tersebut lebih dari nilai cut off yang 

digunakan yaitu 0,3, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa semua indikator 

yang digunakan dalam penelitian ini 

mempunyai nilai konstruk yang kuat. 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas ini menggunakan 

cronbach’s alpha sebagai acuan untuk 

melihat reliabel atau tidak indikator. 

Tolak ukur nilai cronbach’s alpha yang 

digunakan adalah lebih dari atau sama 

dengan 0,6 maka dapat disimpulkan 

bahwa seluruh instrumen sudah reliabel 

(Hair et.al 2013, p. 374; Malhotra, 

2012, p. 317). 

Uji Asusmsi Klasik 

Uji statistik non-parametrik 

Kolmogorov-Smirnov (K-S) didapatkan 

bahwa nilai signifikansi (2-tailed) 

adalah sebesar 0,602, dimana nilai 

0,602 > 0,05 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa data residual 

berdistribusi normal pada persamaan 

regresi tersebut 

Indikator Correc

ted 

Item-

Total 

Correl

ation 

Cut 

Off 

(r > 

0,30) 

Intepretasi 

RA1 .332 .30 VALID 

RA2 .366 .30 VALID 

RA3 .548 .30 VALID 
RA4 .411 .30 VALID 

RA5 .581 .30 VALID 

RAC1 .669 .30 VALID 

RAC2 .701 .30 VALID 

RAC3 .644 .30 VALID 

RAC4 .449 .30 VALID 

PQ1 .678 .30 VALID 

PQ2 .710 .30 VALID 

PQ3 .687 .30 VALID 

PQ4 .500 .30 VALID 

PQ5 .579 .30 VALID 
PQ6 .573 .30 VALID 

PQ7 .518 .30 VALID 

PQ8 .498 .30 VALID 

PQ9 .580 .30 VALID 

SL1 .641 .30 VALID 

SL2 .659 .30 VALID 

SL3 .782 .30 VALID 

SL4 .733 .30 VALID 

RBE1 .727 .30 VALID 

RBE2 .668 .30 VALID 

RBE3 .731 .30 VALID 

RBE4 .728 .30 VALID 
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Tabel 3. Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach's 

Alpha 

N of items 

Kesadaran merek 

ritel 

.692 5 

Asosiasi merek 

ritel 

.800 4 

Kualitas yang 

diterima merek ritel 

.860  

Kesetiaan merek 

ritel 

.857 4 

Ekuitas merek ritel .859 4 

Sumber: Hasil penelitian lapangan 

2016. 

 

Hasil uji glejser  menunjukkan 

seluruh variable bebas memiliki nilai 

signifikan di atas 5%, hal ini 

mengindikasikan bahwa tidak terdapat 

heteroskedastisitas dalam variabel yang 

dianalisis. 

Nilai VIF dari seluruh variabel 

yang digunakan yaitu VIF < 10 karena 

nilai VIF berada diantara 2,043 – 2,330 

dan nilai Tol > 0,1 dengan rentang nilai 

berkisar antara 0,429 – 0,489. Dari hasil 

ini dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi multikolinearitas pada 

persamaan regresi tersebut hal ini 

menandakan bahwa tidak terjadi 

hubungan korelasi yang kuat antara 

variabel dependen.

 

Hasil Persamaan Regresi 

Tabel 4. Hasil Regresi 

Coefficients
a 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 

(Constant) .139 .801  .174 .862 

totalRA .024 .049 .025 .478 .633 

totalRAC .077 .052 .072 1.479 .140 

TotalPQ .096 .032 .146 2.970 .003 

TotalSL .658 .050 .669 13.053 .000 

a. Dependent Variable: TotalRBE 

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2016 

Koefisien regresi dari kesadaran 

merek ritel sebesar 0,024, menyatakan 

pengaruh yang positif terhadap ekuitas 

merek ritel. Koefisien regresi dari 

asosiasi merek ritel sebesar 0,077, 

menyatakan pengaruh yang positif 

terhadap ekuitas merek ritel. Koefisien 

regresi dari kualitas yang diterima 

merek ritel sebesar 0,096, menyatakan 

pengaruh yang positif terhadap ekuitas 
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merek ritel. Koefisien regresi dari 

kesetiaan merek ritel sebesar 0,658, 

menyatakan pengaruh yang positif 

terhadap ekuitas merek ritel. 

Nilai R
2 

yang dihasilkan adalah 

sebesar 0,701 atau 70,1%. Hal ini 

berarti bahwa 70,1% dari variabel retail 

brand equity dipengaruhi oleh variabel 

kesadaran merek ritel, asosiasi merek 

ritel, kualitas yang diterima merek ritel 

dan kesetiaan merek ritel sedangkan 

sisanya sebesar 29,9% variabel ekuitas 

merek ritel dipengaruhi oleh variabel 

lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

Hasil dari uji statistik F yang 

diperoleh dari pengolahan data 

responden, sehingga dihasilkan nilai F 

sebesar 149,305 dengan tingkat 

signifikansi sebesar 0,000, hal ini 

menandakan bahwa nilai signifikansi 

yang diperoleh dibawah nilai alpha 

yang digunakan yaitu 0,05. Jadi dapat 

disimpulkan bahwa model regresi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 

kesadaran merek ritel, asosiasi merek 

ritel,kualitas yang diterima merek ritel 

dan kesetiaan merek ritel dapat 

memprediksi ekuitas merek ritel.  

Hasil hipotesis 1, menjelaskan 

bahwa Ho1 tidak di tolak, hal ini 

dikarenakan nilai t-hitung < t-tabel 

yaitu 0,478 < 1,96 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kesadaran merek 

ritel tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ekuitas merek ritel. 

Hasil dari penelitian ini 

bertentangan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Musekiwa et.al (2013) 

dimana hasil penelitian tersebut 

menjelaskan terdapat pengaruh yang 

signifikan antara kesadaran merek ritel 

terhadap ekuitas merek ritel. 

Berbedanya hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti saat ini dengan 

peneliti sebelumnya karena terdapat 

perbedaan subjek penelitian dimana 

pada penelitian sebelumnya 

menggunakan subjek penelitian toko 

ritel berjenis grocery store sedangkan 

subjek penelitian yang digunakan oleh 

peneliti saat ini merupakan toko ritel 

berjenis speciality store. Disamping itu 

juga, kesadaran merek ritel tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ekuitas 

merek ritel pada Kartika Sari karena 

kurang melakukan promosi yang 

berkelanjutan sehingga awareness 

konsumen menjadi pudar/ berkurang. 

Hal ini didasarkan pada penelitian yang 

dilakukan oleh Das, Gopal (2015) dan 

Musekiawa et.al (2015) yang 

menjelaskan bahwa retailer awareness 

akan tetap melekat jika mempunyai 

suasana toko yang baik serta melakukan 

aktivitas-aktivitas promosi seperti iklan, 

promosi penjualan, penjualan langsung, 
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public relation (PR) dan lain 

sebagainya. 

Hasil hipotesis 2, menjelaskan 

bahwa Ho1 tidak di tolak, hal ini 

dikarenakan nilai t-hitung < t-tabel 

yaitu 1.479 < 1,96 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa asosiasi merek 

riteltidak berpengaruh signifikan 

terhadap ekuitas merek ritel. 

Hasil penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti saat ini juga sejalan 

dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh peneliti sebelumnya yaitu 

Musekiwa et.al (2013) dan Atilgan et.al 

(2005) yang menjelaskan bahwa tidak 

terdapat pengaruh yang signifikan 

antara asosiasi merek ritel terhadap 

ekuitas merek ritel karena menurut 

keduanya antara asosiasi merek ritel 

dan kesadaran merek ritel mempunyai 

hubungan dan pengaruh yang sama 

terhadap ekuitas merek ritel.  

Hasil hipotesis 3 menjelaskan 

bahwa Ho1 di tolak, hal ini dikarenakan 

nilai t-hitung < t-tabel yaitu 2,970 > 

1,96 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kualitas yang diterima merek ritel 

berpengaruh signifikan terhadap ekuitas 

merek ritel. 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti turut 

mendukung hasil penelitian sebelumnya 

(Musekiwa et.al, 2013) yang 

menjelaskan bahwa terdapat pengaruh 

yang signifikan antara kualitas yang 

diterima merek ritel terhadap ekuitas 

merek ritel. Hal ini dikarenakan bahwa 

kualitas yang diterima merek ritel 

merupakan unsur penting untuk 

pembentukan ekuitas merek ritel 

(Aaker, 1996) dimana menurut Yoo 

(2000) bahwa ekuitas merek ritel akan 

meningkat jika memiliki kualitas yang 

diterima merek ritel yang positif.  

Hasil hipotesis 4 menjelaskan 

bahwa Ho1 di tolak, hal ini dikarenakan 

nilai t-hitung > t-tabel yaitu 13,053  > 

1,96 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kesetiaan merek ritel berpengaruh 

signifikan terhadap ekuitas merek ritel. 

Berdasarkan hasil penelitian diatas 

turut mendukung hasil penelitian yang 

dilakukan oleh penelitian sebelumnya 

(Musekiwa et.al, 2013) dimana terdapat 

pengaruh yang signifikan antara 

kesetiaan merek ritel terhadap ekuitas 

merek ritel. Hal ini dikarenakan 

menurut Marshall (2010) dalam Severi 

dan Ling (2013) dimana kesetiaan 

merek ritel menjadi jantung dari 

pembentukan ekuitas merek ritel.  

PENUTUP 

Simpulan 

Hasil hipotesis 1, menjelaskan 

bahwa Ho1 tidak di tolak, hal ini 

dikarenakan nilai t-hitung < t-tabel 

yaitu 0,478 < 1,96 sehingga dapat 
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disimpulkan bahwa kesadaran merek 

ritel tidak berpengaruh signifikan 

terhadap ekuitas merek ritel. 

Hasil hipotesis 2, menjelaskan 

bahwa Ho1 tidak di tolak, hal ini 

dikarenakan nilai t-hitung < t-tabel 

yaitu 1.479 < 1,96 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa asosiasi merek ritel 

tidak berpengaruh signifikan terhadap 

ekuitas merek ritel.  

Hasil hipotesis 3 menjelaskan 

bahwa Ho1 di tolak, hal ini dikarenakan 

nilai t-hitung < t-tabel yaitu 2,970 > 

1,96 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kualitas yang diterima merek ritel 

berpengaruh signifikan terhadap ekuitas 

merek ritel.  

Hasil hipotesis 4 menjelaskan 

bahwa Ho1 di tolak, hal ini dikarenakan 

nilai t-hitung > t-tabel yaitu 13,053  > 

1,96 sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kesetiaan merek ritel berpengaruh 

signifikan terhadap ekuitas merek ritel. 

Saran 

Bagi dunia akademisi, sebaiknya 

dilakukan pengembangan yang lebih 

mendalam mengenai pengetahuan dan 

wawasan tentang cara menciptakan 

Customer Based Retail Equity (CBRE) 

yang baik didalam sebuah ritel karena 

adanya CBRE dapat menciptakan 

keunggulan kompetitif. Serta dapat 

dijadikan materi perkuliahan pada mata 

kuliah pemasaran ritel dan strategi 

bisnis ritel. 

Bagi peneliti selanjutnya, 

sebaiknya dilakukan penelitian yang 

lebih mendalam dalam hal pemilihan 

responden yang lebih spesifik serta 

dapat menggunakan subjek penelitian 

dalam skala yang lebih besar. Karena 

subjek penelitian yang digunakan oleh 

peneliti hanya melingkupi satu daerah 

tertentu. Oleh karena itu, untuk 

kedepannya dapat menggunakan subjek 

penelitian yang lebih luas cakupannya 

sehingga dapat memudahkan peneliti 

untuk mendapatkan responden dan 

mengolah data. Dan juga dapat 

melakukan pengembangan model 

penelitian seperti  pengaruh brand 

building activities terhadap retailer 

comunity identificatiion dengan 

customer based retail equity sebagai 

variabel mediasi (Samu, Lyndem and 

Litz, 2012)  

Bagi pelaku bisnis ritel, agar 

memperhatikan pentingnya untuk 

menciptakan Customer Based Retail 

Equity (CBRE) karena dengan memiliki 

CBRE yang baik maka suatu ritel dapat 

menciptakan keunggulan yang 

kompetitif sehingga dapat bersaing 

dalam pasar bahkan dapat menjadi 

pemimpin pasar dalam jenis ritel yang 

dijalankan. Terutama dua hal yang 

harus diperhatikan yaitu kualitas yang 
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diterima merek ritel dan kesetiaan 

merek ritel tanpa mengesampingkan 

kesadaran merek ritel dan asosiasi 

merek ritel  

Untuk terus meningkatkan kualitas 

yang diterima merek ritel maka pelaku 

bisnis ritel khususnya Kartika Sari 

harus memperhatikan hal-hal seperti 

penataan, signage, profesionalitas 

karyawan, layanan konsumen serta 

suasana toko seperti pencahayaan, 

warna dan lain-lain. (Musekiwa et.al). 

Untuk terus meningkatkan 

kesetiaan merek ritel bagi pelaku bisnis 

ritel khususnya Kartika Sari harus 

menerapkan program peningkatan 

loyalitas (Musekiwa et.al, 2013) seperti 

pembuatan kartu anggota sehingga 

dapat meningkatkan kepercayaan 

konsumen akan Kartika Sari.  
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Abstract 
The main tasks of lecturers in education is mentoring. Topics mentoring can be anything, 

including the related to their academic achievement. This research is the development of 

previously conducted research using a qualitative approach to sample 5 student informants. 
The study resulted in the finding that the lecturer's role as a mentor is needed in the 

educational environment entepreneurship. The aim of this study was conducted to see 

mentoring influence lecturer with student achievement increased done with quantitative 

approach. Data was collected using purposive sampling. The criteria used is minimal student 
academic mentoring activities three times in the first half had been a student with a minimum of 

1 year and students are students majoring in Management University Ciputra. The result 

mentoring has a positive influence on students' academic achievement as students are 
encouraged to get the best value according to their targets. 

Keywords: mentoring, student academic achievement, entrepreneurship 
 

Abstrak 
Salah satu tugas utama dosen dalam dunia pendidikan adalah melakukan mentoring. Topik 
mentoring bisa apa saja, termasuk didalamnya adalah berkaitan dengan pencapaian akademik 

mereka. Tugas ini telah lama kurang menjadi sorotan dan fokus utama dosen sehingga 

mahasiswa bebas mengkontrak mata kuliah tanpa sepengatahuan dosennya. Akibat terburuknya 
adalah terjadi keterlambatan kelulusan yang menyebabkan kerugian bagi pemerintah. Penelitian 

ini merupakan penelitian pengembangan yang sebelumnya dilakukan peneliti menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan sampel 5 informan mahasiswa. Penelitian tersebut menghasilkan 

temuan bahwa peran dosen sebagai mentor sangat dibutuhkan di lingkungan pendidikan 
entepreneurship. Penelitian kali ini dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan melihat lebih 

dalam pengaruh mentoring dosen sehingga prestasi mahasiswa semakin meningkat yang 

dilakukan dengan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode 
purposive sampling dengan jumlah 275 mahasiswa. Adapun kriteria yang digunakan yaitu 

mahasiswa minimal melakukan kegiatan mentoring akademik 3 kali dalam 1 semester dengan 

minimal telah menjadi mahasiswa selama 1 tahun serta mahasiswa merupakan mahasiswa 
jurusan Manajemen Universitas Ciputra. Hasilnya mentoring memiliki pengaruh positif 

terhadap prestasi akademik mahasiswa karena mahasiswa terpacu untuk mendapatkan nilai 

terbaik sesuai dengan target mereka.  

  
Kata kunci: mentoring, prestasi mahasiswa, entrepreneurship 

 

PENDAHULUAN 

Tugas utama dosen selalu identik 

dengan istilah tri dharma perguruan 

tinggi yaitupeengajaran, penelitian, dan 

pengabdian masyarakat. Saat 

memutuskan menjadi seorang dosen, 

tugas ini otomatis melekat pada dirinya. 

Sejak awal memulai karirnya sebagai 

dosen, biasanya jadwal pengajaran 

sudah harus dilakukan setiap harinya 

sesuai dengan kemampuan masing-

masing. Penelitian dan pengabdian 

masyarakat juga dilakukan setiap dosen 

berdasarkan bidang keahliannya. Ada 

mailto:fransisca.desiana@ciputra.ac.id
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satu tugas lagi yang sedikit dilupakan 

sebagai tugas utama dosen yaitu dosen 

sebagai wali mahasiswaa. Di jenjang 

perguruan tinggi, wali murid dikenal 

dengan istilah dosen pembimbing 

akademik (selanjutnya menggunakan 

singkatan dosen PA). Menurut 

Kementrian Pendidikan dan 

Kebudayaan (2014) menyatakan bahwa 

penasihat akademik atau dosen wali 

memiliki tugas untuk melakukan 

bimbingan kepada mahasiswa dalam 

kaitannya dengan kegiatan akademik 

selama menempuh studi program 

dengan perincian tugas yang akan 

ditetapkan oleh masing-masing 

perguruan tinggi dalam peraturan 

akademiknya. Dengan adanya dosen 

pembimbing akademik diharapkan 

mahasiswa dapat lulus sesuai dengan 

target mereka atau tepat waktu. 

Keterlambatan kelulusan mahasiswa 

ternyata juga berdampak buruk untuk 

pemerintah, karena subsidi untuk 

pendidikan mahasiswa yang terlambat 

lulus di Indonesia mencapai 8 triliun 

rupiah (Kaltim Post, 2012).  

Tabel 1.1. Rekap Nasional Perguruan Tinggi Semester 2014/2015 Genap 

Perguruan Tinggi Mahasiswa Dosen 

 Negeri Swasta Total Negeri Swasta Total Negeri Swasta Total 

PT 121 2,997 3,118 2,155,483 4,289,865 6,445,348 70,239 139,097 209,336 

PTA 71 911 982 262,336 42,227 304,563 9,798 4,791 14,589 

PTK 172 0 172 104,662 0 104,662 9,097 0 9,097 

Total 364 3,908 4,272 2,522,481 4,332,092 6,854,573 89,134 143,888 233,022 

(sumber: http://forlap.dikti.go.id/, 2015) 

Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Ackerman dan Gross 

(2005) didapatkan bahwa penyebab 

keterlambatan kelulusan mahasiswa 

diperngaruhi beberapa faktor yaitu 

defisiensi regulasi diri, motivasi yang 

rendah, pusat kendali diri eksternal, 

perfeksionis, dan manajemen waktu 

yang lemah. Dengan demikian, untuk 

mengendalikan faktor tersebut peran 

dosen PA sangat diperlukan. 

Peran dosen PA untuk perguruan 

tinggi berbasis entrepreneurship sedikit 

berbeda dengan perguruan tinggi 

lainnya. Pada perguruan tinggi berbasis 

entrepreneurship mahasiswa 

melaksanakan sebuah proyek bisnis 

bersamaan dengan perkuliahan. 

Biasanya mahasiswa yang lemah dalam 

melakukan manajemen waktu akan 

kewalahan ditahapan ini sehingga 

nilainya akan turun terus menerus. 

http://forlap.dikti.go.id/
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Akibatnya mereka terlambat dalam 

mencapai kelulusan. Dengan demikian 

peran dosen PA untuk memonitor 

perkembangan mahasiswa sangat 

diperlukan disini. Peran mentoring 

menurut Crisp dan Cruz (2009) yaitu 

dilakukan dari perspektif psikologis, 

perspektif bisnis, dan perspektif 

akademik. Menurut Taylor, et al (2009), 

mentor harus menunjukan beberapa 

fungsi kepada mentee yaitu dukungan 

psikologis dan emosional, bantuan 

langsung untuk pengembangan karir 

dan profesional, dan role model. Dalam 

penelitian yang dilakukan di lingkungan 

pendidikan ini, fungsi bantuan langsung 

untuk pengembangan karir dan 

professional disesuaikan menjadi 

bantuan langsung untuk pengembangan 

akademik mahasiswa. 

Perguruan tinggi berbasis 

entrepreneurship sudah cukup banyak 

di Indonesia, sebagai contoh yaitu 

Universitas Ciputra. Sejak tahun 2006, 

Universitas Ciputra membangun sebuah 

pembelajaran berbasis entrepreneurship  

yang dikemas dalam kurikulum 

berkelanjutan untuk mahasiswa 

semester 1 hingga 8. Dimana masing-

masing semester terdapat mata kuliah 

entrepreneurship yang dipakai untuk 

melaksanakan proyek bisnis. Untuk 

melakukan keseimbangan antara mata 

kuliah mayor yang mahasiswa ambil 

sesuai dengan fakultas masing-masing 

dengan mata kuliah entrepreneurship, 

maka Universitas Ciputra 

mendelegasikan dosen untuk menjadi 

dosen PA bagi beberapa mahasiswa. 

Peran dosen PA yang dapat memonitor 

perkembangan akademik mahasiswa 

tersebut agar dapat mencapai prestasi 

akademik sesuai dengan kemampuan 

masing-masing mahasiswa, sehingga 

yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

Bagaimanakah sebaiknya 

dukungan psikologis dan emosional, 

bantuan langsung pengembangan 

akademik, dan role model dosen PA di 

lingkungan pendidikan entreprenership? 

Bagaimanakah prestasi akademik 

mahasiswa di lingkungan pendidikan 

entrepreneurship? 

Apakah terdapat pengaruh 

dukungan psikologis dan emosional 

dosen PA terhadap prestasi akademik 

mahasiswa? 

Apakah terdapat pengaruh bantuan 

langsung pengembangan akademik 

dosen PA terhadap prestasi akademik 

mahasiswa? 

Apakah terdapat pengaruh role 

model dosen PA terhadap prestasi 

akademik mahasiswa? 

Penelitian ini dilakukan dengan 

tujuan untuk mengetahui bahwa Peran 

dosen PA sangatlah penting bagi 
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perkembangan prestasi mahasiswa 

khususnya untuk perguruan tinggi 

berbasis entrepreneurship. Banyak 

faktor yang bisa membuat mereka tidak 

lulus tepat waktu sehingga dosen PA 

perlu mendukung mereka melalui 

kegiatan mentoring akademik yang 

diharapkan dapat memotivasi mereka 

dalam mencapai target mereka masing-

masing. Kegiatan mentoring dalam 

bentuk dukungan psikologis dan 

emosional, bantuan langsung 

pengembangan akademik, dan role 

model diharapkan membawa mahasiswa 

mendapatkan prestasi akademik sesuai 

dengan target mereka. Penelitian ini 

dilakukan sebagai wujud evaluasi 

pelaksanaan mentoring dosen 

pembimbing akademik (dosen PA) 

terhadap mahasiswanya. Hal ini 

didasari oleh fenomena bahwa 

kebannyakan perguruan tinggi kurang 

melaksanakan peran dosen wali seperti 

peran guru wali di bangku sekolah (TK 

sampai SMA), padahal peran tersebut 

sangat penting untuk perkembangan 

mahasiswa baik secara akademik 

maupun secara personal. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Entrepreneurship 

Sebuah negara sangat memerlukan 

entrepreneur untuk memajukan 

negaranya menjadi negara maju.Untuk 

menciptakan lebih banyak entrepreneur, 

pendidikan juga memiliki peran 

didalamnya. Menurut Suryana (2013) 

kewirausahaan (entrepreneurship) 

adalah suatu disiplin ilmu yang 

mempelajari tentang nilai, juga 

kemampuan, serta perilaku seseorang 

dalam menghadapi tantangan untuk 

memperoleh peluang dengan berpikir 

kreatif dan inovatif. Fungsi 

entrepreneur adalah mengubah pola 

produksi dengan jalan memanfaatkan 

sebuah penemuan baru untuk 

kemungkinan produksi komoditi baru 

sehingga terbentuk sebuah industry 

baru (Winardi, 2003). 

Pendidikan Entrepreneurship 

merupakan suatu metode pembelajaran 

yang secara komprehensif 

menggabungkan pembelajaran jurusan 

tertentu dengan pengalaman berbisnis. 

Universitas Ciputra merupakan salah 

satu contoh perguruan tinggi yang 

melaksanakan pembelajaran berbasis 

entrepreneurship. Dalam rangka 

menjaga keseimbangan antara mata 

kuliah mayor yang mahasiswa ambil 

sesuai dengan fakultas masing-masing 

dengan mata kuliah entrepreneurship, 

maka Universitas Ciputra 

mendelegasikan dosen untuk menjadi 

dosen PA bagi beberapa mahasiswa. 

Dengan demikian diharapkan perhatian 

dosen PA melalui mentoring akademik 

yang dilakukan setiap semester dapat 
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memotivasi mahasiswa untuk meraih 

prestasinya dan lulus sesuai dengan 

target masing-masing. 

Dalam pendidikan entrepreneur, 

proses pembelajaran melibatkan 

pengembangan bisnis yang terprogram 

secara bersinergi dengan pendidikan 

secara akademik (Sullivan, 2000). 

Pembelajarannya dilakukan secara 

komprehensif antara ketrampilan, 

kebiasaan, pengetahuan, dan etika 

berperilaku (Sullivan, 2000).  

Prestasi Mahasiswa 

Menurut (Simon dan Cyrenne, 

2008) terdapat empat indikator seorang 

mahasiswa dapat gagal secara 

akademik, yaitu karena takut gagal dan 

turunnya motivasi akademik. 

Perkembangan akademik mahasiswa 

dapat diukur melalui Indeks Prestasi 

(IP) Akademik yang didapatkan mereka 

per semester maupun kumulatif. Selain 

itu, perkembangan mereka dapat dilihat 

melalui kelancaran mereka dalam studi 

yang diukur sesuai dengan kemampuan 

masing-masing mahasiswa.  

Menurut Plecha dalam penelitian 

yang dilakukan oleh Komarajju, et al 

(2010), banyak ahli yang menemukan 

bahwa pembicaraan yang semakin 

sering antara fakultas dan mahasiswa 

diluar kelas dan menerima nasihat-

nasihat tentang program belajar mereka, 

berdampak signifikan dengan 

peningkatan prestasi dan kepercayaan 

diri mereka. Hal ini terbukti dapat 

mengikat mahasiswa secara akademik 

sehingga mereka terlibat aktif untuk 

melakukan lebih baik demi 

pengembangan akademiknya dan 

fakultas. 

Kesuksesan sebuah program 

mentoring tidak hanya diukur melalui 

prestasi akademik mahasiswa/mentee 

saja tetapi juga peningkatan 

kepercayadirian mahasiswa/mentee 

(Saliniti, 2005). Beberapa institusi 

pendidikan, prestasi mahasiswa sudah 

mulai dibangun melalui program 

mentoring sejak tahun pertama 

mahasiswa melakukan pembelajaran di 

bangku perguruan tinggi untuk 

menentukan capaian yang ingin diraih 

mahasiswa tersebut hingga sampai pada 

kelulusan nanti (Saliniti, 2005).  

Mentoring 

Kegiatan mentoring dilaksanakan 

seorang fasilitator sebagai pengarah 

cara untuk mengikuti sasaran sesuai 

dengan ketetapan seorang fasilitator. 

Menurut Sumpeno (2009:102) 

mentoring dilakukan untuk membuka 

potensi yang tersembunyi, menelisuri 

kemampuan dasar seseorang, dan 

mengingatkan sesorang untuk sadar 

akan tujuan yang ingin dicapainya. 

Sebaiknya seorang fasilitator 
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mengawali kegiatan mentoring dengan 

menanyakan potensi yang dimiliki 

bukan menetapkan target yang harus 

dicapai. Mentor merupakan orang yang 

melakukan kegiatan mentoring kepada 

mentee, dalam hal ini mentor adalah 

dosen. Mentee adalah pihak yang 

menerima nasihat dan target mentoring.  

Menurut Flaherty (2011:3) 

mentoring adalah sebuah kegiatan 

untuk mendukung seseorang dalam 

mencapai tujuan atau mengubah 

seseorang untuk melakukan tindakan 

tertentu. Kegiatan mentoring ini 

dilakukan juga untuk menjaga motivasi 

seseorang yang dimentor. Motivasi 

adalah sebuah kondisi yang 

menggerakkan manusia untuk mencapai 

tujuan (Sumpeno, 2009:117). Menurut 

Thompson dan Vance (2001), terdapat 

dua tipe mentoring, yaitu mentoring 

yang natural dan mentoring yang 

direncanakan. Mentoring yang natural 

(informal) biasanya terjadi melalui 

proses pertemanan, pengajaran, dan 

konseling. Interaksi secara informal 

sangat penting untuk mempengaruhi 

etika mahasiswa dalam berperilaku, 

meningkatkan motivasi, mengikat, dan 

menularkan nilai fakultas (Thompson 

dan Vance, 2001). Mentoring yang 

direncanakan biasanya lebih sistematis 

karena secara sengaja dibuat untuk 

tujuan tertentu dalam proses formal 

(Thompson dan Vance, 2001).  

Karakteristik mentor yang baik 

menurut Cook dan Poole (2011:19) 

adalah positive, enthusiastic, trusting, 

focused, sees the big picture, observant, 

respectful, patient, clear, curious, dan 

objective. Seorang mentor dapat 

menjadi mentor yang efektif bila 

mampu mengelola waktu, energi, 

tujuan, informasi yang akurat dan 

perhatian (Cook dan Poole,2011:133). 

Evaluasi program mentoring sangat 

penting untuk menentukan efektivitas 

dari solusi yang ditawarkan (Thompson 

dan Vance, 2001). Mentoring yang 

efektif dapat diukur pula melalui 

laporan individu pihak yang dimentor 

(mentee). Menurut Crips dan Cruz 

(2009) evaluasi mentoring dapat dilihat 

dari 3 perspektif yaitu bisnis, 

psikologis, dan pendidikan. Fungsi 

mentoring menurut Crips dan Cruz 

(2009) yaitu dukungan psikologi dan 

emosional, bantuan untuk perencanaan 

tujuan, dukungan pengetahuan 

akademik mahasiswa dan role model. 

Yang tergambarkan dalam fungsi 

mentoring psikologis dan emosional 

adalah seni mendengarkan, memberikan 

dukungan moral, identifikasi masalah 

dan memberikan dorongan, dan 

memberikan hubungan yang suportif 

(Crips dan Cruz, 2009).   
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Dalam memberikan dukungan 

untuk pilihan akademik mahasiswa, 

mentor mampu mempresentasikan atas 

mahasiswa mengenai kekuatan, 

kelemahan, kemampuan mereka serta 

mendukung pembuatan perencanaan 

tujuan pencapaian akademik masing-

masing mahasiswa (Crips dan Cruz, 

2009). Dalam fungsi ini, mentor 

melakukan eksplorasi ketertarikan, 

kemampuan, dan kepercayaan 

mahasiswa berkaitan dengan akademik 

mereka.  

“Mentoring was described by 

several of the respondents as a 

series of focused or “strategic” 

interactions with various 

individuals about specific 

professional issues, rather than 

a formal, longitudinal 

relationship. We propose the 

term “strategic mentorship” for 

this new variant” (Taylor, et al, 

2009). 

Dukungan untuk pengetahuan 

akademik mahasiswa identik dengan 

hubungan mahasiswa dalam kelas 

secara formal untuk peningkatan 

pengetahuan dan ketrampilan (Crips 

dan Cruz, 2009).  

Fungsi role model ini dirasakan 

mentee untuk belajar pengalaman 

mentor dalam mencapai keberhasilan 

dan kegagalan secara personal untuk 

memotivasi mentee sehingga mentor 

dijadikan panutan/ role model oleh 

mentee (Crips dan Cruz, 2009). Role 

model adalah metode yang efektif untuk 

menginspirasi seseorang membangun 

ketrampilan dan kemampuan mentee 

(Taylor, et al, 2009). 

“A “role model” has been 

defined as a “person whose 

behavior in a particular role is 

imitated by others”. Role 

models can have a powerful 

effect on students and residents 

in training” (Taylor, et al, 

2009). 

 

Kerangka Pemikiran 

Peran dosen PA sangat penting 

bagi perkembangan prestasi mahasiswa 

terutama mereka yang memiliki 

masalah dalam beberapa hal seperti 

motivasi, manajemen waktu, dan 

sebagainya. Bila seorang mahasiswa 

hanya dibiarkan saja tanpa didampingi 

secara personal selama satu semester 

mungkin saja dia tidak memiliki arah 

untuk mengembangkan diri sesuai 

dengan porsi masing-masing. Dengan 

melakukan personal mentoring setiap 

sementer minimal 3 kali diharapkan 

mahasiswa dapat terarah dalam 

mencapai target mereka masing-

masing. Menurut Crips dan Cruz 

(2009), mentoring dapat dilakukan 

dengan perpektif psikologis, bisnis dan 

akademik. Penelitian ini dikemukakan 

juga oleh Taylor, et al (2009), bahwa 

fungsi mentoring yaitu sebagai 

dukungan psikologis dan emosional, 

bantuan pengembangan akademik dan 
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role model. Hal tersebut dijelaskan lewat gambar sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.1. Skema Kerangka Pemikiran 

 

Definisi Operasional 

Dalam lingkungan pendidikan 

entrepreneurship, peran mentoring 

sangat penting untuk perkembangan 

mahasiswa, terutama dosen PA. Peran 

dosen PA dimulai sejak tahun pertama 

mahasiswa masuk ke perguruan tinggi 

hingga mereka dinyatakan lulus 

nantinya. Hal ini berguna untuk 

meningkatkan rasa percaya diri mereka, 

pengetahuan akan pencapaian dan 

target pembelajaran di perguruan tinggi 

hingga masalah personal yang mungkin 

akan menghambat motivasi mereka 

dalam berprestasi sesuai dengan 

kemampuan mereka. Fungsi mentoring 

yang utama untuk meningkatkan pretasi 

mereka adalah dukungan psikologis dan 

emosional, bantuan langsung 

pengembangan akademik mahasiswa, 

dan sebagai role model (Taylor, et al, 

2009). 

 

dukungan psikologis 

dan emosional 

Bantuan langsung 

pengembangan 

akademik mahasiswa 

Role model 

Prestasi 

Mahasiswa 

Mentori

ng  
H1 

H2 

H3 
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Tabel 2.1. Variabel, Indikator, dan SkalaUkur 
Landasan Teori Variabel Dimensi/ Sub 

-variabel 

Indikator Skala Ukur 

Prestasi mahasiswa 

sudah mulai 

dibangun melalui 

program mentoring 

sejak tahun pertama 

mahasiswa 

melakukan 

pembelajaran di 

bangku perguruan 

tinggi untuk 

menentukan 

capaian yang ingin 

diraih mahasiswa 

tersebut hingga 

sampai pada 

kelulusan nanti 

(Saliniti, 2005). 

 

 

 

 

 

 

 

Prestasi Mahasiswa 

 

 Nilai rata-rata 

Entrepreneurship 3 

 Nilai rata-rata 

Entrepreneurship 5 

 Nilai rata-rata 

Entrepreneurship Project 3 

 Nilai rata-rata 

Entrepreneurship Project 5 

 Nilai rata-rata 

Entrepreneurship Project 7 

 

Skala Interval 

 Nilai rata-rata sesuai 

harapan 

 IPK diatas 3 

 Target lulus 3,5 th 

 Tidak masalah melakukan 

bisnis bersamaan dengan 

kuliah 

Skala Likert 

1 : STS 

2 : TS 

3 : N 

4 : S 

5 : SS 

 

Menurut Flaherty 

(2011:3) mentoring 

adalah sebuah 

kegiatan untuk 

mendukung 

seseorang dalam 

mencapai tujuan 

atau mengubah 

seseorang untuk 

melakukan 

tindakan tertentu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mentoring 

Dukungan 

psikologis 

dan 

emosional 

 seni mendengarkan,  

 memberikan dukungan 

moral,  

 identifikasi masalah dan 

memberikan dorongan, 

 memberikan hubungan yang 

suportif 

Skala Likert 

1 : STS 

2 : TS 

3 : N 

4 : S 

5 : SS 

Bantuan 

langsung 

pengembanga

n akademik 

mahasiswa 

 kekuatan,  

 kelemahan, kemampuan 

 pembuatan perencanaan 

tujuan 

 pencapaian akademik 

Skala Likert 

1 : STS 

2 : TS 

3 : N 

4 : S 

5 : SS 

Role model  pengalaman keberhasilan 

mentor 

 pengalaman kegagalan 

Skala Likert 

1 : STS 
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mentor 2 : TS 

3 : N 

4 : S 

5 : SS 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan 

pedekatan kuantitatif dengan jumlah 

sampel 275. Peneliti menggunakan 

teknik non probability sampling sebagai 

teknik pengambilan sampel yaitu teknik 

pengambilan sampel yang tidak 

memberi peluang/ kesempatan sama 

untuk setiap anggota populasi yang 

dipilih sebagai sampel (Sugiyono, 

2013:120). Adapun kriteria sampel 

dalam penelitian ini adalah mahasiswa 

angkatan 2012 - 2014 dengan IPK 3,00 

– 4, minimal melakukan kegiatan 

personal mentoring ke dosen PA 

sebanyak 3 kali selama 1 semester, dan 

mahasiswa jurusan manajemen 

Universitas Ciputra yang menempuh 

mata kuliah 

Entreprneurship/Entrepreneurial 

Project bersamaan dengan melakukan 

bisnis.Kriteria dosen pembimbing 

akademik dalam penelitian ini adalah 

dosen Universitas Ciputra yang sudah 

melakukan mentoring mahasiswa 

terkait dengan proses akademik mereka 

minimal 1 tahun terakhir. Keseluruhan 

populasi mahasiswa aktif jurusan 

Manajemen yaitu sebesar 1410 

mahasiswa, namun hanya 968 

mahasiswa saja yang memiliki IPK 3,00 

– 4,00. Dengan demikian jumlah 

mahasiswa yang menjadi target 

populasi penelitian ini sebanyak 968 

mahasiswa.Berdasarkan penelitian 

Krejcie dan Morgan (1970) tentang 

penentuan sampel yaitu untuk populasi 

950 membutuhkan sampel sebanyak 

274 sampel, dengan demikian peneliti 

menentukan banyaknya target sampel 

untuk penelitian ini yaitu sebesar 275 

sampel.Keseluruhan penelitian ini 

menggunakan SPSS 20.0 sebagai media 

untuk membantu peneliti dalam proses 

penelitian.  

Penelitian ini akan menguji 

pengaruh personal mentoring dosen PA 

terhadap prestasi mahasiswa pendidikan 

entrepreneurship.Variabel independent 

penelitian ini adalah fungsi mentoring 

yang terdiri dari dukungan psikologis 

dan emosional, bantuan pengembangan 

akademik dan sebagai role 

model.Prestasi akademik mahasiswa 

menjadi variabel dependen untuk 

penelitian ini karena terpengaruhi oleh 

fungsi mentoring dosen. Hal ini 
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disebabkan karena definisi variabel 

dependen menurut Sugiyono (2013:59) 

adalah variabel yang dipengaruhi oleh 

variabel bebas. 

Teknik Analisis 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reabilitas 

dilakukan peneliti untuk menguji layak 

atau tidaknya item pertanyaan yang 

diajukan kepada responden. Apabila 

dikatakan valid dan reliabel, maka 

penelitian dapat dilanjutkan ketahapan 

selanjutnya.  

Uji validitas dilakukan dengan 

menggunakan rumus Pearson Product 

Moment. Dengan bantuan SPSS akan 

didapatkan hasil pengujian validitas 

dimana nilai validitas yang kuat jika 

koefisien korelasi (r) sama atau lebih 

besar dari 0,119, namunapabila 

koefisien korelasi (r) kurang dari 0,119 

maka instrumen tersebut dinyatakan 

tidak valid. Adapunnilai 0,119 ini dapat 

diperoleh melalui tabel Pearson 

Product Momentdengan tingkat 

kesalahan (𝛼 = 0,05) dan jumlah 

sampel yang diambil (𝑛 = 275). 

Hasil pengujian reliabilitas dapat 

dirumuskan bahwa suatu instrumen 

dikatakan handal apabila nilai 

Cronbach’s alpha lebih besar atau sama 

dengan 0,119. Jika Cronbach’s alpha 

lebih kecil dari 0,119 maka butir 

kuisioner tidak reliabel. Nilai 0,119 

diperoleh dari tabel Pearson Product 

Momentdengan tingkat kesalahan 

(𝛼 = 0,05) dan jumlah sampel yang 

diambil (𝑛 = 275) 

Analisis Statistik  Deskriptif 

Analisis ini digunakan peneliti 

untuk memberikan gambaran atau 

deskripsi empiris pada data yang 

dikumpulkan peneliti. Formula Capaian 

Indikator (CI) yang digunakan sebagai 

berikut:  

𝐶𝐼 =
 𝐽𝑅

𝑆𝐼
× 100% 

Keterangan: 

𝐶𝐼 = Capaian Indikator 
 𝐽𝑅 = Jumlah jawaban 

responden 

𝑆𝐼 = Skor ideal 

Kriteria interpretasi untuk skor menurut 

Riduwan (2014:41) sebagai berikut:  

Angka 0% – 20% : Sangat Lemah 

Angka 21% – 40% : Lemah 

Angka 41% – 60% : Cukup  

Angka 61% – 80% : Kuat 

Angka 81%– 100% : Sangat Kuat 

Uji Asumsi Klasik 

Tahap uji asumsi klasik ini 

bertujuan untuk mengetahui apakah 

data-data yang digunakan sudah 

memenuhi syarat-syarat, dengan 

demikian sebelum melakukan analisis 

regresi. Adapun uji yang digunakan 

yaitu uji multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji normalitas 

data. 
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Regresi Linier Berganda 

Analisis Regresi Linear Berganda 

digunakan untuk mengestimasi variabel 

dependent sebagai akibat dari pengaruh 

tiga variabel independen. Model 

persamaan regresi berganda yang 

digunakan untuk tiga variabel yaitu 

sebagai berikut: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏1𝑋1 + 𝑏2𝑋2 + 𝑏3𝑋3+e 

Keterangan: 

 𝑌 adalah Prestasi Mahasiswa 

 𝑋1 adalah dukungan psikologis 

dan emosional 

 𝑋2 adalah bantuan langsung 

untuk pengembangan 

mahasiswa 

 𝑋3 adalah role model  

 a adalah harga Y bila X = 0 

(harga konstan) 

 𝑏𝑖  adalah koefisien regresi 

Pengujian Hipotesis 

Pengujian Hipotesis Simultan (Uji F) 

Penelitian ini menggunakan 

pengujian hipotesis Simultan 

menggunakan uji Fisher (uji F) dengan 

Analysis Of Variance (ANOVA) untuk 

mengetahui pengaruh secara bersama 

antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Rumus yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔 =
𝐽𝐾𝑅/ 𝑘 − 1 

𝐽𝐾𝐸/ 𝑛 − 𝑘 
 

Keterangan: 

 

𝐹ℎ𝑖𝑡𝑢𝑛𝑔  = Nilai Statistik Hitung 

𝐽𝐾𝑅       = Jumlah kuadrat 

regresi 

𝐽𝐾𝐸       = Jumlah kuadrat error 

𝑘            = Jumlah variabel 

𝑛            = Jumlah sampel 

𝑙             = Konstanta  

Tingkat signifikansi (α) yang digunakan 

dalam penelitian ini  adalah 0,05 atau 

5%. Hipotesis dan kaidah pengambilan 

keputusan adalah sebagai berikut: 

Ho : bi =  0 ; artinya bahwa secara 

simultan masing-masing variabel bebas 

tidak mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel terikat. 

Ha : bi ≠ 0 : artinya bahwa secara 

simultan masing-masing variabel bebas 

mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap variabel terikat. 

Untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini, digunakan statistik F 

dengan kriteria pengambilan keputusan 

yang akan diambil adalah sebagai 

berikut : 

Dengan membandingkan nilai F 

tabel dengan F hitung. Apabila Ftabel> 

Fhitung, maka Ho diterima dan Ha ditolak, 

sedangkan apabila Ftabel < Fhitung, maka 

Ho ditolak dan Ha diterima. 

Dengan menggunakan angka 

probabilitas signifikansi. Apabila 

probabilitas signifikansi > 0,05, maka 

Ho diterima dan Ha ditolak, sedangkan 

apabila probabilitas signifikansi < 0,05, 

maka Ho ditolak dan Ha diterima.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Kegiatan belajar mengajar untuk 

pendidikan entrepreneurship cukup 

berbeda dengan perguruan tinggi 

lainnya di Indonesia. Kurikulum yang 
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dipakai untuk pendidikan 

entrepreneurship berbasis kompetensi, 

karena mahasiswa akan melaksanakan 

proyek bisnis bersamaan dengan 

kegiatan kuliah. Banyak faktor yang 

akan membuat mahasiswa terlambat 

lulus terutama di perguruan tinggi 

berbasis entrepreneurship karena 

beratnya beban perkuliahan yang 

dipikulnya. Dengan demikian perlu 

adanya peran dosen PA yang dapat 

memonitor perkembangan akademik 

mahasiswa tersebut agar dapat 

mencapai prestasi akademik sesuai 

dengan kemampuan masing-masing 

mahasiswa. Berdasarkan hasil jawaban 

275 responden, maka didapatkan hasil 

sebagai berikut:  

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas pertama dilakukan 

pada variabel Y, dimana pengambilan 

keputusan didasarkan pada nilai dari 

Tabel pearson Product-Momen untuk 𝑛 

(jumlah data ) =275 dan 𝛼 = 0,05 yaitu 

0,119. Jika nilai korelasi antara masing-

masing pernyataan lebih dari 0,119 

maka dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tersebut valid. Berdasarkan 

hasil di atas terlihat bahwa semua nilai 

korelasi lebih dari 0,119 (nilai pada 

Tabel Pearson) sehingga dapat 

dinyatakan bahwa semua pernyataan 

pada variabel Prestasi Mahasiswa 

dinyatakan valid. Oleh karena itu 

pengujian dapat dilanjutkan dengan uji 

reliabilitas dari semua pernyataan pada 

variabel Prestasi Mahasiswa.Uji 

reliabilitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai Cronbach's 

Alpha dengan nilai pada Tabel korelasi 

Pearson yaitu 0,119. Berdasarkan uji 

Reliabilitas pada variabel Kinerja 

diperoleh koefisien Cronbach's Alpha 

0,739 atau lebih besar dari 0,119 

sehingga dapat disimpulkan bahwa, 

semua item pertanyaan yang digunakan 

pada variabel Y yaitu Prestasi 

Mahasiswa dinyatakan valid dan 

raliabel.  

Uji validitas yang kedua dilakukan 

pada variabel 𝑋1, dimana pengambilan 

keputusan didasarkan pada nilai dari 

Tabel pearson Product-Momen untuk 𝑛 

(jumlah data ) =275 dan 𝛼 = 0,05 yaitu 

0,119. Jika nilai korelasi antara masing-

masing pernyataan lebih dari 0,119 

maka dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tersebut valid. Berdasarkan 

hasil di atas terlihat bahwa semua nilai 

korelasi lebih dari 0,119 (nilai pada 

Tabel Pearson) sehingga dapat 

dinyatakan bahwa semua pernyataan 

pada variabel dukungan psikologis dan 

emosional dosen PA dinyatakan valid. 

Oleh karena itu pengujian dapat 

dilanjutkan dengan uji reliabilitas dari 
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semua pernyataan pada variabel 

dukungan psikologis dan emosional 

dosen.Uji reliabilitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai Cronbach's 

Alpha dengan nilai pada Tabel korelasi 

Pearson yaitu 0,119. Berdasarkan uji 

Reliabilitas pada variabel Kinerja 

diperoleh koefisien Cronbach's Alpha 

0,956 atau lebih besar dari 0,119 

sehingga dapat disimpulkan bahwa, 

semua item pertanyaan yang digunakan 

pada variabel dukungan psikologis dan 

emosional dosen  dinyatakan valid dan 

raliabel 

Uji validitas yang kedua dilakukan 

pada variabel 𝑋2dimana pengambilan 

keputusan didasarkan pada nilai dari 

Tabel pearson Product-Momen untuk 𝑛 

(jumlah data ) =275 dan 𝛼 = 0,05 yaitu 

0,119. Jika nilai korelasi antara masing-

masing pernyataan lebih dari 0,119 

maka dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tersebut valid. Berdasarkan 

hasil di atas terlihat bahwa semua nilai 

korelasi lebih dari 0,119 (nilai pada 

Tabel Pearson) sehingga dapat 

dinyatakan bahwa semua pernyataan 

pada variabel bantuan langsung untuk 

pengembangan mahasiswa dinyatakan 

valid. Oleh karena itu pengujian dapat 

dilanjutkan dengan uji reliabilitas dari 

semua pernyataan pada variabel 

bantuan langsung untuk pengembangan 

mahasiswa.Uji reliabilitas dilakukan 

dengan membandingkan nilai 

Cronbach's Alpha dengan nilai pada 

Tabel korelasi Pearson yaitu 0,119. 

Berdasarkan uji Reliabilitas pada 

variabel Kinerja diperoleh koefisien 

Cronbach's Alpha 0,914 atau lebih 

besar dari 0,119 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa, semua item 

pertanyaan yang digunakan pada 

variabel bantuan langsung untuk 

pengembangan mahasiswa  dinyatakan 

valid dan raliabel 

Uji validitas yang kedua dilakukan 

pada variabel 𝑋3dimana pengambilan 

keputusan didasarkan pada nilai dari 

Tabel pearson Product-Momen untuk 𝑛 

(jumlah data ) =275 dan 𝛼 = 0,05 yaitu 

0,119. Jika nilai korelasi antara masing-

masing pernyataan lebih dari 0,119 

maka dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan tersebut valid. Berdasarkan 

hasil di atas terlihat bahwa semua nilai 

korelasi lebih dari 0,119 (nilai pada 

Tabel Pearson) sehingga dapat 

dinyatakan bahwa semua pernyataan 

pada variabel Role Model dinyatakan 

valid. Oleh karena itu pengujian dapat 

dilanjutkan dengan uji reliabilitas dari 

semua pernyataan pada variabel Role 

Model.Uji reliabilitas dilakukan dengan 

membandingkan nilai Cronbach's 

Alpha dengan nilai pada Tabel korelasi 
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Pearson yaitu 0,119. Berdasarkan uji 

Reliabilitas pada variabel Kinerja 

diperoleh koefisien Cronbach's Alpha 

0,802 atau lebih besar dari 0,119 

sehingga dapat disimpulkan bahwa, 

semua item pertanyaan yang digunakan 

pada variabel Role Model dinyatakan 

valid dan raliabel 

Analisis Statistik  Deskriptif 

Analisis Statistik  Deskriptif Variabel 

Prestasi Mahasiswa (𝒀) 

Rata-rata Capaian Indikator untuk 

variabel Prestasi Mahasiswa sebesar 

82,25 % dari rata-rata total skor 

jawaban responden sebesar 1130,9 dan 

rata-rata total Skor Ideal 1375. Capaian 

indikator tersebut menunjukkan bahwa  

Prestasi Mahasiswa pada Universitas 

Ciputra termasuk dalam kategori sangat 

baik yang diukur dari indikator – 

indikator yang telah disebutkan dalam 

kuesioner. 

Analisis Statistik  Deskriptif Variabel 

Dukungan Psikologis dan Emosional 

(𝑿𝟏) 

Rata-rata capaian Indikator untuk 

variabel Dukungan Psikologis dan 

Emosionalsebesar 81,43 % dari rata-

rata total skor jawaban responden 

sebesar 1119,667 dan rata-rata total 

Skor Ideal 1375. Dengan capaian 

indikator tersebut menunjukkan bahwa  

Dukungan Psikologis dan Emosional 

pada Universitas Ciputra termasuk 

dalam kategori sangat baik yang diukur 

dari indikator – indikator yang telah 

disebutkan dalam kuesioner. 

Analisis Statistik  Deskriptif Variabel 

Bantuan Langsung Untuk 

Pengembangan Mahasiswa (𝑿𝟐) 

Rata-rata Capaian Indikator untuk 

variabel Bantuan Langsung Untuk 

Pengembangan Mahasiswa sebesar 

78,84% dari rata-rata total skor jawaban 

responden sebesar 1184,067 dan rata-

rata total Skor Ideal 1375. Dengan 

capaian indikator tersebut menunjukkan 

bahwa  Bantuan Langsung Untuk 

Pengembangan Mahasiswa pada 

Universitas Ciputra termasuk dalam 

kategori baik yang diukur dari indikator 

– indikator yang telah disebutkan dalam 

kuesioner. 

Analisis Statistik  Deskriptif Variabel 

𝑿𝟑 

Rata-rata Capaian Indikator untuk 

variabel Role Model sebesar 79,27% 

dari rata-rata total skor jawaban 

responden sebesar 1190 dan rata-rata 

total Skor Ideal 1375. Dengan capaian 

indikator tersebut menunjukkan bahwa  

Role Model pada Universitas Ciputra 

termasuk dalam kategori baik yang 

diukur dari indikator – indikator yang 

telah disebutkan dalam kuesioner. 
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Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik bertujuan untuk 

mengetahui apakah data-data yang 

digunakan dalam analisis regresi sudah 

memenuhi syarat-syarat, dengan 

demikian sebelum melakukan analisis 

regresi, terlebih dahulu dilakukan uji 

multikolinearitas, uji 

heteroskedastisitas, dan uji normalitas 

data  

Uji Multikolinearitas 

Model persamaan Regresi Linear 

Berganda akan bebas dari masalah 

multikolinearitas, jika memiliki nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) lebih 

kecil dari 10 dengan nilai toleransi lebih 

besar dari 0,1. Dalam kondisi di mana 

tidak ditemukan masalah 

multikolinearitas, maka model 

persamaan Regresi Linear Berganda 

dapat digunakan dalam estimasi.  

 

Tabel 4.1.Tabel Uji Multikolinieritas 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Collinearity Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 (Constant) 15.392 .973   

X1 .077 .065 .315 3.176 

X2 .132 .069 .284 3.524 

X3 .005 .066 .331 3.025 

a. Dependent Variable: Y 
 

      

Berdasarkan hasil Uji 

Multikolinearitas diperoleh nilai 

Tolerance untuk variabel dukungan 

psikologis dan emosional (𝑋1) sebesar 

0,315, Variabel bantuan langsung untuk 

pengembangan mahasiswa (𝑋2) sebesar 

0,284, dan variabel Role Model (𝑋3) 

sebesar 0,331. Dari nilai tolerance 

ketiga variabel bebas tersebut di atas, 

maka terbukti bahwa tidak ada yang 

kurang dari 0,10 atau di atas 10%. Hasil 

perhitungan nilai VIF untuk variabel 

dukungan psikologis dan emosional (𝑋1) 

sebesar 3,176, Variabel bantuan 

langsung untuk pengembangan 

mahasiswa (𝑋2) sebesar 3,524 dan 

variabel Role Model (𝑋3) sebesar 3,025. 

Dari  nilai VIF ketiga variabel bebas 

tersebut di atas, maka diketahui bahwa 

tidak ada yang lebih dari 10. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa 

antar variabel bebas dalam penelitian ini 

tidak terjadi multikolinearitas.  

Uji Heterokedastisitas 

Untuk mengukur gejala 

heterokedastisitas maka digunakan 

grafik Scatterplot antara nilai prediksi 

variabel terikat (ZPRED) dengan nilai 

residual (SDRESID). Jika dalam grafik 

Scatterplot terdapat pola tertentu maka 

dapat dikatakan bahwa ada gejala 
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terjadinya heteroskedastisitas dalam data.  

 

 
Gambar 4.1. Grafik Scatterplot hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Berdasarkan hasil analisis data, 

dengan melihat persebaran data pada 

grafik Scatterplot maka terlihat bahwa 

titik-titik data di atas dan di bawah titik 

nol pada grafik Scatterplot bersifat 

menyebar dan tidak membentuk pola 

tertentu, atau dapat dikatakan bahwa 

pola yang dihasilkan bersifat random 

atau tidak teratur sehingga tidak 

menunjukkan adanya gejala 

heteroskedastisitas.  

 

 

Uji Normalitas 

Untuk menguji normalitas 

dilakukan dengan melihat normal 

probability pilot yang membandingkan 

distribusi kumulatif dari data 

sesungguhnya dengan distribusi 

kumulatif dari distribusi normal. Untuk 

mengoperasikannya dipergunakan 

komputer program SPSS 20.0. 
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Gambar 4.1. Hasil Uji Normalitas 

Hasil di atas maka dapat 

disimpulkan bahwa data telah 

berdistribusi normal. Hal ini telihat dari 

P-P plot dimana bahwa titik-titik data 

mengikuti garis lurus, sedangkan pada 

histogram terlihat bahwa dimana data 

yang diplot mengikuti lonceng atau 

grafik distribusi normal. Berdasarkan 

dua grafik di atas  dapat disimpulkan 

bahwa data berdistribusi normal dan 

dapat diolah lebih lanjut.  

Regresi Linear Berganda 

Analisis Regresi Linear Berganda 

digunakan untuk mengestimasi variabel 

dependent sebagai akibat dari pengaruh 

tiga variabel independent. Output yang 

dihasilkan dari Software SPSS 20.0 

adalah sebagai berikut 

Tabel 4.2.Tabel Hasil Regresi Linier Berganda 
Coefficients

a
 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) 15.392 .973  

X1 .077 .065 .122 

X2 .132 .069 .206 

X3 .005 .066 .008 

a. Dependent Variable: Y 
  

      

Berdasarkan hasil analisis regresi linear 

berganda, diperoleh persamaan sebagai 

berikut:  

Y = 15,392+0,077𝑿𝟏+ 0,132𝑿𝟐 + 

0,005𝑿𝟑. 
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Berdasarkan persamaan di atas, maka 

interprestasi untuk masing-masing 

koefisien regresi dapat uraikan sebagai 

berikut: 

Konstanta (𝒂) : 15,392. Angka atau 

konstanta ini menjelaskan bahwa jika 

semua variabel bebas (dalam hal ini 

dukungan psikologis dan 

emosional(𝑋1), bantuan langsung untuk 

pengembangan mahasiswa (𝑋2) dan 

Role Model (𝑋3)) diasumsikan konstan 

atau perubahannya nol maka variabel 

Kinerja Pegawai (𝑌) sebesar 15,392. 

Koefisien Regresi Variabel Kepuasan 

Kerja (𝒃𝟏)= 0,077. Koefisien regresi 

ini menjelaskan bahwa jika variabel-

variabelbantuan langsung untuk 

pengembangan mahasiswa(𝑋2) danRole 

Model (𝑋3) dianggap konstan atau tetap 

serta terjadi perubahan (kenaikan) pada 

variabeldukungan psikologis dan 

emosional (𝑋1) sebesar satu satuan 

maka akan mengakibatkan peningkatan 

variabel Prestasi Mahasiswa (𝑌) sebesar 

0,077satuan. Demikian pula sebaliknya, 

jika terjadi penurunan pada 

variabeldukungan psikologis dan 

emosional(𝑋1) sebesar satu satuan maka 

akan mengakibatkan penurunan 

variabel Prestasi Mahasiswa (𝑌) sebesar 

0,077satuan. 

Koefisien Regresi Variabel 

Kompetensi Individu (𝒃𝟐)= 0,132. 

Koefisien regresi ini menjelaskan 

bahwa jika variabel-variabeldukungan 

psikologis dan emosional(𝑋1) danRole 

Model (𝑋3) dianggap konstan atau tetap 

serta terjadi perubahan (kenaikan) pada 

variabelbantuan langsung untuk 

pengembangan mahasiswa (𝑋2) sebesar 

satu satuan maka akan mengakibatkan 

kenaikan variabel Prestasi Mahasiswa 

(𝑌) sebesar 0,132satuan. Demikian pula 

sebaliknya, jika terjadi penurunan pada 

variabel bantuan langsung untuk 

pengembangan mahasiswa (𝑋2) sebesar 

satu satuan maka akan mengakibatkan 

penurunan variabel Prestasi Mahasiswa 

(𝑌) sebesar 0,132satuan. 

Koefisien Regresi Variabel 

Dukungan Organisasi (𝒃𝟑)= 0,005. 

Koefisien regresi ini menjelaskan 

bahwa jika variabel-variabeldukungan 

psikologis dan emosional(𝑋1) 

danbantuan langsung untuk 

pengembangan mahasiswa (𝑋2) 

dianggap konstan atau tetap serta terjadi 

perubahan (kenaikan) pada variabelRole 

Model (𝑋3) sebesar satu satuan maka 

akan mengakibatkan kenaikan variabel 

Prestasi Mahasiswa (𝑌) sebesar 0,005 

satuan. Demikian pula sebaliknya, jika 

terjadi penurunan pada variabelRole 

Model (𝑋3) sebesar satu satuan maka 

akan mengakibatkan penurunan 
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variabel Prestasi Mahasiswa (𝑌) sebesar 

0,005 satuan. 

Pengujian Hipotesis 

a. Pengujian Hipotesis Simultan (Uji 

F) 

Pengujian hipotesis Simultan 

menggunakan uji Fisher (uji F) dengan 

Analysis Of Variance (ANOVA) untuk 

mengetahui pengaruh secara bersama 

antara variabel bebas terhadap variabel 

terikat. Tingkat signifikansi (α) yang 

digunakan dalam penelitian ini  adalah 

0,05 atau 5%. Hipotesis dan kaidah 

pengambilan keputusan adalah sebagai 

berikut: 

Ho : bi =  0 ; artinya bahwa 

secara simultan masing-masing 

variabel bebas tidak mempunyai 

pengaruh yang signifikan 

terhadap variabel terikat. 

Ha : bi ≠ 0 : artinya bahwa 

secara simultan masing-masing 

variabel bebas mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat. 

Untuk menguji hipotesis dalam 

penelitian ini, digunakan statistik F 

dengan kriteria pengambilan keputusan 

yang akan diambil adalah sebagai 

berikut menggunakan angka 

probabilitas signifikansi. Apabila 

probabilitas signifikansi > 0,05, maka 

Ho diterima dan Ha ditolak. Sedangkan 

apabila probabilitas signifikansi < 0,05, 

maka Ho ditolak dan Ha diterima. 

Output yang dihasilkan dari Software 

SPSS 20.0 adalah sebagai berikut.  

Tabel 4.4.Tabel Anova 
ANOVA

b
 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 206.677 3 68.892 10.214 .000
a
 

Residual 1827.920 271 6.745   

Total 2034.596 274    

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2    

b. Dependent Variable: Y     

Berdasarkan hasil perhitungan uji F 

diperolah Fhitung = 10,214 dengan nilai 

signifikan 0,000 lebih kecil dari tingkat 

signifikan yang digunakan yaitu 0,05 

atau 5%, maka  keputusannya adalah 

menerima hipotesisal ternatif (𝐻𝑎 ) dan 

menolak hipotesis nol (𝐻0). Artinya 

variabel dukungan psikologis dan 

emosional (𝑋1), bantuan langsung untuk 

pengembangan mahasiswa (𝑋2) dan 

role model (𝑋3) secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Prestasi Mahasiswa (𝑌) pada 

Universitas Ciputra.  

 

Analisis Koefisien Determinasi 
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Koefisien determinasi digunakan 

untuk mengetahui besaran persentase 

kontribusi tiga variabel independen 

secara simultan terhadap prestasi 

mahasiswa. Nilai  𝑅2 yang mendekati 

nol berarti kemampuan semua variabel 

bebas dalam menjelaskan variabel 

terikat sangat rendah. Sebaliknya nilai 

𝑅2 yang mendekati satu berarti semua 

variabel bebas memberikan hampir 

semua informasi yang dibutuhkan untuk 

memprediksi variasi variabel 

terikat.Output yang dihasilkan dari 

Software SPSS 20.0 adalah sebagai 

berikut.  

 

 

 

Tabel 4.4.Tabel Analisis Koefisien Determinasi 
Model Summary

b
 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .319
a
 .102 .092 2.59713 

a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2  

b. Dependent Variable: Y  

Berdasarkan hasil di atas terlihat 

bahwa nilai Koefisien Determinasi (R²) 

sebesar 0,102. Nilai tersebut berarti 

bahwa kontribusi atau sumbangan 

variabel bebas dalam penelitian ini 

yaitu dukungan psikologis dan 

emosional (𝑋1), bantuan langsung untuk 

pengembangan mahasiswa (𝑋2) dan 

role model (𝑋3) terhadap Prestasi 

Mahasiswa (Y) pada Universitas 

Ciputra sebesar 10,2% dan sisanya 

89,8% dipengaruhi oleh faktor-faktor 

lain yang tidak termasuk sebagai 

variabel dalam penelitian ini. 

PENUTUP 

Banyak faktor yang bisa membuat 

mahasiswa tidak lulus tepat waktu dapat 

dicegah dan dimonitor oleh dosen PA. 

Kegiatan ini diharapkan dapat 

memotivasi mereka dalam mencapai 

target mereka masing-masing. Dosen 

PA mendukung mahasiswanya dengan 

kegiatan yang dilakukan melalui 

mentoring akademik. Kegiatan 

mentoring ini dalam bentuk dukungan 

psikologis dan emosional, bantuan 

langsung pengembangan akademik, dan 

role model sehingga mahasiswa dapat 

mencapai prestasi sesuai dengan 

kemampuan mereka masing-masing. 

Penelitian ini dilakukan juga sebagai 

wujud evaluasi pelaksanaan mentoring 

dosen pembimbing akademik (dosen 

PA) terhadap mahasiswanya, terutama 

di lingkungan pendidikan 

entrepreneurship yang mahasiswa 

diarahkan melakukan kegiatan bisnis 

bersamaan dengan kuliah.  
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Berdasarkan hasil perhitungan uji F 

diperolah Fhitung = 10,214 dengan nilai 

signifikan 0,000 lebih kecil dari tingkat 

signifikan yang digunakan yaitu 0,05 

atau 5%, maka  keputusannya adalah 

menerima hipotesisal ternatif (𝐻𝑎 ) dan 

menolak hipotesis nol (𝐻0). Artinya 

variabel dukungan psikologis dan 

emosional (𝑋1), bantuan langsung untuk 

pengembangan mahasiswa (𝑋2) dan 

role model (𝑋3) secara bersama-sama 

mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap Prestasi Mahasiswa (𝑌) pada 

Universitas Ciputra. Hasil tersebut 

memperkuat penelitian yang dilakukan 

peneliti sebelumnya secara kualitatif 

bahwa dosen PA sangat berperan dalam 

perkembangan prestasi akademik 

mahasiswa (Pranatasari, 2014). Melalui 

kegiatan mentoring, seseorang dapat 

mengubah seseorang lain sesuai dengan 

target capaian masing-masing, dalam 

hal ini dosen PA dapat mengubah 

mahasiswa dalam bentuk motivasi 

untuk mencapai tujuan sesuai dengan 

yang diharapkannya. Melalui proses 

dukungan psikologis dan emosional, 

dosen PA berperan dalam 

mendengarkan cerita mahasiswa untuk 

memberikan dukungan moral, 

mengidentifikasi masalah mahasiswa 

untuk membantu memberikan solusi 

sehingga tercipta suatu hubungan yang 

suportif untuk mencapai prestasi 

akademik. Melalui proses bantuan 

langsung pengembangan akademik, 

dosen PA memberi pengarahan terkait 

akademik seperti skema perkuliahan 

dari semester satu hingga lulus, 

identifikasi kemampuan untuk 

mencapai target, dan identifikasi 

kekuatan dan kelemahan untuk 

mendukung pencapaian prestasi 

akademik. Melalui proses penciptaan 

role model, dosen PA dapat 

membagikan pengalaman 

keberhasilannya serta kegagalan yang 

pernah dialaminya untuk memotivasi 

mahasiswa lebih baik lagi.  

Keterbatasan penelitian ini adalah 

sampel mahasiswa masih dalam lingkup 

Universitas Ciputra saja. Peneliti 

menyarankan supaya penelitian ini 

dilakukan ke beberapa perguruan tinggi 

sehingga dapat bermanfaat untuk 

menyadarkan dosen wali akan 

pentingnya peran mereka bagi masa 

depan mahasiswa maupun negara.   
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