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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kinerja keuangan Bank Syariah 

Mandiri dengan menggunakan teknik Trend periode tahun 2012-2016. Jenis penelitian 

ini adalah penelitian dokumenter. Teknik analisis yang digunakan analisis trend dengan 

hasil penelitian bahwa Bank Syariah Mandiri sebagian besar kinerja keuangan pada 

tahun 2012-2016 masuk dalam kategori“baik”. Data-data di aktiva yang mengalami 

kenaikan seperti penempatan  pada bank Indonesia dan investasi surat berharga. 

 

Kata Kunci: analisi trend, kinerja keuangan 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study was conducted to determine the financial performance of 

Bank Syariah Mandiri by using the trend techniques of the year 2012-2016. This type of 

research is documentary research. The analysis technique used trend analysis with the 

result of research that Bank Syariah Mandiri most of financial performance in 2012-

2016 included in "good" category. Data on rising assets such as placements with 

Indonesian banks and securities investments. 

 

Keywords: trend analysis, financial performance 

 

 

PENDAHULUAN 

Sejak lahirnya Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, 

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia terbukti secara nyata melalui semakin 

banyaknya bermunculan lembaga keuangan syariah di Indonesia. Berdasarkan data 

statistik perbankan syariah dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel. Perkembangan Perbankan Syariah 

Tahun 
Bank Umum 

Syariah 

Unit Usaha 

Syariah 

Bank Pembiayaan Rakyat 

Syariah 

2012 11 24 152 

2013 11 23 146 

2014 12 22 184 

2015 12 22 179 

2016 13 21 192 

mailto:ahiem_89@yahoo.co.id
mailto:definshahrial@gmail.com


 

Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2018  ISBN : 978-602-52531-1-9 
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan  Mei 2018 

 

 

2 

 

Sumber: Data Otoritas Jasa Keuangan 2012-2016 

Meningkatnya bank syariah di Indonesia, memicu bertambahnya persaingan antar 

bank. Persaingan itu tidak hanya antara bank konvensional dengan bank syariah, namun 

bank syariah juga bersaing dengan sesama bank syariah yang saat ini juga sedang 

berkembang. Keadaan itu memberikan tantangan untuk bank syariah agar menunjukkan 

keunggulan, mampu bersaing dan selalu memperhatikan serta meningkatkan kinerja.  

Semakin ketatnya persaingan antar bank syariah maupun dengan bank 

konvensional membuat bank syariah dituntut untuk memiliki kinerja yang bagus agar 

dapat bersaing dalam memperebutkan pasar perbankan nasional di Indonesia. Salah satu 

penilaian kerja yang dapat dilakukan adalah dengan menilai kinerja keuangan bank. 

Banyak cara untuk mengetahui informasi mengenai kinerja suatu bank, salah 

satunya dengan menganalisis keuangan bank tersebut yang dipublikasikan secara 

berkala. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan 

perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu (Kasmir, 2010). Melalui 

analisis laporan keuangan kita dapat mengetahui perkembangan yang terjadi baik dari 

tahun ke tahun, maupun dengan membandingkan kinerjanya dengan industri lain 

sejenis. Langkah awal yang baik untuk melakukan analisis keuangan suatu bank, kita 

bisa membandingkan perkembangan bank dari tahun sebelumnya. Data tahun 

sebelumnya dapat memberikan informasi tentang kelemahan-kelemahan bank sehingga 

kita dapat menyusun rencana peningkatan kinerja di masa yang akan datang. 

Kinerja keuangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana 

suatu perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan aturan-aturan pelaksanaan 

keuangan secara baik dan benar. Seperti dengan membuat suatu laporan keuangan yang 

telah memenuhi standard dan ketentuan. Dalam SAK (Standar Akuntansi Keuangan) 

atau GAAP (General Accept Accounting Principal) (Irhami Fahmi, 2014). Salah satu 

analisis analisis yang dapat digunakan untuk  melihat kinerja keuangan adalah Analisis 

trend, analisi trend merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui 

tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah menunjukkan kenaikan atau 

penurunan (Hery, 2016). 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian dokumenter, penelitian dokumenter adalah 

penelitian untuk menelusuri data historis, Burhan Bungin (2011). Penelitian ini 

dilakukan dengan cara meneliti laporan keuangan tahunan yang dipublikasikan melalui 

website Bank Umum Syariah itu sendiri. 

Sifat penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian 

deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskriptifkan data-data yang 

dikumpulkan agar bisa memecahkan masalah penelitian, Siti Nurhayati (2012). 

Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan 

data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin 

diketahui, Kuntjojo (2009).
 

 Dimana data-data yang dikumpulkan berupa angka 

kemudian dianalisis dan dideskripsikan untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan 

akurat. 

Data dan Sumber Data  

Dalam penelitian ini menggunakan 1 jenis data saja, yaitu data sekunder. Data 

sekunder adalah data yang tidak secara langsung dikumpulkan oleh orang yang 

berkepentingan dengan data tersebut, Ahmad Tanzeh (2009). Data yang diambil yaitu 

laporan keuangan dari Bank Syariah Mandiri. 

Sumber data pada penelitian ini didapatkan dari website resmi Bank Syariah 

Mandiri,. 

Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

pengumupulan data berupa dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data yang 

didasarkan atas literatur, laporan atau publikasiyang ada berdasarkan penelitian-

penelitian lain yang sesuai, atau dari laporan-laporan lembaga yang menerbitkan 

informasi atau segala jenis data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. 

Teknik Analisis Data  

Analisis data adalah kegiatan untuk memaparkan data, sehingga dapat diperoleh 

suatu kebenaran atau ketidakbenaran dari suatuhipotesis, Lexy J. Moleong (1994). 

Teknik analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis trend, yakni 

dengan melihat gambaran mengenai perkembangan kondisi keuangan perusahaan dari 

tahun ke tahun. Dengan menganalisis laporan keuagan perusahaan dari tahun ke tahun 
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dapat diketahui kecendenrungan ataupun trend dari hasil-hasil yang dicapai perusahaan 

apakah tetap, meningkat ataupun menurun. 

Untuk dapat menghitung trend yang dinyatakan dalam persentase ini diperlukan 

dasar pengukurannya atau tahun dasarnya. Biasanya data atau laporan keuangan dari 

tahun paling awal dalam deretan laporan keuangan yang dianalisis tersebut dianggap 

sebagai tahun dasar. Pemilihan tahun yang paling awal sebagai tahun dasar ini bukan 

merupakan suatu keharusan, karena tahun yang paling awal tersebut belum tentu 

menunjukkan keadaan yang normal.  

Tiap-tiap pos yang terdapat dalam laporang keuangan yang dipilih sebagai tahun 

dasar diberikan angka atau nial 100, sedang pos-pos yang sama dari periode-periode 

yang dianalisis dihubungkan dengan pos yang sama dalam laporan keuangan tahun 

dasar dengan cara membagi jumlah rupiah tiap-tiap pos dalam periode yang dianalisis 

dengan jumlah rupiah dari pos yang sama dalam laporan keuangan tahun dasar dan 

dikalikan 100% untuk melihat nilai persentase  kenaikan ataupun penurunan dari setiap 

pos tersebut. Jadi trend yang dimaksud adalah menunjukkan hubungan antara masing-

masing pos suatu tahun dengan tahun dasarnya. Analisis trend secara matematis dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

%100
0

x
Px

Px
Rx t

t   

Dimana : tRx = nilai persentase untuk tahun ke-t 

    tPx = pos x dalam laporan keuangan yang akan dianalisis 

   0Px  = pos x dalam laporang keuangan sebagai tahun dasar 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Analisis Trend 

 Perekembangan perbankan dapat dilihat dari tahun ke tahun dengan 

menganalisis laporan keuangan dengan menggunakan motode analisi trend. Sehingga 

dapat diketahui kecenderungan atau perkembangan posisi keuangan suatu perbankan 

dalam hal ini khususnya Bank Syariah Mandiri. 
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Pekembangan Neraca 

Analisis trend terhadap laporan neraca dilakukan terhadap kompenen-kompenen 

aktiva dan pasiva yang digunakan untuk melihat rasio keuangan perusahaan. Selain itu 

juga dianalisis komponen aktiva dan pasiva lainnya yang dianggap penting. 

 

Komponen laporan neraca yang dianalisis diantaranya adalah total aktiva. Hasil 

analisis trend dari tahun 2012 - 2016, menunjukkan bahwa total aktiva perusahaan 

mengalami kenaikan sebesar 45,37 persen (145,37 – 100) dari tahun dasar. Kenaikan ini 

disebabkan oleh peningkatan hampir seluruh komponen-komponen aktiva Bank Syariah 

Mandiri. Pada gambar terlihat besarnya trend peningkatan dari seluruh  komponen 

aktiva dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. 

Perkembangan peningkatan kompenen aktiva produktif dalam lima tahun 

terakhir dapat dilihat pada gambar. 

 

Penemptan pada bank lain mengalami peningkatan terbesar pada tahun 2016 

yaitu sebesar 188,24 persen dari tahun dasar. Walaupun pada tahun sebelumnya yaitu 

pada tahun 2015 tidak ada penempatan pada bank lain. Hal ini menunjukan sikap 

100 
117.95 123.44 129.76 

145.37 

0

50

100

150

200

2012 2013 2014 2015 2016

Total 
 Aktiva 

Trend (%)

100 105.31 101.24 

128.41 

157.55 

100 

29.41 

114.71 

0 

188.24 

0

50

100

150

200

2012 2013 2014 2015 2016

Aktiva Produktif 

Pembiayaan

Penempatan Pada Bank Lain



 

Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2018  ISBN : 978-602-52531-1-9 
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan  Mei 2018 

 

 

6 

 

kehati-hatian bank dalam menyalurkan dananya. Sedangkan komponen akiva produktif 

lainnya yaitu pembiayaan mengalami peningkatan pada tahun 2016 sebesar 157,55 

persen dari tahun dasar. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis dengan menggunakan teknik analisis 

trend terhadap Bank Syariah Mandiri maka sebagian besar dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Analisis trend pada Bank Syariah Mandiri kinerja keuangan pada tahun 2012-

2016 masuk dalam kategori “baik”. Data-data di aktiva yang mengalami kenaikan 

seperti penempatan  pada bank Indonesia dan investasi surat berharga.  
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ABSTRAK 

 

Perkembangan RM. ABWS Cab. Banjarmasin sangat berkembang pesat ini terbukti 

dengan dibukanya beberapa cabang RM. ABWS lainnya sehingga rumah makan ini 

mempunyai harapan bisnis yang cerah dimasa akan datang khususnya Di  Kodya 

Banjarmasin. RM. Ayam Bakar Wong Solo Cab. Banjarmasin merupakan Rumah 

Makan yang bergerak dalam bidang kuliner makanan khususnya ayam bakar di wilayah 

kodya Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dalam pengelolaan sumber daya manusia RM. 

Ayam Bakar Wong Solo Cab. Banjarmasin berupaya semaksimal mungkin untuk 

menciptakan kinerja yang berkualitas melalui devisi sumber daya manusia yang fokus 

dibidangnya, bergerak dalam membentuk, meningkatkan serta mempertahankan kualitas 

sumber daya manusia yang handal, dalam mendukung tercapainya tujuan suatu 

perusahaan. Walaupun sangat diakui bahwa banyak sekali tantangan dalam 

mengembangkan usaha rumah makan ini, tetapi RM. ABWS Cab. Banjarmasin 

berusaha semaksimal mungkin untuk bersaing dalam bisnis kuliner ini dengan bekerja 

keras dalam meningkatkan sumber daya manusia nya. Ini mempunyai makna bahwa 

apabila organisasi menginginkan tercapainya tujuan yang telah dicanangkan maka 

kemampuan sumber daya manusia yang ada di dalamnya haruslah senantiasa diuji dan 

dikembangkan sesuai dengan tuntutan perkembangan lingkungan dimana organisasi 

tersebut berada sehingga didapatkanadanya peningkatan profesional kerja dari orang-

oang yang ada di dalam orgnisasi tersebut dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan 

Kinerja. 

 

Kata  Kunci  :  Motivasi, Kepemimpinan dan Kinerja Karyawan 

 

ABSTRACT 

 

The development of RM. ABWS Cab. Banjarmasin is very fast growing is evident with 

the opening of several branches RM. ABWS others so that this restaurant has bright 

business expectations in the future especially In Kodya Banjarmasin. RM. Ayam Bakar 

Wong Solo Cab. Banjarmasin is a restaurant that is engaged in food culinary especially 

grilled chicken in the area of Banjarmasin South Kalimantan. In human resources 

management RM. Ayam Bakar Wong Solo Cab. Banjarmasin strives to create the best 

possible performance through the human resources division that focuses in its field, 

moves in shaping, improving and maintaining the quality of reliable human resources, 

in support of achieving the goals of a company. Although it is well recognized that there 

are many challenges in developing this restaurant business, but RM. ABWS Cab. 
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Banjarmasin strives as much as possible to compete in this culinary business by 

working hard in improving its human resources. This has the meaning that if the 

organization wants to achieve the objectives that have been proclaimed the human 

resources capabilities in it must always be tested and developed in accordance with the 

demands of the development of the environment where the organization is located so 

that the improvement of working professionals from the people who exist in the 

orgnisasi and in the end there will be Performance improvement. 

 

Keywords: Motivation, Leadership and Employee Performance 

 

 

PENDAHULUAN 

Tuntutan perkembangan lingkungan dimana organisasi tersebut berada sehingga 

didapatkanadanya peningkatan profesional kerja dari orang-oang yang ada di dalam 

orgnisasi tersebut dan pada akhirnya akan terjadi peningkatan Kinerja. Globalisasi 

membawa dampak yang besar bagi perkembangan dunia bisnis. Pasar menjadi semakin 

luas dan peluang ada dimana-mana, namun sebaliknya persaingan menjadi semakin 

ketat dan sulit diprediksikan. Kondisi ini menuntut perusahaan untuk menciptakan 

keunggulan kompetitif bisnisnya agar mampu bersaing secara berkesinambungan. 

Sumber daya manusia merupakan salah satu aset terpenting dalam sebuah perusahaan 

untuk menunjang tercapainya tujuan, kesiapan sumber daya manusia yang dimiliki 

dapat terlihat melalui pengetahuan terhadap standar pekerjaan yang dimiliki, kecakapan 

dalam menyelesaikan pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya serta kualitas 

pekerjaan yang dilaksanakan. Sumber daya manusia yang berkualitas akan 

menghasilkan suatu pekerjaan yang berkualitas pula, ketersediaan karyawan yang 

berkualitas akan mendorong terciptanya kualitas pekerjaan yang lebih baik, serta dapat 

membangun komunitas kerja yang didasarkan dengan kapabilitas dan profesionelisme 

serta tanggung jawab terhadap pekerjaan itu sendiri. 

Perkembangan RM. ABWS Cab. Banjarmasin sangat berkembang pesat ini 

terbukti dengan dibukanya beberapa cabang RM. ABWS lainnya sehingga rumah 

makan ini mempunyai harapan bisnis yang cerah dimasa akan datang khususnya Di  

Kodya Banjarmasin. RM. Ayam Bakar Wong Solo Cab. Banjarmasin merupakan 

Rumah Makan yang bergerak dalam bidang kuliner makanan khususnya ayam bakar di 

wilayah kodya Banjarmasin Kalimantan Selatan. Dalam pengelolaan sumber daya 

manusia RM. Ayam Bakar Wong Solo Cab. Banjarmasin berupaya semaksimal 
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mungkin untuk menciptakan kinerja yang berkualitas melalui devisi sumber daya 

manusia yang fokus dibidangnya, bergerak dalam membentuk, meningkatkan serta 

mempertahankan kualitas sumber daya manusia yang handal, dalam mendukung 

tercapainya tujuan suatu perusahaan. 

Walaupun sangat diakui bahwa banyak sekali tantangan dalam mengembangkan 

usaha rumah makan ini, tetapi RM. ABWS Cab. Banjarmasin berusaha semaksimal 

mungkin untuk bersaing dalam bisnis kuliner ini dengan bekerja keras dalam 

meningkatkan sumber daya manusia nya. Ini mempunyai makna bahwa apabila 

organisasi menginginkan tercapainya tujuan yang telah dicanangkan maka kemampuan 

sumber daya manusia yang ada di dalamnya haruslah senantiasa diuji dan 

dikembangkan sesuai dengan 

 

METODE PENELITIAN 

1. Pengumpulan Data 

penelitian ini dilakukan pada sebagian pada RM. Ayam Bakar Wong Solo Cabang 

Banjarmasin.  yakni :1)Wawancara yakni Peneliti mengumpulkan data-data dengan cara 

bertanya kepada Kepala sekolah, guru-guru, tata usaha yang dianggap mengerti 

terhadap data-data yang berhubungan dengan penyusunan penelitian ini. Dengan 

wawancara data yang diperoleh akan lebih mendalam, karena mampu menggali 

pemikiran atau pendapat secara lebih detail. 2)Observasi yakni Peneliti mengumpulkan 

data dengan terjun langsung kelapangan dan melakukan pencatatan secara 

sistematik.3)Studi Literatur yakni Peneliti mengumpulkan data dengan membaca buku-

buku, artikel serta jurnal yang terkait dengan penelitian ini. Adapun responden yang 

dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah : 1) Bekerja sebagai karyawan di 

RM.Ayam Bakar Wong Solo Cab. Banjarmasin. 2) Bukan sebagai karyawan luar, selain 

karyawan di RM. Ayam Bakar Wong Solo Cab. Banjarmasin. 3) Bekerja Sebagai 

karyawan di RM.  Ayam Bakar Wong Solo   (ABWS) Cab. Banjarmasinyang bersedia 

dijadikan sebagai responden dalam penelitian ini 

2. Instrumen Penelitian  

Uji validitas dalam penelitian ini dengan menggunakan kreteria yang diambil dari 

alat ukur itu sendiri dengan cara mengkorelasikan antara skor itemdengan skor total 

yang disebut validitas item yang menggunakan kreteria manual.Teknik korelasi yang 
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digunakan dalam ujian validitas tersebut adalah teknik korelasi product momment dari 

Pearson. Dengan menggunakan bantuan software 11.00 suatu instrumen dinyatakan 

dalam nilai-nilai analisis skor tiap butir terhadap nilai totalnya. Apabila skor nilai 

totalnya menunjukkantanda positif dan bertanda (*) berarti butir tersebut mempunyai 

korelasi yang valid pada taraf siknifikan 0.05 atau tanda “**”berarti valid pada taraf 

signifikan 0.01. 

Instrumen penelitian ini berupa kuisioner yang nantinya diberikan pada responden 

yang dituju dan akan dilakukan kegiatan temuka langsung dengan beberapa responden 

yang diperkirakan dapat mewakili setiap kelompok kerja. Disamping itu akan dicari 

data sekunder berupa laporan prestasi kerja yangberkaitan dengan disiplin gaji dan lain-

lain. Kuisioner akan didesain berdasarkan kondisi serta data yang ada. 

Penelitian ini menggunakan instrumen kuisioner atau daftar pertanyaan yangakan 

diberikan kepada responden. Kepada responden juga akan dilakukanwawancara 

langsung demi kepentingan analisis. Pengembangan instrumen dilakukan untuk 

mendapatkan jenis instrumen yang valid dalam relible. Oleh karena itu diperlukan uji 

validitas dan reabilitas untuk memastikan bahwa kuisioner yang disebarkan kepada para 

responden benar benar valid dan reliable. 

3. Uji Realibilitas Instrumen 

Suatu alat pengukuran dikatakan relibel apabila mendapatkan hasil tetap sama dari 

gejala pengukuran yang tidak dirubah, yang dilakukan pada waktu yang berbeda. 

Realibilitas adalah indek yang menunjukan sejauh mana alat pengukur dapat percaya 

atau dapat diandalkan. Instrumen dikatakan reliabel apabila dipergunakan beberapa kali 

untuk mengukur obyek yang sama akan menghasilkan data yang sama. Teknik yang 

dipergunakan untuk menguji reliabilitas ini adalah mempergunakan skala alfa (alpha 

cronbach) yaitu mengelompokkan item-itemmenjadi dua atau beberapa belahan. 

Apabila nilai alpha hasil perhitungan SPSS lebih besar dari nilai alpha cronbach maka 

dikatakan bahwa instrumen tersebut reliable. Apabila alpha hitung berada diatas nilai 

alpha crobach=0,7 maka reliabilitasnya dapat diterima. 

4. Prosedur Pegambilan Data  

Prosedur pengambilan data dilakukan berdasarkan subyek penelitian yang akan 

diteliti dan juga model instrumennya. Dalam halpengumpulan data yang diperlukan 

instrumen dibagi dalam dua kuisioner yang pertama untuk memperoleh respon 
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mengenai variabel-variabel. Motivasi dan kepemimpinan partisipatif serta kuisioner 

untuk memperoleh gambaran tentang kinerja karyawan Rumah Makan Ayam Bakar 

Wong Solo Cab. Banjarmasin. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Analisis data dilaksanakan melalui kegiatan : Mengelompokkan data sejenis dalam 

suatu tabel (tabulasi), (2) Untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor Motivasi kerja (X1) 

dan Kepemimpinan Partisipatif (X2) terhadap Kinerja karyawan (Y) pada Rumah 

Makan Ayam Bakar Wong Solo Cabang Banjarmasin. 

6. Analisis Data 

Analisis dan pengolahan data akan dilakukan untuk menguji hipotesispenelitian 

secara statistik dengan menganalisis regresi berganda sebagaialat ujinya. Pada 

penelitian. ini, uji statistik yang digunakan adalah untuk mengetahui pengaruh variabel 

bebas yaitu motivasi dan kepemimpinan partisipatif terhadap variabel terikatnya yaitu 

Kinerja Karyawan di Rumah Makan Ayam Bakar Wongsolo Cabang 

Banjarmasindengan analisa regresi linier berganda. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Untuk mengetahui variabel Motivasi dan Kepemimpinan Partisptaif terhadap 

Kinerja Karyawan dipergunakan analisis kuantitatif dengan metoderegresi linier 

berganda. Berdasarkan hasil perhitungan dengan alat bantu soft-ware SPSS maka 

diperoleh hasil sebagaimana diperlihatkan dibawah ini : 

Hasil Analisis Regresi Variabel Motivasi dan Kepemimpinan Partisipatif Yang 

Mempunyai Pengaruh Kinerja Karyawan Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 

Cabang Banjarmasin 

Variabel 

 

Koefisien 

Regresi 

T Hitung 

 

Std.Beta 

 

Sig 

 

r
2 

Parsial 

 

X0 

X1 

X2 

Constanta 

Motivasi 

Kepemimpinan 

-0.961 

0.550 

0.447 

-3.123 

5.688 

3.202 

 

0.629 

0.354 

0.004 

0.000 

0.003 

 

0.481 

0.270 

R            =0.899                                                                                        , 

Rsquare     =0.808  

DurbinW   =2.403 
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F Change (FHitung) =56.983             Significance (Probabilitas) = 0.000                          

=3.34  

Ttabel                         =1.310 

 

Sumber : Hasil Kuesioner olahan program SPSS 

 

Dari tabel model summary diperoleh bahwa nilai Rsquare adalah 0,808 yang 

berarti bahwa 80.80% Kinerja Karyawan dipengaruhi oleh Motivasi danKepemimpinan 

Partisipatif sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor –faktorlain. 

Dari hasil perhitungan yang diperlihatkan di tabel 4.10 maka persamaan 

regresi yang dihasilkan adalah :  

Y = b0 +blXl+b2X2 + e                                   

Y = -0.961 +0.447X1 + 0.550X2 + 6                 

Konstanta -0.961 menunjukkan bahwa jika tidak ada variabel Motivasi 

danKepemimpinan Partisipatif maka Kinerja Karyawan adalah -0.961. Koefisien. 

Regresi X1sebesar 0.550 menjelaskan bahwa adanya variabel Motivasi dapat 

meningkatkan Kinerja Karyawan sebesar 0.550, begitu pula dengan koefisien variabel 

Kepemimpian Partisipataif yang sebesar 0.447 menjelaskan bahwa adanya variabel 

tersebut meningkatkan kinerja karyawan sebesar 0.447. 

Untuk menguji sigaifikansi koefisien regresi dari kedua variabel bebas 

tersebutdapat dilakukan dengan uji t dengan dasar pengambilan keputusan adalah. ;  

Jika probabilitas > 0.05 maka HO diterima  

Jika probabilitas < 0.05 maka HO diterima 

Dari tabel koefisien yang diperlihatkan diatas diperoleh nilai signifikansi untuk 

variabel Motivasi adalah sebesar 0.000 serta variabel KepemimpinanPartisipatif sebesar 

0.003 sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa variabel yang mempengaruhi Kinerja 

Karyawan adalah Motivasi dan Kepemimpinan Partisipatif atau dengan kata lain 

menolak H2dan menerima H1karena nilai signifikansinya kurang 0.05.  

Selanjutnya untukdapat mengetahui apakah variabel Motivasi (X1)dan 

Kepemimpinan Partisipatif (X2)secara bersama-sama mempengaruhi Kinerja Karyawan 

di Rumah Makan Ayam Bakar Wongsolo Banjarmasin dapat dilakukan dengan 

menggunakan uji F. Kemudian untuk mengetahui variabel manakah diantarakedua 

variabel bebas tersebut yang berpengaruh paling dominan terhadap variableterikat dapat 

dilakukan dengan menggunakan uji t dan melihat hasil ranking darir
2
 parsial kedua 
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variabel bebas tersebut. Kedua uji tersebut akan dibahas dalamsub bab pengujian 

hipotesis dibawah.       

                                             

1) Uji hipotesis I 

Uji F ini digunakan untuk membuktikan atau menguji kebenaran hipotesis pertama 

yang diajukan dalam penelitian ini yakni apakah variabel Motivasi (X1) dan 

Kepemimpinan Partisipatif secara bersama-sama berpengaruh terhadap Kinerja 

Karyawan (Y) di Rumah Makan Ayam Bakar Wongsolo Banjarmasin. 

Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai f hitung dengan f tabel pada taraf 

nyata a sebesar 0.05. Dari perhitungan regresi yang dilakukan melalui program SPSS 

pada tabel 4.10 dapat dilihat bahwa nilai F hitung adalah sebesar 56.983 lebih besar dari 

F tabel yang sebesar 3.34 dengan taraf signifikansi a sebesar 0.000. Hal ini berarti 

bahwa variabel Motivasi (XI) dan variabel Kepemimpinan Partisipatif (X2) mempunyai 

pengaruh yang positif terhadap Kinerja Karyawan (Y) di Rumah Makan Ayam Bakar 

Wong Solo Banjarmasindengan demikian Hipotesis pertama diterima.  

2) Uji Hipotesis II 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesa kedua ini bisa dilihat dengan 

membandingkan besarnya nilai t hitung vanabel bebas Morivasi (XI) dengan nilai/tabel 

yang didapat. Dari tabel 4.10 dapat disimpulkan bahwa nilai t hitung untuk vanabel 

Motivasi (XI) adalah sebesar 5.688 sedangkan t tabelnya adalah sebesar 1.310 dengan 

taraf signifikansi a sebesar 0.05 yang berarti nilai / hitung lebih besar dari t tabel 

dengan begitu maka Hipotesa kedua diterima. 

3) Uji hipotesis III 

Untuk membuktikan kebenaran hipotesa keriga ini bisa dilihat; 

denganmembandingkan besarnya nilai t hitung variabel bebas Kepemimpinan 

Partisipatif(X2) dengan nilai / tabel yang didapat. Dari tabel 5.5 dapat disimpulkan 

bahwa nilai / hitung untuk vanabel Kepemimpinan Partisipatif (X2) adalah sebesar3.202 

sedangkan t tabelnya adalah sebesarl.310 dengan taraf signifikansi or sebesar 0.05 yang 

berarti nilai / hitung lebih besar dari / tabel dengan begitu maka hipotesaketiga 

diterima.  

4) Uji hipotesis IV 
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Dalam pengujian hipotesa keempat ini dipergunakan uji t yakni 

denganmembandingkan nilai r
2
parsial masing- masing variabel bebas yakni 

Motivasi(XI) dan Kepemimpinan Partisptatif (X2) pada nilai signifikansi set. 0.05 

dengan demikian akan dapat disimpulkan variabel bebas manakah yang mempunyai 

kontribusi lebih besar (dominan) berpengaruh terhadap variabel terikat Kinerja 

Karyawan.  

Dan tabel 5.5 diperlihatkan bahwa nilai r
2
parsial untuk variabel bebas 

Motivasi (XI) adalah,0.481 sedangkan nilai r
2
 parsial untuk variabel Kepemimpinan 

Partisipatif (X2) adalah sebesar 0.270 dengan demikian makadapat disimpulkan bahwa 

variabel bebas Motivasi (XI) adalah faktor yang lebihdominan pengaruhnya terhadap 

Kinerja Karyawan (Y) dibandingkan variabel Kepemimpinan Partisipatif. 

1. Uji Asumsi Klasik 

Setelah semua data dan variabel yang diteliti lolos dari uji validitas dan uji 

reliabilitas maka selanjutnya data tesebut akan dilakukan uji klasik yang meliputi Uji 

Multikolinieritas, Uji Heterokedasitas dan uji Autokorelasi. 

1) Uji Multikolinieritas 

Pengujian terhadap multikolinieritas dilakukan guna mengetahui apakah variabel 

bebas tersebut tidak saling berkorelasi atau ada hubungan linier diantaravariabel - 

variabel bebas dalam model regresi yang digunakan. Salah satu cara mendeteksi 

multikolinieritas adalah dengan mempergunakan uji korelasi Pearson. Apabila koefisien 

korelasi bermakna maka hal itu berarti pada variabel terjadi multikolinieritas.  

Analisis itu perlu dilakukan sebab apabila hal itu terjadi maka akan sulit diketahui  

variabel  bebas  manakah yang mempengaruhi  variabel  terikatnya.Diagnosis secara 

sederhana terhadap adanya multikolinieritas didalam modelregresi berganda adalah 

dengan cara melihat nilai Variance Imflation Faktor atauVIF, bahwa satu data terjadi  

multikolinieritas apabila nilai VIF-nya lebih besar dari pada 4 atau mendekati angka 

satu (l).  

              Nilai - Nilai Variance Imflaction Factor 

No Variabel Nilai VIF 

1 

2 

Gaya Kepemimpinan 

Motivasi Karyawan 

1.715 

1.715 
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Hasil pengujian menunjukkan bahwa tidak terjadi adanya gejala 

multikolinieritaskarena nilai VIF lebih kecil dari empat namun lebih besar dari satu (1).    

2) Uji Heterokedasitas 

    Uji heterokedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model 

terjadi gejala berubah - ubah (tidak konstan) dari varian residual setiap observasi. 

Dalam persamaan regresi yang memenuhi syarat haruslah tidak terjadi gejala 

heterokedasitas. 

Deteksi kebenaran heterokedasitas dilakukan dengan melakukan pengujian 

Korelasi rank Spearmen yaitu menguji koefisien korelasi Spearmen antara variabel 

independen dengan nilai residualnya. 

H0: Homokedasitas 

HI : Heterokedasitas 

Jika Sig >a maka HO diterima 

Jika Sig <a maka HO ditolak 

Berdasarkan perhitungan pada Nonformatic Correlation diperoleri hasilbahwa 

koefisien korelasi antara XI dan residual X2 adalah sebesar 0.66 denganSig sebesar 

0.001 maka HO diterima karena nilai koefisien korelasinya lebih besardari pada nilai a 

yang sebesar 0.005 artinya dalam pengujian yang dilakukan tidak ditemukan gejala 

heterokedasitas.              

3) Uji Autokorelasi 

Istilah autokorelasi dapat didefinisikan sebagai keterkaitan antar anggota 

serangkaian observasi yang diurutkan menurut waktu dan ruang Gujarati: 1991). Salah 

satu asumsi penting dari perhitungan asumsi klasik adalah tidak adanya autokorelasi. 

Pendeteksian autokorelasi dapat dilakukan dengan menggunakan metode statistic dari 

Durbin-Watson (UjiD-W) dengan ketentuan sebagai berikut (Algifari, 1997). 

Pertama         : Nilai DW< 1.10 ada autokorelasi 

Kedua : Nilai DW antara 1.10-1.54 tanpa kesimpulan  

Ketiga  : Nilai DW antara 1.55-2.46 tidak ada autokorelasi 

Keempat  : Nilai DW antara 2.47 – 2.90 tanpa kesimpulan 

Kelima : Nilai DW > 2.91  ada autokorelasi 

Dari hasil perhitungan dengan program SPSS yang dilakukan 

didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 2.403 yang berarti bahwa nilai tersebut 
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termasuk padakelompok ketiga yang mempunyai nilai DW antara 1.55 sampai 

dengan 2.46    maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.                 

 

2. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pada hasil penelitian berdasarkan pengolahan data dengan SPSS 

didapatkan koefisien R quare sebesar 0.808, hal ini memberikan gambaran bahwa 

80.80% perubahan nilai Kinerja Karyawan dipengaruhi oleh faktor Motivasi dan 

Kepemimpinan Partisipatif sedangkan sisanya yang sebesar 9.20% perubahan 

Kinerja Karyawan Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin 

dipengaruhi oleh variabel -variabel diluar faktor yang diamati tersebut.  

Pada pengolahan data juga didapatkan besarnya nilai korelasi antar 

variablebebas Motivasi dan Kepemimpinan Partisipatif yakni sebesar 0.646 hal 

tersebutmenyimpulkan bahwa memang ada hubungan positif antara kedua variabel. 

bebas tersebut terhadap faktor terikatnya yakni Kinerja Karyawan. Nilai F hitung 

yang diperoleh pada saat pengolahan data adalah sebesar 56.983 lebih besar dan 

pada nilai Ttabel yang ditampilkan dengan derajat  > signifikansi a sebesar 0.05 

adalah sebesar 3.34 berarti nilai F hitung lebih besar dari pada nilai T tabel hal 

tersebut memberi makna bahwa secara bersama – samavariabel bebas Motivasi (XI) 

dan Kepemimpinan Partisipatif (X2) berpengaruh signifikansi terhadap variabel 

terikatnya (Y) yakni Kinerja Karyawan di Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo 

Banjarmasin. 

Pada pengujian hipotesa untuk variabel bebas Motivasi dan 

Kepemimpinan Partisipatif terhadap Kinerja Karyawan didapatkan nilai t hitung 

yang lebih besar dari pada / tabel. Nilai / hitung yang didapat untuk masing - masing 

variablebebas adalah untuk Motivasi (XI) sebesar 5.708 sedangkan Kepemimpinan 

Partisipatif (X2) sebesar 3.202 sedangkan nilai / tabelnya sebesar 1.310 dengan 

derajat signifikansi a sebesar 0.05 maka dapat diartikan bahwa secara parsial kedua 

variabel bebas tersebut mempunyai pengaruh signifikansi terhadap Kinerjakaryawan 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin. 

Untuk mengetahui variabel bebas manakah yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap variabel terikatnya dapat dilihat dengan membandingkah nilai 

r partial dari tiap - tiap variabel bebas tersebut. Apabil'a didapatkan nilai r partial 
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yang lebih besar maka variabel bebas tersebutlah yang mempunyai pengaruh paling 

besar terhadap variabel terikatnya. Dari out-put yang diperoleh dari proses data 

lewat SPSS maka didapatkan nilai r partial untuk masing -masing variabel bebas 

tersebut yakni untuk variabel Motivasi (XI) nilai r partialnya sebesar 0.481.dan 

variabel bebas tersebut yakni untuk variabel Motivasi (XI) nilai rpartialnya sebesar 

0.270 Hal tersebut dapat diartikan bahwa variabel bebas Motivasi (XI) lah yang 

mempunyai pengaruh dominan terhadap variabel terikat (Y) Rumah Makan Ayam 

Bakar Wong Solo Banjarmasin. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya maka 

dapat ditarik beberapa kesimpulan yang juga akan menjawab hipotesis yang telah 

diajukan pada penelitian ini. Kesimpulan yang didapatkan yakni: Secara serempak 

(stimulan) variabel bebas yang diamati dalam penelitian iniyakni Motivasi (XI) dan 

Kepemimpinan partisipatif (X2) berpengaruh signifikansi terhadap variafael tidak 

terikataya yakni Kinerja Karyawan (Y) hal inidapat dibuktikan dengan melihat f hitung, 

pada tingkat signifikansi a sebesar 0.05 ternyata memiliki nilai yang lebih besar bila 

dibandingkan dengan nilai / tabelnya maka pengajuan hipotesa pertama yang diajukan 

yakni diduga variabel bebas yang diamati secara bersama - sama berpengaruh 

signifikansi terhadap variabel terikataya terbukti kebenarannya. Pada pengujian secara 

partial atau sendiri - sendiri dalam penelitian ini didapatkan bahwa nilai / hitung dari 

variabel bebas Motivasi (XI) dalam derajat signifikansi a sebesar 0.05 diperoleh nilai 

sebesar 5.688 sedangkan nilai dari / tabelnya sebesar 1.320 hal tersebut berarti bahwa 

secara partial variabel bebas Motivasi (XI) berpengaruh signifikan terhadap variabel 

terikatnya (Y) yakni Kinerja Karyawan. Berdasarkan hasil uji tersebut maka 

disimpulkan bahwa hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini yaitu diduga 

variabel gaya Motivasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja terbukti kebenarannya. 

Untuk membuktikan kebenaran dari hipotesa ketiga yang diajukan dalam penelitian mi 

yaknt  “diduga variabel Kepemimpinan Partisipatif berpengaruhterhadap Kinerja 

Karyawan "Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin" maka uji t 

dipakaikembali. Dari  hasil penelitian ini diperoleh  nilai  thitung untuk  
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variableKepemimpinan Partisipatif sebesar 3.202 sedangkan nilai T tabelnya 1.310 

(Tabel 4.10), oleh karenanya maka dapat disimpulkan bahwa variabel Kepemimpinan 

Partisipatif (X2) berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Rumah Makan Ayam Bakar 

Wong Solo Banjarmasin. Dengan melihat nilai r partial yang didapatkan dari 

pengolaharr; data penelitian lewat program SPSS maka diperoleh r partial untuk 

variabel bebas Motivasi (XI) sebesar 0.481 sedangkan nilai r partial untuk variabel 

bebas Kepemimpinan Partisipatif (X2) adalah 0.270 sebab  variabel bebas motivasi 

mempunyai pengaruh yang lebih dominan terhadap Kinerja Rumah Makan Ayam Bakar 

Wong Solo Banjarmasin bila dibandingkan dengan variabel Kepemimpinan partisipatif 

artinya bahwa hipotesa keempat dapat dibuktikan kebenarannya. 

Setelah dilakukan analisa pada variabel - variabel yang diamati dalam penelitian 

ini serta didapatkannya kesimpufan, maka beberapa saran diberikan oleh penulis yakni : 

Melihat bahwa variabel Motivasi Kerja mempunyai kontribusi yang dominan terhadap 

Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasinmaka perlu kiranya para karyavran 

senantiasa diberi motivasi secara berkesinambungan untuk lebm-

mengembangkankemampuan pribadinya. Hasil dari perlakuan diatas pada akhirnya 

akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan performance perusahaan 

secara keseluruhan. Selain itu variabel bebas Kepemimpinan Partisipatif diharapkan 

juga dapat memberikan kontribusi yang lebih besar lagi bagi peningkatan Kinerja 

Karyawan di lingkungan Rumah Makan Ayam Bakar Wong Solo Banjarmasin. 

Diharapkan basil penelitian ini dapat menjadi salah satu acuan bagi peneliti lain yang 

berniat untuk meneliti faktor - faktor lain yang dapat mempengaruhi  peningkatan 

Kinerja Karyawan. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan ada satu penentuan nilai atau 

skor dariKepemimpinan partisipatif yang ditentukan dalam penelitian ini sehingga 

dapatdisimpulkan Kepemimpinan Partisipatif yang paling cocok dengan lingkuhgan 

organisasi / instansi yang dijadikan lokasi penelitian. 
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ANALISIS PERKEMBANGAN DAN UPAYA PENINGKATAN SERTA 

PREDIKSI PENDAPATAN PAJAK SARANG BURUNG WALET 

(Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten Murung Raya) 
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E – mail : periyadi582@ymail.com 

  

ABSTRAK 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) 

Perkembangan pendapatan pajak sarang burung wallet di pemerintah kabupaten Murung 

Raya tahun 2011 sampai dengan tahun 2106 (2) Upaya meningkatkan pendapatan pajak 

sarang burung wallet di pemerintahan Kabupaten Murung Raya yang dianalisis dengan 

menggunakan analisis SWOT. (3) Prediksi pendapatan pajak sarang burung wallet di 

Pemerintahan Kabupaten Murung Raya tahun 2017-2021. Penelitian ini dilakukan 

dengan metode kuantitatif serta menggunakan metode analisis dengan SWOT. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa perkembangan pendapatan pajak sarang burung wallet di 

kabupaten Murung Raya untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 telah mengalami 

peningkatan dan penurunan. Prediksi pendapatan pajak sarang burung wallet di 

Kabupaten Murung Raya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus menerus 

mengalami peningkatan dari tahun ketahun 

 

Kata Kunci : Perkembangan, Peningkatan, Prediksi Pajak. 

 

ABSTRACT 

The main objective of this research is to study and analyze (1) The growth of wallet bird 

nest income in Murung Raya regency government in 2011 until 2106 (2) Efforts to 

increase the income of wallet bird nest tax in Murung Raya regency government 

analyzed by using analysis SWOT. (3) Prediction of wallet nest wall tax income in 

Murung Raya Regency Government 2017-2021. This research is done by quantitative 

method and also using the method of analysis with SWOT. The results showed that the 

development of wallet bird nest income income in Murung Raya district for 2011 until 

2016 has increased and decreased. The prediction of wallet bird nest income tax in 

Murung Raya District in 2017 up to year 2021 continuously increase from year to year 

 

Keywords: Development, Enhancement, Tax Prediction. 

 

 

PENDAHULUAN 

Undang-Undang No.12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah merupakan 

salah satu landasan yuridis bagi pengembangan otonomi daerah di Indonesia. Dalam 

Undang-undang ini disebutkan bahwa pengembangan otonomi darah diselenggarakan 
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dengan memperhatikan prinsip-prrinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan 

dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Otonomi ang 

diberikan Pemerintah Pusat kepada daerah dilaksanakan dengan memberikan 

kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Pemerintah daerah secara 

proporsional. Pemerintah Pusat memberikan kesempatan dan kewenangan yang sangat 

luas bagi pemerintah darah dalam menghimpun berbagai jenis pendapatn daerah yang 

konvensional yaitu dari pajak daerah dan retribusi daerah. 

Sejalan dengan kewenangan otonomi daerah tersebut pemerintah daerah 

diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya untuk 

memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintah dan pembangunan daerah melalui 

Pendapatan Asli Daerah (PAD), Mengingat PAD sangat penting dalam penerimaan 

daerah sebagai cermin kemampuan daerah dalam melaksanakan otonomi. Kemandirian 

daerah dalam PAD tidak hanya dalam menentukan jenis pungutan saja, tetapi daerah 

juga diberi keleluasaan untuk menetapakn besarnya tariff atas pungutan sehingga akan 

mempengaruhi pada pengalokasian anggaran dalam Dalam Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah.  

Murung Raya merupakan salah kabupaten yang ada di Kalimantan Tengah dan 

ibu kota dari kota Puruk Cahu. Perekonomian Kabupaten Murung Raya tidak hanya 

berasal dari sektor pertambangan batu bara dan emastapi juga berasal dari sektor 

pertanian, perikanan dan perkebunan karet. Namun potensinya yang cukup besar akan 

penerimaan pajak masih belum banyak terentuh. Padahal semakin besar sumber 

pendapatan yang berasal dari potensi daerah dan bukan dari bantuan Pemerintah pusat, 

maka daerah akan semakin mampu untuk lebih mensukseskan pembangunan di daerah 

sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Sumber pendapatan pajak daerah kabupaten 

Murung Raya yang masih perlu dimaksimalkan antara lain adalah pajak sarang burung 

walet. 

Harga sarang walet di pasaran dunia sangat tinggi untuk memenuhi permintaan 

pasar sehingga para pengusaha sarang burung walet mulai mengembangkan usaha 

rumah sarang burung wallet. Berikut daftar harga sarang burung wallet. 

            Tabel 1. Harga Sarang Burung Walet. 

No Tipe /Kg Harga 

1 Mangkok 1 Kg Rp 10.000.000,- 
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2 Patahan 1 Kg Rp 6.000.000,- 

3 Sudut 1 Kg Rp 7.000.000,- 

4 Campur 1 Kg Rp 9.400.000 

              Sumber: Data Primer 2017 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan termasuk jenis penelitian studi kasus yaitu penelitian 

terhadap suatu obyek tertentu dan hasil yang diperoleh dari analisis data hanya berlaku 

untuk obyek tertentu serta dalam waktu tertentu. Objek dalam penelitian ini adalah 

kantor Dinas Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Murung Raya. 

Dalam menganalisis data,penulis menggunakan teknik analisis data kuantitatif 

dan kualitatif sebagai berikut; 

1. Untuk menjawab rumusan masalah yang pertama yaitu tentang perkembnagan 

pendapatan pajak sarang burung wallet selama tahun 2011 sampai dengan tahun 

2016 digunakan analisis indeks berantai (Budiyuwono, 1987: 179) dengan rumus 

sebagai berikut: 

Angka Indeks Pajak Sarang Burung Wallet 

Jumlah Pendapatan Pajak Sarang Burung Wallet Tahun Dicari 

=          x 100% 

Jumlah Pendapatan Pajak Sarang Burung Wallet Tahun Sebelumnya 

 

Dari hasil perhitungan angka indeks ini, dapat dilihat perkembangan jumlah 

pendapatan pajak sarang  burung wallet selama lima tahun dimulai tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2016. Berapa persen (%) perubahan pendapatan  pajak sarang  burung 

wallet dibandingkan dengan tahun sebelumnya.  

2. Dalam menjawab rumusan masalah kedua tentang bagaimana upaya meningkatkan 

pendapatan pajak sarang  burung wallet di pemerintahan Kabupaten Murung Raya, 

yaitu dengan menggunakan analisis SWOT. Adapun unsur-unsur yang  digunakan 

yaitu : 

a. Strength (kekuatan) 

Analisis untuk mengetahui kekuatan atau keunggulan dari pajak sarang 

burung wallet yang dapat dipengaruhi oleh lingkungan internal. 

b. Weaknes (kelemahan) 
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Analisis untuk mengetahui kekurangan-kekurangan pemerintah daerah 

kabupaten Murung raya dalam pemungutan pajak sarang  burung wallet. 

c. Opportunity (Kesempatan) 

Merupakan kesempatan atau peluang yang dapat memungkinkan 

peningkatan pendapatan pajak sarang  burung wallet. 

d. Threat (ancaman) 

Merupakan kemungkinan yang dapat terjadi dan menghambat peningkatan 

pendapatan pajak sarang  burung wallet. 

3. Untuk menjawab rumusan masalah yang ketiga tentang prediksi pendapatan pajak 

sarang  burung wallet untuk periode tahun 2017 sampai dengan 2021di 

pemerintahan Kabupaten Murung Raya, menggunakan perhitungan peramalan 

dengan analisis Trend Metode Last Square – jumlah kuadrat terkecil (Budiyuwono, 

1995: 211-212). Persamaan garis trend yang digunakan yaitu: Y
1
=a+bX 

Dimana: 

Y
1 

= Nilai trend pajak sarang  burung wallet 

X  = Tahun tertentu yang akan diteliti 

a  = Jumlah Y pada saat X=0 atau besarnya pendapatan pajak sarang   

      burung wallet pada tahun tengah. 

b  = Jumlah kenaikan/penurunan pendapatan pajak sarang  burung wallet  

       pertahun. 

Dengan metode Least Square, maka nilai a dan b dapat dicari dengan rumus 

sebagai berikut: 

       ∑Y 

a =  

         n 

Dimana: 

a = Jumlah Y pada saat X=0 atau besarnya pajak sarang  burung wallet  

      pada tahun tengah. 

Y =  Jumlah realisasi pendapatan pajak sarang  burung wallet. 

n  = Jumlah tahun yang akan diprediksi. 

       ∑XY 

b =  

         ∑X
2 
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Dimana: 

b = Jumlah kenaikan/penurunan pendapatan pajak sarang burung wallet  

      pertahun. 

X = Jarak antara tahun yang akan diprediksi dengan tahun tengah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Perkembangan Pendapatan Pajak Sarang Walet Selama Tahun 2011 Sampai 

dengan 2016 

Untuk mengetahui perkembangan pendapatan pajak sarang burung wallet 

dengan menggunakan angka indeks. Angka indeks berfungsi sebagai anagka 

perbandingan yang perubahan relatifnya dinyatakan dalam bentuk presentase terhadap 

yang lain, dengan memilih tahun 2011 sebagai tahun dasar. 

Berikut data pendapatan pajak sarang burung wallet dari tahun 2011 sampai 

dengan tahun 2016. 

Tabel  2. Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet  Kabupaten Murung  

                 Raya Tahun 2011 Sampai dengan Tahun 2016. 

 

Tahun Realisasi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet (Rp) 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

19.000.210 

20.001.233 

23.232.011 

27.225.455 

25.147.487 

35.544.448 

      Sumber: Laporan Anggaran dan Realisasi PAD   Kabupaten Murung Raya. 

 

a. Angka Indek Untuk Tahun 2011 

Pendapatan Pajak  Tahun 2011 

Angka Indeks =          x 100% 

Pendapatan Pajak  Tahun 2011 

   

Rp 19.000.210 

   =    x 100% 

Rp 19.000.210 

 

= 100% 
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Angka indeks untuk tahun 2011 sebesar 100% menunjukan bahwa pada tahun 

2011diasumsikan dalam keadaan normal , sehingga dijadikan sebagai tahun dasar untuk 

membandingkan pendapatan pajak sarang burung wallet di tahun-tahun berikutnya. 

b. Angka Indek Untuk Tahun 2012 

 

Pendapatan Pajak  Tahun 2012 

Angka Indeks =          x 100% 

Pendapatan Pajak  Tahun 2011 

   

Rp 20.001.233 

   =    x 100% 

Rp 19.000.210 

 

= 101%  

 

Angka indeks pada tahun 2012 sebesar 101% menunjukan bahwa terjadi peningkatan 

pendapatan pajak sarang burung wallet sebesar 1% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 

2011. 

c. Angka Indek Untuk Tahun 2013 

 

Pendapatan Pajak  Tahun 2013 

Angka Indeks =          x 100% 

Pendapatan Pajak  Tahun 2012 

   

Rp 23.320.011 

   =    x 100% 

Rp 20.001.233 

 

= 102% 

 

Angka indeks pada tahun 2013 sebesar 102% menunjukan bahwa terjadi peningkatan 

pendapatan pajak sarang burung wallet sebesar 1% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 

2012. 

d. Angka Indek Untuk Tahun 2014 

Pendapatan Pajak  Tahun 2014 

Angka Indeks =          x 100% 

Pendapatan Pajak  Tahun 2013 
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Rp 27.255.455 

   =    x 100%   

Rp 23.320.011 

 

= 103% 

 

Angka indeks pada tahun 2014 sebesar 103% menunjukan bahwa terjadi peningkatan 

pendapatan pajak sarang burung wallet sebesar 1% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 

2013. 

e. Angka Indek Untuk Tahun 2015 

 

Pendapatan Pajak  Tahun 2015 

Angka Indeks =          x 100% 

Pendapatan Pajak  Tahun 2014 

   

Rp 25.147.487 

   =    x 100% 

Rp 27.255.455 

 

= 98% 

 

Angka indeks pada tahun 2015 sebesar 98% menunjukan bahwa terjadi penurunan 

pendapatan pajak sarang burung wallet sebesar 5% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 

2014. 

f.  Angka Indek Untuk Tahun 2016 

 

Pendapatan Pajak  Tahun 2016 

Angka Indeks =          x 100% 

Pendapatan Pajak  Tahun 2015 

   

Rp 35.544.448 

   =    x 100% 

Rp 25.147.487 

 

= 108% 

 

Angka indeks pada tahun 2016 sebesar 98% menunjukan bahwa terjadi peningkatan 

pendapatan pajak sarang burung wallet sebesar 10% dari tahun sebelumnya yaitu tahun 

2015. 
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2. Upaya yang dilakukan Untuk Meningkatkan Pendapatan Pajak Sarang 

Burung Walet di Kabupaten Murung Raya Dengan Analisis SWOT. 

 

Pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah yang dapat 

diandalkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. 

Dari beberapa macam sector pajak daerah yang dipungut, pajak sarang brung wallet 

masih rendah sehingga diperlukan usaha-usaha yang dapat meningkatkan pajak sarang 

burung.  

Untuk mengetahui upaya-upaya  peningkatan pendapatan pajak sarang burung 

wallet diguakan analisis SWOT (Strenght, Weaknes, Opportunity, dan Threat). Adapun 

factor-faktor yang digunakan, yaitu: 

a. Strength (Kekuatan) 

Meskipun pendapatan pajak sarang burung di Kabupaten Murung Raya masih 

rendah tetapi  hasil yang diperoleh dari pemungutan pajak ini dapat menunjang 

APBD dan menjadi slah satu andalan sumber pendapatan bagi pemerintah 

Kabupaten Murung Raya.  

b. Weaknes (Kelemahan) 

Kurangnya sanksi tegas terhadap para wajib pajak sarang burung yang tidak taat 

merupakan kelemahan bagi pemerintah Kabupaten Murung Raya dalam 

meningkatkan pendapatan pajak sarang burung wallet. 

c. Opportunity (Kesempatan) 

Ada beberapa hal yang bias dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Murung Raya, 

Yaitu: 

1) Peningkatan kualitas sumber daya manusia yang bertugas memungut pajakdan 

penyuluhan pada wajib pajak sarang burung wallet karena masih banyak 

pengusaha dan pengelola sarang  burung yang belum memenuhi kewajiban 

membayar pajak. 

2) Hubungan baik yang terjalin antara pemerintah kabupaten Murung Raya dengan 

para wajib pajak sarang burung wallet merupakan kesempatan bagi pemerintah 

daerah dalam meningkatkan pajak sarang burung wallet. Hubungan baik tersebut 

misalnya membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi wajib pajak dengan 

masyarakat sekitar  tempat  pengelolaan sarang burung. 
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d. Threat (ancaman) 

Kurangnya kesadaran masyarakat sebagai wajib pajak akan pentingnya membayar 

pajak dan kurangnya kepercayaan masyarakat pada pemerintah dalam pengelolaan 

pajak merupakan ancaman bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan pendapatan 

pajaknya.   

 

3. Prediksi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet di Kabupaten Murung 

Raya PadaTahun 2017 Sampai DenganTahun  2021 

Untuk dapat mengetahui pendapatan pajak sarang burung wallet tahun 2017 

sampai dengan taun 2021 di Kabupaten Murung Raya akan digunakan perhitungan 

permalan dengan analisis tren dengan metode Least Square dengan persamaan tren yang 

digunakan adalah Y = a + Bx. 

Tren merupakan gerak naik turun dalam jangka panjang yang biasanya 

digambarkan dalam bentuk suau garis lurus berdasarkan data yang ada. Adapun 

langkah-langkah dalam perhitungan tren tersebut antara lain; 

a. Menentukan nilai a dengan rumus ; 

∑Y 

a = 

n 

 

Dimana: 

a = Jumlah Y pada saat X = 0 atau besarnya pendapatan pajak pada tahun  

      tengah 

Y = Jumlah realisasi pendapatan pajak 

n = Jumlah tahun yang akan diprediksi 

b. Menentukan Nilai b Dengan Rumus: 

∑XY 

b =  

∑X
2 

 

Dimana: 

b = Jumlah kenaikan/penurunan pendapatan pajak pertahun 

X = Jarak antara tahun yang akan diprediksi dengan tahun tengah 

c. Menentukan persamaan garis tren dengan rumus: 

Y = a +bx 

Dimana: 

Y = Nilai tren Pajak 
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Berdasarkan table 3 diatas, maka prediksi jumlah pendapatan pajak sarang burung 

wallet untuk tahun 2017 sampai dengan tahu 2021 dapatdiketahui dengan perhitungan 

sebagai berikut: 

Tabel 3. Perhitungan Tren Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Murung Raya  

              Tahun 2017 Sampai Dengan 2021 

Tahun X Pendapatan  Pajak 

Sarang Burung Walet 

X
2 

XY 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

-5 

-3 

-1 

1 

3 

5 

19.000.210 

20.001.233 

23.232.011 

27.225.455 

25.147.487 

35.544.448 

25 

9 

1 

1 

9 

25 

-95.001.050 

-60.003.699 

-23.232.011 

27.225.455 

75.442.461 

177.722.240 

n = 6 0 150.150.844 70 102.153.396 

Sumber: Data yang diolah. 

Perhitungan analisis tren pendapatan pajak sarang burung wallet adalah sebagai 

berikut: 

a. Menentukan nlai a 

∑Y 

a = 

n 

 

         Rp 150.150.844 

 = 

        6 

  

   = Rp 25.025.141 

Nilai a = Rp 25.025.141,- menunjukan besarnya jumlah pendapatan pajak sarang 

burung wallet (Y) pada tahun tengah antara tahun 2013 dan tahun 2014. 

b. Menentukan nilai b 

∑XY 

b =  

∑X
2 

 

Rp 102.153.396 

  =                                      = Rp 146.000,- 

     70 

Nilai b = Rp 146.000,- menunjukan besarnya jumlah kenaikan pendapatan 

pajak sarang burung wallet per tahun Rp 146.000,- 
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c. Menentukan persamaan garis tren 

Berdasarkan nilai a dan b yang telah dihitung pada langkah sebelumnya, maka 

persamaan garis tren pajak sarang burung wallet adalah: 

Y = a + bx 

Y = 25.025.141 + 146.000 X 

d. Melakukan peramalan (Forecasting) dengan menggunakan persamaan garis tren 

pendapatan pajak sarang burung wallet. 

Berdasarkan persamaan garis tren ini, maka dapat dihitung prediksi pendapatan 

pajak sang burung untuk tahun-tahun yang akan datang dengan menggunakan nilai X 

yang telah disajikan di table diatas.  

Prediksi pendapatan pajak sarang burung wallet  pada tahun 2017 sampai 

dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut: 

1) Untuk tahun 2017 

Y = 25.025.141 + 146.000 X 

Y = 25.025.141 + 146.000 (7) 

    = 26.047.141 

Jumlah pendapatan pajak untuk tahun 2017 diprediksikan sebesar Rp 

26.047.141,-. 

2) Untuk tahun 2018 

Y = 25.025.141 + 146.000 X 

Y = 25.025.141 + 146.000 (9) 

    = 26.339.141 

Jumlah pendapatan pajak untuk tahun 2018 diprediksikan sebesar Rp 

26.339.141,-. 

3) Untuk tahun 2019 

Y = 25.025.141 + 146.000 X 

Y = 25.025.141 + 146.000 (11) 

    = 26.631.141 

Jumlah pendapatan pajak untuk tahun 2019 diprediksikan sebesar Rp 

26.631.141,-. 

4) Untuk tahun 2020 

Y = 25.025.141 + 146.000 X 
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Y = 25.025.141 + 146.000 (13) 

    = 26.923.141 

Jumlah pendapatan pajak untuk tahun 2020 diprediksikan sebesar Rp 

26.923.141,-. 

5) Untuk tahun 2021 

Y = 25.025.141 + 146.000 X 

Y = 25.025.141 + 146.000 (15) 

    = 26.047.141 

Jumlah pendapatan pajak untuk tahun 2017 diprediksikan sebesar Rp 

27.215.141,-. 

 

4. Perkembangan Pendapatan Pajak Sarang burung Selama Tahun 2011 Sampai 

Dengan Tahun 2016 Dengan Menggunakan Analisis Indek Berantai. 

Perkembangan pendapatan pajak sarang burung selama 2011 sampai dengan 

tahun 2016 Dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 4. Angka Indek Pajak Sarang Burung Walet Kabupaten Murung 

               Raya Tahun 2011 Sampai Dengan Tahun 2016 

 

Tahun Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet 

 Realisasi (Rp)…… Angka Indeks 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

19.000.210 

20.001.233 

23.232.011 

27.225.455 

25.147.487 

35.544.448 

100% 

101% 

102% 

103% 

98% 

108% 

    Sumber: Data yang diolah 

Berdasarkan table 4 diatas dapat diketahui bahwa pendapatan daerah dari sector 

pajak sarang burung wallet pada pemerintah Kabupaten Murung Raya mengalami 

peningkatan dari tahun 2011 sampai  dengan tahun 2014. Pada tahun 2012 pendapatan 

pajak sarang burung wallet meninngkat 1% dan tahun 2013 menimgkat sekitar 2%. 

Serta tahun 2014 meningkat sekitar 3%. Namun tahun 2015 pendapatan pajak sarang 

burung wallet mengalami penurunan sebesar 5% dan pada tahun 2016 pendapaa pajak 

dari  sektor sarang burung wallet kembali meningkat sekitar 8%. 
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5. Upaya Yang Dilakukan Untuk Meningkatkan Pendapatan Pajak Sarang 

Burung Walet Dengan Menggunakan Analisis SWOT. 

Upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan pajak 

sarang burung wallet di Kabupaten Murung Raya antara lain: 

a. Adanya Sosialisasi tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengann pajak 

sarang burung wallet dan penyuluhan bagi para pengusaha sarang burung wallet 

tentang pentingnya membayar pajak. 

b. Adanya penawasan yang optimal bagi pihak yang berwenang dalam pengelolaan 

pajak. 

c. Adanya sanksi tegas pada para wajib pajak yang tidak taat memnayar pajak . 

d. Adanya penambahan dan perbaikan-perbaikan fasilitas umum yang dapat 

digunakan untuk kepentingan umum. 

 

6. Prediksi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Di Kabupaten Murung 

Raya Pada Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021.  

Prediksi pendapatan pajak sarang burung wallet pada tahun 2017 sampai dengan 

tahun 2021 dapat dilihat pada table berikut: 

Tabel 5. Prediksi Pendapatan Pajak Sarang Burung Walet Pemerintah  

               Kabupaten Murung Raya Tahun 2017 Sampai Dengan Tahun 2021 

Tahun Prediksi Pendapatan Sarang Burung Walet (Rp) 

2017 

2018 

2019 

2020 

2021 

26.047.141 

26.339.141 

26.631.141 

26.923.141 

26.047.141 

             Sumber: Data yang diolah. 

 

Berdasarkan table 5 diatas dapat dilihat bahwa  jumlah pendapatan pajak sarang 

burung wallet di Kabupaten Murung Raya pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 

terus menerus mengalami peningkatan dari tahun ketahun, sehingga pajak sarag burung 

wallet dapat menunjang pendapatan asli daerah di Kabupaten Murung Raya. Dengan 

asumsi yang digunakan untuk meningkatkan pedapaan asli daerah (PAD) khususnya 

pajak daeah adalah potensi wajib pajak, potensi besarnya pajak yang ditetapkan, 

efektivitas pemungutan, tarif pajak dan dasar pengenaan pajak. 
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KESIMPULAN 

Simpulan dari hasil pembahasan penelitian adalah diketehui bahwa 

Perkembangan pendapatan pajak sarang burung wallet di kabupaten Murung Raya 

untuk tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 telah mengalami peningkatan dan 

penurunan. Prediksi pendapatan pajak sarang burung wallet di Kabupaten Murung Raya 

pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 terus menerus mengalami peningkatan dari 

tahun ketahun. Upaya –upaya yag diharus dilakukan untuk meningkatkan pendapatan 

pajak  sarang burung wlet pemerintah Kabupaten Murung Raya yaitu adanya sosialisi 

tentang peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pajak sarang burung wallet dan 

penyuluhan bagi para pengusaha sarang burung wallet tentang pentingnya membayar 

pajak serta adanya pengawasan yang optimal bagi yang pihak yang berwenang dalam 

pengelolaan pajak dan adanya sanksi bagi para wajib pajak yang tidak membayarkan 

pajaknya. 

SARAN 

 Saran yang perlu direkomendasikan dalam penelitian ini yang berdasarkan dari 

hasil perhitungan angka indeks perkembangan pajak sarang burung mengalami  

perkembangan yang cukup signifikan. Dengan perkembangan tersebut sebaiknya 

pemerintah Kabupaten Murung Raya melakukan kajian dan evaluasi kembali terhadap 

proses dan hasil yang telah dicapai untuk mengetahui apakah hasil yang dicapai sudah 

cukup dengan pelayanan yang disediakan bagi masyarakat ataukah masih terdapat 

kekurangan serta keluhan-keluhan dari masyarakat yang perlu diperbaiki di tahun-tahun 

yang akan datang.  
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ABSTRAK 

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis (1) 

Pengaruh biaya promosi yang teridiri atas biaya periklanan, biaya promosi penjualan 

serta biaya hubungan masyarakat dan pemberitaan, berpengaruh signifikan baik secara 

parsial maupun simultan. (2) Dimensi biaya promosi mana yang lebih besar 

pengaruhnya terhadap peningkatan penjualan budi daya ikan oleh kelompok tani pakat 

sasama. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif serta menggunakan metode 

analisis dengan SPSS Windows For Data sebagai sebuah alat analisis data. Berdasarkan 

hasil penelitian diperoleh bahwa dalam analisis regresi linier berganda didapatkan 

bahwa biaya promosi yang terdiri atas biaya periklanan, biaya promosi penjualan serta 

biaya hubungan masyarakat dan pemberitaan, berpengaruh signifikan baik secara 

parsial maupun simultan terhadap peningkatan penjualan budi daya ikan oleh kelompok 

tani pakat sasama.  

Kata Kunci : Biaya, Promosi, Penjualan, Budidaya. 

 

ABSTRACT 

The main objective of this research is to study and analyze (1) The influence of 

promotion cost which consist of advertising cost, promotion cost of sale and cost of 

public relation and reporting, have significant influence either partially or 

simultaneously. (2) The dimension of promotional cost which is greater the effect on the 

increase of the sale of fish cultivation by farmer group of cooperation. This research is 

done by quantitative method and also use analysis method with SPSS Windows For 

Data as a data analysis tool. Based on the result of the research, it is found that in the 

multiple linear regression analysis it is found that promotion cost consisting of 

advertising cost, sales promotion cost and public relation cost and reporting, have 

significant influence either partially or simultaneously to the increase of fish farming 

sale by farmer group of pakekan sasama. 

Keywords: Cost, Promotion, Sales, Cultivation. 

 

PENDAHULUAN 

Kelompok tani pakat sasama merupakan salah satu kelompok tani tani yang ada 

di kelurahan puruk cahu kabupaten murung raya provinsi Kalimantan tengah. Kelurahan 
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puruk cahu terletak tepat dipinggiran sungai barito dan memiliki curah hujan yang 

cukup banyak tiap tahunnya  ( 4.680 mm), sehingga secara geografis kelurahan puruk 

cahu merupakan salah satu kelurahan yang berpotensi dalam pengembangan budi daya 

ikan tawar disertai dengan produk lokal olahannya. Berdasarkan data dari dinas 

peternakan dan perikanan kabupaten murung raya, di kelurahan puruk cahu merupakan 

salah satu produsen yang menghasilkan dari sektor perikanan seperti ikan mas, nila, 

patin dan lele.  

Terbatasnya bentuk olahan ikan merupakan salah satu penyebab rendahnya 

tingkat konsumsi ikan penduduk Indonesia. Untuk meningkatkan konsumsi ikan, perlu 

ditempuh penganekaragaman (diversifikasi) bentuk olahan ikan, terutama menuju pada 

produk-produk yang biasa dikonsumsi masyarakat, sehingga peluang produk untuk 

diterima lebih besar (Nainggolan et al. 2010). Selain pemanfaatan hasil periikanan 

sebagai kebutuhan konsumsi konsumen yang lebih menyukai konsumsi, tetapi juga 

untuk memenuhi permintaan pasar alternatif lainnya. 

Tabel 1. Produksi ikan kelompok tani pakat sasama di kelurahan  puruk cahu, 

               kabupaten murung raya provinsi Kalimantan tengah tahun 2015-2016. 

 

No Jenis Ikan Tahun 

2015 2016 

1 Ikan Mas 1.345.076.76 1.524.675.98 

2 Ikan Nila 1,076.243.78 1.123.345.67 

3 Ikan Patin 8.678.90 9.567.78 

4 Ikan Lele 6.765.80 7.890.67 

Sumber: Dinas perikanan dan pertanian kabupaten murung raya 2017 

  

Promosi memerlukan lebih dari pada sekedar memperkenalkan keunggulan-

keunggulan produk, dan harga yang menarik, serta membuatnya dapat terjangkau, akan 

tetapi kegiatan promosi dimaksudkan untuk dapat melakukan komunikasi dengan 

konsumen, memperkenalkan, membujuk, mempengaruhi dan mendorong konsumen 

untuk membeli produk yang ditawarkan serta dapat juga digunakan untuk membangun 

citra pengusahaatau dalam hal ini produsen  dimata konsumen. 

Perusahaan-perusahaan saat ini juga telah menyadari bahwa mereka harus 

mengubah cara-cara mereka memasarkan dan mempromosikan produk maupun jasanya. 

Perusahaan tidak dapat hanya terpaku pada satu instrumen komunikasi pemasaran saja, 

mereka harus mengkombinasikan berbagai cara yang ada untuk mengkomunikasikan 
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produknya (Morrisan, 2007:12). Integrasi yang terpadu dalam menggunakan instrumen 

promosi untuk meningkatkan nilai penjualan harus dan penting dilakukan dalam bentuk 

proses terpadu yang sering disebut komunikasi pemasaran terpadu atau Integrated 

Marketing Communications (IMC), yang mencakup upaya koordinasi dari berbagai 

elemen promosi dan kegiatan pemasaran lainnya (Adrienne, 1993:204). 

Untuk itu, perusahaan-perusahaan harus mengalokasikan anggaran promosi ke 

dalam biaya promosi seefisien mungkin untuk mendapatkan nilai penjualan yang 

maksimal. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menganalisis bagaimana pengaruh biaya 

promosi yang digunakan oleh pihak Kelompok Tani Pakat Sasama terhadap nilai 

penjualan produk. Dengan diketahuinya pengaruh tersebut, diharapkan dapat membantu 

pihak Kelompok Tani dalam mengalokasikan dana untuk promosi yang tepat sehingga 

diperoleh peningkatan dalam nilai penjualan hasil budi daya ikannya. Komunikasi 

pemasaran yang dilakukan Kelompok Tani pakat Sasama, terdiri atas tiga jenis 

komunikasi yang disebut promosi pemasaran antara lain, periklanan, promosi penjualan, 

dan hubungan masyarakat dan pemberitaan. 

Menurut Angipora (2002:68) kegiatan promosi yang dilakukan sejalan dengan 

rencana pemasaran secara keseluruhan, serta direncanakan akan diarahkan dan 

dikendalikan dengan baik, diharapkan dapat berperan secara berarti dalam 

meningkatkan penjualan dan market share. Peningkatan volume penjualan melalui 

upaya pemasaran yang baik perlu ditempuh  perusahaan dan untuk itu perlu 

diperhatikan faktor-faktor pendukungnya. Menurut Adoe (2007:47) menyatakan bahwa 

hal – hal yang berkaitan dengan biaya promosi dapat dipakai untuk mengukur seberapa 

efektif alat-alat ini dalam menghasilkan volume penjualan produk oleh perusahaan ke 

pasar-pasar target.  

Untuk lebih jelasnya, konsep kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat 

digambarkan sebagai berikut : 
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Gambar: 1 Kerangka Pikir 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif yaitu suatu 

model penelitian yang mengharuskan akan adanya perhitungan angka-angka, sedangkan 

pendekatan yang digunakan adalah dengan pendekatan survei yaitu penelitian yang 

mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan 

data yang pokok. Untuk memudahkan justifikasi terhadap persepsi karyawan digunakan 

skala Likert 5 poin. 

Objek dalam penelitian ini adalah Kelompok Tani Pakat Sasama, Kelurahan 

Puruk Cahu, Kabupaten Murung raya, Kalimantan Tengah. Yang menjadi populasi 

dalam penelitian ini adalah semua konsumen Kelompok Tani Pakat Sasama. Menurut 

Arikunto (1998 : 120), “Jika populasinya kurang dari 100 maka sampel yang diambil 

adalah seluruh konsumen, tetapi apabila jumlah populasi lebih dari 100 maka sampel 

yang diambil dikalikan minimal 10% dari jumlah populasi tersebut”. Dalam penelitian 

ini sampel ditentukan sebanyak 100 responden. Teknik sampel yang digunakan dalam 

penelita ini Accidental Random Sampling, pengambilan sampel secara acak terhadap 

responden yang paling mudah ditemui dan bersedia berpartisipasi dalam pengisian 

kuisioner. 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan regresi 

linear berganda dengan bantuan program SPSS versi 17.0 dengan persamaan regresi :  

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3  

Keterangan :  

Y = Jumlah nilai penjualan  

 a = Konstanta  

b1 = Koefisien regresi dari biaya periklanan  

b2 = Koefisien regresi dari biaya promosi penjualan  

b3 = Koefisien regresi dari biaya hubungan masyarakat dan pemberitaan  

X1 = Variabel biaya periklanan  

X2 = Variabel biaya promosi penjualan  

X3 = Variabel biaya hubungan masyarakat dan pemberitaan  

Sebelum dilakukan pengujian dengan analisis regresi, data penelitian diuji 

dengan uji asumsi klasik yang terdiri dari : uji normalitas, uji heterokedastisitas, dan uji 

multikolonieritas. Kemudian untuk pengujian hipotesis secara simultan menggunakan 

Uji F, dan untuk pengujian hipotesis secara parsial menggunakan Uji t. Sedangkan 

untuk menentukan variabel yang paling dominan mempengaruhi nilai penjualan produk 

menggunakan nilai standrdized coefficient beta. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil pengolahan data dengan komputer diperoleh koefisien regresi seperti 

dalam tabel berikut: 

Tabel 2 . Koefisien Regresi Linear Berganda (Coefficients(a) 

Mode

l   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s t Sig. 

    B 

Std. 

Error Beta   

1 (Constant) .548 .405   -1.351 .180 

  PERIKLANAN .510 .127 .402 4.031 .000 

  PROMOSI 

PENJUALAN 
.279 .161 .183 1.734 .086 

  PEMBERITAAN .328 .158 .270 2.076 .041 

Sumber: Data Primer yang sudah diolah 207 
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Dari tabel 2 diatas, maka persamaan Regresi yang terbentuk adalah sebagai 

berikut: 

Y= 0,548 + 0,510 X1 + 0,279 X2 + 0,328 X3 + e 

Hasil dari analisis tersebut dapat diinterprestasikan sebagai berikut: 

a= 0,548, artinya bahwa variabel Biaya promosi yang terdiri atas Biaya 

Periklanan, Biaya Promosi Penjualan dan Biaya Pemberitaan sama 

dengan nol maka Tingkat Penjualan akan naik  sebesar 0,548 satuan. 

b1= 0,510, artinya bahwa apabila Kelompok Tani Pakat  Sasama memperhatikan 

variabel Biaya Periklanan (X1), maka maka Tingkat Penjualan akan 

naik  sebesar 0,510 satuan, sedangkan variabel lain konstan. 

b2= 0,279, artinya bahwa apabila Kelompok Tani Pakat  Sasama memperhatikan 

variabel Biaya Promosi (X2), maka Tingkat Penjualan akan naik  

sebesar 0,017 satuan, sedangkan variabel lain konstan. 

b3= 0,328, artinya bahwa apabila Kelompok Tani Pakat  Sasama memperhatikan 

variabel Biaya Pemberitaan (X3), maka Tingkat Penjualan akan naik  

sebesar 0,328 satuan, sedangkan variabel lain konstan. 

Teknik uji F yang dipergunakan yaitu dengan membandingkan antara F hitung 

dengan F tabel, jika F hitung lebih besar dari F tabel maka keputusannya adalah Ho dan 

Ha diterima. Dengan tingkat keyakinan 95% dan derajat kebebasan (k-1) (n-k) maka 

tabel untuk F (0,05) (4) (97) = 2,3092. Perbandingan antara F hitung dengan F tabel 

dapat dilihat dalam tabel 3 berikut: 

 

Tabel 3. Perbandingan F Hitung dan F Tabel 

 

F Hitung F Tabel Sig. 

47.498 2,3092 0,000 

Sumber: Data Primer yang sudah diolah 2017. 
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Dari tabel 3 diatas ternyata F hitung lebih besar (47.498) dari F tabel (2,3092), 

sehingga keputusannya adalah menolak H0 dan menerima Ha yang artinya variabel X1, 

X2 dan X3 secara bersama-sama berpengaruh pada Tingkat Penjualan. 

Teknik uji T yang dilakukan yaitu dengan melihat nilai T signifikan pada hasil 

pengolahan data melalui SPSS. Dalam penelitian ini α yang digunakan yaitu sebesar 5% 

(0,05). Keputusannya, jika nilai T signifikan < terhadap α maka H0 akan ditolak dan 

menerima Ha. 

Tabel 4. Rangkuman Nilai T Signifikan (Coefficients(a) 

Mode

l   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s t Sig. 

    B 

Std. 

Error Beta   

1 (Constant) .548 .405   -1.351 .180 

  PERIKLANAN .510 .127 .402 4.031 .000 

  PROMOSI 

PENJUALAN 
.279 .161 .183 1.734 .086 

  PEMBERITAAN .328 .158 .270 2.076 .041 

Sumber: Data Primer yang sudah diolah 2017. 

Dari hasil rangkuman nilai T signifikan pada tabel 4 diatas terlihat bahwa, nilai 

signifikan T untuk X1 = 0,000, artinya X1 (Biaya Periklanan) signifikan dalam 

mempengaruhi tingkat penjualan. Jadi variabel X1 (Biaya Periklanan)  signifikan dalam 

mempengaruhi Y (Tingkat Penjualan) atau H0 ditolak dan Ha diterima. 

Untuk Variabel X2 (Biaya promosi) nilai signifikan T lebih besar dari 5% yaitu 

0,086 . Untuk Variabel X3 (Biaya Pemberitaan) nilai signifikan T lebih besar dari 5% 

yaitu 0,041. Jadi variabel X2 dan X3 signifikan dalam mempengaruhi Y (Tingkat 

Penjualan) atau H0 ditolak dan Ha diterima. 

Sutrisno Hadi (1996) dalam penjelasannya mengenai kaidah uji hipotesis 

penelitian, jika hasil peluang ralat (p) < 0,15 hasilnya dikategorikan cukup signifikan 

artinya H0 ditolak dan Ha diterima.  

Koefisien determinasi menunjukan besarnya kemampuan semua variabel bebas 

dalam menjelaskan variabel terikatnya. Koefisien determinasi ini dihitung dengan 

mengkuadratkan koefisien korelasi (R). Hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 

berikut ini: 
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Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi 

R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error Of 

the Estimate 

0,773 0,597 0,585 0,570 

       Sumber: Data yang Sudah Diolah (2017). 

Nilai R
2
 yang tersaji pada tabel diatas menunjukan nilai 0,597 atau 59,7%. Hal 

ini dapat diartikan bahwa sebanyak 59,7% Tingkat Penjualan dijelaskan oleh variabel 

Promosi yang terdiri dari biaya periklanan,. Biaya promosi dan biaya periklanan. 

Sedangkan sisanya sebesar 40,3% dijelaskan oleh variabel lain diluar variabel Promosi 

yang terdiri dari biaya periklanan,. Biaya promosi dan biaya periklanan. 

Dari hasil analisis yang dilakukan, diperoleh bahwa variabel Promosi yang 

terdiri dari biaya periklanan,, Biaya promosi dan biaya periklanan berpengaruh secara 

siginifikan dan perubahannya berubah searah dengan tingkat penjualan. Artinya jika 

tingkat biaya periklanan,, Biaya promosi dan biaya periklanan yang dilakukan makin 

tinggi , maka mengakibatkan makin tinggi juga tingkat penjualan hasil budidaya 

ikannya. 

Persamaan regresi yang didapat dari hasil analisis tersebut adalah: 

Y= 0,548 + 0,510 X1 + 0,279 X2 + 0,328 X3 + e 

Untuk melihat dominasi pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya, maka bisa dilihat koefisien beta (koefisien regresi baku). Nilai koefisien 

regresi baku antar variabel bebas dapat dibandingkan, karena nilainya telah 

distandarisasi sehingga variabel bebas (promosi) yang memiliki koefisien regresi baku 

yang lebih besar, berarti akan memberi pengaruh yang lebih besar pula pada variabel 

terikatnya.  

      Tabel 6. Koefisien Beta (B) Coefficients(a) 

Mode

l   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardiz

ed 

Coefficient

s t Sig. 

    B 

Std. 

Error Beta   

1 (Constant) .548 .405   -1.351 .180 

  PERIKLANAN .510 .127 .402 4.031 .000 

  PROMOSI 

PENJUALAN 
.279 .161 .183 1.734 .086 



 

Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2018  ISBN : 978-602-52531-1-9 
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan  Mei 2018 

 

 

44 

 

  PEMBERITAAN .328 .158 .270 2.076 .041 

  Sumber: Data Primer yang sudah diolah 2017 

Hasil pengolahan data penelitian ini, ternyata variabel bebas yang memiliki beta 

terbesar adalah variabel Periklanan (X1) yaitu sebesar 0,548. Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa variabel promosi yang memiliki pengaruh terbesar terhadap tingkat 

penjualan adalah variabel X1 (periklanan) yaitu  dengan koefisien regresi baku sebesar 

0,548. Hasil pembuktian hipotesa pertama (H1) yaitu keputusannya menolak H0 dan 

menerima Ha yang artinya uji F terhadap persamaan regresi yang diperoleh dari 

penelitian ini menunjukan hasil bahwa, secara bersama-sama ketiga variabel promosi 

yakni biaya periklanan,, Biaya promosi dan biaya periklanan berpengaruh terhadap 

tingkat penjualan hasil budidaya ikan oleh Kelompok Tani Pakat Sasama. 

Implikasi hasil uji F bagi Kelompok Tani Pakat Sasama adalah jika Kelompok 

Tani Pakat Sasama akan meningkatkan promosi perlu menekankan pada tiga faktor 

tersebut yaitu berturut-turut biaya periklanan,, Biaya promosi dan biaya periklanan. Hal 

ini harus dilakukan secara terus menerus (continues improvement) dalam usaha untuk 

persaingan (kompetisi) yang semakin ketat antar kelompok tani, khususnya hasil 

budidaya ikan. 

Selain uraian diatas, dari uji T yang dilakukan guna pengujian H2, H3 dan H4, 

hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

a. Untuk variabel biaya periklanan (X1) pada H2 hasilnya signifikan karena T 

signifikannya lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000 sehingga H0 ditolak dan Ha 

diterima, artinya variabel biaya periklanan (X1) signifikan dalam mempengaruhi 

tingkat penjualan hasil budidaya ikan oleh kelompok tani pakat sasama. 

b. Untuk Variabel Biaya Promosi (X2) nilai signifikan T lebih besar dari 5% yaitu 

0,086. 

c. Untuk Variabel Biaya Periklanan (X3) nilai signifikan T lebih besar dari 5% yaitu 

0,041. 

Implikasinya adalah jika Kelompok Tani Pakat Sasama ingin meningkatkan 

hasil penjualan melalui peningkatan berbagai macam biaya promosi, maka harus 

memberikan perhatian yang lebih besar terhadap ketiga faktor promosi yang telah 

disebut diatas, tentu saja dengan penekanan yang berbeda, misal untuk Biaya 

Periklanan (X1) yang perlu ditingkat lebih baik adalah adanya iklan-iklan yang 
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dipasang di media cetak atau elektronik. Untuk Biaya promosi (X2) yang perlu 

ditingkatkan adalah penyebaran brosur atau spanduk-spanduk yang dinilai lebih efektif. 

Untuk pemberitaan (X3) perhatian yang lebih harus diberikan pada kecepatan bahwa 

sampainya berita tentang hasil dan harga ikan sampai ke konsumen.  

Untuk mendukung keterangan diatas dapat juga kita lihat hasil R
2
 (Koefisien 

Determinasi) Regresi yaitu sebesar 0,597 artinya sebesar 59,7% dapat dijelaskan oleh 

variabel Promosi yang terdiri dari biaya periklanan,, Biaya promosi dan biaya 

periklanan. Sisanya sebesar 40,3% tingkat penjualan hasil budidaya ikan dijelaskan oleh 

variabel lain yang tidak ada dalam model. Jadi model yang digunakan dianggap cukup 

signifikan. 

 

KESIMPULAN 

Simpulan dari hasil pembahasan penelitian adalah Diketehui bahwa variabel 

Promosi berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Tingkat penjualan hasil 

budidaya ikan oleh Kelompok Tani Pakat Sasama. Variabel Periklanan (X1) 

berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap Tingkat penjualan hasil budidaya 

ikan oleh Kelompok Tani Pakat Sasama. Variabel Biaya Promosi (X2) berpengaruh 

secara signifikan dan positif terhadap Tingkat penjualan hasil budidaya ikan oleh 

Kelompok Tani Pakat Sasama. Variabel Periklanan (X3) berpengaruh secara signifikan 

dan positif terhadap Tingkat penjualan hasil budidaya ikan oleh Kelompok Tani Pakat 

Sasama. 

Adapun saran yang perlu direkomendasikan dalam penelitian ini adalah perlu 

memfokuskan hasil penelitian yang memilki pengaruh signifikan yaitu: Unsur Promosi 

Kelompok Tani Pakat Sasama yang paling mendesak untuk diperbaiki adalah 

Periklanan, karena unsur inilah yang paling besar pengaruhnya terhadap Tingkat 

Penjualan, jika tidak maka pihak Kelompok Tani Pakat Sasama akan mengalami 

penurunan jumlah pendapatan atau omset yang terus-menerus menurun. Untuk dapat 

meningkatkan Periklanan, Pihak Kelompok Tani akat Sasama dapat melakukan usaha-

usaha sebagai berikut; penigkatan dari segi efektivitasnya sebuah iklan yang dilakukan 

seperti melakukan pembuatan spanduk, brosur serta cepatnya penyampaian pemberitaan 

promosi yang dilakukan oleh Kelompok Tani Pakat Sasama ke konsumen. 
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ABSTRAK 

Kemajuan perkembangan bisnis kecantikan kian berkembang sehingga menjadi bisnis 

yang bersaing dan menguntungkan.Sumber daya manusia sangat beperan dalam segala 

kegiatan bisnis dalam menghadapi era globalisasi dan persaingan bisnis Salon karena 

hal terrsebut menyebabkan pelanggan mempunyai banyak alternative plihan, apalagi 

yang menyangkut masalah pembelanjaan uang,pengelola Salon diharapkan tidak saja 

mampu menjual produk dan jasanya, melainkan juga harus terus melakukan perbaikkan 

pada sumber daya manusia tersebut, yaitu dengan meningkatkan kualitas pelayanan 

terhadap kepuasan pelanggan. Populasi penelitian ini adalah pelanggan Habibah YS 

Salon Tanjung pada dengan sample sebanyak 67 orang. Dalam penelitan ini 

menggunakan Purposive sampling. Perposive sampling adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu. Metode pengumpulan data dengan angket (kuesioner) 

yang dibagikan kepada pelanggan Habibah YS Salon Tanjung. Dari penelitian secara 

simultan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, 

kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati secara persial berpengaruh signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan Habibah YS Salon Tanjung dengan sign 0,000 dan 

koefisien korelasi antara 0,41 sd 0,60 yang termasuk dalam kategori sedang dan disertai 

dengan signifikasi (sig.) 0,000 < 0,01. Saran yang penulis sampaikan, agar pihak 

Habibah YS Salon Tanjung meningkatkan lagi kualitas pelayanan dan tempat yang 

memadai agar mendapat kepuasan pelanggan yang sangat nyaman. 

 

ABSTRACT 
 

The progres of development of beauty bussines increasingly developed into a 

competitive and profitable business. Human resource play a role in all business 

activities in facing the era of globalization and bussiness competition salon because it 

causes costumers to have may alternative option, let alone concering the issue of 

spending money, salon managers are excepted not only able to sell product and service, 

but also must continue to make improvements to these human resources, namely by 

improving the quality of service to custumer statisfacation. The population of this study 

is the customer Habibah YS Salon Tanjung on the sample of 67 people. In this study 

using purposive sampling. Purposive sampling is a the technique of determining 

samples with certain considerations. Methods of collecting data by questionnaire 

distributed to customers Habibah YS Salon Tanjung. From the resesarch simultaneously 

affect the quality of service consisting of physical evidence, reliability, responsive data, 

mailto:syahrani@gmail.com
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assurance and empathy in the sense of customer statisfaction Habibah YS Salon 

Tanjung with sign 0,000 and correlation coefficient between 0,41 to 0,60 are included in 

the category being and accompanied by significance (sig) 0,000 < 0,01, suggestions that 

the authors convey to the Habibah YS Salon Tanjung improve agen the quality of 
service and adequate place in order to get a very comfortable customer satisfaction. 

 

PENDAHULUAN 

Sebagian orang mengatakan bahwa tahun 2016 adalah tahun yang berat. Pelaku 

bisnis salon dan SPA membantah hal tersebut, mereka menganggap makin kedepan 

bisnis salon kecantikkan makin maju. Mallato (2010) mengungkapkan bahwa “ prospek 

SPA semakin bagus, orang ke salon saat ini merupakan sebuah kebutuhan pokok. 

Dibandingkan di Eropa, Negara – Negara di Asia mengalami perkembangan Karen Pada 

dasarnya mereka suka dandan”. 
 
Pada awalnya, kata SPA masih awam dikalangan masyarakat kota, yang umum 

pada saat itu adalah kata salon yang merupakan tempat mempercantik diri, seperti cuci 

blow, potong rambut, make up,hair set, atau hair coloring. SPA hadir di Indonesia pada 

awal tahun 1990-an yang merupakan pelengkap dari klub kebugaran (fitness center), di 

hotel – hotel bintang lima dan hanya sebatas fasilitas sauna. Namun  dalam 

perkembangannya, konsep SPA semakin marak dan dikenal oleh kalangan masyrakat 

terutama masyarakat kota (Idrus, 2009). 
 
Dilihat dari market size perkembangan salon sangat maju pesat dimana 

banyaknya salon salon baru yang muncul sehingga membuat perang persaingan harga 

diskon besar besaran, produk dan jasa.  Sumber daya manusia sangat beperan dalam 

segala kegiatan bisnis dalam menghadapi era globalisasi dan persaingan bisnis Salon 

dan SPA, karena hal terrsebut menyebabkan pelanggan mempunyai banyak alternative 

plihan, apalagi yang menyangkut masalah pembelanjaan uang. Oleh karena itu 

pengelola Salon dan SPA diharapkan tidak saja mampu menjual produk, melainkan juga 

harus terus melakukan perbaikkan pada sumber daya manusia tersebut, yaitu dengan 

menemukan cara – cara baru terutama dalam hal kualitas layanannya, 
 

temasuk karyawan didalamnya khususnya dalam pengelolaan Salon Salah satu 

instrument untuk memberi kualitas pelayanan adalahmemelihara bagaimana kita 

mempertahankan sebuah layanan terhadap pelanggan agar kiranya pelanggan tersebut 

puas terhadap pelayanan. Kualitas menurut ISO 9000 (dalam Lupiyoadi, 2013), adalah 
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degree to which a set inherent characteristics fulflis requirements (derajat yang dicapai 

oleh karakteristik yang melekat dalam memenuhi persyaratannya.  

dinyatakan, biasanya tersirat atau wajib. Jadi kualitas merupakan perpaduan 

antara sifat dan karakteristik yang menentukan sejauh mana keluaran dapat memenuhi 

persyaratan kebutuhan pelanggan. 

 

Menurut Kotler (1999) pelayanan adalah dimana setiap tindakkan atau kegiatan 

yang dapat ditawarkan oleh satu pihak ke pada pihak lain pada dasarnya tidak berwujud 

dan dan tidak mengakibatan kepemilikkan apapun.  Bila dilihat dari segi oganisasi 

dalam bisnis pelayanan jasa seperti pengelolan Salon manusia merupakan sumber daya 

manusia yang dinamis, manusialah yang mengubah barang dan jasa menjadi bernilai 

sehingga hasilnya menentukan bagi kesejahteraan dan taraf hidup yang meningkat baik 

kepuasan dan rasa senang sehingga mampu melakukan motivasi dan meningkatkan 

kemampuan kerja yang pada gilirannya dapat mempengaruhi kinerja. 

 

Selain itu juga kepuasan pelanggan juga diperhatikan, karena pemasar yang 

baik adalah melihat langsung apakah puas atau tidak puasnya seorang pelanggan. 

Persaingan yang semakin ketat, dimana semakin banyak produsen yang terlibat dalam 

pemenuhan kebutuhan dan keinginan konsumen, menyebabkan setiap perusahaan harus 

menempatkan orientasi pada kepuasan pelaggan sebagai tujuan utama. Hal ini tercermin 

dari semakin banyaknya pelaku pemasaran yang menyertakan komitmennya terhadap 

kepuasan pelanggan dalam pernyataan misinya, iklan, maupun public relation release. 

Dewasa ini semakin diyakini bahwa kunci utama untk memenangkan persaingan adalah 

memberikan nilai dan kepuasan kepada pelanggan melalui penyampaian produk dan 

jasa berkualitas dengan harga bersaing 

 

Menurut Schanaars (1991) pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis adalah untuk 

mencipyakan para pelanggan yang merasa puas. Terciptanya kepuasan pelanggan dapat 

memberikan beberapa manfaat, diantaranya hubungan antara perusahaan dan 

pelanggannya menjadi harmonis, memberikan dasar yang baik bagi pembelian uang dab 
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terciptanya loyalitas pelanggan, dan membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut 

(word of mouth)  yang menguntungkan bagi perusahaan (Tjiptono,1994) 

Salah satu Salon yang saat ini sedang berkembang dengan system 

mengutamakan pelayanan jasa adalah Salon Kecantikkan HABIBAH YS Salon dan 

SPA, yang terletak di Jalan. Ir P. Haji Moch Noor Sulingan, Tanjung KalSel. Dimana  

letaknya di tempat strategis yang mudah ditempuh dan mempunyai parkiran  halaman 

luas Sebuah organisasi keberhasilannya sangat tergantung pada kemampuan pimpinan 

(manager) dalam mengorganisasikan kayawan dimana harus memperhatikan kemauan 

dan kemampuan kayawan dalam memenuhi target yang ditetapkan. 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitan ini menggunakan Purposive sampling. Perposive sampling adalah 

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016 : 156). Karen 

ajumlah populasi yang banyak tidak mungkin diteliti semua, mengingat keterbatasan 

waktu, tenaga dan biaya maka penelitian yang dilakukan hanya meneliti dari sebagian 

jumlah populasi atau disebut sampel. Untuk menetukan jumlah sampel dengan rumus 

sebagai berikut 

n = 

N 

 

N (d)
2
 + 1  

 

Keterangan : n = Jumlah seluruh sampel N = ukuran populasi 
 

d = tingkat pressisi (5%) jumlah pelanggan yang datang 80 (delapan 

puluh) orang, sehingga jumlah sampel adalah 

n = 

80  

  

80 (0,05)
2
 + 1  

 

= 67 orang 
 

Jadi, sampel penelitian ini sebanyak 67 orang 
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Instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah untuk 

memperoleh data primer artinya data yang didapat langsung dari responden berupa 

kuesioner. Bentuk kuesioner yang digunakan adalah kuesioner tertutup yaitu berisi 

pertanyaan yang disertai dengan pilihan jawaban. Instrumen dalam penelitian ini yaitu 

: Skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert. Skala 

likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan prespsi seseorang atau 

sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dalam penelitian fenomena sosial ini 

telah ditetapkan secara spesifik oleh peneliti. Teknik analisis data 

 

1. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan 
 

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telahh terkumpul sebagiamna 

adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berkau untuk umum atau 

generalisasi (sugiyono, 2015). Yang termasuk dalam statistik deskripsi antara lain 

adalah penyajian data melalui tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan 

modus, median, mean ( pengukuran tendensi sentral), perhitungan rata – rata dan 

standar deviasi, perhitungan persentase). 2 Statistik inferensial adalah teknik statistik 

yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk 

populasi (Sugiyono, 2016). Dalam peneltian ini statistik inferensial yang digunakan 

adalah statistik parametris, karena data yang digunakan untuk menganalisis adalah data 

interval dan bentuk hipotesis yang diajukan dalam penelitian bersifat asosiatif. 

  

HASIL PENELITAN DAN PEMBAHASAN 

 

1. Uji Validitas 
 

Uji validitas adalah suatu data dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan 

kenyataan. Menurut Sugiyono, 2009 bahwa valid berarti instrumen tersebut dapat 

digunakan untuk mengukur apa yang seharusnya diukur. Validitas konstruksi adalah 

suatu koesioner yang baik harus dapat mengukur dengan jelas kerangka dari penelitian 

yang akan dilakukan, yaitu mengukur konsep tentang kepuasan pelanggan, maka 

koesioner tersebut dikatakan valid jika mampu menjeaskan dan mengukur kerangka 

konsep kepuasan pelanggan. 
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Uji  validitas  dilakukan  dengan  cara mengkorelasikan skor pada item pertanyaan 

dengan skor totalnya. Sebuah item pertanyaan dianggap valid apabila koefesien korelasi 

product moment pearson dimana r-hitung lebih besar dari r-tabel dengan tingkat 

signifikan 1%. Pada penelitian ini uji validitas menggunakan uji validitas pearson 

Corellation. Berikut hasil uji validitas dengan menggunakan SPSS 23 For windows : 

 

Tabel 1 Variabel X1. X2, X3, X4, X5, Y 

Variabel Pertanyaan r-hitung r-tabel Keterangan 

Bukti fisik 

X1.1 0,642 0,317 Valid 

X1.2 0,758 0,317 Valid 

X1.3 0,724 0,317 Valid 

X1.4 0,679 0,317 Valid 

Kehandalan 

X2.1 0,740 0,317 Valid 

X2.2 0,794 0,317 Valid 

X2.3 0,725 0,317 Valid 

Daya Tanggap 

X3.1 0,819 0,317 Valid 

X3.2 0,713 0,317 Valid 

X3.3 0,752 0,317 Valid 

Jaminan 

X4.1 0,847 0,317 Valid 

X4.2 0,802 0,317 Valid 

X4.3 0,741 0,317 Valid 

Empati 
X5.1 0,740 0,317 Valid 

X5.2 0,762 0,317 Valid 

Kepuasan Pelanggan 
Y1 0,894 0,317 Valid 

Y2 0,885 0,317 Valid 

Data diolah, 2017 

 

2. UJI REALIBILITAS 
Reliabilitas suatu instrument digunakan untuk mengetahui apakah alat 

ukur yang digunakan reliabel atau handal. Uji reliabilitas pada umumnya diukur 

dengan menggunakan Cronbach’s Alpha dari instrumen suatu variabel. Instrumen 

yang dipakai deealam variabel dikatakan andal atau reliabel apabila memiliki 

Cronbach’s Alpha dari 0.6. Berikut hasil uji reliabilitas dengan menggunakan SPSS 

23 for windows 

Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Data 

p 

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

Bukti fisik 0,656 Reliabel 
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Kehandalan 0,621 Reliabel 

Daya tanggap 0,643 Reliabel 

Jaminan 0,712 Reliabel 

Empati 0,651 Reliabel 

Kepuasan 0,736 Reliabel 

pelanggan   

Data diolah, 2017. 
 

Hasil uji reliabilitas semua nila cronbach alpha untuk setiap variabel lebih besar dari 0,6 

hal ini menunjukkan bahwa instrument yang diuji dapat dikatakan reliabel atau handal. 

3. UJI ASUMSI KLASIK 

a. Hasil Uji Normalitas 
 

Hasil perhitungan normalitas data dengan SPSS 23 pada lampiran menunjukkan 

bahwa penyebaran plot berada disekitar dan sepanjang garis, dengan demikian 

menunjukkan bahwa data – data variabel peneltian berdistribusi normal. Lebih 

jelasnya penyebaran plot tersebut dapat dilihat pada gambar tabel 3 

 

Tabel 3 Sebaran Plot pada uji normalitas 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan hasil komputasi dengan bantuan SPSS 23 for windows, maka dihasilkan 

histogram sebagai berikut 
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Tabel 4 Histogram untuk frekuensi (penyebaran data) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Uji Multikolinieritas 
 

Berdasarkan hasil komputasi dengan menggunakan bantuan program SPSS 23 For 

windows maka dapat nilai Tolerance dan VIP pada tabel dibawah ini : 

           Tabel 5 Hasil Uji Multikolinieritas dengan tolerance dan VIP 

 

Variabel 

Collinearity 

Statistics 

Tolerance VIF 

Bukti fisik 0,729 1,371 

Kehandalan 0,756 1,323 

Daya 0,742 1,347 

tanggap   

Jaminan 0,781 1,281 

Empati 0,856 1,156 

Data diolah, 2017 

Berdasarkan tabel 5.12 di atas menunjukkan bahwa model regresai dalam penelitian 

ini bebas dari multikolinieritas, karena niai tolerance lebih dari 0,10 dan nila VIF 

kurang dari 10 

c. Hasil Uji Heteroskedasitas 

Berdasarkan hasil komputasi menggunakan bantuan SPSS 23 For windows maka 

hubungan antara nilai variabel yang dipredeksi dengan residualnya adalah 
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Tabel 6 Uji Heteroskedasitas 
 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan output scatterplots SPSS di atas diketahui bahwa : Titik – titik pada 

data penyebar diatas dan dibawah atau di sekitar angka 0, titik – titik tidak mengumpul, 

penyebaran titik – titik tidak membentuk pola bergelombang melebar kemudian 

menyempit dan melebar kembali, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak 

terjadi masalah hateroskedasitas, hingga model regresi yang baik dan dapat terpenuhi. 

4. Analisis korelasi 

 

Analisis korelasi pearson atau dikenal dengan korelasi product moment adalah analisis 

untuk mengukur keeratan hubungan secara linier antara dua variabel yang mempunyai 

distribusi data nominal. Data yang digunakan adalah tipe interval atau rasio. Dasar 

pengambilan keputusan jika nilai signifikansi < 0,01, maka berkorelasi dan jika nilai 

signifakansi > 0,01 maka tidak berkorelasi. Selanjutnya untuk mengetahui kuat 

lemahnya hubungan korelasi dari dua variabel dapat dikategorikan sebagai berikut 

(Sugiyono, 2007). 

- Nilai pearson corelation 0,00 sd 0,20 = tidak ada korelasi 

- Nilai pearson corelation 0,21 sd 0,40 = korelasi lemah 

- Nilai pearson corelation 0,41 sd 0,60 = korelasi sedang 

- Nilai pearson corelation 0,61 sd 0,80 = korelasi kuat 

- Nilai pearson corelation 0,81 sd 1,0 = sangat kuat 

Berikut hasil analisis korelasi product moment dengan menggunakan program spss 23 

for windows pada tabel dibawah : 
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Tabel 7 Hasil analisis corelation product moment 

 

No Variabel 

             Kepuasan  Pelanggan 

Pearson 

corelation 
Sig. 2- tailed 

1 Bukti  fisik 0,464 0,000 

 (X1)   

2 Kehandalan 0,497 0,000 

 (X2)   

3 Daya tanggap 0,471 0,000 

 X3)   

4 Jaminan 0,461 0,000 

 (X4)   

5 Empati 0.426 0,000 

 (X5)   
 

Korelasi  Membandingkan person corelation dengan r-tabel  
- Pearson corelation > r-tabel = berpegaruh 

 
- Pearson corelatio < r-tabel = tidak berhubungan 

 
Diketahui person corelation 0,464 dengan r-tabel 0,317 maka terdapat 

pengaruh antara bukti fisik dengan kepuasan pelanggan.  

Diketahui person corelation 0,497 dengan r-tabel 0,317 maka terdapat pengaruh 

antara kehandalan dengan kepuasan pelanggan.  Diketahui person corelation 0,471 

dengan r-tabel 0,317 maka terdapat pengaruh antara daya  tanggap dengan kepuasan 

pelanggan. Diketahui person corelation 0,461 dengan r-tabel 0,317 maka terdapat 

pengaruh antara jaminan dengan kepuasan pelanggan. Diketahui person corelation 

0,426 dengan r-tabel 0,317 maka terdapat pengaruh antara empati dengan kepuasan 

pelanggan. 

 

Disimpulkan bahwa bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan dan empati 

memiliki hubungan secara positif dengan derajat hubungan korelasi yang sedang 

terhadap kepuasan pelanggan (Y). Karena semua variabel saling berhubungan masing – 

masing memiliki koefisien korelasi antara 0,41 sd 0,60 yang termasuk dalam kategori 

sedang dan disertai dengan signifikasi (sig.) 0,000 < 0,01 

Uji signifikansi 

Pengujian signifikansi dimaksudkan untuk mengetahui apakah terdapat 



 

Prosiding Hasil-Hasil Penelitian Tahun 2018  ISBN : 978-602-52531-1-9 
Dosen-Dosen Universitas Islam Kalimantan  Mei 2018 

 

 

58 

 

hubungan signifikan atau tidak antara variabel tersebut. 

 

Hipotesis 

Ho : tidak ada pengaruh signifikan antara pelayanan dengan 

kepuasan 

Pelanggan 

Ha : terdapat pengaruh signifikan antara pelayanan dengan kepuasan Pelanggan 

 

dari output pelayanan signifikansi 0,000. Karena signifikansi < 0,01 maka Ho 

ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh signifikan antara bukti fisik 

degan kepuasan pelanggan 

 

5. Analisis   kendall’s   tau-b   dan spearmans’s rho 
 

Analisis kendall’s tau-b dan spearman’s rho digunakan untuk mengukur 

keeratan hubungan antara dua variabel berdasar peringkat – peringkat. Pada korelasi 

ini tidak mensyaratkan distribusi data normal dan cocok untuk data tipe ordinal. 

Dari output di atas dapat dijelaskan bahwa pada analisis korelasi kendall’s tau-b 

didapat koefisien untuk pengaruh pelayanan dengan kepuasan pelanggan 0,521 

karena koefisien mendekati 1 maka disimpulkan bahwa hubungan antara pelayanan 

dengan kepuasan pelanggan adalah erat. Sedangkan pada analisis korelasi 

Spearman’s rho didapat koefisien untuk pengaruh pelayanan dengan kepuasan 

pelanggan 0,621 karena koefisien mendekati 1 maka disimpulkan bahwa 

hubungan antara pelayanan dengan kepuasan pelanggan adalah erat 

Uji signifikansi 

Hipotesis Kendall’s tau-b 

Ho : tidak ada pengaruh signifikan antara pelayanan dengan kepuasan 

Pelanggan 

Ha : terdapat pengaruh signifikan antara pelayanan dengan kepuasan Pelanggan 

       dari output pelayanan signifikansi 0,000. Karena signifikansi < 0,01 maka 

Ho ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara pelayanan 

dengan kepuasan pelanggan. 
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Hipotesis Spearman’s rho 

Ho : tidak ada pengaruh signifikan antara pelayanan dengan kepuasan 

Pelanggan 
 

Ha : terdapat pengaruh signifikan antara pelayanan dengan kepuasan Pelanggan 

dari output pelayanan signifikansi 0,000. Karena signifikansi < 0,01 maka Ho 

ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara pelayanan degan 

kepuasan pelanggan. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dalam pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

 

1. Kualitas pelayanan pada Habibah YS Salon Tanjung adalah memdai. Hal ini 

berdasarkan pada hasil tanggapan responden melalui pengisian koesioner dan hasil 

analisis deskriftif diperoleh nilai modus = 4 untuk masing – masing item pertanyaan, 

yang artinya mayoritas jawaban responden untuk masing – masing pertanyaan adalah 

nyaman. Hal ini menyatakan bahwa pelanggan merasa nyaman dengan pelayanan 

yang diberikan Habibah YS Salon Tanjung. 

2. Kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan 

dan empati secara persial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan 

Habibah YS Salon Tanjung dengan sign 0,000 dan koefisien korelasi antara 0,41 sd 

0,60 yang termasuk dalam kategori sedang dan disertai dengan signifikasi (sig.) 0,000 

< 0,01. 

 

3. Kualitas pelayanan yang terdiri dari bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, jaminan 

dan empai secara simultan berpengaruh erat corelation coefficient mendekati 1 

terhadap kepuasan pelanggan Habibah YS Salon Tanjung 
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ABSTRAK 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis (1) Pengaruh 

komunikasi terhadap kinerja karyawan, (2) Pengaruh motivasi terhadap kinerja 

karyawan, (3) Disiplin kerja terhadap kinerja karyawan, (4) Pengaruh komunikasi, 

motivasi dan disiplin kerja terhadap kinerja karyawan.Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan kuantitatif. Metode yang digunakan 

dalam penelitian adalah metode survey. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan PT. BESS Finance Banjarmasin yang berjumlah 64 orang. Alat ukur yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner. Analisis data yang digunakan adalah 

dengan uji regresi dengan menggunakan program SPSS for windows 21. Hasil 

pengujian hipotesis yang pertama menunjukkan bahwa komunikasi memiliki pengaruh 

yang signifikan tehadap kinerja karyawan PT. BESS Finance Banjarmasin, Hasil 

hipotesis kedua menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja karyawan PT. BESS Finance Banjarmasin. Hasil hipotesis yang ke tiga 

menunjukkan bahwa disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja 

karyawan PT. BESS Finance Banjarmasin. Hasil hipotesis yang ke empat menunjukkan 

bahwa komunikasi, motivasi dan disiplin kerja secara simultan memiliki pengaruh yang 

signifikan terhadap kinerja karyawan PT. BESS Finance Banjarmasin. 

Kata kunci : Komunikasi, Motivasi, Disiplin Kerja, Kinerja Karyawan 

 

ABSTRACT 

This research aims to find out and analyze (1) The influence of communication on 

performance of employees (2) The influence of motivation on performance of 

employees (3) The influence of discipline work on performance capabilities of 

employees, (4) The influence of communication, motivation and discipline work on 

performance of employees.This research uses descriptive research analytical types with 

the quantitative approach. The methods used in the study is a survey method. The 

respondents in this study were all employees of PT. BESS Finance Banjarmasin totaling 

64 people. Measuring instrument used in this study is a questionnaire. The analysis of 

the data used is with a regression test using SPSS for windows program 21. The first 

hypothesis test result indicate that communication has a significant influence on 

performance of employees of PT. BESS Finance Banjarmasin. The results of the second 

hypothesis suggests that the motivation of having significant influence on performance 

of employees of PT. BESS Finance Banjarmasin. The results of the third hypothesis 

suggests that the discipline work has a significant influence on performance of 

mailto:noorlaily.maulida@gmail.com
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employees of PT. BESS Finance Banjarmasin. The fourth hypothesis results indicate 

that communication, motivation and the discipline work to simultaneously work has a 
significant influence on performance of employees of PT. BESS Finance Banjarmasin. 
 

Key word : Communication, Motivation, Discipline Work performance of employee 

 

PENDAHULUAN 

PT. Bess Finance Banjarmasin adalah sebuah perusahaan swasta yang bergerak 

dibidang jasa pembiayaan yang saat ini berkonsentrasi pada pembiayaan motor dan 

skala pemasarannya cukup besar dengan tingkat persaingan yang tinggi. Dengan 

banyaknya perusahaan sejenis yang bermunculan, menimbulkan ketatnya persaingan 

dunia usaha, khususnya pembiayaan. Agar perusahaan dapat terus bertahan dan 

berkembang sesuai dengan tujuan, perusahaan dituntut memiliki sumber daya 

manusia yang memiliki kemampuan kerja dengan selalu berusaha memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada para konsumennya sesuai dengan visi dan misi 

perusahaan. 

 

Setiap perusahaan akan selalu berusaha mencapai tujuan yang telah ditentukan. 

Untuk mencapai tujuan tersebut perusahaan tidak hanya bergantung pada keunggulan 

teknologi, dana operasi, sarana dan prasarana yang tersedia tetapi juga tergantung pada 

aspek sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan. Aspek sumber daya manusia atau 

karyawan merupakan 

 

salah satu faktor penting yang harus diperhatikan dalam perusahaan. Agar dapat 

berkembang atau paling tidak dapat bertahan dalam menghadapi persaingan bisnis yang 

semakin ketat manajemen perlu melakukan perubahan-perubahan didalam perusahaan 

dengan tujuan untuk dapat lebih meningkatkan kinerja karyawan agar lebih maksimal. 

Perubahan itu sendiri dipengaruhi beberapa faktor diantaranya komunikasi, motivasi 

dan kemampuan kerja karyawan yang terjadi diperusahaan selain perubahan kebijakan 

kebijakan aturan kerja untuk pencapaian kinerja maksimal yang dibebankan. 

Dalam organisasi dan keseharian kita tidak pernah lepas dari komunikasi, 

komunikasi dalam perusahaan juga harus diperhatikan karena komunikasi merupakan 
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salah satu faktor penentu keberhasilan dalam pencapaian tujuan, dengan komunikasi 

akan terjadi hubungan timbal balik dari tiap-tiap orang dalam perusahaan baik berupa 

perintah, saran, pendapat, maupun kritik. Komunikasi dalam organisasi menunjukkan 

keharmonisan hubungan antara pimpinan dan anak buah serta dengan orang-orang pada 

tingkat yang setara. 

Disamping komunikasi, para ahli juga meyakini bahwa motivasi merupakan 

faktor yang harus diperhatikan oleh perusahaan, karena merupakan faktor yang dominan 

dalam upaya memacu kinerja karyawan. Tindakan pemberian motivasi harus 

menyesuaikan antara karyawan satu dengan yang lainnnya dengan menyesuaikan 

kebutuhan yang diperlukan karyawan. Bukan berarti pimpinan perusahaan memberikan 

motivasi yang berlebihan terhadap karyawan tersebut, tetapi perusahaan mempunyai 

aturan dalam pemberian motivasi terhadap setiap karyawannya dengan alasan 

pencapaian tujuan perusahaan. 

Keberhasilan suatu perusahaan dapat terlihat dari tercapainya tujuan perusahaan 

tersebut. untuk itu, hal utama yang harus diperhatikan oleh seorang manajer adalah 

membangkitkan kinerja karyawannya. Peranan manajer sangat besar dalam memotivasi 

karyawan agar bekerja sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan perusahaan. 

Para karyawan dalam perusahaan harus bekerja sama sesuai dengan perintah atasannya. 

Dimana setiap perusahaan memiliki standar penilaian kerja yang berbeda sesuai dengan 

sistem nilai yang berlaku pada perusahaan tersebut. 

Tidak hanya komunikasi dan motivasi saja yang berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan akan tetapi juga sikap disiplin kerja yang dimiliki karyawan. Disiplin yang 

baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang terhadap tugas-tugas yang 

diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, semangat kerja dan mendukung 

terwujudnya tujuan perusahaan. Disiplin harus ditegakan dalam suatu perusahaan 

karena tanpa dukungan disiplin kerja yang baik, maka sulit bagi perusahaan atau 

organisasi untuk mencapai tujuannya. 

Terkadang kekurangtahuan karyawan tentang peraturan, prosedur, dan akan 

kebijakan yang ada merupakan penyebab terbanyak tindakan indisipliner. Salah satu 

upaya untuk mengatasi hal tersebut pihak pimpinan sebaiknya memberikan program 
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orientasi kepada tenaga kerja. Selain memberikan orientasi, pimpinan harus 

menjelaskan secara rinci peraturan peraturan yang sering dilanggar, berikut rasional, 

dan konsekuensinya. Demikian pula peraturan/prosedur atau kebijakan yang mengalami 

perubahan atau diperbarui, sebaiknya diinformasikan kepada staf melalui diskusi aktif. 

Disiplin yang baik mencerminkan besarnya rasa tanggung jawab seseorang 

terhadap tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Hal ini mendorong gairah kerja, 

semangat kerja dan mendukung terwujudnya tujuan perusahaan. Disiplin harus 

ditegakan dalam suatu perusahaan karena tanpa dukungan disiplin kerja yang baik, 

maka sulit bagi perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuannya. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis dengan 

pendekatan kuantitatif menggunakan studi satu tahap dimana data dikumpulkan 

sekaligus dalam satu tahap kegiatan. Deskriptif berarti menguraikan hasil dari data-data 

yang dikumpulkan setelah dianalisis sesuai dengan tujuan penelitian yang dilakukan. 

Penelitian dilakukan di Banjarmasin pada perusahaan PT. BESS Finance 

Banjarmasin. Beralamat di Jalan Haryono MT No.31 A Kelurahan Kertak Baru Ulu 

Kecamatan Banjar Tengah Banjarmasin Kalimantan Selatan Sampel adalah bagian dari 

jumlah populasi yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sekaran, 2006). Sampel dalam 

penelitian ini adalah seluruh karakteristik yang menjadi objek penelitian yaitu seluruh 

karyawan pimpinan baik pria dan wanita yang seluruhnya berjumlah 64 orang yang juga 

merupakan populasi dari penelitian. Populasi dalam penelitian ini seluruhnya dijadikan 

sebagai sampel dalam penelitian. 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara. Wawancara 

dibagi menjadi dua yaitu wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara 

terstruktur dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yaitu suatu teknik 

pengumpulan data dengan cara membuat daftar pertanyaan/pernyataan tertulis untuk 

kemudian diberikan kepada responden dengan beberapa alternatif jawaban yang telah 

disediakan (Sugiyono, 2008). 

Dalam memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian isi 

kuesioner yang dibagikan kepada karyawan PT. BESS Finance Banjarmasin terdiri dari 

: 
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1. Identitas responden, yaitu mengenai nama, jenis kelamin, usia, pendidikan dan 

bagian (jabatan pekerjaan). 

2. Pertanyaan   mengenai tanggapan responden terhadap variabel: Komunikasi, 

Motivasi, dan Kemampuan Kerja terhadap Kinerja Karyawan. 

 

PEMBAHASAN 

UJI VALIDITAS 
 

Untuk menguji validitas instrumen dilakukan dengan cara mengkorelasikan skor butir – 

butir pertanyaan dari kuesioner dengan skor total variabelnya. Suatu kuesioner 

dinyatakan valid apabila pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan 

sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Teknik yang digunakan dalam 

melakukan uji validitas adalah dengan menggunakan koefesien syarat apabila koefesien 

korelasi r hitung > 0,3 (Sugiyono, 2008 : 124), Sehingga bila koefesien korelasi antar 

butir pernyataan untuk sebuah variabel dengan skor total variabelnya lebih besar dari r 

tabel maka butir pernyataan tersebut dinyatakan valid. 

Adapun hasil yang diperoleh dari uji Validitas yang dilakukan terhadap 64 

orang responden seperti pada tabel 1 dibawah ini. 

 

1. Uji Validitas Variabel Komunikasi 

No. Variabel Simbol Nilai Validitas Standar Deviasi Keterangan 

1 Komunikasi 

X1.1 0,734 0,3 Valid 

X1.2 0,763 0,3 Valid 

X1.3 0,608 0,3 Valid 

X1.4 0,750 0,3 Valid  

1 hasil perhitungan yang dilakukan untuk variabel komunikasi menunjukkan hasil 

yang baik, karena syarat syarat minimum yang harus dipenuhi agar kuesioner dikatakan 

valid adalah lebih besar dari 0,30 dapat terpenuhi, sehingga dapat disimpulkan bahwa 

kuesioner diakatakan valid. 
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No. Variabel Simbol Nilai Validitas Standar Deviasi Keterangan 

1 Motivasi 

X2.1 0,682 0,3 Valid 

X2.2 0,677 0,3 Valid 

X2.3 0,757 0,3 Valid 

X2.4 0,645 0,3 Valid 

 

Berdasarkan tabel 2 hasil perhitungan yang dilakukan untuk variabel motivasi 

menunjukkan hasil yang baik, karena syarat syarat minimum yang harus dipenuhi agar 

kuesioner dikatakan valid adalah lebih besar dari 0,30 dapat terpenuhi, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kuesioner diakatakan valid. 

3 Uji Validitas Variabel Disiplin Kerja 
 

No. Variabel Simbol Nilai Validitas Standar Deviasi Keterangan 

1 
Disiplin 

Kerja 

X3.1 0,659 0,3 Valid 

X3.2 0,853 0,3 Valid 

X3.3 0,726 0,3 Valid 

X3.4 0,704 0,3 Valid 
 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2017 

Berdasarkan tabel 3 hasil perhitungan yang dilakukan untuk variabel disiplin kerja 

menunjukkan hasil yang baik, karena syarat syarat minimum yang harus dipenuhi agar 

kuesioner dikatakan valid adalah lebih besar dari 0,30 dapat terpenuhi, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kuesioner diakatakan valid. 

4. Uji Validitas Variabel Kinerja Karyawan   

No. Variabel Simbol Nilai Validitas Standar Deviasi Keterangan 

1 

Kinerja 

Karyawan 

Y1 0,722 0,3 Valid 

Y2 0,846 0,3 Valid 

Y3 0,774 0,3 Valid 
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Y4 0,607 0,3 Valid 

 

Berdarkan tabel 4.4 hasil perhitungan yang dilakukan untuk variabel kinerja karyawan 

menunjukkan hasil yang baik, karena syarat syarat minimum yang harus dipenuhi agar 

kuesioner dikatakan valid adalah lebih besar dari 0,30 dapat terpenuhi, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kuesioner diakatakan valid. 

5. UJI RELIABILITAS 

Uji reliabilitas adalah mengukur keandalan suatu instrumen, pada penelitian ini 

digunakan koefesien Alpha Cronbach Menyatakan bahwa nilai suatu instrumen 

dikatakan reliabel bila nilai Alpha Cronbach ≥ 0.6. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat 

pada Tabel 5 berikut 

Tabel 5.Ringkasan Hasil Uji Reliabilitas 

No Variabel Nilai Reliabilitas Standar Deviasi Keterangan 

1 Komunikasi 0,784 0,6 Reliabel 

2 Motivasi 0,766 0,6 Reliabel 

3 Disiplin Kerja 0,794 0,6 Reliabel 

4 Kinerja Karyawan 0,794 0,6 Reliabel 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2017 

Berdasarkan tabel 4.5 hasil perhitungan yang dilakukan untuk seluruh variabel 

menunjukkan hasil yang baik, karena syarat-syarat minimum yang harus dipenuhi agar 

kuesioner dikatakan reliabel adalah lebih besar dari 0,6 dapat terpenuhi, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa kuesioner diakatakan reliabel. 

6. Uji Multikolinieritas 

Hasil pengujian multikolinieritas data dalam penelitian ini dapat dilihat 

pada tabel 6 berikut. 
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Tabel 6 Hasil Uji Multikolinieritas 
 

Model Unstandardized Standardized  t Sig. Collinearity 

 Coefficients Coefficients   Statistics 

 B Std. Error Beta   Tolerance VIF 

(Constant) 2.990 1.848  1.618 .111   

1   x1 .211 .121 .222 1.736 .088 .469 2.130 

x2 .123 .105 .112 1.181 .242 .851 1.175 

x3 .502 .125 .508 4.012 .000 .480 2.082 
 

a. Dependent Variable: Y 

 

Berdasarkan hasil analisis multikolinieritas pada tabel 4.6, maka data yang 

diperoleh dari sampel tidak terdapat multikolinearitas karena besaran statistic tolerance 

cukup tinggi 0,469 menjauhi nilai 0,01 dan nilai VIF (Variance Inflaction Factor) untuk 

komunikasi sebesar 2,130 > 10, motivasi 1,175 > 10, dan disiplin kerja 2,082 > 10 

(Amir, 2006), yang berarti tidak terdapat multikolinieritas diantara variabel independen 

dengan variabel independen lainnya. 

7. Uji Autokorelasi 

Hasil pengujian autokorelasi data dalam penelitian ini dapat dilihat pada table 7 

berikut. 

Model Summary
b 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 

1 .734
a .539 .516 1.307 1.997 

 

a. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja (x3), Motivasi (x2), Komunikasi (x1) 

b. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 
 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2017 
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Berdasarkan hasil analisis Autokorelasi pada tabel 4.7, Durbin –

Watson menunjukkan bahwa nilai Durbin – Watson adalah sebesar 1,997. Nilai tersebut 

mendekati angka 2 . Ukuran yang digunakan untuk menyatakan ada tidaknya 

autokorelasi, yaitu apabila nilai statistik Durbin – Watson mendekati 2, maka data tidak 

memiliki autokorelasi (Rietveld dan Sunaryanto,1994 dalam Sudarmanto, 2005). 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi. 

HIPOTESIS 

1.Analisis Regresi Linier Berganda 

Dengan regresi linier berganda diperoleh model yang memprediksi variabel 

dependen kinerja karyawan dengan variabel independen komunikasi, motivasi dan 

disiplin kerja. 

Hasil analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 8 

berikut. 

Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda 

Coefficients
a 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. Error 

Error Beta 

(Constant) 2.990 1.848  1.618 .111 

1   x1 .211 .121 .222 1.736 .088 

x2 .123 .105 .112 1.181 .242 

x3 .502 .125 .508 4.012 .000 

 

a. Dependent Variable: Y 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2017 
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Berdasarkan hasil analisis tabel 4.8, dari hasil persamaan diperoleh bahwa 

koefisien regresi disiplin kerja sebesar 0,502 lebih besar dari pada koefisien komunikasi 

sebesar 0,211 dan motivasi sebesar 0,123 

 

Adapun model persamaan regresi linear yang terbentuk adalah : 

  

2. Uji Determinan 

Hasil  uji  determinasi  pada  penelitian yang dilakukan dapat  dilihat  pada  

tabel  9 berikut. 

Tabel 9 Model Summary 

Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

.516 1.307 
 

a. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja (X3),Motivasi ( X2), Komunikasi (X1) 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2014 

Berdasarkan tabel 9 diatas didapatkan R = 0,734 sehingga hal ini menunjukkan 

hubungan antara komunikasi, motivasi dan disiplin kerja secara simultan adalah kuat 

positif terhadap kinerja karyawan sebesar 73,4 % dan R
2
 = 0,539 menunjukkan bahwa 

pengaruh komunikasi, motivasi dan disiplin kerja secara simultan adalah kuat positif 

terhadap kinerja karyawan sebesar 53,9%, sedangkan 46,1% dipengaruhi oleh variabel 

lainnya yang tidak diteliti dalam penelitian ini.  

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan maka pada bagian ini akan dibahas 

hasil perhitungan yang telah dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

pengaruh komunikasi, motivasi, kemampuan kerja dan kinerja karyawan pada PT. 

BESS Finance Banjarmasin. Pengujian ditunjukan melalui hipotesis yang ada sehingga 

Y = 2.990+ 0,211 X1 + 0,123 X2 + 0,502X3 
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dapat mengetahui bagaimana pengaruh masing-masing variabel terhadap variable yang 

lainnya. 

1. Komunikasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan PT. 

BESS Finance Banjarmasin (Uji t) 

Komunikasi dihipotesiskan memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja 

karyawan pada PT. BESS Finance Banjarmasin. Untuk membuktikan hipotesis 

tersebut maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik dapat dilihat pada tabel 

10 berikut. 

Tabel 10 Hasil Uji Pengaruh Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan 

(Uji t) 

Coefficients
a
 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 B Std. Error Beta   

1 (Constant) 6.927 1.523   .000 

    Komunikasi (X1) .595 .094 .627 6.342 .000 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2017 

Berdasarkan tabel 10 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel komunikasi 

sebesar 6.342 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t tabel t0,05:62 = 1,99, 

karena 6,342 > 1,99 dan nilai sig 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak sehingga dapat 

disimpulkan komunikasi berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

2. Motivasi Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan PT. BESS 

Finance Banjarmasin (Uji t) 
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Motivasi dihipotesiskan memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja 

karyawan pada PT. BESS Finance Banjarmasin. Untuk membuktikan hipotesis tersebut 

maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik dapat dilihat pada tabel 11 berikut. 

Tabel 11 Hasil Uji Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan 
(Uji) 

Coefficients
a 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 B Std. Error Beta   

    (Constant) 9.920 2.129  4.660 .000 

1  Motivasi (X2) .405 .130 .368 3.114 .003 

 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2017 

Berdasarkan tabel 11 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel motivasi sebesar 3,114 

dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t tabel t0,05:62 = 1,99, karena 3,114 > 

1,99 dan nilai sig 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan motivasi 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

3. Disiplin Kerja Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Karyawan 

PT. BESSFinance Banjarmasin (Uji t) 

Disiplin kerja dihipotesiskan memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja 

karyawan pada PT. BESS Finance Banjarmasin. Untuk membuktikan hipotesis tersebut 

maka dilakukan pengujian dengan hipotesis statistik dapat dilihat pada tabel 12 berikut. 

Tabel 12 Hasil Uji Pengaruh Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Uji t) 

Coefficients
a 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

 B Std. Error Beta   

    (Constant) 5.241 1.450  3.616 .001 

1  Disiplin Kerja (X3) .697 .089 .705 7.831 .000 
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a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2017 
 

Berdasarkan tabel 12 menunjukkan bahwa nilai t hitung variabel disiplin kerja 

sebesar 7,831 dengan taraf signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t tabel t0,05: 62 = 1,99, 

karena 7,831 > 1,99 dan nilai sig 0,000 < 0,05, maka Ho ditolak sehingga dapat 

disimpulkan variabel disiplin kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

- Komunikasi, Motivasi dan Disiplin Kerja Secara Simultan Berpengaruh 

Terhadap Kinerja Karyawan PT. BESS Finance Banjarmasin (Uji F) 

 

Komunikasi,  motivasi  dan  disiplin kerja secara bersama-sama atau serempak 

dihipotesiskan memiliki hubungan yang signifikan dengan kinerja karyawan pada PT. 

BESS Finance Banjarmasin. Untuk membuktikan hipotesis tersebut maka dilakukan 

pengujian dengan hipotesis statistik dapat dilihat pada tabel 13 berikut. 

Tabel. 13 Hasil Uji Pengaruh Komunikasi, Motivasi dan Disiplin Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan (Uji F) 

ANOVA
a 

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Regression 119.567 3 39.856 23.349 .000
b 

1    Residual 102.418 60 1.707   

Total 221.984 63    
 

a. Dependent Variable: Kinerja Karyawan (Y) 

b. Predictors: (Constant), Disiplin Kerja (X3),Motivasi (X2), Komunikasi (X1) 

Sumber : Hasil Pengolahan Data Tahun 2017 

Berdasarkan hasil analisis tabel 13 menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 

23,349 dengan taraf signifikan sebesar 0,000. Dari tabel F di dapat nilai tabel hitung 

untuk F0,05 = 3,60 = 2,76, karena 23,349 > 2,76 dan nilai sig 0,000 < 0,05 maka Ho 
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ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa komunikasi, motivasi dan disiplin kerja 

secara serempak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

KESIMPULAN 

Hasil analisis dan pembahasan tentang pengaruh komunikasi, motivasi dan kemampuan 

kerja terhadap kinerja karyawan pada PT. BESS Finance Banjarmasin yang didasarkan 

pada hasil survey terhadap 64 orang karyawan maka diperoleh kesimpulan bahwa : 

 

- Komunikasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

PT. BESS Finance Banjarmasin.  

- Motivasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan pada 

PT. BESS Finance Banjarmasin. 

- Disiplin kerja memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT. BESS Finance Banjarmasin 

- Komunikasi, motivasi dan disiplin kerja secara simultan atau bersama-sama 

dihipotesiskan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja karyawan 

pada PT. BESS Finance Banjarmasin. 
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