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ABSTRAK 

Tujuan utama penelitian ini adalah mengkaji dan menganalisis (1) Perkembangan Dana 

Pihak Ketiga (yang terdiri dari Giro Wadiah, Tabungan Mudharabah, dan Deposito 

Mudharabah). Pembiayaan yang diberikan dan Laba Operasional, dan (2) Sejauh mana 

pengaruh Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan yang Diberikan terhadap Laba 

Operasional. Penelitian ini dilakukan dengan metode kepustakaan. Untuk melihat 

besarnya pengaruh serta hubungan antara Simpanan Dana Pihak Ketiga dan Pembiayaan 

yang diberikan terhadap Laba Operasional, penelitian ini menggunakan metode analisis 

jalur (Path Analysis) sebagai sebuah alat dan jumlah sensus sebanyak 12 triwulan. 

 

Kata Kunci : Deposito Mudharabah, Giro Wadiah, Laba operasional, Pembiayaan  

 

ABSTRACT 

Main objectives of this study is to examine and analyze (1) Development of Third Party 

Fund (consisting of Giro Wadiah, Savings Mudharabah, and the Deposit Mudharabah), 

Financing Provided and Operating Profit, and (2) The extent to which the influence of 

Deposits Deposits and Funding Given the Operating Profit. This research was 

conducted by the method of literature. To see the magnitude of the effect and the 

relationship between the Savings Deposits and Funding given to Operating Profit, this 

study using path analysis (Path Analysis) as a tool and as much as 12 quarterly census 

number. 

 

Keywords : Current Wadiah, Financing Provided, Mudharabah Savings,  Mudharabah 

                   deposits,  

 

 

PENDAHULUAN 

Sejak awal kelahirannya, perbankan syariah dilandasi dengan kehadiran dua 

gerakan renaissance Islam modern: neorevivalis dan modernis. Tujuan utama dari 

pendirian lembaga keuangan berlandaskan etika ini adalah tiada lain sebagai upaya 

kaum muslimin untuk mendasari segenap aspek kehidupan ekonominya berlandaskan 

Al-Qur’an dan As-Sunnah. 

Upaya awal penerapan sistem profit dan loss sharing tercatat di Pakistan dan 

Malaysia sekitar tahun 1940-an, yaitu adanya upaya mengelola dana jamaah haji secara 
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non konvensional. Rintisan institusional lainnya adalah Islamic Rural Bank di desa Mit 

Ghamr pada tahun 1963 di Kairo, Mesir. 

Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam berpengaruh ke 

Indonesia. Pada awal periode 1980-an, diskusi mengenai bank syariah sebagai pilar 

ekonomi Islam mulai dilakukan. Para tokoh yang terlibat dalam kajian tersebut adalah 

Karnaen A. Perwataatmadja, M. Dawan Rahardjo, A.M. Saefuddin, M. Amies Azis, dan 

lain-lain. Beberapa uji coba pada skala yang relatif terbatas telah diwujudkan. Di 

antaranya adalah Baitul Tamwil – Salman, Bandung, yang sempat tumbuh mengesankan. 

Di Jakarta juga dibentuk lembaga serupa dalam bentuk koperasi, yakni Koperasi Ridho 

Gusti.  

 
METODOLOGI PENELITIAN 

Metode Analisis Data 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dan verifikatif, 

karena selain termasuk jenis penelitian deskriptif diaman penelitian dilakukan untuk 

memperlihatkan dan menguraikan objek penelitian, juga termasuk penelitian verifikatif 

dimana penelitian ini juga dilakukan untuk menguji hipotesis. 

Rancangan Pengujian Hipotesis 

Berdasarkan operasional variabel di atas, maka penelitian ini menggunakan 

statistik parametrik yaitu dengan analisis jalur (Path Analysis). Analisis ini 

dikembangkan oleh Sewall Wright (1934), yang dikutip oleh Harun Al Rasyid (2004 : 

5). Dengan tujuan menerangkan akibat langsung dan tidak langsung seperangkat 

variabel, sebagai variabel penyebab (exogenous variable) terhadap seperangkat variabel 

lainnya yang merupakan variabel akibat (Endogenous Variable). 

Untuk melakukan analisis jalur , secara umum langkah-langkah perhitungan 

didasarkan pada prosedur kerja yang diajukan oleh Sewall Wright (1934) yang dikutip 

dalam Harun Al Rasyid (2001:7-11). 

Penelitian ini menggunakan analisis jalur dan menggunakan data dalam skala 

rasio yang dianggap telah memenuhi asumsi sebagaimana dikemukakan oleh Harun Al 

Rasyid (2001:13) di bawah ini : 

1. Hubungan antar vaiabel haruslah linear dan aditif 

2. Semua variabel residu tidak punya korelasi satu sama lain 
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3. Pola hubungan antar variabel adalah rekursif 

4. Tingkat pengukuran semua variabel sekurang-kurangnya interval 

Diagram Jalur Hipotesis 

Simbol Giro (X1), Tabungan ( X2 ), Deposito Berjangka ( X3 ), Pembiayaan yang 

diberikan (X4), Sedangkan variabel akibat diberi simbol Y yaitu Laba Operasi. 

Disamping variabel-variabel tersebut, terdapat variabel residu yang diberi simbol ε. 

Seperti terlihat pada Gambar 3 berikut ini. 

Untuk mengetahui hubungan antar variabel program bauran promosi terhadap 

Laba Operasi digunakan analisis jalur (path analysis).  (Sitepu, 2004 : 15) menyatakan 

bahwa sebelum melakukan analisis jalur terlebih dahulu dijelaskan mengenai hubungan 

antar variabel secara diagramatik yang bentuknya ditentukan oleh proporsi teoritik yang 

berasal dari kerangka pemikiran tertentu dan perumusan hipotesis penelitian. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian Hipotesis 

Oleh karena data yang digunakan untuk menguji proposisi hipotesis yang 

dikemukakan dalam penelitian dasarnya adalah sampel berukuran n, maka sebelum 

menarik kesimpulan mengenai hubungan kausal yang digambarkan dengan diagram 

jalur, maka dilakukan uji kebermaknaan (test of significance) setiap koefisien jalur 

(Harun Al Rasyid, 2004:9). Gambar grafik dalam uji F dan Uji t di bawah untuk 

menentukan daerah penerimaan dan penolakan H0 disadur dan dimodifikasi dalam buku 

Statistika Sosial oleh M. Sudrajat (2004: 4) 

Pengujian secara simultan (uji F) : 

Hipotesis 1 

Ho1 :  Giro, Tabungan, Deposito Berjangka dan Pembiayaan yang diberikan tidak 

berpengaruh terhadap Laba Operasi. 

Ho1 : PyX1 = PyX2 = PyX3 PyX4= 0 

Ha1 :  Giro, Tabungan, Deposito Berjangka, dan pembiayaan yang diberikan secara 

simultan berpengaruh positif terhadap Laba Operasional. 

Ha1 :  Terdapat paling tidak sebuah PyXi = 0, (dimana : i = 1,2,3,4) 

Pengujian statistik menggunakan uji F dengan rumus sebagai berikut : 
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Oleh karena nilai Fhitung sebesar 11,5923 > dari F(0,05;4;7) sebesar 4,1203 maka H0 

ditolak, artinya koefisien jalur dari X1,X2,X3,X4 terhadap Y bermakna secara signifikan 

atau secara nyata dengan derajat kekeliruan sebesar 5 %. Oleh karena itu untuk melihat 

jalur mana yang signifikan, dilakukan pengujian secara parsial. Hasil pengujian tersebut 

digambarkan dalam kurva pengujian berikut ini :  

0 4,1203 11,5923

Daerah 

Penolakan 

H0

Daerah 

Penerimaan H0

Gambar 4.6 Kurva Uji F Uji Hubungan antara 

Variabel X1,X2,X3,X4 dengan variabel Y
 

Hipotesis Statistik kedua (Uji Parsial) 

a. Pengujian koefisien jalur pertama 

Ho :  Giro tidak berpengaruh terhadap Laba Operasi. 

Ho : PyX1 = 0, 

H1 : Giro berpengaruh positif terhadap Laba Operasi. 

H1 : PyX1 ≠ 0,  
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t   

Diperoleh hasil ttabel sebesar 1,8946, karena t hitung lebih kecil dari t tabel, maka 

diperoleh hasil pengujian yang signifikan atau nyata artinya untuk koefisien jalur X1 

terhadap Y dengan derajat kekeliruan sebesar 10 % berarti  diagram jalurnya tidak 

mengalami perubahan artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil pengujian tersebut 

digambarkan dalam kurva berikut ini : 
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0-1,8946 1,8946

Daerah 

Penerimaan 

H0
Daerah 

Penolakan 

H0

Daerah 

Penolakan 

H0

Gambar 4.7 Kurva Uji t Uji Hubungan Variabel X1 

dan Variabel Y

-2,0697

 

b. Pengujian koefisien jalur kedua 

Ho :  Tabungan tidak berpengaruh terhadap Laba Operasional. 

Ho : PyX2 = 0, 

H1 : Tabungan berpengaruh positif terhadap Laba Operasional. 

H1 : PyX2 ≠ 0,  
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Diperoleh hasil ttabel sebesar 1,8946, karena t hitung lebih kecil dari t tabel, maka 

diperoleh hasil pengujian yang signifikan atau nyata artinya untuk koefisien jalur X2 

terhadap Y dengan derajat kekeliruan sebesar 10 % berarti diagram jalurnya tidak 

mengalami perubahan artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil pengujian tersebut 

digambarkan dalam kurva berikut ini : 

0-1,8946 1,8946

Daerah 

Penerimaan 

H0
Daerah 

Penolakan 

H0

Daerah 

Penolakan 

H0

Gambar 4.8 Kurva Uji t Uji Hubungan Variabel X2 

dan Variabel Y

-2,6467

 

c. Pengujian koefisien jalur ketiga 

Ho :  Deposito tidak berpengaruh terhadap Laba Operasional. 
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Ho : PyX3 = 0, 

H1 : Deposito berpengaruh positif terhadap Laba Operasional. 

H1 : PyX3 ≠ 0,  
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Diperoleh hasil ttabel sebesar 1,8946, karena t hitung diantara t tabel, maka 

diperoleh hasil pengujian tidak signifikan artinya untuk koefisien jalur X3 terhadap Y 

dengan derajat kekeliruan sebesar 10 % H0 diterima dan H1 ditolak. Hasil pengujian 

tersebut digambarkan dalam kurva berikut ini : 

0-1,8946 1,8946

Daerah 

Penerimaan 

H0
Daerah 

Penolakan 

H0

Daerah 

Penolakan 

H0

Gambar 4.9 Kurva Uji t Uji Hubungan Variabel X3 

dan Variabel Y

-2,6467

 

d.  Pengujian koefisien jalur keempat 

Ho :  Pembiayaan yang diberikan tidak berpengaruh terhadap Laba Operasional. 

Ho : PyX4 = 0, 

H1 : Pembiayaan yang diberikan berpengaruh positif terhadap Laba Operasional. 

H1 : PyX4 ≠ 0,  
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t   

Diperoleh hasil ttabel sebesar 1,8946, karena t hitung lebih besar dari t tabel, 

maka diperoleh hasil pengujian yang signifikan atau nyata artinya untuk koefisien jalur 

X4 terhadap Y dengan derajat kekeliruan sebesar 10 % berarti diagram jalurnya tidak 

mengalami perubahan artinya H0 ditolak dan H1 diterima. Hasil pengujian tersebut 

digambarkan dalam kurva berikut ini : 
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0-1,8946 1,8946

Daerah 

Penerimaan 

H0
Daerah 

Penolakan 

H0

Daerah 

Penolakan 

H0

Gambar 4.10 Kurva Uji t Uji Hubungan Variabel X4 

dan Variabel Y

3,6247

 
 
 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan uraian dalam penelitian ini mengenai pengaruh 

dana pihak ketiga dan pembiayaan yang diberikan terhadap laba operasional pada Bank 

BTN Syariah Kal-Sel, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Terdapat nilai negatif dan ada pengaruh signifikan antara giro terhadap laba operasi 

pada Bank BTN Syariah Kal-Sel. Pengaruh giro berbanding terbalik terhadap laba 

operasional. 

2. Terdapat nilai negatif dan pengaruh signifikan antara tabungan terhadap laba 

operasional pada Bank BTN Syariah Kal-Sel. Pengaruh tabungan terlihat 

berbanding terbalik terhadap laba operasional. 

3. Terdapat nilai positif namun tidak ada pengaruh signifikan antara deposito 

berjangka dengan laba operasi Bank BTN Syariah Kal-Sel. Pengaruh deposito 

berjangka berbanding lurus terhadap laba operasional perusahaan. 

4. Terdapat nilai positif dan pengaruh signifikan antara pembiayaan yang diberikan 

terhadap laba operasional. Hal ini disebabkan pembiayaan yang diberikan 

merupakan pendapatan utama bank untuk mendapatkan laba. 

5. Terdapat nilai yang positif dan pengaruh signifikan antara simpanan dana pihak 

ketiga dan pembiayaan yang diberikan secara simultan berpengaruh terhadap laba 

operasional pada Bank BTN Syariah Kal-Sel.. 
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ABSTRAK 

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh Nilai Pelanggan terhadap 

kepuasan pelanggan Duta Mall Banjarmasin. Variabel-variabel Nilai Pelanggan yang 

digunakan adalah outcome value, process value dan shopping enjoyment. Penelitian 

menggunakan 100 orang responden yang merupakan pelanggan Duta Mall Banjarmasin 

yang telah berbelanja minimal 3 kali. Alat analisis yang digunakan adalah regresi 

berganda dengan hasil analisis yang menyatakan bahwa ketiga Nilai Pelanggan tersebut 

yaitu outcome value, process value dan shopping enjoyment mempunyai pengaruh yang 

signifikan baik secara simultan maupun secara parsial terhadap kepuasan pelanggan 

Duta Mall Banjarmasin. 

 

Kata Kunci: Nilai Pelanggan, outcome value, process value, shopping enjoyment,    

ABSTRACT 

The purpose of this study was conducted to analyze the effect on customer satisfaction 

Customer Value Duta Mall Banjarmasin. Customer Value variables used are outcome 

value, process value and shopping enjoyment.  The study used 100 respondents who are 

Duta Mall Banjarmasin customers who have shopped at least 3 times. The analysis tool 

used is multiple regression analysis results stating that all three of the Customer Value is 

the value of outcomes, process value and enjoyment of shopping has a significant 

influence either simultaneously or partially on customer satisfaction Duta Mall 

Banjarmasin. 

Keywords: Customer Value, outcome value, process value, shopping enjoyment,  

 

PENDAHULUAN 

 

Duta Mall Banjarmasin merupakan salah satu cabang Mall Indonesia yang 

bergerak pada bidang pakaian jadi dan produk fashion lainnya, beberapa tahun yang 

lalu, kehadiran Duta mall tidak mempengaruhi perkembangan Produk yang lain, hal ini 

sangat menarik untuk diteliti seberapa besar Nilai Pelanggan yang terbentuk di sana dan 

dimensi apa yang paling dominan mempengaruhi kepuasan pelanggannya. 

Menurut Robert B. Woodruff dalam jurnalnya yang berjudul “Customer Value: 

The Next Source For Competitif Advantage”, customer value adalah persepsi pembeli 

tentang nilai yang mewakili satu pertukaran antara kualitas atau keuntungan yang 
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mereka rasakan dalam satu produk dengan pengorbanan yang mereka rasakan dengan 

membayar harga. Sedangkan kepuasan pelanggan menurut Kotler (2012:42): Perasaan 

senang atau kecewa seseorang yang muncul setelah membandingkan antara 

persepsi/kesannya terhadap kinerja (atau hasil) suatu produk dan harapan-harapannya. 

Jadi terdapat hubungan yang sangat erat antara konsep customer value dan 

kepuasan pelanggan yaitu sama-sama merupakan persepsi pelanggan akan tetapi 

customer value membandingkan antara nilai yang didapat dengan harga yang dibayar 

sedangkan kepuasan terbentuk karna perbandingan antara kinerja dan harapan 

konsumen. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini mempergunakan instrumen penelitian berbentuk kuisioner, dengan 

cara memberi seperangkat pertanyaan tertulis untuk dijawab sendiri oleh responden. 

Pengukuran Data 

Tiap pengukuran berisi sekumpulan atribut atau faktor berupa pertanyaan. 

Responden diminta menunjukkan persetujuan / ketidaksetujuannya pada setiap item 

pertanyaan yang diberi jarak/interval yang kemudian diberi skor.  

Dalam penelitian ini jawaban diukur dengan menggunakan skala Likert 

(Sudradjat, 2004:86) misalnya jawaban dari pernyataan berikut ini: 

1. Sangat setuju (SS)      diberi skor 5 

2. Setuju (S)       diberi skor 4 

3. Netral (N)       diberi skor 3 

4. Tidak setuju (TS)      diberi skor 2 

5. Sangat tidak setuju (STS)     diberi skor 1 

Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian 

Instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan dan 

mampu mengungkapkan data yang diteliti secara tepat. Tinggi rendahnya instrumen 

menunjukkan sejauh mana data yang dikumpulkan tidak menyimpang dari gambaran 

variabel yang dimaksud (Suharsimi Arikunto:2002). Validitas menunjukkan sejauh 

mana suatu alat pengukur dapat mengukur apa yang ingin diukur (Sudradjat, 2004:103). 

Untuk itu kuesioner yang digunakan sebagai alat pengumpulan data penelitian akan 

diuji validitasnya. 
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Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas item, yaitu 

pengujian validitas terhadap kualitas item-itemnya. Dasar kerjanya dengan komputasi 

korelasi antara setiap item dengan skor total tes sebagai kriteria validitasnya. Untuk 

mengetahui korelasi antara customer value dengan tingkat kepuasan pelanggan maka 

data yang telah dikumpulkan dianalisis dengan menggunakan teknik korelasi product 

moment (rPearson) Valid tidaknya suatu instrumen dapat dilihat dari nilai koefisien 

korelasi antara skor item dengan skor totalnya pada taraf signifikan 5%, item-item yang 

tidak berkorelasi secara signifikan dinyatakan gugur. Dalam kaitannya dengan besarnya 

angka korelasi ini, koefisien validitas yang tidak begitu tinggi berada di sekitar 0,50 

sudah dapat diterima dan dianggap memuaskan. Namun apabila koefisien validitas ini 

kurang dari 0,30 maka dianggap tidak memuaskan. Jadi dapat disimpulkan bahwa item 

dari suatu variabel dikatakan valid jika mempunyai koefisien 0,30 (Imam Gozali, 

2007:153). Pengujian validitas dilakukan dengan bantuan aplikasi SPSS. 

Kemudian uji reliabilitas yang digunakan untuk menguji sejauh mana alat ukur 

atau instrumen dapat dipercaya atau dapat diandalkan, dimana pengukuran reliabilitas 

dilakukan dengan menggunakan koefisien Alpha Cornbach ( α ) dan biasanya 

reliabilitas suatu alat ukur dapat diterima jika memiliki Alpha Cornbach di atas 0,5 

(Imam Gozali, 2007:277) 

Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier 

berganda. Menurut Sarwoko (2005: 45), teknik ini dipilih karena data yang ada berupa 

interval dan untuk mencari pengaruh antaravariabel X dan Y, regresi linier berganda 

merupakan sebuah model regresi yang menggunakan lebih dari dua variabel, dimana 

fungsinya digambarkan sebagai berikut : 

 

 

 Fungsi dari analisis regresi linier berganda yang digunakan dalam penelitian ini 

digambarkan sebagai berikut : 

 Y1  = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 +  e 

 Di mana : 

 Y1  = Kepuasan Pelanggan 

 a  = Konstanta 

 X1  = Outcome Value 

 X2  = Process Value 

Y = f(X) 
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 X3  = Shopping Enjoyment 

 b1,b2,b3 = Koefisien regresi variabel Customer Value 

 e  = Faktor gangguan 

Pengolahan data dilakukan dengan bantuan software SPSS. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas 

Menurut Harun Al Rasid (2004: 203), ada beberapa ketentuan untuk mengetahui 

tingkat validitas yang ada, yaitu: 

1. Jika r hitung positif serta r hitung > r tabel, maka butir atau variabel tersebut 

valid. 

2. Jika r hitung negatif dan r hitung < r tabel, maka butir atau variabel tersebut 

tidak valid. 

3. Jika r hitung > r tabel tetapi bertanda negatif, tetap tidak valid. 

 Disini r hitung untuk setiap item bisa dilihat pada kolom Corrected Item-Total 

Correlation. Sedangkan nilai r tabel, df =100-4=96, tingkat signifikan 5% didapat angka 

0,130577 (lihat lampiran r tabel). Berdasarkan hal tersebut, terlihat r hitung > r tabel, 

dan r hitung semuanya bertanda positif. Hal ini menunjukkan bahwa semua item sudah 

valid. 

Tabel 1. Hasil Uji Validitas 

No Variabel r hitung r Tabel Keterangan 

1 X1.1 0,496 0,130577 Valid 

2 X1.2 0,579 0,130577 Valid 

3 X2.1 0,440 0,130577 Valid 

4 X2.2 0,722 0,130577 Valid 

5 X2.3 0,703 0,130577 Valid 

6 X3.1 0,753 0,130577 Valid 

7 X3.2 0,702 0,130577 Valid 

8 X3.3 0,595 0,130577 Valid 

9 X3.4 0,551 0,130577 Valid 

10 Y1 0,711 0,130577 Valid 

11 Y2 0,755 0,130577 Valid 

12 Y3 0,716 0,130577 Valid 

13 Y4 0,542 0,130577 Valid 
           Sumber: data primer (Diolah kembali) 2017 
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Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas data dilakukan dengan membandingkan r alpha dengan r tabel, jika 

r alpha > r tabel maka butir-butir variabel tersebut sudah reliabel. 

Tabel 2. Perbandingan r Alpha Dan r Tabel 

Variabel r Alpha 
Syarat Reliabel 

(Santoso) 
Keterangan 

Outcome value 

Process value 

Shopping enjoyment 

0,686 

0,718 

0,840 

0,500 

0,500 

0,500 

Reliabel 

Reliabel 

Reliabel 

Sumber: data primer (diolah kembali) 2017 

 Oleh karena nilai r alpha > syarat, maka kuesioner yang diuji terbukti reliabel. 

Tabel 3. Rangkuman T Hitung Dan T Tabel Dan Nilai Koefisien Determinasi Dari 

Masing-masing Variabel Independen 

Variabel T hitung Sig T tabel Parsial r 

Signifikan 

atau tidak 

signifikan 

Outcome Value 2,941 0,004 1,661 0,287 Signifikan 

Proccess Value 4,618 0,000 1,661 0,426 Signifikan 

Shopping Enjoyment 5,378 0,000 1,661 0,481 Signifikan 

   Sumber: data primer (diolah kembali) 2017 

Berdasarkan tabel 22 di atas, maka dapat dilihat perbandingan antara         t hitung 

dan t tabel  yang menunjukkan bahwa dari tiga variabel independen ( X1, X2, X3), 

semuanya signifikan secara parsial pengaruhnya terhadap  perilaku pembelian 

konsumen. Hal tersebut dibuktikan dengan nilai t hitung semua variabel independen  ( X1, 

X2, X3 ) lebih besar dari t tabel  yaitu : t hitung (2,941;4,618;5,379) > t tabel  (1,661). 

Pada hipotesa kedua yang menyatakan bahwa outcome value merupakan faktor 

yang paling dominan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen adalah tidak terbukti 

benar, dimana nilai Standardized Coefficients variabel shopping enjoyment (X3) lebih 

besar dibandingkan dengan variabel independen lainnya. Hal ini terjadi karena 

perbedaan karakteristik responden, dimana responden pada penelitian sebelumnya 

merupakan masyarakat negara maju yang lebih mementingkan nilai produk itu sendiri 

daripada kesenangan yang dijalani. Selain itu perbedaan proses belanja, dimana 

penelitian sebelumnya menggunakan proses belanja online sedangkan pada penelitian 

ini obyek yang dipakai merupakan sistem belanja offline. 
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Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan untuk masing-masing variabel : 

a) Pengaruh outcome value (X1) terhadap kepuasan Konsumen pada Duta Mall 

Banjarmasin. Variabel ini dibentuk oleh variabel perbandingan antara indikator outcome 

value secara parsial berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan pelanggan. Hal ini 

dapat dilihat pada tabel diatas yaitu perbandingan antara t hitung dan t tabel  dimana    t hitung 

(2,941) > t tabel  (1,661) dimana t hitung > t tabel  yang menunjukkan pengaruh yang 

signifikan antara outcome value terhadap kepuasan pelanggan. 

 Besarnya kontribusi variabel outcome value terhadap kepuasan pelanggan 

dalam penelitian ini dapat kita ketahui dari nilai R parsial sebesar 0,287 yang berarti 

bahwa variabel outcome value memberikan kontribusi pada variabel Y yaitu kepuasan 

pelangan sebesar 28,7%. Yang artinya berpengaruh lemah. 

b) Pengaruh process value (X2) terhadap kepuasan pelanggan pada Duta Mall 

Banjarmasin. Variabel process value dibentuk oleh variabel perbandingan antara 

indikator-indikatornya yang berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan 

pelanggan Duta Mall Banjarmasin. Hal ini dapat dilihat pada tabel 24 yaitu 

perbandingan  t hitung dengan  t tabel dimana t hitung (4,618) > t tabel (1,661) sehingga terbukti 

t hitung > t tabel  dan menunjukkan pengaruh signifikan. 

 Nilai R parsial menunjukkan besarnya kontribusi dari variabel process value 

terhadap kepuasan pelanggan dimana dalam penelitian ini nilai R parsial adalah sebesar 

0,426 yang artinya bahwa kontribusi variabel process value terhadap perilaku 

pembelian sebesar 42,6%. Artinya berpengaruh sedang. 

c) Pengaruh shopping enjoyment (X3) terhadap kepuasan pelanggan pada Duta Mall 

Banjarmasin. Secara parsial variabel shopping enjoyment dibentuk oleh variabel 

perbandingan antara indikator-indikatornya yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap kepuasan pelanggan pada Duta Mall Banjarmasin. Dimana hal ini dapat dilihat 

dari tabel 24 yang menunjukkan perbandingan antara  t hitung dan t tabel  dimana  t hitung 

(5,378) > t tabel  (1,661). Karena t hitung > t tabel  maka dapat diketahui bahwa terdapat 

pengaruh yang signifikan. 

              Besarnya nilai kontribusi variabel shopping enjoyment  terhadap kepuasan 

pelanggan pada Duta Mall Banjarmasin dapat dilihat dari nilai R parsial dari variabel 

shopping enjoyment tersebut dimana nilai  Rparsial adalah 0,481 yang berarti kontribusi 

terhadap perilaku pembelian adalah sebesar 48,1%. Artinya berpengaruh sedang. 
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              Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan diperoleh nilai Standardized 

Coefficients dari shopping enjoyment sebesar 0,481 yang merupakan nilai terbesar 

dibandingkan dengan nilai dari variabel lainnya. Hal ini berarti variabel shopping 

enjoyment memiliki pengaruh yang paling dominan terhadapkepuasan pelanggan. Dari 

hasil tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa hipotesa kedua yang menyatakan bahwa 

outcome value memiliki pengaruh yang dominan terhadap kepuasan pelanggan pada 

Duta Mall Banjarmasin. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Hasil penelitian yang menunjukkan bahwa variabel yang paling mempengaruhi 

kepuasan pelanggan adalah shopping enjoyment. Hal ini dapat disikapi dengan 

menambah fasilitas-fasilitas yang bisa menyenangkan pelanggan seperti layout yang 

lebih menarik,  pemutaran musik, penambahan pengharum dan pendingin ruangan yang 

memadai serta hal-hal lain yang bisa membuat pelanggan lebih nyaman berada di Duta 

Mall Banjarmasin. 

Untuk process value pelanggan menginginkan agar tata letak kassa bisa lebih 

teratur agar tidak membingungkan dan lebih praktis jika pelanggan sendiri yang 

membawa produk ke kassa untuk melakukan transaksi. 

Meningkatkan outcome value bisa ditempuh dengan lebih memberikan potongan 

harga kepada pelanggan tertentu, misalnya menerbitkan kartu pelanggan yang berfungsi 

untuk memperoleh potongan khusus, Hal ini akan meningkatkan loyalitas pelanggan. 

Program ini bisa ditambah dengan variasi lain seperti potongan khusus untuk pelangan 

pemegang kartu yang sedang berulang tahun atau hal lain yang dianggap bisa membuat 

pelangan merasa diistimewakan. 

Semua strategi ini bisa menguatkan keunggulan bersaing Duta Mall dalam 

menghadapi persaingan yang makin ketat di industri pakaian jadi di Indonesia secara 

umum dan pasar Banjarmasin secara khususnya. 
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ABSTRAK 
Tujuan Penelitian ini adalah (1)  mengetahui persepsi masyarakat sebelum dan sesudah 

adanya pemberlakukan kantong plastik berbayar (2) mengetahui reaksi masyarakat 

dengan adanya pemberlakuan plastik berbayar. Populasi dalam penelitian ini adalah 

konsumen ritel pusat perbelanjaan modern studi konsumen di lingkungan Uniska MAB 

Banjarmasin dengan teknik pengambilan sampel menggunakan metode proportionate 

stratified random sampling menggunakan rumus Slovin. Metode pengumpulan data 

menggunakan angket atau kuesioner. Metode analisis data menggunakan uji instrument 

(validitas dan reliabilitas), statistic deskriptif dan uji hipotesis Uji Kruskall-Wallis, Uji 

Paired samples t Test dan Uji Sperman dan Kendall. Hasil penelitian untuk uji analisis 

reaksi konsumen setelah adanya larangan penggunaan kantong plastik sebagai kemasan 

di pusat perbelanjaan modern dengan nilai 0,860 menunjukkan hasil identik atau tidak 

berbeda secara signifikan. Hasil uji anasis persepsi konsumen sebelum dan sesudah 

adanya pelarangan pemberian kantong plastik dengan nilai uji 0,001 mengandung arti 

bahwa persepsi konsumen sebelum dan sesudah perlakuan adalah berbeda secara 

signifikan. Sedangkan hasil uji untuk reaksi dan persepsi konsumen tentang pelarangan 

pemberian kantong plastik sebagai kemasan dengan nilai 0,111 mengandung arti bahwa 

tidak terdapat hubungan antara reaksi dan persepsi tersebut.  disimpulkan bahwa 

konsumen dapat menerima kebijakan pemerintah tentang pelarangan pemberian kantong 

plastik di pusat perbelanjaan modern, namun konsumen sebagian masih belum 

menerima apabila pihak ritel (pusat perbelanjaan) tidak menyediakan kemasan untuk 

membawa barang belanja mereka.  

 

Kata Kunci : Persepsi, Reaksi, Kantong Plastik 

 

ABSTRACT 

The purpose of this study is (1) determine the public perception before and after the 

imposition of plastic bags is paid (2) know the public reaction to the imposition of paid 

plastic. The population in this study is the consumer retail shopping centers in the 

modern consumer studies Uniska MAB Banjarmasin sampling technique using 

proportionate stratified random sampling method using the formula Slovin. Methods of 

data collection using questionnaires or questionnaires. Methods of data analysis using a 

test instrument (validity and reliability), descriptive statistics and hypothesis testing 

Kruskal-Wallis test, Test Paired samples t test and Spearman and Kendall Test. The 

results of the research to test consumer reaction analysis after the ban on the use of 

plastic bags as packaging in modern shopping centers with a value of 0.860 indicates 

the result of identical or do not differ significantly. The test results anasis consumer 

perceptions before and after the ban on the provision of plastic bags with the test value 

of 0.001 means that consumer perceptions before and after treatment is significantly 
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different. While test results for the reactions and perceptions of consumers about the 

prohibition of the provision of plastic bags as packaging with a value of 0.111 means 

that there is no relationship between the reaction and perception. It can be concluded 

that the consumer can accept the government's policy on the prohibition of the provision 

of plastic bags in a modern shopping center, but most consumers still not received when 

the retail (shopping center) does not provide packaging to carry their shopping. 

 

Keywords: Perception, Reaction, Plastic Bags 

 

 

PENDAHULUAN 

          Plastik merupakan bahan yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia, 

terutama di negara berkembang. Dalam kehidupan sehari-hari hampir semua bahan 

yang kita temui terbuat dari plastik, seperti tempat tisue, rak sepatu, mainan anak-

anak,gantungan baju, tali, kantong  plastik dan sebagainya. Namun disamping 

kegunaannya tersebut pemakaian plastik dapat berdampak bagi kerusakan lingkungan.  

Akibat banyaknya dampak yang ditimbulkan karena penggunaan plastik maka terhitung 

sejak 21 Februari 2016, bersamaan dengan Hari peduli Sampah Nasional, pemerintah 

memberlakukan kebijakan baru. Melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan serta berdasarkan Surat Edaran Nomor SE-06/PSLB3-PS/2015 tentang 

Langkah Antisipasi Penerapan Kebijakan Kantong Plastik Berbayar pada Usaha Ritel 

Modern, pemerintah secara resmi menerapkan kantong plastik berbayar di pasar-pasar 

modern di Indonesia. Namun karena kebijakan Nasional tentang kantong plastik 

berbayar  tersebut dianggap kurang efektif maka pemerintah Kotamadya Banjarmasin 

mengeluarkan peraturan pelarangan penggunaan kantong plastik yang tertuang dalam 

Peraturan Walikota nomor 18/2016 yang berlaku sejak 1 Juni 2016. Kota Banjarmasin 

merupakan salah satu dari 23 kota di Indonesia yang menerapkan diet kantong plastik, 

namun baru kota Banjarmasin yang benar-benar melarang penggunaan kantong plastik 

di pusat perbelanjaan modern (Denny, 2017) 

 

METODE PENELITIAN 

               Populasi , Sampel dan Teknik Sampling 

      Menurut Djarwanto dan Subagyo (1996;107) populasi adalah jumlah keseluruhan 

obyek (satu-satuan/individu-individu) yang karakteristiknya hendak diduga.  Sehingga 

dapat dikatakan populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti dan 

mempunyai ciri-ciri tertentu. Sehubungan dengan definisi di atas maka populasi dalam 
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penelitian ini adalah seluruh individu (civitas akademika) Uniska MAB. 

        Untuk menentukan ukuran sampel dari suatu populasi digunakan pendekatan rumus 

Slovin dalam Uma S.(2000:49), dengan menggunakan rumus sebagai berikut: 

                        n =   

Dimana : 

n = ukuran sampel 

N = ukuran populasi 

e = kelonggaran 

Jumlah karyawan dan dosen di lingkungan Uniska sebanyak 400 orang, sehingga 

jumlah sampel adalah : 

                        n =  

n = 80 orang mahasiswa 

Jadi, sampel dalam penelitian ini sebanyak 80 orang  

  Teknik Pengumpulan Data  

         Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, dengan 

menggunakan skala Likert.  Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, 

dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial (Sugiono, 

2006). Jawaban terhadap setiap instrument pertanyaan yang menggunakan skala Likert 

mempunyai tingkatan dari sangat positif sampai sangat negatif. Sehingga setiap jawaban 

responden akan diberi skor 1-4. Pemberian skor pada masing-masing butir pertanyaan 

adalah sebagai berikut :  setuju dengan skor 4, kurang setuju dengan skor 3, ragu-ragu 

dengan skor 2, tidak setuju dengan skor 1. 

Uji Validitas dan Reliabilitas  

 Uji validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji validitas item, yaitu 

menguji validitas terhadap kualitas itemnya. Caranya adalah dengan menghitung 

korelasi antara setiap item dengan skor total tes sebagai kriteria validitasnya. Menurut 

Azwar (2000:153) bahwa koefisien validitas sistem dari suatu variabel dikatakan valid 

jika mempunyai koefisien ≥ 0,3 

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban koresponden terhadap pertanyaan yang 

diajukan bersifat konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Menurut Azwar (2000: 153) 

tujuan pengujian reliabilitas adalah proses menguji butir-butir pertanyaan kuesioner 

apakah sudah reliabel atau belum. Jika butir-butir pertanyaan sudah reliabel, berarti 

butir-butir tersebut sudah bisa mengukur faktornya. Pengukuran reliabilitas dilakukan 
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dengan menggunakan koefisien Alpha Chronbach (α). Biasanya reliabilitas suatu 

instrument dapat diterima jika memiliki Alpha Chronbach minimal 0,6 

   Hipotesis Penelitian 

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini dengan menggunakan uji beda Kruskall-Walis, 

Uji Paired Samples t Test, Uji Sperman dan Kendall 

Hipotesis dalam penelitian ini terbagi atas 3 pengujian : 

 Hipotesis untuk pengujian reaksi dan persepsi masyarakat: 

H  tidak terdapat perbedaan reaksi dan persepsi masyarakat sebelum dan sesudah 

adanya pemberlakuan pelarangan kantong plastik sebagai kemasan di pusat 

perbelanjaan modern 

     H   terdapat perbedaan reaksi dan persepsi masyarakat sebelum dan sesudah adanya 

pemberlakuan pelarangan kantong plastik sebagai kemasan di pusat perbelanjaan 

modern 

 Hipotesis untuk pengujian reaksi masyarakat : 

a. Jika X2  hitung < X2  tabel, maka Ho diterima (H1  ditolak), berarti masyarakat 

secara umum menolak pemberlakuan plastik berbayar. 

b. Jika X2  hitung > X2  tabel, maka Ho ditolak (H1  diterima), berarti masyarakat  

secara   umum   mendukung  pemberlakuan plastik berbayar. 

*  Hipotesis untuk menguji hubungan antara persepsi dengan reaksi masyarakat 

 a. Jika X2  hitung < X2  tabel, maka Ho diterima (H1  ditolak), berarti tidak terdapat 

hubungan antara persepsi dan reaksi masyarakat terhadap pemberlakuan pelarangan 

penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan modern . 

b. Jika X2  hitung > X2  tabel, maka Ho ditolak (H1  diterima), berarti terdapat 

hubungan antara persepsi dan reaksi masyarakat terhadap pemberlakuan pelarangan 

penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjan modern. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

         Uji Kruskall-wallis digunakan untuk menguji reaksi dan persepsi 

masyarakat terhadap pelarangan penggunaan kantong plastik sebagai kemasan di 

pusat perbelanjaan modern : 

 



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN UNISKA TAHUN 2017    ISBN : 978-602-71393-6-7 
  

520 

 

Tabel 1. Hasil Analisis Uji Kruskal Wallis 

No Variabel Asymp. 

Sig. 
Kesimpulan Penjelasan 

1 Reaksi Masyarakat 0.860 Ho     diterima Reaksi Masyarakat  

terhadap penggunaan 

kantong plastik identik atau 

tidak berbeda secara 

signifikan 

2 Persepsi Masyarakat 

Terhadap Penggunaan 

Kantong Plastik di 

Pasar Modern 

0.006 Ho ditolak Persepsi Masyarakat  

terhadap penggunaan 

kantong plastik berbeda   

secara signifikan 

3 Persepsi Masyarakat 

Terhadap Dampak 

Penggunaan Kantong 

Plastik  Terhadap 

Lingkungan  

0.001 Ho ditolak Persepsi Masyarakat  

terhadap dampak 

penggunaan kantong plastik  

berbeda  secara signifikan 

Sumber : Kuesioner (diolah kembali) 2017 

 

Berdasarkan hasil analisis dengan uji Kruskal-Wallis dengan dirumuskan bahwa 

hipotesis Ho menyatakan bahwa reaksi dan persepsi masyarakat terhadap pelarangan 

penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan modern identik atau tidak berbeda 

secara signifikan, H1 menyatakan bahwa reaksi dan persepsi masyarakat terhadap 

pelarangan pengunaan kantong plastik sebagai kemasan berbeda secara signifikan, 

dengan syarat jika probabilitas signifikan > 0,05 maka Ho diterima , sebaliknya apabila 

probabilitas signifikan < 0,05 maka hipotesisnya ditolak. Hasil analisis menunjukkan 

bahwa untuk reaksi masyarakat nilai signifikansi adalah 0,860 atau lebih besar dari 0,05 

sehingga Ho diterima dengan kesimpulan bahwa reaksi masyarakat setelah adanya 

pelarangan penggunaan kantong plastik sebagai kemasan adalah identik atau tidak 

berbeda secara signifikan. Hasil analisis persepsi masyarakat menunjukkan nilai 0,006 

atau lebih kecil dari nilai alpha 0,05 sehingga kesimpulannya persepsi masyarakat 

tentang kemasan kantong plastik di pusat perbelanjaan modern Ho ditolak yang 

mempunyai arti bahwa persepsi masyarakat berbeda secara signifikan. Sedangkan hasil 

persepsi masyarakat terhadap dampak pengunaan kantong plastik sebagai kemasan 

terhadap lingkungan menunjukkan nilai sebesar 0,001, lebih kecil dari nilai alpha 0,05 

sehingga kesimpulannya bahwa persepsi masyarakat berbeda secara signifikan. 

Berdasarkan hasil uji Kruskal-Wallis tersebut untuk reaksi masyarakat 

menunjukkan bahwa masyarakat dapat menerima atau setuju dengan adanya kebijakan 
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pemerintah tentang pelarangan penggunaan kantong plastik sebagai kemasan di pusat 

perbelanjaan modern. Hal tersebut sejalan dengan hasil survei yang dilakukan YLKI di 

Jakarta dari 6 Maret – 1 April 2016 menunjukkan bahwa sebagian besar responden tidak 

lagi menggunakan kantong plastik sebagai kemasan (http:kompas.com, 2016).  Terkait 

hasil analisis tentang persepsi masyarakat tentang keberadaan kantong plastik sebagai 

kemasan di pusat perbelanjaan modern menunjukkan hasil bahwa sebagian masyarakat 

belum dapat menerima apabila pusat perbelanjaan modern tidak memberikan pelayanan 

berupa kemasan untuk membawa barang belanjaan mereka, karena mereka menganggap 

pemberian kemasan untuk membawa barang belanjaan merupakan bentuk pelayanan 

kepada konsumen. Hasil penelitian ini sejalan dengan tulisan Nursyifani 

(http:///bisnis.com/bisnis-indonesia/read/20131116 /250/187285/diet-plastik-yuk) yang 

menyatakan bahwa sebagian konsumen menganggap bahwa kantong plastik belanjaan 

adalah hak konsumen dan dengan tidak memberikan kantong belanjaan kepada 

konsumen atau dengan memungut biaya tambahan, merupakan upaya retailer untuk 

menambah keuntungan. Sedangkan hasil analisis yang menunjukkan persepsi 

masyarakat terhadap dampak penggunaan kantong plastik bagi lingkungan yang 

menunjukkan perbedaan bahwa sebagian masyarakat belum memahami tentang dampak 

penggunaan kantong plastik bagi lingkungan hidup atau dengan kata lain belum ada 

kesadaran tentang bahaya kantong plastik bagi lingkungan. 

Dalam penelitian ini untuk menguji reaksi masyarakat terhadap pelarangan 

penggunaan kantong plastik sebagai kemasan di pusat perbelanjan modern digunakan 

uji Paired Samples t Test : 

Tabel 2. Hasil Analisi Uji Paired sampel t Test 

Uraian Sig.  

(2-tailed) 

Kesimpulan 

Persepsi  masyarakat terhadap penggunaan 

kantong plastik sebelum dan sesudah adanya 

larangan 

0.001 -   Probabilitas Sig. (2-

tailed) < 0.005, maka H0 

ditolak. 

-    Ada perbedaan yang 

signifikan antara Persepsi 

masyarakat terhadap 

penggunaan kantong 

plastik sebelum dan 

sesudah adanya larangan 

 

Sumber : Kuesioner (diolah kembali) 2017 
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Uji Paired Samples t Test dengan kriteria pengujian atau keputusan Ho diterima 

jika signifikansi t hitung > 0,05, sebaliknya jika signifikansi t hitung < 0,05 maka 

keputusa Ho ditolak. Berdasarkan hasil analisis  bahwa nilai signifikansi 0,001 < 0,05 , 

mengandung arti bahwa Ho ditolak atau persepsi masyarakat sebelum dan sesudah 

adanya pelarangan adalah berbeda secara signifikan. Menurut Maulana (2009) perilaku 

manusia adalah semua tindakan dan aktifitas manusia, baik yang dapat diamati langsung 

maupun yang tidak dapat diamati oleh pihak luar. Rangsangan atau stimulus dan repons 

atau reaksi merupakan dua faktor utama yang membentuk perilaku dalam diri 

seseorang. Stimulus merupakan faktor eksternal sedangkan respons merupakan faktor 

internal. Faktor eksternal yang merupakan faktor terbesar peranannya dalam 

membentuk perilaku manusia adalah faktor sosial dan budaya. Sedangkan faktor 

internal yang menentukan seseorang itu merespons stimulus dari luar adalah perhatian, 

pengamatan, persepsi, motivasi, fantasi dan sugesti (Notoatmodjo, 2005). Persepsi dan 

reaksi atau respons merupakan bagian dari adanya rangsangan atau stimulus yang 

berpengaruh dan membentuk perilaku manusia.  Persepsi sendiri dapat didefinisikan 

sebagai suatu proses dengan mana seorang menyeleksi, mengorganisasikan, dan 

menginterprestasikan stimuli ke dalam suatu gambaran dunia yang berarti dengan 

menyeluruh (Simamora, Bilson, 2002;102). Pelarangan pengunaan kantong plastik 

sebagai kemasan di pusat perbelanjaan modern di kotamadya Banjarmasin merupakan 

stimulus atau rangsangan yang menimbulkan persepsi dan reaksi masyarakat. 

Uji Sperman dan Kendall digunakan utuk menguji apakah ada hubungan antara 

variabel-variabel yang diuji.  

Tabel 3. Hasil Analisis Uji Sperman dan Kendall 

No Variabel Angka 

Koefisien 

Korelasi 

Probabilitas Kesimpulan 

1 Reaksi dengan Persepsi 

Masyarakat Terhadap 

Penggunaan Kantong 

Plastik di Pasar Modern 

0.111 0.111 H0 diterima, ada 

korelasi positif 

2 Reaksi dengan Persepsi 

Masyarakat Terhadap 

Dampak Penggunaan 

Kantong Plastik 

0.590 0.000  H0 ditolak, tidak 

ada korelasi 

3 Reaksi dengan Sikap 

Konsumen Terhadap 

0.023 0.800 H0 diterima, ada 

korelasi positif 
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Penggunaan Kantong 

Plastik 

4 Persepsi Masyarakat 

Terhadap Penggunaan 

Kantong Plastik di Pasar 

Modern dengan Persepsi 

Masyarakat Terhadap 

Dampak Penggunaan 

Kantong Plastik  

0.204 0.032 H0 ditolak, tidak 

ada korelasi . 

5 Persepsi Masyarakat 

Terhadap Penggunaan 

Kantong Plastik di Pasar 

Modern dengan Sikap 

Kosumen  

0.327 0.001 H0 diterima, tidak 

ada korelasi 

6 Persepsi Masyarakat 

Terhadap Dampak 

Penggunaan Kantong 

Plastik Bagi Lingkungan 

dengan Sikap Kosumen 

0.365*) 0.000 *) H0 diterima, tidak 

ada korelasi 

Sumber : Kuesioner (diolah kembali) 2017 

 

Dalam pengujian ini nilai probabilitas untuk reaksi dan persepsi tentang pelarangan 

penggunaan plastik sebagai kemasan menunjukkan nilai 0,111 >0,05 dengan angka 

korelasi positif , mengandung arti bahwa Ho diterima, tidak terdapat hubungan antara 

reaksi dan persepsi tentang pelarangan penggunaan plastik sebagai kemasan di pusat 

perbelanjaan modern.  Hasil analisis reaksi dan persepsi terhadap dampak pengunaan 

kantong plastik terhadap lingkungan 0,000 < 0,01 dengan korelasi lemah, mengandung 

arti bahwa Ho ditolak, terdapat hubungan antara reaksi dan persepsi tersebut. Hasil 

analisis reaksi konsumen terhadap pelarangan penggunaan plastik sebagai kemasan 

dengan sikap konsumen terhadap kantong plastik di pusat perbelanjaan modern 

mempunyai nilai 0,800 > 0,05 dengan nilai korelasi positif, mengandung arti tidak 

terdapat hubungan antara reaksi dan sikap. Hasil analisis persepsi konsumen terhadap 

penggunaan kantong plastik di pusat perbelanjaan modern dengan persepsi konsumen 

terhadap dampak penggunaan plastik terhadap lingkungan menghasilkan nilai 0,032 < 

0,01 dengan nilai korelasi lemah,  mengandung arti terdapat hubungan antara dua 

persepsi tersebut. Hasil analisis persepsi konsumen terhadap penggunaan kantong 

plastik di pusat perbelanjaan modern dengan sikap konsumen menghasilkan nilai 0,001 

< 0,01 dengan nilai korelasi sangat lemah, mengandung arti bahwa  terdapat hubungan 
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antar persepsi dan sikap tersebut. Hasil analisis persepsi konsumen terhadap dampak 

penggunaan plastik terhadap lingkungan dengan sikap konsumen  menghasilkan nilai 

0,000 < 0,001 dengan nilai korelasi sangat lemah, mengandung arti bahwa terdapat 

hubungan antara persepsi dengan sikap tersebut. Ketidak adanya hubungan hasil analisis 

Sperman dan Kendall untuk analisis yang pertama disebabkan karena reaksi masyarakat 

terhadap pemberlakuan pelarangan penggunan kantong plastik sebagai kemasan 

dipengaruhi oleh persepsi masyarakat terhadap pelarangan tersebut. Persepsi 

masyarakat sendiri dipengaruhi karena terjadinya komunikasi antara individu 

masyarakat. Jadi dalam hal ini reaksi  terjadi karena adanya stimulus berupa persepsi. 

Masyarakat mempersepsikan pelarangan yang diberlakukan, apabila pelarangan tersebut 

telah lama diketahui (disosialisasikan) dan adanya kesiapan pihak-pihak yang terkait 

(retail/pusat perbelanjaan modern) maka masyarakat akan memberikan reaksi yang 

positif, sebaliknya apabila pelarangan yang diberlakukan belum banyak masyarakat 

yang mengetahuinya dan pihak-pihak yang terkait kurang mendukung program 

pemerintah tersebut maka masyarakat akan memberikan reaksi yang negatif.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil peneltian berupa analisis yang telah dilakukan, maka dapat dapat 

disimpulkan sebagai berikut : 

1. Untuk reaksi masyarakat nilai signifikansi adalah 0,860 atau lebih besar dari 

alpha 0,05 sehingga Ho diterima dengan kesimpulan bahwa reaksi masyarakat setelah 

adanya pelarangan penggunaan kantong plastik sebagai kemasan adalah identik atau 

tidak berbeda secara signifikan. Hasil analisis persepsi masyarakat menunjukkan nilai 

0,006 atau lebih kecil dari nilai alpha 0,05 sehingga kesimpulannya persepsi masyarakat 

tentang kemasan kantong plastik di pusat perbelanjaan modern Ho ditolak yang 

mempunyai arti bahwa persepsi masyarakat berbeda secara signifikan. Sedangkan hasil 

persepsi masyarakat terhadap dampak pengunaan kantong plastik sebagai kemasan 

terhadap lingkungan menunjukkan nilai sebesar 0,001, lebih kecil dari nilai alpha 0,05 

sehingga kesimpulannya bahwa persepsi masyarakat berbeda secara signifikan. Hasil 

analisis tersebut menunjukkan bahwa secara umum konsumen (masyarakat) dapat 

menerima kebijakan pemerintah tentang pelarangan penggunaan plastik sebagai 

kemasan di pusat perbelanjaan modern, akan tetapi masih ada sebagian yang konsumen 
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yang menganggap bahwa pusat perbelanjaan modern harus menyediakan kemasan 

plastik bagi konsumennya karena mereka menganggap bagian dari pelayanan terhadap 

konsumen. 

2. Berdasarkan hasil analisis uji Paired Samples t Test bahwa nilai signifikansi 

0,001 < 0,05 , mengandung arti bahwa Ho ditolak atau persepsi masyarakat sebelum 

dan sesudah adanya pelarangan adalah berbeda secara signifikan. 

3. Dalam pengujian ini nilai probabilitas untuk reaksi dan persepsi tentang 

pelarangan penggunaan plastik sebagai kemasan menunjukkan nilai 0,111 >0,05 dengan 

angka korelasi positif , mengandung arti bahwa Ho diterima, tidak terdapat hubungan 

antara reaksi dan persepsi tentang pelarangan penggunaan plastik sebagai kemasan di 

pusat perbelanjaan modern. 

Saran 

Berdasarkan hasil kesimpulan maka peneliti menyarankan : 

2. Perlu adanya sosialisasi  keseluruh lapisan masyarakat tentang pelarangan penggunaan 

kantong plastik sebagai kemasan di pusat perbelanjaan modern (ritel) serta edukasi 

tentang dampak penggunaan kantong plastik bagi lingkungan sehingga konsumen 

(masyarakat) lebih siap dan memahami dalam menerima kebijakan tersebut, karena 

dewasa ini telah banyak ritel yaitu hampir diseluruh wilayah kota Banjarmasin, baik di 

pusat kota maupun di daerah pinggiran.  

3. Perlu adanya kesiapan dari pihak ritel (pusat perbelanjaan modern) untuk melaksanakan 

kebijakan pemerintah tentang pelarangan penggunaan plastik sebagai kemasan dalam 

bentuk menyediakan kemasan pengganti kantong plastik, contohnya kardus atau 

kemasan daur ulang, karena pemberian kemasan untuk barang belanja konsumen 

merupakan salah satu bentuk pelayanan kepada konsumen yang pada akhirnya akan 

meningkatkan nilai jual ritel tersebut dimata konsumen. 

4. Untuk penelitian selanjutnya peneliti menyarankan agar dapat membedakan 

konsumen atas jenis kelamin dan pekerjaan, karena faktor tersebut sangat 
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mempengaruhi dalam keputusan pembelian selain itu perlu memperluas responden 

penelitian karena pangsa pasar usaha ritel atau pusat perbelanjaan modern sudah 

semakin luas. 

DAFTAR PUSTAKA 

Anonimous. 2016. Plastik. (Online). (http://id.wikipedia.org/wiki/Plastik, diakses pada 

11 Agustus 2016) 

Anonimous. 2016. Ancaman Bencana Di Balik Kantong Plastik. (Online). 

(http://kompas.com//Ancamanbencanadibalikkantongplastik, diakses pada 11 

Agustus 2016) 

         Azwar, Saifuddin, 2000,Reliabilitas dan Validitas, Pustaka Pelajar, Yogyakarta 

Lerdy, L & Anityasari, M. (2011). Permodelan Consumer Acceptance Terhadap Produk 

Pengganti Tas plastik dengan Metode SEM. (Studi Kasus Konsumen Ritel di 

Surabaya). ITS, Surabaya. 

Maulana  Heri  DJ.  2009.  Promosi  Kesehatan. Jakarta:    Penerbit    Buku    

Kedokteran       EGC 

Notoatmodjo S. 2005. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta. 

          Nursyifani (http:///bisnis.com/bisnis-indonesia/read/20131116 /250/187285/diet-

plastik-yuk. Diakses 16 Agustus 2016) 

Prasetia Wati, Tutut, 2004. Persepsi dan Reaksi Masyarakat Lokal Terhadap 

Keberadaan Rice Processing Unit (RPU) di Kutai Kertanegara. EPP vol1 No.1. 

PS Ekonomi Pertanian,Fakulyas Pertanian Universitas Mulawarman. 

Rahmat, Jallaludin. 1990. Psikologi Komunikasi. Bandung: Remaja Karya. 

Robbins, Stephen P.,  1996. Perilaku Organisai : Konsep,  Kontroversi, aplikasi, edisi 

Bahasa Indonesia, Jakarta : PT. Prenhalindo, 
Vindiasari Yunizha,http://kseugm.org/berdiri-dengan dua-kaki-di-kebijakan-kantong-

plastik-berbayar (diakses tanggal 30 Agustus 2016) 

Walgito, Bimo. 1989. Pengantar Psikologi Umum. Surabaya: Bina Ilmu. 

Sarwono Wirawan, Sarlito DR., 1976. Pengantar Umum Psikologi, Jakarta : P T. Bulan 

Bintang, 

Sekaran, Uma, 1992, Research Method for Business, Southern Illinois University at 

Carbonde 

Simamora, Bilson. 2002. Panduan Riset Perilaku Konsumen. PT Gramedia Jakarta 

 Sri Noviyanti, http:Kompas.com. Ancaman Bencana dibalik Kantong plastik (diakses 

tanggal 16 Agustus 2016) 

Schiffman, L.G., & Kanuk. L. (2007). Perilaku konsumen. Jakarta: PT. Index. 

Sulchan  M,  Endang  NW.  2007. Keamanan Pangan kemasan Plastik dan Styrofoam. 

MKI, 57(2) 

 

 

 

 

 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Plastik
http://kompas.com/Ancamanbencanadibalikkantongplastik,


PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN UNISKA TAHUN 2017    ISBN : 978-602-71393-6-7 
  

527 

 

Analisis Pengaruh Nilai Jasa Terhadap Kepuasan Peserta Didik Pada  

Lembaga Pendidikan dan Keterampilan  Kharisma Banjarmasin 
 

 

Apriya Santi dan Rina 

Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Kalimantan 

E-mail : apriya.santi@yahoo.com  

 

ABSTRAK 

Evaluasi terhadap nilai jasa dapat membangun kepercayaan dan persepsi positif dalam 

upaya memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nilai jasa bagi peserta  didik terhadap 

lembaga pendidikan dan keterampilan merupakan salah satu faktor kunci  dalam 

membangun hubungan jangka panjang  dan dapat dijadikan salah satu sumber  

keunggulan kompetitif  bagi lembaga pendidikan dan keterampilan  dalam memelihara 

dan menarik minat  peserta didik.   Tujuan penelitian ini adalah mengetahui dan 

menganalisis pengaruh nilai jasa  terhadap kepuasan peserta didik pada Lembaga 

Pendidikan dan Keterampilan Kharisma Banjarmasin. Dengan menggunakan metode 

Purposive Sampling, terdapat 44 orang sampel sebagai responden dari seluruh populasi 

peserta didik pada LPK Kharisma. Teknik analisis yang digunakan adalah Regresi 

Linier Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang positif  

dan signifikan antara  nilai jasa terhadap kepuasan peserta didik pada LPK Kharisma 

Banjarmasin. 

 

Kata Kunci : Nilai Jasa, Kepuasan. 

 

ABSTRACT 

The evaluation of the service value can build trust and positive perception in an effort to 

give satisfaction to the customers. Service value in this case is one of key factors in 

building long-term relationships and can be used as a source of competitive advantage 

for educational institutions and skills in maintaining and attracting learners.  The 

purpose of this study was to determine and analyze the influence of service value to 

satisfaction of students at the Educational Institutions and Skills Kharisma Banjarmasin. 

By using purposive sampling method, there are 44 samples of respondents from the 

entire population of students in LPK Kharisma. The analysis technique used is the 

Simple Linear Regression. The result showed that there is a positive and significant 

correlation between the service value to the satisfaction of learners. 

 

Keywords: Service Value, Satisfaction. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Meningkatnya tuntutan terhadap tingkat pendidikan dan keahlian di 

masyarakat khususnya dunia kerja menjadi alasan mengapa  keberadaan lembaga 



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN UNISKA TAHUN 2017    ISBN : 978-602-71393-6-7 
  

528 

 

pendidikan dan keterampilan pada tingkat yang lebih tinggi dipandang sangat 

penting. Berbagai lembaga pendidikan dan keterampilan tersedia dengan 

bermacam pilihan bidang kompetensi sesuai dengan minat masyarakat, dengan 

tujuan untuk mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang memiliki 

kompetensi tinggi. 

Lembaga pendidikan dan keterampilan dengan  kualitas yang baik dapat 

menciptakan persepsi positif terhadap penciptaan nilai  jasa yang merupakan salah 

satu faktor kunci  dalam membangun hubungan jangka panjang  dengan pelanggan.  

Nilai jasa pun dapat dijadikan salah satu sumber  keunggulan kompetitif  bagi 

lembaga pendidikan dan keterampilan  dalam memelihara dan menarik minat  

peserta didik, karena  jika persepsi terhadap nilai ini menurun maka pelanggan  

akan berfikir untuk berpindah ke lembaga  lain yang dianggap dapat memenuhi 

ekspektasi mereka. Seberapa besar service value lembaga pendidikan dan 

keterampilan bagi peserta didik  diukur dari lima dimensi yang dioperasionalkan 

untuk menilai persepsi pelanggan terhadap nilai jasa yaitu kualitas, biaya secara 

moneter, biaya non moneter, reputasi dan respon emosional (Zeithaml 1988 dalam 

Mohammad 2012). 

Jika perkiraan peserta didik terhadap LPK  yang mereka pilih saat ini dalam 

memenuhi kebutuhan pendidikan dan keterampilannya ternyata terpenuhi jika 

dibandingkan dengan pengorbanan yang mereka keluarkan, maka LPK memiliki  

service value yang tinggi bagi peserta dan akan memiliki efek positif terhadap 

kepuasan mereka secara keseluruhan, hal ini sesuai dengan  penelitian yang telah 

dilakukan oleh Setiawati & Putri (2012) maupun  Raza et.al. (2012). 

Dalam penelitian ini, peneliti memilih melakukan studi penelitian pada LPK 

Kharisma, karena program pendidikan dan pelatihan atau jurusan yang ditawarkan 

oleh LPK ini dianggap mewakili trend kebutuhan dunia kerja saat ini. LPK 

Kharisma sebagai lembaga pendidikan dan keterampilan dengan masa pendidikan 

satu tahun dan diakhiri dengan program pemagangan dengan tujuan menyiapkan 

sumber daya manusia yang siap bersaing di dunia kerja maupun mampu 

berwirausaha. Tetapi peneliti  melihat adanya beberapa kesenjangan antara 

fenomena di lapangan dengan fenomena bisnis yang terjadi pada lembaga 
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pendidikan dan keterampilan ini yaitu adanya kecenderungan penurunan jumlah 

peserta didik pada beberapa tahun terakhir. 

Penurunan jumlah peserta didik terjadi selama beberapa tahun terakhir bila 

dibandingkan dengan tahun dasar, menurunnya jumlah peserta ini terjadi hampir 

pada seluruh program yang ditawarkan oleh LPK Kharisma Banjarmasin, rata-rata 

penurunannya adalah 60% setiap tahunnya. Penurunan jumlah peserta didik yang 

terjadi pada  LPK di atas  diduga terjadi karena kurangnya kualitas yang diberikan, 

persepsi peserta didik terhadap reputasi LPK dan penilaian positif  mereka  

terhadap LPK. sehingga berdampak pula pada menurunnya kepuasan peserta didik  

terhadap LPK. 

Fenomena nyata, hasil survey yang nampak bertentangan dengan penurunan 

jumlah peserta didik pada lembaga pendidikan  dan keterampilan di atas adalah : 

Pertama, pemerintah provinsi Kalimantan Selatan menyatakan bahwa saat ini 

wilayah Kalimantan Selatan memerlukan sekitar 10 ribu tenaga kerja untuk 

berbagai sektor (www.antaranews.com). Padahal lembaga pendidikan dan 

keterampilan merupakan tempat yang tepat untuk mempersiapkan calon tenaga 

kerja agar memiliki skill dalam jangka waktu yang relatif  lebih singkat bagi 

masyarakat.      

Kedua, LPK  memiliki peluang pasar yang cukup besar di Kalimantan Selatan 

Dapat  dibuktikan  dengan data emperis berikut ini, bahwa dari 311,2 ribu angkatan  

kerja di kota Banjarmasin, jumlah pengangguran yang seharusnya dapat mengikuti 

pendidikan non formal sebesar 22,2 ribu dengan tingkat pengangguran terbuka atau 

perbandingan antara jumlah pencari kerja dengan jumlah angkatan kerja sebesar 

7,14 %. Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 16 – 18 tahun yang 

setelah tamat sekolah akan menjadi pasar potensial  bagi LPK sebesar 63,49 artinya 

hanya 63 orang dari 100 orang pada kelompok usia tersebut yang tetap menimba 

ilmu di pendidikan formal. Sedangkan angka partisipasi perguruan tinggi hanya 

sebesar 17,28 (www.bps.go.id).  Potensi ini dapat dimanfaatkan oleh LPK untuk 

jeli melihat peluang pasar. 

Ketiga, adanya Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang 

menyatakan bahwa pendidikan non formal dapat dihargai setara dengan hasil 

program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh 

http://www.bps.go.id/
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lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu 

pada standar nasional pendidikan (www.bapsi.undip.ac.id).  

Keempat, walaupun telah banyak penelitian dilakukan di perguruan  tinggi  

tetapi peneliti belum menemukan penelitian tentang nilai jasa pada lembaga 

pendidikan dan keterampilan yang wilayah operasionalnya berada di Banjarmasin. 

Berdasarkan beberapa  fenomena yang nampak bertentangan tersebut, 

dilakukan penelitian apakah  terdapat  faktor  lain  yang  dapat mempengaruhi  

kecenderungan penurunan jumlah peserta didik pada lembaga pendidikan dan 

keterampilan, maka peneliti  melakukan riset terhadap pengaruh nilai jasa (service 

value) terhadap kepuasan peserta didik pada lembaga pendidikan dan keterampilan  

Kharisma  Banjarmasin. 

 Sesuai dengan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini 

adalah sebagai berikut : Apakah nilai jasa  (service value)  berpengaruh terhadap 

kepuasan peserta didik pada LPK Kharisma Banjarmasin? 

 Tujuan dari penelitian ini adalah: Mengetahui dan  menganalisis pengaruh  

nilai jasa (service value) terhadap kepuasan peserta didik. 

 

METODE PENELITIAN 

  Jenis Penelitian 

Ditinjau dari tujuannya, penelitian ini dikategorikan ke dalam explanatory 

research. Dilihat dari hubungan antar variabelnya, penelitian ini merupakan 

penelitian kausal atau sebab akibat. 

 Tempat Penelitian dan Unit Analisis 

      Tempat dilakukan penelitian ini adalah di Lembaga Pendidikan dan 

Keterampilan Kharisma Banjarmasin. Unit analisis dalam penelitian ini adalah 

peserta didik  pada LPK Kharisma Banjarmasin.  

 Populasi dan Sampel 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh peserta didik pada periode tahun 

2016-2017 dari semua jurusan yang ada di LPK Kharisma Banjarmasin, yang 

berjumlah 75 orang. Sampel dalam penelitian ini adalah 44 orang peserta didik yang 

dapat ditemui pada saat kuesioner dibagikan. Mereka adalah peserta didik  dengan 

masa pendidikan dan pelatihan rata-rata selama hampir satu tahun sehingga telah 

http://www.bapsi.undip.ac.id/
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mampu memberikan penilaian terhadap LPK yang mereka pilih.  Maka teknik 

pengambilan sampel yang sesuai  adalah dengan purposive sampling. 

 Pengukuran  

  Variabel yang diukur dalam penelitan ini yaitu nilai jasa, dengan  

menggunakan pertanyaan dalam bentuk kuesioner dan dibuat dalam bentuk 

pertanyaan dengan menggunakan skala Likert 1-4 yang diberi skor atau nilai 

sebagai berikut: 

       Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju (S), Sangat   Setuju(SS) 

 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dan wawancara non formal. 

Sumber data terdiri dari data primer berupa hasil kuesioner dan wawancara. Data 

sekunder berupa data-data yang dimiliki oleh  LPK dan hasil publikasi lain yang 

relevan dengan penelitian yang dilakukan.                            

 Metode Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam menganalisis pengaruh variabel independen terhadap 

variabel dependen adalah  Regresi Linier Sederhana.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas dan Reliabilitas 

Pengujian validitas dengan  jumlah responden sebanyak 44 orang, derajat kebebasan 

(df) = n-2 = 44 – 2 = 42. Nilai r tabel pada df = 42 dan signifikansi = 0,05 = 0,2973. 

Pada Output Corrected Item-Total Correlation terlihat bahwa semua nilai Corrected 

Item-Total Correlation dari butir pertanyaan bernilai lebih dari r tabel (0,2973) sehingga 

terbukti bahwa semua butir pertanyaan adalah Valid. 

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menggunakan koefisien Alpha Cronbach, 

dimana instrument dikatakan reliable jika nilai koefisien reliabilitas yang diukur adalah 

sebesar 0,6 atau lebih. Pada hasil uji reliabilitas menunjukkan  cronbach’s alpha bernilai 

0,845 (> 0,60) sehingga bisa terbukti bahwa data yang diolah memiliki reliabilitas yang 

baik. 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

Rasio Skewness dan rasio Kurtosis dapat dijadikan petunjuk apakah suatu data 

berdistribusi normal atau tidak. Sebagai pedoman, bila rasio kurtosis dan Skewness 
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berada di antara –2 hingga +2, maka distribusi data adalah normal.. Hasil uji normalitas 

dengan Rasio Skewness adalah - 0, 389/ 0,357 = -1,0868  dan Rasio Kurtosis adalah 

1,394 / 0,702 = 1,9864.  Karena Rasio Skewness -2<-1,0868<2 dan Rasio Kurtosis -

2<1,9864<2, maka dapat dikatakan data telah terdistribusi secara normal. 

2.Uji Outokorelasi 

Keputusan ada tidaknya autokorelasi adalah bila nilai DW berada di antara dU sampai 

dengan 4-dU maka koefisien autokorelasi sama dengan nol. Artinya, tidak ada 

autokorelasi.  nilai DW lebih kecil daripada dL, koefisien autokorelasi lebih besar 

daripada nol, artinya ada autokorelasi positif. Bila nilai DW lebih besar dari 4 - dL, 

koefisien autokorelasi lebih besar daripada nol, artinya ada autokorelasi negatif. 

Dengan n = 44, derajat kepercayaan = 5% dan dU =  1.5619 (Tabel Durbin Watson), 

sedangkan nilai DW adalah sebesar 1,607.  Dimana 4 – dU = 4 – 1,5619 = 2,4381.  DW 

> du  (1,607>1,5619) dan DW < (4-du) (1,607 < 2,4318) karena nilai DW berada 

diantara nilai dU dan 4-dU  1,5619<1,607<2,4381 maka dapat disimpulkan tidak 

terdapat autokorelasi 

3. Uji Multikolinieritas 

   Uji ini dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan variance inflation 

factor (VIF). Apabila nilai VIF lebih tinggi dari 0,10 atau VIF lebih kecil dari 10 maka 

dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieraitas Karena nilai VIF sebesar 1,0 (lebih 

kecil dari 10) maka dapat disimpulkan tidak terdapat gejala multikolinearitas 

4. Uji Heteroskedasitisitas 

Salah satu cara untuk melakukan uji heteroskedastisitas adalah dengan melakukan uji 

Glejser. Bila variabel penjelas secara statistic signifikan mempengaruhi residual maka 

dapat dipastikan  model ini memiliki masalah heteroskedastisitas. Dari hasil uji 

menunjukkan nilai  sebesar 0,711 bernilai tidak signifikan (>0,05) sehingga bisa 

disimpulkan model tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. 

5. Uji Liniearitas 

Suatu garis regresi dikatakan memiliki linieritas jika nilai Sig F>α(0,05). Dasar 

pengambilan keputusan dalam uji linearitas adalah jika nilai probabilitas >0,05, maka 

hubungan antara variabel X dengan Y adalah linear. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka 

hubungan antara variabel X dengan Y adalah tidak linear. Hasil uji linieritas 

menunjukkan  nilai F hitung = 1,021 dan lebih kecil daripada F Tabel dengan derajat 
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kepercayaan (0,05) sebesar 2,36  serta nilai signifikansi sebesar 0,427 (lebih besar dari 

0,05) maka dapat disimpulkan antara variabel dependen dan independen terdapat 

hubungan yang linear. 

Analisis dengan Regresi Linier Sederhana 

Tabel Hasil Uji 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B 

Std. 

Error Beta 

1 (Constant) 3.938 1.255   3.138 .003 

X .300 .078 .509 3.833 .000 

 Sumber : Data penelitian, diolah oleh peneliti (2016). 

 

Dari hasil uji tersebut  dapat ditentukan persamaan regresinya  sebagai berikut : 

Y = 3,938 + 0,300X 

Dari persamaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa koefisien regresi 

menunjukkan nilai positif sebesar 0,300 yang artinya apabila  nilai jasa  meningkat 

sebesar satu skor maka kepuasan juga meningkat sebesar 0,300. Koefisien bernilai 

positif  artinya ada hubungan positif atau searah antara nilai jasa dengan kepuasan. 

Selanjutnya Uji Koefisien Regresi Sederhana dilakukan untuk mengetahui apakah 

variabel independen (X) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen (Y). 

Dari output regresi di atas dapat diketahut nilai sig t < 0,05 . Nilai signifikansi semua 

komponen baik konstanta maupun variabel   independen lebih kecil dari 0,05 sehingga 

dapat disimpulkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel 

dependen. 

Analisis Hasil Penelitian 

Secara teoritis hasil ini selaras dengan  hasil penelitian sebelumnya yang 

dilakukan  oleh Setiawati & Putri (2012) dan  Raza et. al. (2012) bahwa nilai  jasa 

berpengaruh terhadap  kepuasan. Fenomena ini ditunjang dengan hasil deskripsi 

jawaban responden atas pernyataan tentang pentingnya  nilai jasa  (service value). 

 Implikasi Manajerial Hasil Penelitian 

Implikasi manajerial atas pentingnya nilai jasa (service value) : 
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1. Manajemen LPK  harus mampu menunjukkan kualitas yang baik lewat  

kompetensi dalam bidang yang ditawarkannya kepada peserta didik. Misalnya 

kompetensi instruktur, kompetensi staf  dan profesionalitas manajemen LPK dalam 

membantu menangani segala masalah yang dikemukakan peserta didik dalam proses 

pendidikan dan pelatihan hingga membantu mereka dalam mencari pekerjaan. 

2. Pihak manajemen LPK harus  memperhatikan bangunan fisik kampus 

seperti ruang kuliah dan ruang  perpustakaan, kelengkapan fasilitas dalam proses 

pendidikan dan pelatihan seperti LCD Projector, Laptop di laboratorium komputer,  alat 

praktek khususnya pada laboratorium otomotif dan admistrasi rumah sakit, hotspot  dan 

fasilitas penunjang seperti AC, penerang ruangan pada seluruh kelas dan menciptakan 

lingkungan kampus yang nyaman. Sehingga apa yang peserta didik dapatkan dianggap 

sebanding dengan biaya moneter dan non moneter yang telah mereka keluarkan. 

3. Manajemen LPK harus memiliki jam kerja yang pasti untuk pelayanan 

administrasi, staf berpenampilan rapi, personil yang jujur dan memiliki integritas 

terhadap pekerjaan sehingga menciptakan reputasi yang baik bagi LPK 

4. Manajemen LPK secepatnya merespon saran ataupun keluhan yang 

diberikan oleh peserta didik. Menyediakan kotak saran/keluhan yang diletakan di 

tempat-tempat yang mudah terlihat ataupun layanan customer care lewat telepon / sms  

sehingga memberikan kemudahan kepada para peserta didik yang ingin memberikan 

saran ataupun mengungkapkan keluhannya secara tertulis. Hal ini telah dilakukan oleh 

LPK Kharisma. 

 

Implikasi manajerial atas pentingnya satisfaction atau kepuasan : Manajemen 

LPK siap menerima segala  saran dan keluhan peserta didik dengan terbuka dan 

melakukan perbaikan atas saran dan keluhan tersebut dengan segera.  

 

KESIMPULAN  

Sesuai dengan hasil penelitian yang menunjukkan bahwa nilai jasa berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kepuasan peserta didik pada LPK Kharisma 

Banjarmasin, maka hal  ini memberikan kontribusi manajerial bagi pihak manajemen 

lembaga pendidikan dan keterampilan untuk melakukan evaluasi dan perbaikan secara 
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kontinyu terhadap indikator yang dapat menciptakan persepsi yang baik terhadap nilai 

jasa LPK bagi peserta didik. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini menempatkan sample berupa 50% dari populasi 70 orang atau sample 

dengan 35 responden di Kantor Rektorat Universitas Islam Kalimantan Muhammad 

Arsyad Al Banjary Banjarmasin. Metode Pengumpulan Data yang digunakan peneliti 

adalah observasi, kuesioner, dan dokumentasi. Setiap indikator membuat kuesioner 

masing-masing 3 pernyataan. Variabel Person Job Fit adalah 8 indikator untuk 

kuesioner sebanyak 24 pernyataan, kuesioner Budaya Kerja berisi 13 indikator dengan 

total 39 pernyataan, and Organizational Citizenship Behavior sebanyak 8 indikator 

dengan kuesioner 24 pernyataan. Secara keseluruhan ada 87 pernyataan kuesioner. 

Selanjutnya, regresi linear mengenalisis secara parsial dan simultan dengan Statistical 

Programe Social Sciencies (SPSS) software version 19.0. Hasil ditemukan bahwa 

Person Job Fit tidak signifikan dan tidak mempengaruhi Organizational Citizenship 

Behavior. Lebih jauh budaya kerja secara signifikan mempengaruhi Organizational 

Citizenship Behavior, dan juga sekaligus Person Job Fit dan Budaya Kerja secara 

signifikan mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior. 

Keyword : Person Job Fit, Budaya Kerja, Organizational Citizenship Behavior 

 

ABSTRACT 

This research assign samples are 50% of the population of 70 people or a sample of 35 

respondents on Rectorat Office Islamic of Kalimantan University Muhammad Arsyad 

Al Banjary Banjarmasin. Methods of Data collection in the researchers used is 

observation, questionnaire, and documentation. Each indicator made questionnaire 

respectively of 3 statement. Person Job Fit variables are 8 indicator to the questionnaire 

as many as 24 statement, Work Culture questionnaire contained 13 indicators with a 

total of 39 statements, and Organizational Citizenship Behavior as many as eight 

indicators with a questionnaire with 24 statements. Overall there are 87 statement 

questionnaire. Furthermore, linear regression analysis partial and simultaneous with 

Statistical Programe Social Sciencies (SPSS) software version 19.0. The result found 

that Person job fit is not significant and does not affect to Organizational Citizenship 

Behavior. Further work culture significantly influence to Organizational Citizenship 

Behavior, and as well as simultaneously Person job fit and work culture significantly 

influence to Organizational Citizenship Behavior. 

Keyword : Person Job Fit, Work Culture, Organizational Citizenship Behavior 
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PENDAHULUAN 

Beberapa sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan suatu perusahaan 

antara lain meliputi ; sumber daya manusia (SDM), sumber daya alam (SDA), finansial, 

dan Ipteks. SDA misalnya Karyawan penting bagi perusahaan karena selalu berperan 

aktif dalam setiap kegiatan di perusahaan. Karena peran karyawan begitu penting, maka 

pimpinan perusahaan perlu memperhatikan kesesuaian antara nilai individu dengan 

lingkungan perusahaan (Person Environment Fit atau PE-Fit). Edwards, dkk. 

(2010:488) menyatakan bahwa PE-Fit mencakup beberapa dimensi yaitu Person 

Organization Fit (PO Fit), Person Job Fit (PJ Fit), Person Group Fit (PG Fit), Person 

Vocation Fit (PV Fit) dan Person Reforms Fit (PR Fit). Dari sekian hal itu, penulis 

dalam hal ini hanya membahas tentang person job fit (PJ Fit), di samping juga tentang 

budaya kerja.  

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Berdasarkan hasil kajian dan analisis data maka penelitian ini termasuk dalam 

kategori penelitian sebab akibat (causal research). Penelitian sebab akibat  adalah 

penelitian yang mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara berbagai variabel. 

Adapun metode yang digunakan ialah Explanatory survey method (suatu metode 

penelitian survey yang bertujuan menguji hipotesis). Pengertian metode survey ini 

dibatasi pada pengertian survey, di mana informasi dikumpulkan dari sebagian populasi, 

seperti yang dikemukakan oleh Burhan Bungin (2009) bahwa : Umumnya pengertian 

survey dibatasi pada pengertian sampel, di mana informasi dikumpulkan dari sebagian 

populasi. 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas : obyek/subyek yang 

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2008). Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh Pegawai tetap Kantor Rektorat Universitas Islam 

Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin yang berjumlah 70 orang 

karyawan dari 166 orang Jumlah karyawan tetap di lingkungan Universitas Islam 

Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin. Penulis 

memberanikan diri menetapkan sampel penelitian sebanyak 50% dari populasi. Dengan 

demikian sampel penelitian ini dapatlah ditetapkan sebanyak 50% dari 70 orang atau 
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sebanyak 35 orang responden. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti ialah 

Observasi, angket, dan dokumentasi. Setiap indikator dibuatkan angket masing-masing 

sebanyak 3 pernyataan. Variabel Person Job Fit terdapat 8 indikator dengan angket 

sebanyak 24 pernyataan, Budaya Kerja terdapat 13 indikator dengan angket sebanyak 

39 pernyataan, dan Organizational Citizenship Behavior terdapat sebanyak 8 indikator 

dengan angket sebanyak 24 pernyataan. Secara keseluruhan terdapat angket sebanyak 

87 pernyataan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Uji Validitas  

Validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu instrumen angket 

(Ghozali, 2011). Suatu kuesioner dinyatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. 

Dinyatakan valid, apabila seluruh variabel memiliki nilai rhitung lebih besar dari rtabel. 

Dalam penelitian ini, semua instrumen pernyataan dinyatakan valid karena memiliki 

nilai rhitung yang lebih besar dari rtabel Product Moment sebesar 0,361.  

 

Uji Reliabilitas  
Reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu instrumen angket yang merupakan 

indikator dari variabel atau konstruk. Suatu angket dikatakan reliabel atau handal jika 

jawaban seseorang responden terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari 

waktu ke waktu (Ghozali, 2011). Cronbach Alpha (α) suatu variabel dinyatakan reliabel 

(handal) jika memiliki Cronchbach Alpha > 0,60. Pada penelitian ini, seluruh variabel 

dinyatakan reliabel karena memiliki nilai Cronchbach Alpha > 0,60.  

 

Uji Asumsi Klasik  

Ada 4 uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, uji normalitas, uji 

multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.  

 

Uji Normalitas  

Berdasarkan hasil dari uji normalitas dengan uji kolmogorov smirnov, diperoleh hasil 

sebagai berikut. Berdasarkan perhitungan, diperoleh Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 
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0.769 dengan probabilitas > 0.05, maka dapat dijelaskan bahwa data penelitian 

berdistribusi normal.  

 

Tabel 1. Uji Normalitas One Sample Kolmogorov Smirnov Test 
 
                                                                                                  Unstandardized 
                                                                                                  Residual 
 
N  53 
 Mean                     ,0000000 
Normal Parameter a,b Std. Deviation                     2,55841611 
 Absolute                     ,093 
Most Extreme Differences Positive                     ,082 
 Negative                     -,093 
Kolmogorov Smirnov Z                       ,669 
Asymp. Sig. (2-tailed)                       ,769 

 

Sumber Data Primer yang diolah kembali, 2017 

 

 

Uji Multikolinearitas  

Hasil uji multikolinearitas dari penelitian ini dapat diperoleh hasil sebagai berikut. 

Setiap variable bebas meiliki nilai tolerance >0.1 dan nilai Variance Inflation Factor 

(VIF) < 10. Hasil analisis dalam penelitian ini diketemukan tolerance hitung sebesar 

0,787 atau > 0,1 dan VIF hitung 1,271 atau < 10. Jadi dapat dinyatakan bahwa tidak 

terjadi multikolin 

Tabel 2. Uji Multikolinearitas 

Model 

95,0% 

Confidence 

Interval for B Correlations Collinearity Statistics 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

Zero-

order Partial Part Tolerance VIF 

1 (Constant) -20,239 2,898      

x1 -,158 ,100 ,432 -,082 -,019 ,787 1,271 

x2 ,615 ,745 ,972 ,966 ,871 ,787 1,271 

earitas antara variabel bebas Person Job Fit dan Budaya Kerja terhadap Organizational 

Citizenship Behavior (OCB). 
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Uji Heteroskedastisitas  

Berdasarkan uji glejser hasil yang didapat dengan melihat dari tabel coefficients 

dengan terlebih dulu mengabsolutkan nilai residual adalah sebagai berikut.  Hasil output 

SPSS menunjukan semua variable independen mempunyai nilai sig > 0.05. jadi dapat 

dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas antara variabel bebas Person Job Fit dan 

Budaya Kerja terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). 

 

Tabel 3. Heteroskesdastisitas Glejser Test. Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -8,670 5,679  -1,527 ,137 

x1 -,029 ,063 -,021 -,464 ,646 

x2 ,680 ,032 ,982 21,215 ,080 

    a.Dependent Variabel : Absolut 

 

Uji Autokorelasi 

Pengujian terhadap model regresi yang digunakan menghasilkan nilai DW 1,735 

(Tabel 4) karena nilai DW lebih besar dari batas atas (du) 1,650 dan kurang dari 4 –

1,650 (2,210) atau 1,650 < 1,735 < 2,210, maka dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat 

autokorelasi. 

 

Tabel 4. Uji Autokorelasi (Durbin-Watson) 

 

Uji Hipotesis  
 

Uji secara parsial dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel 

bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) secara parsial. Pengambilan 

keputusan berdasarkan perbandingan nilai t hitung dan nilai kritis atau t tabel sesuai dengan 

tingkat signifikan yang digunakan yaitu 0.05. berdasarkan Tabel nilai kritis ditemukan t 

Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R Square 

Change F Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 ,973a ,946 ,943 2,210 ,946 280,320 2 32 ,000 1,735 

a. Predictors: (Constant), x2, x1 

b. Dependent Variable: y 
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tabel atau t (a)(n-1) = t(.05)(34) = 1,69092. Selanjutnya Hasil uji thitung ditunjukkan pada 

dibawah ini: 

Tabel 5. Coefficients Regresi dan thitung 
                                                             Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) -8,670 5,679  -1,527 ,137 

x1 -,029 ,063 -,021 -,464 ,646 

x2 ,680 ,032 ,982 21,215 ,080 

    a.Dependent Variabel : Absolut, r1
2 = 0,187,  dan  r2

2 = 0,946 

 

Berdasarkan Tabel 5 di atas hasil uji parsial dapat diuraikan sebagai berikut: 

.Hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh nilal t hitung untuk variabel Person Job 

Fit (X1) sebesar -0,464 dengan taraf signifikansi 0,464 < t0,05(34) = 1,69092 maka H1 

yang menyatakan Person Job Fit berpengaruh signifikan terhadap Organizational 

Citizenship Behavior ditolak. Dengan kata lain Person Job Fit tidak berpengaruh dan 

tidak signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior (OCB). Lebih lanjut 

hasil perhitungan berikutnya menunjukkan besarnya pengaruh Person Job Fit terhadap 

Organizational Citizenship Behavior dapat dilihat pada Tabel 6 berikut : 

 

Tabel 6. Koefisien Diterminasi r2 secara parsial X1 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,432a ,187 ,162 8,446 

a. Predictors: (Constant), x1 

b. Dependent Variable: y 

 

Selanjutnya r2 = 0,187 artinya hanya 18,7% Person Job Fit mempengaruhi 

Organizational Citizenship Behavior. dan sebanyak 91,3% Organizational Citizenship 

Behavior dipengaruhi oleh faktor lain.  hasil pengujian yang telah dilakukan diperoleh 

nilal t hitung untuk variabel Budaya Kerja (X2) sebesar 21,215 dengan taraf signifikansi 

21,215 > t0,05(34) = 1,69092 maka H2 yang menyatakan Budaya Kerja berpengaruh 

signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior dapat diterima. Dengan kata 

lain Budaya Kerja berpengaruh signifikan terhadap Organizational Citizenship 
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Behavior (OCB). Besarnya pengaruh Budaya Kerja terhadap Organizational Citizenship 

Behavior (OCB), dapat Tabel 7 berikut : 

 

Tabel 7. Koefisien Diterminasi r2 secara parsial X2 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,972a ,946 ,944 2,183 

a. Predictors: (Constant), x2 

b. Dependent Variable: y 

 

Dari Tabel 7 di atas, diketahui bahwa r2 = 0,946 artinya hanya 94,6% Budaya 

Kerja mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior. dan hanya 5,4% saja 

Organizational Citizenship Behavior dipengaruhi oleh faktor lain. Uji secara simultan 

dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas (independen) 

terhadap variabel terikat (dependen). Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan 

nilai t hitung dan nilai kritis atau t tabel sesuai dengan tingkat signifikan yang digunakan 

yaitu 0.05. berdasarkan Tabel nilai kritis ditemukan t tabel atau t (a)(n-1) = t(.05)(33) = 

1,68957. Selanjutnya Hasil uji thitung ditunjukkan pada dibawah ini: 

 

Tabel 8. Koefisien Diterminasi R2 secara simultan X1 dan X2 

Model Summary 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,973a ,946 ,943 2,210 

a. Predictors: (Constant), x2, x1 
 

Berdasarkan Tabel 8. Hasil analisis pengujian yang telah dilakukan, diperoleh 

nilal t hitung untuk variabel Person Job Fit (X1) dan Budaya Kerja (X2) secara simultan 

berpengaruh secara signifikan terhadap Organizational Citizenship Behavior dapat 

diterima. Koefisien diterminasi R2 = 0,946 artinya sebanyak 94,6% Person Job Fit dan 

Budaya Kerja mempengaruhi Organizational Citizenship Behavior. dan hanya 5,4% 

saja Organizational Citizenship Behavior dipengaruhi oleh faktor lain. 

Uji Analisis Jalur (Path Analysis)  

Analisis jalur merupakan metode penelitian yang utamanya digunakan untuk 

menguji kekuatan hubungan langsung dan tidak langsung diantara tiga variabel atau 

lebih. Koefisien jalur dihitung dengan membuat dua persamaan struktural yaitu dua 
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persamaan regresi yang menunjukkan hubungan yang dihipotesiskan. Lihat Tabel 9 dan 

Tabel 10 dan gambar 2 sebagai berikut : 

Tabel 9. Koefisien Korelasi dan Diterminasi Variabel X1 dan X2 
                                            Model Summaryb 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 ,462a ,213 ,189 6,081 

a. Predictors: (Constant), x2 

b. Dependent Variable: x1 

 

Dari Tabel 9 diketahui bahwa Koefisien korelasinya r = 0,462 yakni masih kecil 

karena di bawah 0,5 yang artinya tidak terjadi autokorelasi. Selanjutnya untuk 

mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung dari masing-masing variabel 

independen (person job fit dan budaya kerja) terhadap variabel dependen 

Organizational Citizenship Behavior dapat dilihat pada Tabel 10 dan gambar 2 sebagai 

berikut : 

 

Tabel 10. Koefisien Korelasi Variabel X1 dan X2 
                                                                         Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 56,281 12,177  4,622 ,000 

x2 ,234 ,078 ,462 2,988 ,005 

a. Dependent Variable: x1 

 

Gambar 2. Pengaruh person job fit dan budaya kerja) terhadap variabel dependen 

Organizational Citizenship Behavior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN UNISKA TAHUN 2017    ISBN : 978-602-71393-6-7 
  

544 

 

Dari Tabel 5 dan Tabel 10 diketahui serta gambar 2 di atas, diketahui bahwa : 

1). Pengaruh langsung person job fit terhadap OCB sebesar 0,29. 

2). Pengaruh tidak langsung budaya kerja terhadap OCB sebesar (0,234)(0,680) 

sebesar 0,15912  

3). Pengaruh langsung budaya kerja terhadap OCB sebesar 0,680 – 0.15912 sebesar 

0,61214 

 

SIMPULAN 
 

1. Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat dinyatakan bahwa  person 

job fit tidak signifikan dan tidak berpengaruh terhadap Organizational Citizenship 

Behavior Atau kewargaan prilaku karyawan Kantor Rektorat Universitas Islam 

Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin.  

2. Demikian pula berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat dinyatakan 

bahwa  budaya kerja berpengaruh signifikan terhadap Organizational Citizenship 

Behavior Atau kewargaan prilaku karyawan Kantor Rektorat Universitas Islam 

Kalimantan (Uniska) Muhammad Arsyad Al Banjary Banjarmasin.  

3. Secara simultan person job fit dan budaya kerja berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen Organizational Citizenship Behavior Atau kewargaan prilaku 

karyawan Kantor Rektorat Universitas Islam Kalimantan (Uniska) Muhammad 

Arsyad Al Banjary Banjarmasin. 
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ABSTRAK 

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

Seberapa besar budaya organisasi mempunyai pengaruh terhadap kinerja karyawan 

Banjarmasin Post Group (B.Post) (2) Seberapa besar lingkungan kerja mempunyai 

pengaruh terhadap kinerja karyawan Banjarmasin Post Group (B.Post) (2) Seberapa 

besar budaya organisasi dan lingkungan kerja secara bersama mempunyai pengaruh 

terhadap kinerja karyawan Banjarmasin Post Group (B.Post).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 kedua variabel yaitu variabel 

budaya organisasi, lingkungan kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja 

karyawan Banjarmasin Post. Dari hasil analisis tersebut akan menghasilkan kesimpulan 

bahwa variabel budaya organisasi, lingkungan kerja mempengaruhi kinerja karyawan 

dalam melaksanakan pekerjaannya sehari – hari.  

 

Kata Kunci : Budaya Organisasi, Lingkungan Kerja, Kinerja. 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to find out and analyze (1) How much the 

organization practice has influence towards the Banjarmasin Post Group’s (B.Post) 

employees’ performance. (2) How much the work environment  has influence towards 

the Banjarmasin Post Group’s (B.Post) employees’ performance. (3) How much the 

organization practice and work environment collectively have influence towards 

Banjarmasin Post Group’s (B.Post) employees’ performance. This research is done by 

using quantitative method and also analysis method using SPSS Windows For Data as 

the data analysis instrument. According to the result of the research, in doubled linear 

regression analysis is obtained that both of the variables those are organization practice 

and work environment influence significantly towards Banjarmasin Post Group’s 

(B.Post) employees’ performance.From the result of the analysis will deliver the 

conclusion that organization practice and work environment influence the employees’ 

performance in doing their job. 

 

Keywords : Organization Culture, Work Environment, Performances 

 

PENDAHULUAN 

Dengan ketatnya persaingan bisnis sekarang ini, keberhasilan suatu perusahaan 

sangat tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menjalankannya. Umumnya 

setiap perusahaan mempunyai tujuan yang sama yaitu untuk mempertahankan 
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kehidupan dan kinerja perusahaan. Dari keberhasilan itu tidak lepas dari peran sumber 

daya manusia yang berkualitas yang menjalankan semua sistem yang ada di dalam 

perusahaan. Karyawan merupakan asset utama organisasi dan mempunyai peran yang 

strategis didalam organisasi. Lingkungan kerja yang menyenangkan menjadi kunci 

pendorong bagi karyawan untuk menghasilkan kinerja yang optimal. Maka dari itu 

organisasi harus menyediakan lingkungan kerja yang memadai seperti lingkungan fisik 

(tata ruang kantor yang nyaman, lingkungan yang bersih, pertukaran udara yang baik, 

warna, penerangan yang cukup), serta lingkungan non fisik (hubungan dengan atasan, 

hubungan antar sesama rekan kerja, hubungan dengan bawahan). 

Budaya organisasi ialah persepsi yang sama dikalangan seluruh anggota 

organisasi tentang makna hakiki kehidupan bersama (Siagian, 2002:187). Menurut 

Robbins (2002:279) mendefinisikan budaya organisasi (organization culture) sebagai 

suatu system makna bersama yang dianut oleh anggota-anggota yang membedakan 

organisasi tersebut dengan organisasi lain. Lebih lanjut, Robbins (2002:279) 

menyatakan bahwa sebuah sistem pemaknaan bersama dibentuk oleh warganya yang 

sekaligus menjadi pembeda dengan organisasi lain. Meskipun lingkungan kerja tidak 

melaksanakan proses produksi dalam suatu perusahaan, namun lingkungan kerja 

mempunyai pengaruh langsung terhadap kinerja karyawan (Nitisemito, 1992:183). 

Selain lingkungan kerja, faktor lain yang mempengaruhi kinerja karyawan 

adalah budaya organisasi. Menurut Wibowo (2013) budaya organisasi dapat 

mempengaruhi kinerja sumber daya manusia, dampak budaya organisasi memberikan 

kontribusi secara langsung pada kinerja karyawan dalam menyelesaikan tugas-tugas 

yang telah dibebankan. 

Besarnya pangsa pasar dan juga banyaknya kompetitor membawa arus 

persaingan dalam perusahaan percetakan menjadi sangat ketat. Dalam kondisi seperti 

ini, perusahaan dituntut memiliki kinerja yang tinggi agar bisa develop dan survive. 

Kinerja perusahaan merupakan hasil kinerja karyawan secara keseluruhan.  

Dari berbagai penelitian sebelumnya mengenai pengaruh budaya organisasi dan 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan yang dilakukan oleh  Dwika (2007) yang 

berjudul Motivasi, Budaya Organisasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kinerja Pegawai 

(Di Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah) dengan menggunakan 

alat analisis regresi linear berganda dengan jumlah populasi280 orang dan pengambilan 
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menggunakan metode slovin sehingga didapat sampel 74 orang dengan penghitungan 

terdapat pengaruh positif dari variabel Motivasi (X1) terhadap Kinerja Pegawai (Y). Hal ini 

dibuktikan dengan nilai thitung (2,501) > ttabel (1,994) dan pvalue (Sig. = 0,015) < 0,05. 

Terdapat pengaruh positif dari variabel Budaya Organisasi (X2) terhadap Kinerja Pegawai 

(Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung (4,319) > ttabel (1,994) dan pvalue (Sig. = 0,000) < 

0,05. Terdapat pengaruh positif dari variabel Disiplin Kerja (X3) terhadap Kinerja Pegawai 

(Y). Hal ini dibuktikan dengan nilai thitung (2,192) > ttabel (1,994) dan pvalue (Sig. = 0,032) < 

0,05 sehingga dapat diketahui bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap 

kinerja karyawan, lingkungan kerja fisik berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan 

dan disiplin kerja yang berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. 

Alwi Suddin (2010) yang berjudul pengaruh kepemimpinan, motivasi, dan 

lingkungan kerja Terhadap kinerja pegawai kecamatan laweyan Kota Surakarta dengan 

menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan jumlah populasi 33 orang 

dengan menggunakan penarikan sampel dengan metode sensus dengan hasil 

penghitungan Variabel X1 (Kepemimpinan) ternyata pengaruh kepemimpinan terhadap 

kinerja pegawai adalah signifikan, karena p value 0,008 <0,05. Pengaruh motivasi 

terhadap kinerja pegawai juga signifikan karena p value0,017 < 0,05 dan pengaruh 

lingkungankerja terhadap kinerja pegawai signifikan, karena p value 0,001 < 0,05. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan, motivasi dan lingkungan kerja 

secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan, 

lingkungan kerja fisik berpengaruh secara parsial dan positif signifikan terhadap kinerja 

karyawan, motivasi berpengaruh secara parsial dan positif terhadap kinerja karyawan 

dan lingkungan kerja berpengaruh secara parsial dan positif terhadap kinerja karyawan. 

 

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. 

Anggota populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Banjarmasin Post 

Group (B.Post). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini 
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adalah stratified random sampling. Stratified random sampling termasuk ke dalam 

kelompok pengambilan sampel probabilitas. Pengambilan sampel probabilitas/acak 

adalah suatu metode pemilihan sampel, di mana setiap anggota populasi mempunyai 

peluang yang sama untuk dipilih menjadi anggota sampel. Dalam penelitian ini, setiap 

karyawan Banjarmasin Post Group (B.Post) memiliki peluang yang sama untuk dipilih 

menjadi sampel.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil yang ada dalam analisis regresi linier berganda didapatkan 

bahwa kedua variabel yaitu variabel budaya organisasi, lingkungan kerja berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan Banjarmasin Post. Dari hasil analisis 

tersebut akan menghasilkan kesimpulan bahwa variabel budaya organisasi, lingkungan 

kerja mempengaruhi kinerja karyawan dalam melaksanakan pekerjaannya sehari – hari. 

Variabel Budaya Organisasi disini memberikan pengaruh bagi kinerja karyawan. 

Budaya organisasi disini lebih ditujukan lebih kepada budaya organisasi ekstrinsik yang 

menekankan kepada sistem aturan baik itu reward maupun punishment. Hal ini 

menggambarkan bahwa budaya organisasi bisa menjadi senjata bagi suatu perusahaan 

karena ketika suatu budaya organisasi itu kuat hal itu menunjukkan bahwa setiap 

karyawan yang ada mengikuti atau menjalankan budaya organisasi yang sudah 

diterapkan oleh perusahaan dan hal itu tentu saja memperlancar jalannya kegiatan 

pekerjaan dalam keseharian di dalam suatu perusahaan. 

Tabel 1 Hasil Regresi Linier Berganda (Coefficients(a) 

 

Model 
  

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t 

Sig. 

B Std. Error Beta 
 

1 (Constant) .489 .232   2.111 .037 

  Budaya Organisasi .052 .089 .048 .589 .557 

  LINGKUNGAN KERJA .800 .080 .810 9.952 .000 

a  Dependent Variable: KINERJA 
 

Berdasarkan tabel di atas diperoleh persamaan regresi berganda Y = 0,489 + 

0,052X1 + 0,800X2. Persamaan regresi tersebut mempunyai makna, Konstanta = 

0,489, Jika variabel Budaya organisasi dan Lingkungan organisasi dianggap sama 

dengan nol, maka variabel Kinerja karyawan sebesar 0,489. Koefisien X1 = 0,052, 

Jika variabel Budaya organisasi mengalami kenaikan sebesar satu poin, sementara 
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Lingkungan organisasi dianggap tetap, maka akan menyebabkan kenaikan Kinerja 

karyawan sebesar 0,052. Koefisien X2 = 0,800, Jika variabel Lingkungan organisasi 

mengalami kenaikan sebesar satu poin, sementara Budaya organisasi dianggap tetap, 

maka akan menyebabkan kenaikan Kinerja karyawan sebesar 0,800. 

Dari penjelasan di atas dapat diketahui bahwa lingkungan kerja memiliki 

pengaruh dalam meningkatkan kinerja karyawan di dalam kesehariannya. Semisal di 

dalam mengerjakan suatu laporan apabila fasilitas yang ada tidak mencukupi ataupun 

memadai sudah pasti akan menghambat jalannya pekerjaan yang ada. Sehingga dari situ 

lingkungan kerja menjadi salah satu komponen dalam meningkatkan kinerja karyawan 

di dalam suatu perusahaan. 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa variabel budaya 

organisasi, lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan Banjarmasin 

Post. 

Hasil uji F yang telah dilakukan menghasilkan Fhitung sebesar 122,533, dan Ftabel 

sebesar 2,3092, sehingga hasil tersebut menunjukkan bahwa Fhitung> Ftabel. Hal tersebut 

berarti membuktikan bahwa ketika variabel bebas budaya organisasi (X1), lingkungan 

kerja (X2) mengalami pengaruh  secara bersama – sama hal itu memiliki pengaruh 

meningkatkan variabel kinerja karyawan (Y) secara signifikan. 

Tabel 2    Hasil Perbandingan F Hitung dan F Tabel 

F Hitung F Tabel Sig. 

122,533 2,3092 0,000 

Sumber: Data Primer yang sudah diolah (2016). 

Dari tabel diatas ternyata F hitung lebih besar (122,533) dari F tabel (2,3092), sehingga 

keputusannya adalah menolak H0 dan menerima Ha yang artinya variabel X1, X2 secara 

bersama-sama atau secara simultan berpengaruh pada kinerja karyawan. 

Dari penelitian yang telah dilakukan mendapatkan hasil bahwa budaya 

organisasi di dalam perusahaan Banjarmasin Post kuat dalam artian seluruh karyawan 

yang bekerja di dalamnya menjalankan apa yang menjadi budaya di dalam perusahaan 

dengan sungguh –sungguh sehingga jika terjadi peningkatan terhadap variabel budaya 

organisasi kinerja karyawan kinerja karyawan juga mengalami peningkatan. Hal 
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tersebut diperkuat oleh hasil analisis yang telah dilakukan yaitu melalui uji t, 

menghasilkan nilai untuk thitung seperti pada table dibawah ini: 

Tabel 3 Tabel UjiT ( Coefficients(a)) 

 

Model 

  

  

  

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t 

Sig. 

B Std. Error Beta 
 

1 (Constant) .489 .232   2.111 .037 

  Budaya Organisasi .052 .089 .048 .589 .557 

  LINGKUNGAN KERJA .800 .080 .810 9.952 .000 

a  Dependent Variable: KINERJA 

 

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dijelaskan bahwa variabel X1 (Budaya 

organisasi) diperoleh nilai thitung = 0,589, dan sig = 0,557 < 0.05 jadi Ho ditolak H1 di 

terima. Jadi H1 yang menyatakan ada pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan, dapat diterima.  

Variabel X2 (Lingkungan organisasi ) diperoleh nilai thitung = 9,952, dan sig = 

0,000 < 0,05 jadi Ho ditolak H2 diterima. Ini berarti H2 yang menyatakan bahwa 

Lingkungan organisasi berpengaruh terhadap Kinerja karyawan, dapat diterima. 

Lingkungan kerja merupakan tempat kerja untuk karyawan yang dilengkapi 

dengan berbagai fasilitas guna menunjang segala kelancaran kegiatan perusahaan. Jadi 

kebutuhan akan lingkungan kerja disini sangat berperan dalam mempermudah seorang 

karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan yang telah menjadi kewajibannya. 

Kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, dalam 

hasil analisis menunjukkan bahwap-value sebesar 0,000 < α sebesar 0,1. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa lingkugan kerja (X2) sebagai variabel bebas dan berpengaruh 

secara signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). Oleh karena itu, hipotesis yang 

diajukan peneliti sesuai dengan hasil penelitian, yaitu lingkungan kerja berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan Banjarmasin Post. 

 

KESIMPULAN 

Simpulan dari hasil pembahasan penelitian adalah Budaya Organisasi (X1), 

Lingkungan Kerja (X2) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan (Y). Hal ini bisa disimpulkan ketika kedua variable tersebut 

mengalami peningkatan sudah pasti kinerja karyawan juga ikut mengalami peningkatan. 
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Budaya Organisasi (X1) secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kinerja karyawan (Y). Jadi ketika seorang karyawan semakin memegang teguh budaya 

organisasi yang telah menjadi aturan yang berlaku pada perusahaan semakin tinggi pula 

kinerja yang diberikan kepada perusahaan. Lingkungan Kerja (X2) secara parsial 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan (Y). Jadi ketika seorang 

karyawan semakin merasa lingkungan kerja fisik yang mereka tempati itu kondusif dan 

nyaman semakin tinggi pula tingkat kelancaran kinerja karyawan dalam menyelesaikan 

kewajiban yang diterima. 

Saran peneliti, berdasarkan hasil penelitian bahwa indikator budaya organisasi 

masih terdapat kelemahan dalam bidang pengawasan sebaiknya perusahaan 

meningkatkan pengawasan terhadap karyawannya yaitu dengan membentuk tim khusus 

agar pengawasan dapat dilakukan lebih maksimal.  

Hendaknya setiap karyawan mampu menciptakan lingkungan kerja yang 

harmonis, khususnya suasana kerja antar kayawan dapat ditingkatkan dengan sering 

melakukan rotasi antar cabang sehingga tidak terjadi kebosanan.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Finansia Multi Finance Cabang Banjarmasin dengan 

tujuan untuk mengetahui pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja 

karyawan PT. Finansia Multi Finance Cabang Banjarmasin. Penelitian ini merupakan 

penelitian kuantitatif yang bersifat penelitian eksplanatory yaitu penelitian untuk 

menguji hipotesis antar variabel. Populasi pada penelitian ini adalah seluruh karyawan 

PT. Finansia Multi Finance Cabang Banjarmasin pada Kantor Unit Pramuka dan 

Perdagangan. Dari hasil analisis data dengan bantuan program SPSS 17.0 for windows 

hasil uji validitas  kompensasi, Lingkungan Kerja dan kinerja memiliki nilai rhitung> 

rtabel. Variabel kompensasi (0,808), lingkungan kerja (0,781) dan kinerja (0,788) lebih 

besar dari 0,6 sebagai taraf yang telah ditetapkan dalam reliabilitas. Hasil uji asumsi 

klasik telah memenuhi persyaratannya antara lain semua data terdistribusi normal, 

model bebas dari gejala multikolinerialitas dan terbebas dari heterokedastisitas. Hasil uji 

hipotesis secara simultan ditunjukkan dengan nilan 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang 

berarti kompensasi dan lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hasil uji hipotesis secara parsial kompensasi mempunyai thitung lebih besar 

dari ttabel menunjukkan hipotesis diterima yang berarti kompensasi berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja karyawan, sedangkan lingkungan kerja mempunyai thitung 

lebih kecil dari ttabel yang berarti tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja 

karyawan. Hasil uji koefisien determinasi bahwa nilai adjusted R square 0,529 setara 

dengan 52,9% Hal tersebut berarti bahwa variable bebas yang terdiri dari kompensasi 

dan lingkungan kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar52,9% dan 

sisanya 47,1% dipengaruhi oleh variabel lain. Berdasarkan penelitian ini, disarankan 

kepada manajemen perusahaan agar senantiasa memberikan kompensasi yang layak 

sesuai kinerja karyawan dan terus meningkatkannya. Membangun lingkungan kerja 

yang nyaman agar kinerja karyawan semakin meningkat yang pada akhirnya 

memberikan hasil terbaik pada perusahaan. bagi karyawan disarankan untuk selalu 

menunjukkan kinerja terbaiknya dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya 

selama bekerja di PT Finansia Multi Finance Cabang Banjarmasin. 

 

Kata Kunci: Kinerja Karyawan, Kompensasi, Lingkungan Kerja 

 

 

ABSTRACT 

The research was conducted at PT. Finansia Multi Finance Branch of Banjarmasin in 

order to determine the effect of compensation and working environment on the 

performance of employees of PT. Finansia Multi Finance Branch of Banjarmasin.This 

research is quantitative explanatory research is research to test the hypothesis between 
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variables. The population in this study were all employees of PT. Finansia Multi 

Finance Branch of Banjarmasin on Scout Unit and Trade Office. Data analysis with 

SPSS 17.0 for Windows test result validity of compensation, work environment and 

performance have value rhitung>rtabel. Variable compensation (.808), work 

environment (0,781) and performance (0.788) greater than 0.6 as a stage that has been 

set in reliability. Classic assumption test results have met all the requirements, among 

others, normally distributed data, models symptom free and free from 

heterokedastisitasmultikolinerialitas. Hypothesis test results simultaneously indicated by 

Nilan 0,000 less than 0.05, which means the compensation and working environment 

have a significant effect on employee performance. Hypothesis test results in partial 

compensation has thitung greater than ttable suggests the hypothesis that means 

compensation received significant effect on the performance of employees at workplace 

has thitung smaller than ttabel which means no significant effect on employee 

performance. The result of the coefficient of determination that the adjusted R square 

value of 0.529 is equivalent to 52.9% This means that the independent variables consist 

of compensation and working environment has an influence on the performance of 

employees is 52.9% and the remaining 47.1% is influenced by other variables. Based on 

this study, it is suggested to the company management to always provide adequate 

compensation for performance of employees and continue to improve it. Build a 

comfortable working environment for the performance of employees is increasing, 

which in turn gives the best results in the company. employees are advised to always 

show the best performance in carrying out duties during working at PT Finansia Multi 

Finance Branch of Banjarmasin. 

 

Keywords: Employee Performance, Compensation, Work Environment 

 

PENDAHULUAN. 

Kompensasi menjadi alasan utama mengapa kebanyakan orang mencari pekerjaan. 

Jika dikelola dengan baik, kompensasi akan meningkatkan kinerja dari karyawan 

sehingga perusahaan dapat mencapai tujuan. Sebaliknya, tanpa kompensasi yang cukup, 

kinerja karyawan akan menurun dan mengarah pada tindakan-tindakan fisik seperti 

mogok, peningkatan derajat ketidakhadiran atau bahkan meninggalkan 

perusahaan.Manusia dapat melaksanakan pekerjaannya dengan baik, apabila ditunjang 

oleh kondisi lingkungan yang sesuai. Suatu kondisi lingkungan dikatakan baik atau 

sesuai apabila manusia dalam melaksanakan kegiatannya merasa aman dan nyaman. 

Ketidaksesuaian lingkungan kerja dapat menimbulkan akibat dalam jangka panjang. 

PT. Finansia Multi Finance di Kota Banjarmasin adalah salah satu perusahaan yang 

bergerak di bidang pendanaan, yang memiliki kegiatan pemberian kredit pendanaan dan 

pembiayaan. Perusahaan ini dituntut untuk lebih profesional dan mampu bertahan dalam 

menghadapi persaingan dan tuntutan pasar. Dimana untuk mendukung pelaksanaan 

tugas-tugas yang ada setiap karyawan harus senantiasa memiliki semangat kerja yang 
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baik terhadap apayang telah menjadi tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.  

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Kompensasi Dan Lingkungan Kerja 

Terhadap Kinerja Karyawan Pt. Finansia Multi Finance Cabang Banjarmasin”. 

Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalahMengetahui pengaruh 

kompensasi terhadap kinerja karyawan PT Finansia Multi Finance Cabang Banjarmasin, 

Mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan PT Finansia Multi 

Finance Cabang Banjarmasin, Mengetahui pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan PT Finansia Multi Finance Cabang Banjarmasin. 

 

METODE PENELITIAN 

Berdasarkan tujuan dan sifatnya, penelitian ini tergolong: penelitian eksplanatory 

yaitu, penelitian untuk menguji hipotesis antar variabel. Sehingga atas pertimbangan 

tujuan penelitian yang telah ditetapkan dan hipotesis yang dirumuskan agar dapat diuji 

sebagaimana mestinya maka dalam penelitian ini bersifat sebagai penelitian penjelasan 

(explanatory research). 

Dalam penelitian ini peneliti ingin menguji pengaruh kompensasi dan lingkungan 

kerja terhadap kinerja karyawan PT Finansia Multi Finance Cabang Banjarmasin. 

Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 

b. Data Sekunder 

Populasi Penelitian 

1. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan PT Finansia Multi 

Finance Cabang Banjarmasin pada kantor unit pramuka dan perdagangan yang terdiri 

dari karyawan yang menduduki jabatan struktural yaitu kepala unit dan jabatan non 

struktural yakni staff dengan jumlah 35 orang termasuk kepala unit, staff administrasi, 

marketing dan kolektor. 

 Sampel 

Dalam penelitian ini penentuan sampel jenuh dilakukan agar membuat generalisasi 

dengan kesalahan yang sangat kecil, selain itu dilakukan untuk kemudahan pengambilan 

data yang mana karyawan PT Finansia Multi Finance Cabang Banjarmasin selalu 

serentak melakukan brifing sebelum memulai pekerjaan  pada tiap-tiap unit kerja, 
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sampel yang diambil bersifat homogen yang mempertimbangkan latar belakang 

pendidikan di atas SMA sederajat. Istilah lain sampel jenuh adalah sensus, dimana 

semua anggota populasi dijadikan sampel (Sugiyono, 2008). 

Metode Pengumpulan Data 

1. Kuesioner 

2. Wawancara 

Variabel Penelitian 

1. Variabel Bebas(independentVariabel) 

X1 =   Kompensasi 

X2 =   Lingkungan Kerja 

2. Variabel Terikat (Dependent Variable) 

Y1 =    KinerjaKaryawan 

Skala Pengukuran 

a. Untuk jawaban sangat tidak setuju diberi nilai = 1 

b. Untuk jawaban tidak setuju diberi nilai = 2 

c. Untuk jawaban netral diberi nilai = 3 

d. Untuk jawaban setuju diberi nilai = 4 

e. Untuk jawaban sangat setuju diberi nilai = 5 

Metode Analisis Data 

1. Uji Validitas 

2. UjiReliabilitas 

3. Uji Asumsi Klasik 

a. Uji Normalitas 

b. Uji Multikolinearitas. 

c. Uji Heteroskedastisitas 

4. Analisis Regresi Berganda 

Bentuk regresi linear berganda adalah: 

Y = a + b1X1 + b2X2 + e 

 

5. PengujianHipotesis 

a. Uji Hipotesis (Uji t/pengujian hipotesis secara parsial) 

b. Uji Hipotesis(Uji F/uji hipotesis secara simultan) 

6. KoefisienDeterminasi (R2) 

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

Jumlah kuesioner yang disebar adalah 35 eksemplar. Dari jumlah tersebut yang 

dikembalikan sebanyak 35 eksemplar, sehingga jumlah ini menunjukkan bahwa 
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penelitian ini memiliki response rateyang tinggi yakni 100%. Sedangkan total kuesioner 

yang layakuntuk dianalisis berjumlah 35 eksemplar. Adapun perincian dari hasil 

distribusi yang telah dilakukan dapat dilihat pada tabel 5.1. berikut ini:  

Tabel 1. Distribusi Kuesioner 

Keterangan Jumlah 

Kuesioner yang disebar 35 

Kuesioner yang kembali 35 

Response rate 100% 

Kuesioner tidak lulus verifikasi 0 

Total kuesioner yang layak dianalisis 35 
Sumber: Data primer, 2016 

Deskripsi Karakteristik Responden 

a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin 

Tabel 2. Identitas Responden Menurut Jenis Kelamin 

Jenis Kelamin Jumlah Prosentasi (%) 

Laki-Laki  23 65,71 

Perempuan 12 34,29 

Total 35 100 
Sumber: Data Primer, 2016 

b. Deskripsi responden berdasarkan kelompok umur 

Tabel 3. Identitas Responden Menurut Kelompok Umur 

Umur Jumlah Prosentase 

(%) 

20-25 tahun 6 17, 14 

26-35 tahun 24 68,57 

36-45 Tahun 5 14,29 

>46 tahun - - 

Total 35 100 
Sumber: Data Primer, 2016 

c. Deskripsi responden berdasarkan tingkat pendidikan 

Tingkat Pendidikan Jumlah Responden Prosentase (%) 

SMA-D3 27 77,14 

S1 8 22,86 

Total 35 100 
Sumber: Data Primer, 2016 
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d. Deskripsi responden berdasarkan masa kerja 

Tabel 5 Identitas Responden Menurut Masa Kerja 

Masa Kerja Jumlah Prosentase (%) 

1-10 tahun 27 77,14 

11-20 tahun 8 22,86 

21-30 tahun 0 0 

>30 tahun 0 0 

Total 35 100 
Sumber: Data Primer, 2016 

 

a. Kompensasi 

Tabel 7 HasilUjiValiditasKompensasi 

No. Pernyataan rhitung rtabel(5%) Keterangan 

1. K1 0,747 0,361 Valid  

2. K2 0,642 0,361 Valid  

3. K3 0,639 0,361 Valid  

4. K4 0,524 0,361 Valid  

5. K5 0,495 0,361 Valid  

6. K6 0,523 0,361 Valid  

7. K7 0,589 0,361 Valid  

8. K8 0,730 0,361 Valid  

9. K9 0,503 0,361 Valid  

10. K10 0,384 0,361 Valid  

11. K11 0,590 0,361 Valid  

12. K12 0,416     0,361 Valid 

Sumber: Data Primer, 2016 (telahdiolah) 

b. Lingkungan Kerja 

Tabel 8 Hasil Uji Validitas Lingkungan Kerja 

No. Pernyataan rhitung rtabel (5%) Keterangan 

1. Lingker 1 0,448 0,361 Valid  

2. Lingker 2 0,628 0,361 Valid  

3. Lingker3 0,496 0,361 Valid  

4. Lingker4 0,480 0,361 Valid  

5. Lingker5 0,445 0,361 Valid  

6. Lingker6 0,363 0,361 Valid  

7. Lingker 7 0,453 0,361 Valid  

8. Lingker 8 0,447 0,361 Valid 

9. Lingker 9 0,437 0,361 Valid  

Sumber: Data Primer, 2016 (telahdiolah) 



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN UNISKA TAHUN 2017    ISBN : 978-602-71393-6-7 
  

559 

 

c. Kinerja Karyawan 

Tabel 9. Hasil Uji Validitas Kinerja Karyawan 

No. Pernyataan rhitung rtabel (5%) Keterangan 

1. Kn1 0,752 0,361 Valid  

2. Kn2 0,595 0,361 Valid  

3. Kn3 0,618 0,361 Valid  

4. Kn4 0,507 0,361 Valid  

5. Kn5 0,509 0,361 Valid  

6. Kn6 0,614 0,361 Valid  

7. Kn7 0,595 0,361 Valid  

8. Knq8 0,706 0,361 Valid  

9. Kn9 0,511 0,361 Valid 

10. Kn10 0,449 0,361 Valid 

11. Kn11 0,568 0,361 Valid 
Sumber: Data Primer, 2016 (telahdiolah) 

Hasil Uji Reliabilitas 

Tabel .10.Hasil Uji Reliabilitas Gaya Kepemimpinan, Kompensasi, Efektivitas  

                Pelatihan dan Kinerja 

 

Variabel 
KoefisienCronbach 

Alpha 
Ketetapan Keterangan 

Kompensasi 0,808 0,6 Reliabel 

Lingkungan Kerja 0,781 0,6 Reliabel 

Kinerja 0,788 0,6 Reliabel 
Sumber: Data Primer, 2016 (telahdiolah) 

 

Hasil Uji Asumsi Klasik 

Tabel 11. Hasil Uji Multikolinearitas 

Variabel Nilai 

Tolerance 

VIF 

Kompensasi 0,990 1,010 

Lingkungan Kerja 0,990 1,010 
Sumber: Data Penelitian, 2016 (telah diolah) 

Berdasarkan data dalam tabel 5.11 menunjukkan bahwa nilai VIF masing-masing 

variabel bebas lebih kecil dari 10, sehingga dapat dikatakan tidak terjadi gejala 

multikolinearitas. 

 

 

 



PROSIDING HASIL PENELITIAN DOSEN UNISKA TAHUN 2017    ISBN : 978-602-71393-6-7 
  

560 

 

a. Uji Heterokedastisitas 

 

Gambar 5.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas Metode Scatterplot 
Sumber: Data Primer, 2016 (telah diolah) 

 

 

b. Uji Normalitas 

 

 

Gambar 5.2 Uji Normalitas Metode Normal P-P Plot 
Sumber: Data Primer, 2016 (telah diolah) 

Hal tersebut menunjukkan distribusi data penelitian berdistribusi normal. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kinerja 

N 35 

Normal Parametersa,,b Mean 43.09 

Std. Deviation 4.761 

Most Extreme Differences Absolute .148 

Positive .138 

Negative -.148 

Kolmogorov-Smirnov Z .873 

Asymp. Sig. (2-tailed) .431 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 
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Analisis Persamaan Regresi Linier Berganda 

Tabel 12, Hasil Estimasi Regresi 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 5.12 dapat diketahui persamaan regresi yang terbentuk adalah: 

Y= -7,865+0,933 X1+0,273 X2  

Keterangan: 

Y  = Kinerja karyawan 

X1 = Kompensasi 

X2 = Lingkungan Kerja 

Analisis Hipotesis 

Uji F (Pengujian Hipotesis Secara Simultan) 

 

Tabel 13. Hasil Uji F (Simultan) 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 429.219 2 214.610 20.108 .000a 

Residual 341.524 32 10.673   

Total 770.743 34    

a. Predictors: (Constant), lingkungan kerja, kompensasi 

b. Dependent Variable: kinerja 

 

Tabel 14. Hasil Uji t (Parsial) 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) -7.865 10.554  -.745 .462   

kompensasi .933 .148 .746 6.311 .000 .990 1.010 

lingkungan 

kerja 

.273 .216 .149 1.262 .216 .990 1.010 

a. Dependent Variable: kinerja 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta 

Toleranc

e VIF 

1 (Constant) -7.865 10.554  -.745 .462   

kompensasi .933 .148 .746 6.311 .000 .990 1.010 

lingkungan 

kerja 

.273 .216 .149 1.262 .216 .990 1.010 

a. Dependent Variable: kinerja 
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HasilUjiKoefisien Determinasi (R2) 

Tabel 15. HasilUjiDeterminasi 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .746a .557 .529 3.267 

a. Predictors: (Constant), lingkungan kerja, kompensasi 

 

Pengaruh Variabel Kompensasi terhadap Kinerja Karyawan PT Finansial Multi 

Finance Cabang Banjarmasin. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Hipotesis diterima 

yang berarti secara parsial variabel kompensasi (X1) berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan (Y).Variabel kompensasi (X1) memiliki nilai thitung sebesar 6,311 lebih 

besar dari nilai ttabel sebesar 2,002 (df = n – 2). Hal tersebut dipertegas dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,000(p< α).  

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi, baik kompensasi langsung 

maupun kompensasi tidak langsung yang diberikan PT. Finansia Multi Finance Cabang 

Banjarmasin berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan Teori Maslow dalam Gibson (2006) membahas 

kebutuhan hierarki dasar manusia yaitu physiological needs, safety needs, belonging needs 

and love, esteem needs, self-actualization. Maslow menjelaskan, bahwa materi merupakan 

faktor mendasar yang mutlak ada sebelum munculnya kebutuhan-kebutuhan yang lain 

bersifat non materi. 

1. Pengaruh Variabel Lingkungan Kerja terhadap Kinerja Karyawan PT Finansia 

Multi Finance Cabang Banjarmasin 

Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Hipotesis ditolak yang berarti secara parsial 

variabel lingkungan kerja (X2) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan 

(Y).Variabel lingkungan kerja (X2) memiliki nilai thitung sebesar 1,262 lebih kecil dari 

nilai ttabel sebesar 2,002 (df = n – 2). Hal tersebut dipertegas dengan nilai probabilitas 

sebesar 0,0126(p> α).  

Variabel lingkungan kerja di PT. Finansia Multi Finance tidak berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawa hal ini dikarenakan karyawan pada perusahaan tersebut 

memang bekerja dilapangan dan banyak melakukan aktivitas pekerjaan mereka diluar 

kantor yang mengakibatkan lingkungan kerja di dalam kantor tidak terlalu berpengaruh 
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terhadap pekerjaan mereka masing-masing. 

Hal ini mendukung penelitian sebelumnya oleh Nuria Khusna (2015) yang menguji 

pengaruh kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan (studi kasus di 

PT. Sunteak Alliance Jepara) dengan hasil analisis hanya terdapat pengaruh yang 

signifikan dari variael kompensasi. Sedangkan dari variael lingkungan kerja tidak 

terdapat pengaruh terhadap kinerja karyawan. 

2. Pengaruh Variabel Kompensasi dan Lingkungan Kerja terhadap Kinerja 

Karyawan PT Finansia Multi Finance Cabang Banjarmasin 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa terdapat pengaruh secara simultan antara 

kompensasidanlingkungan kerja terhadap kinerja. Hal ini ditunjukan dengan uji F 

dimana nilai Fhitung lebih besar dengan Ftabel.Hal tersebut dipertegas dengan nilai 

probabilitas sebesar 0,000    (p< α). 

Dari hasil analisis tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa kompensasi langsung dan 

tidak langsung yang diberikan oleh perusahaan secara baik dan sudah sesuai dengan 

keinginan karyawannya, sejalan dengan meningkatnya kinerja karyawan serta 

lingkungan kerja yang nyaman walaupun sebgian besar karyawan PT. Finansia Multi 

Finance banyak menghabiskan waktu bekerja dilapangan dengan mencari atau 

mengunjungi nasabah membuat kinerja mereka meningkat. Berdasarkan data dalam 

Tabel 5.14 diketahui bahwa nilai adjusted R square sebesar 0,529 setara dengan 52,9%. 

Hal tersebut berarti bahwa variable bebas yang terdiri dari kompensasi dan lingkungan 

kerja memiliki pengaruh terhadap kinerja karyawan sebesar 52,9%. Hasil determinasi 

tersebut menunjukkan bahwa variable bebas memiliki pengaruh terhadap variable 

terikatnya sebesar 52,9%, sedangkan sisanya yaitu sebesar 47,1% dipengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Hasil ini juga sejalan dengan teori kompensasi dari Dessler (1992) dalam Ruky (2001) 

mengatakan kompensasi merupakan semua bentuk upah atau imbalan yang berlaku dan 

muncul dari pekerjaan seseorang, yang mempunyai dua komponen utama yaitu 

pembayaran keuangan langsung dalam bentuk upah/gaji, insentif, komisi dan bonus  

serta pembayaran yang tidak langsung seperti dalam bentuk tunjangan keuangan 

misalnya asuransi dan uang liburan. Definisi yang sama juga dikemukakan oleh Henry 

(2000) bahwa kompensasi merupakan bentuk kompensasi dapat berupa asuransi jiwa, 

asuransi kesehatan, dana pensiun, program liburan dan bentuk imbalan lainnya. 
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KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai 

berikut: Terdapat pengaruh yang signifikan antara variable kompensasi terhadap 

kinerja karyawan PT Finansia Multi Finance Cabang Banjarmasin. Hal ini 

menunjukkan bahwa semakin tinggi dan meningkat kompensasi yang diberikan, tepat 

waktunya pemberian kompensasi dan faktor-foktor yang mempengaruhinya maka 

kinerja karyawan akan semakin meningkat dalam menjalankan tugas yang diberikan. 

Dengan demikian hipotesis penelitian diterima. 

Terdapat pengaruh yang tidak signifikan antara variable lingkungan kerja 

terhadap kinerja karyawan PT Finansia Multi Finance Cabang Banjarmasin. Hal ini 

menunjukan bahwa lingkungan kerja pada perusahaan tersebut tidak mempengaruhi 

kinerja karena yang mempengaruhi kinerja pada suatu perusahaan bukan hanya 

lingkungan kerja tetapi juga dipengaruhi oleh variabel lain seperti kompensasi, 

kepemimpinan, pelatihan, kehadiran dan yang lainya.  

Terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel kompensasi dan lingkungan 

kerja secara simultan terhadap kinerja karyawan PT Finansia Multi Finance Cabang 

Banjarmasin. Dengan demikian hipotesis penelitian diterima. 

Saran 

Untuk penelitian yang akan datang, perlu dilakukan penelitian secara lebih 

mendalam untuk mengidentifikasi variabel apa saja yang mempengaruhi terhadap 

kinerja karyawan PT Finansia Multi Finance Cabang Banjarmasin, dengan menambah 

variabel-variabel lain. Serta bermanfaat dan dapat dijadikan pelengkap, perbandingan 

dalam rangka pengembangan teori dan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan 

dengan kompensasi dan lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan. 
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ABSTRAK 

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

Pengaruh antara kualitas pelayanan yang diberikan PT. Grafika Wangi Kalimantan 

(GWK) terhadap kepuasan konsumen baik secara parsial maupun simultan. (2) Ada 

tidaknya pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepuasan konsumen PT. Grafika Wangi 

Kalimantan (GWK). 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 Tangibles, 

Reliability,Responsiveness, Assurance dan Empathy berpengaruh secara siginifikan dan 

perubahannya berubah searah dengan kepuasan pelanggan. Artinya jika tingkat 

Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy yang dirasakan makin 

tinggi , maka mengakibatkan makin tinggi juga kepuasan pelanggan. 

 

Kata Kunci : Kualitas Pelayana, Kepuasan Pelanggan 

 

ABSTRACT 

The main purpose of this research is to find out and analyze (1) The influence between 

service quality which is given by PT. Grafika Wangi Kalimantan (GWK) towards 

consumer’s satisfaction partially or even simultaneously. (2) There or even there is not 

any influence of service quality towards PT. Grafika Wangi Kalimantan’s (GWK) 

consumer’s satisfaction. This research is done by using quantitative method and also 

analysis method using SPSS Windows For Data as the data analysis instrument. 

According to the result of the research, that is obtaines that Tangibles, Reliability, 

Responsiveness, Assurance and Empathy have influence significantly and it’s alteration 

changes in the same direction as consumer’s satisfaction. It means that if the degree of 

Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance and Empathy which is felt is higher, 

so result the higher of consumer’s satisfactory. 

 

Keywords : Service Quality, Consumer’s Satisfactory 

 

PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi, produk atau jasa yang bersaing dalam satu pasar semakin 

banyak dan beragam akibat keterbukaan pasar. Sehingga terjadilah persaingan antar 

produsen untuk dapat memenuhi kebutuan konsumen serta memberikan kepuasan 
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kepada pelanggan secara maksimal, karena pada dasarnya tujuan dari suatu bisnis 

adalah untuk menciptakan rasa puas pada pelanggan. 

Salah satu tindakan untuk memuaskan konsumen adalah dengan cara 

memberikan pelayanan kepada konsumen dengan sebaik-baiknya. Kenyataan ini bisa 

dilihat, bahwa ada beberapa hal yang dapat memberikan kepuasan pelanggan yaitu nilai 

total pelanggan yag terdiri dari nilai produk, nilai pelayanan, nilai personal, nilai image 

atau citra, dan biaya total pelanggan yang terdiri dari biaya moneter, biaya waktu, biaya 

tenaga, dan biaya pikiran (Kotler, 2000:50). 

Dengan adanya kualitas pelayanan yang baik di dalam suatu perusahaan, akan 

menciptakan kepuasan bagi para konsumennya. Setelah konsumen merasa puas dengan 

produk atau jasa yang diterimanya, konsumen akan membandingkan pelayanan yang 

diberikan. Apabila konsumen merasa benar-benar puas, mereka akan membeli ulang 

serta memberi rekomendasi kepada orang lain untuk membeli di tempat yang sama. 

Oleh karena itu perusahaan harus memulai memikirkan pentingnya pelayanan 

pelanggan secara lebih matang melaui kualitas pelayanan, karena kini semakin disadari 

bahwa pelayanan (kepuasan pelanggan) merupakan aspek vital dalam rangka bertahan 

dalam bisnis dan memenangkan persaingan (Tjiptono, 2004:145). 

Menghadapi semakin ketatnya  persaingan  bisnis  khususnya dibidang 

percetakan, maka untuk dapat memenangkan persaingan sekaligus agar dapat  bertahan 

PT. Grafika Wangi Kalimantan (GWK) perlu melakukan berbagai strategi dalam 

menjalankan bisnisnya. Selain harga yang menjadi pertimbangan ada beberapa  

pertimbangan lain yang tak  kalah  penting  antara lain yaitu kualitas pelayanan, dan 

fasilitas yang diberikan. 

Seperti juga perusahaan jasa lainnya, saat ini PT. Grafika Wangi Kalimantan 

(GWK) juga menghadapi tantangan yang cukup berat baik dari lingkungan eksternal 

maupun internal. PT. Grafika Wangi Kalimantan (GWK) pada satu tahun belakangan 

ini mengalami penurunan penjualan, hal ini disebabkan karena struktur persaingan yang 

semakin meningkat pada pelayanan dan kualitas dan juga harga yang ditawarkan cukup 

bersaing , juga adanya trend atau gaya hidup konsumen yang sering berubah-ubah, 

sehingga konsumen semakin selektif dalam menentukan jenis jasa yang akan 

dikonsumsinya. Oleh karena itu jika PT. Grafika Wangi Kalimantan (GWK) ingin 

memiliki daya saing yang tinggi, maka manajemen PT. Grafika Wangi Kalimantan 
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(GWK) harus dapat memenuhi apa yang dibutuhkan dan diinginkan para pemakai 

jasanya. 

Tabel .1. Data Jumlah Omset dalam Empat tahun terakhir PT. Grafika Wangi 

Kalimantan (GWK) 

No Tahun Total Omset  

(pertahun) 

1 2013 Rp. 21.093.018.566,- 

2 2014 Rp. 25.447.340.666,- 

3 2015 Rp. 23.995.539.233,- 

4 2016 Rp. 6.548.953.810,- 

           Sumber : PT. Grafika Wangi Kalimantan (2016) 

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas menunjukan bahwa rata-rata jumlah total omset dari 

tahun 2013 sampai dengan 2014 cenderung mengalami peningkatan. Hal ini terjadi 

diakibatkan tingkat persaingan dalam dunia usaha percetakan masih tergolong tidak 

terlalu seagresif seperti satu tahu belakangan ini. Namun pada tahun 2015 sampai 

dengan tahun 2016 rata-rata jumlah total omset pertahunnya cenderung mengalami 

penurunan. Hal ini terjadi disebabkan oleh semakin selektifnya konsumen dalam 

masalah kecepatan dan pelayanan dan konsumen juga ternyata tidak semata-mata hanya 

dipengaruhi oleh harga yang murah melainkan sangat terpengaruh dengan kenyamanan 

dan kepuasan yang dirasakan. 

Dari berbagai penelitian sebelumnya mengenai pengaruh kualitas pelayanan 

pada kepuasan pelanggan yang dilakukan oleh Sulistiono (2010) pada Hotel di 

Semarang menunjukan hasil seluruh dimensi kualitas pelayanan jasa berpengaru 

signifikan secara simultan terhadap kepuasan pelanggan hotel, Hidayati (2010) pada PT. 

Pos Indonesia Laswang menunjukan hasil variabel kualitas pelayanan jasa berpengaruh 

signifikan baik secara parsial maupun  simultan, Novita dan Nurcahya (2011) pada D & 

I Skin Center di Denpasar menunjukkan bahwa kelima dimensi kualitas pelayanan jasa 

berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan pelanggan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Sulistiono (2010) pada Hotel di Semarang 

menunjukan hasil seluruh dimensi kualitas pelayanan jasa berpengaruh signifikan secara 

simultan terhadap kepuasan pelanggan hotel. Penelitian yang dilakukan Hidayati (2010) 

pada PT. Pos Indonesia Laswang menunjukan hasil variabel kualitas pelayanan jasa 

berpengaruh signifikan baik secara parsial maupun simultan.  Penelitian yang dilakukan 

Novita dan Nurcahya (2011) pada D&I Skin Center di Denpasar menunjukkan bahwa 

kelima dimensi kualitas pelayanan jasa berpengaruh secara parsial terhadap kepuasan 
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pelanggan. 

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. 

Dalam penelitian ini Kuisioner yang berupa daftar pertanyaan tertutup dari 

variabel kualitas pelayanan dengan dimensi sebagai berikut : 

a. Tangibles (X1) 

b. Reliability (X2) 

c. Responsiveness (X3) 

d. Assurance (X4) 

e. Emphaty (X5) 

Variabel penelitian ini terdiri dari 2 (dua) jenis variabel, yakni dependent variabel 

(Y) Kepuasan dan independent variabel (X) Kualitas Pelayanan. Hubungan variabel 

independent dan dependent adalah hubungan sebab-akibat, jadi dianalisis dengan 

regresi. 

Yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah semua konsumen yang pernah 

menggunakan jasa percetakan PT. Grafika Wangi Kalimantan sekurang-kurangnya 

sebanyak 2 (dua) kali. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil analsis yang dilakukan, diperoleh bahwa Tangibles, Reliability, 

Responsiveness, Assurance dan Empathy berpengaruh secara siginifikan dan 

perubahannya berubah searah dengan kepuasan pelanggan. Artinya jika tingkat 

Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance dan Empathy yang dirasakan makin 

tinggi , maka mengakibatkan makin tinggi juga kepuasan pelanggan.  

Persamaan regresi yang didapat dari hasil analisis tersebut adalah: 

Y= -0,362 + 0,678 X1 + 0,017 X2 + 0,180 X3 + 0,555 X4 + 0,008 X5 + e 

Untuk melihat dominasi pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel 

terikatnya, maka bisa dilihat koefisien beta (koefisien regresi baku). Nilai koefisien 
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regresi baku antar variabel bebas dapat dibandingkan, karena nilainya telah 

distandarisasi sehingga variabel bebas (kualitas jasa) yang memiliki koefisien regresi 

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

variabel terikatnya.  

Tabel 2 Koefisien Beta (B) Coefficients(a) 

Model   

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

    B 

Std. 

Error Beta   

1 (Constant) -.362 .404   -.895 .373 

  TANGIBLES .678 .185 .523 3.662 .000 

  RELIABILITY .017 .234 .011 .072 .943 

  RESPONSIVENESS -.180 .221 -.115 -.814 .418 

  ASSURANCE .555 .141 .435 3.921 .000 

  EMPHATY .008 .123 .008 .069 .945 

  Sumber: Data Primer yang sudah diolah 2016 

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

terbesar adalah variabel Tangibles (X1) yaitu sebesar 0,678.  Oleh karena itu dapat 

dikatakan bahwa variabel kualitas pelayanan yang memiliki pengaruh terbesar terhadap 

kepuasan pelanggan adalah variabel X1 (Tangibles) yaitu  dengan koefisien regresi 

baku sebesar 0,678. 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 kelima 

variabel kualitas pelayanan yakni Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance dan 

Empathy berpengaruh terhadap pada kepuasan konsumen PT. Grafika Wangi 

Kalimantan. 

Implikasi hasil uji F bagi PT. Grafika Wangi Kalimantan adalah jika PT. Grafika 

Wangi Kalimantan akan meningkatkan kualitas pelayanannya perlu menekankan pada 

lima faktor tersebut yaitu berturut-turut Tangibles, Reliability, Responsiveness, 

Assurance dan Empathy. Hal ini harus dilakukan secara terus menerus (continues 

improvement) dalam usaha untuk persaingan (kompetisi) yang semakin ketat antar 

penyedia jasa percetakan, khususnya cetakan yang bersifat komersil. 

Selain uraian diatas, dari uji T yang dilakukan guna pengujian H2, H3, H4, H5, 

dan H6, hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk variabel Tangibles (X1) pada H2 dan variabel Assurance (X4) pada H5 

hasilnya signifikan karena T signifikannya lebih kecil dari 5% yaitu sebesar 0,000 

sehingga H0 ditolak dan Ha diterima, artinya variabel Tangibles (X1) dan Assurance 

(X4) signifikan dalam mempengaruhi kepuasan konsumen. 

b. Untuk Variabel X2 (Reliability) nilai signifikan T lebih besar dari 5% yaitu 0,943 

atau 94,3%. Untuk Variabel X3 (Responsiveness) nilai signifikan T lebih besar dari 

5% yaitu 0,418 atau 41,8%. dan untuk X5 (Empathy) nilai signifikan T juga lebih 

besar dari 5% yaitu 0,945 atau 94,5%.  

Implikasinya adalah jika PT. Grafika Wangi Kalimantan ingin meningkatkan 

kepuasan konsumen melalui perbaikan kualitas pelayanannya, maka harus memberikan 

perhatian yang lebih besar terhadap kelima faktor kualitas pelayanan yang telah disebut 

diatas, tentu saja dengan penekanan yang berbeda, misal untuk Tangibles (X1) yang 

perlu ditingkat lebih baik adalah kualitas cetakan yang diberikan pada pelanggan seperti 

mesin yang digunakan yang baru, ruang tunggu yang nyaman dan lain sebagainya. 

Untuk Reliability (X2) yang perlu ditingkatkan adalah laporan yang bebas dari 

kesalahan. Untuk Responsiveness (X3) perhatian yang lebih harus diberikan pada 

kecepatan pelayanan. Untuk Assurance (X4) yang perlu ditekankan adalah kemampuan 

karyawan dalam memberi rasa aman dan nyaman serta kepuasan kepada 

pelanggan/konsumen PT. Grafika Wangi Kalimantan. Untuk Empathy (X5) yang sangat 

perlu ditingkatkan adalah perhatian individulan karyawan dalam memberikan pelayanan 

yang berkualitas pada pelanggan. 

Untuk mengetahui seberapa besar tingkat kepuasan konsumen atas pelayanan yang 

diberikan oleh PT. Grafika Wangi Kalimantan dapat kita lihat pada tabel 3 sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3. Tingkat Kepuasan Konsumen PT. Grafika Wangi Kalimantan 

 

 

Variabel 

Skor*) 

1  2  3  4  5  Total  

∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % ∑ % 

 

3 

 

3% 

 

7 

 

7% 

 

20 

 

20% 

 

58 

 

58% 

 

12 

 

12% 

 

100 

 

100% 
Kepuasan 

Konsumen 

 Sumber: Data Primer yang diolah (2016) 

 Keterangan: *) Skor jenjang penilaian responden dari 1s/d 5 
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Dari tabel 3 di atas dapat ditarik kesimpulan, bahwa konsumen PT. Grafika Wangi 

Kalimantan yang merasa puas atas pelayanan adalah 58% , Netral sebesar 20% 

sedangkan yang menjawab sangat puas sebanyak 12%, dan yang menyatakan tidak puas 

sebesar 7% dan responden yang menjawab sangat tidak puas sebesar 3%. 

Implikasi kondisi ini adalah mengingat pendekatan yang kita pergunakan untuk 

menilai kualitas pelayanan PT. Grafika Wangi Kalimantan User Based Approach, maka 

kualitas bagi seseorang (konsumen adalah sama dengan kepuasan maksimum yang 

dirasakannya, oleh karena konsumen PT. Grafika Wangi Kalimantan berada pada 

tingkat puas dan netral (cukup puas) yang bisa juga diartikan bahwa kualitas pelayanan 

PT. Grafika Wangi Kalimantan masih berada pada taraf cukup baik oleh karena itu 

perlu dilakukan perbaikan-perbaikan kualitas, yang sesuai dengan keinginan konsumen 

yakni lebih menekankan pada Empathy karyawan dan penyediaan fasilitas fisik yang 

canggih dan memadai.  

 

KESIMPULAN 

Simpulan dari hasil pembahasan penelitian adalah variabel kualitas pelayanan 

yang terdiri atas 5 (lima) dimensi yaitu Tangibles (bukti fisik), Reliability (kehandalan), 

Responsibility (daya tanggap), Assurance (jaminan), dan Emphaty (empati) secara 

simultan berpengaruh signifikan pada kepuasan pelanggan pada PT. Grafika Wangi 

Kalimantan, sehingga dimensi kualitas pelayanan mempengaruhi kepuasan pelanggan 

yang menggunakan jasa percetakan. Dan variabel kualitas pelayanan yang terdiri atas 5 

(lima) dimensi yaitu Tangibles (bukti fisik), Reliability (kehandalan), Responsibility 

(daya tanggap), Assurance (jaminan), dan Emphaty (empati) secara parsial berpengaruh 

signifikan pada kepuasan pelanggan percetakan PT. Grafika Wangi Kalimantan, maka 

mempengaruhi kepuasan pelanggan yang menggunakan jasa percetakan PT. Grafika 

Wangi Kalimantan. 

Saran peneliti, berdasarkan hasil penelitian bahwa unsur kualitas pelayanan PT. 

Grafika Wangi Kalimantan yang paling mendesak untuk diperbaiki adalah Tangibles, 

karena unsur Tangibles  inilah yang paling besar pengaruhnya terhadap kepuasan 

konsumen, jika tidak maka pihak PT. Grafika Wangi Kalimantan akan mengalami 

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

meningkatkan Tangibles, manajemen PT. Grafika Wangi Kalimantan dapat melakukan 
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usaha-usaha sebagai berikut; penigkatan dan pelatihan karyawan bahkan bisa 

melakukan konsilidasi kedalam dan lain-lain, agar karyawan lebih disiplin dan lebih 

peduli kepada kepentingan pelanggan, sehingga menimbulkan kesan yang baik dihati 

konsumen. 
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