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ANALISIS PENGARUH SET KESEMPATAN INVESTASI 
TERHADAP HUBUNGAN ANTARA ALIRAN KAS BEBAS 

DAN NILAI PEMEGANG SAHAM 

Zulkarnain 1  

 
ABSTRACT 

Free Cash Flow has been very important role in influencing shareholder value 
since  it can be used as a mirror of the growth of incoming cash from 
reinvestment of capital for new projects as a creatment of shareholder value 
(Fernando: 1996). 
 
The problem is whether free cash flow has information content that can be used 
as a predictor of shareholder value, and whether investment opportunity set 
moderates the relationship between free cash flow and shareholder value. 
 
The aim of this research is to test the influence of free cash flow to shareholder 
value and to test the influence of investment opportunity set as a moderating 
variable to the relationship between free cash flow to shareholder value. 
 
Hypothesis that can be test are (1) Free cash flow positively influences 
shareholder value, (2) the positive free cash flow positively influences 
shareholder value, (3) the negative free cash flow positively influences 
shareholder value, (4) the positive influence of free cashflow to shareholder 
value tends to be stronger when investment opportunity set (IOS) is higher, (5) 
the positive influence of positive free cashflow to shareholder value tends to be 
stronger when investment opportunity is higher, and (6) the positive influence 
of negative free cashflow to shareholder value tends to be weaker when 
investment opportunity is higher.  
 
By using moderated regression analysis (MRA), results showed that: 

(1) Hypothesis 1 is supported ie. free cash flow positively influences 
shareholder value. 

(2) Hypotesis 2 is supported ie. the positive free cash flow positively 
influences shareholder value, while, hypotesis 3 is not supported where 
negative free cash flow is not significantly influences shareholder value. 

(3) Hypotesis 4 is supported i.e. the positive influence of positive free cash 
flow to shareholder value tends to be positively stronger when IOS is 
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higher, whereas, hypotesis 6 is not supported where the positive 
influence of negative free cash flow to shareholder value tends to be 
weaker when IOS is higher. 

 
The result implies that positive free cash flow has information content 
responded by investor as a successful performance, while negative free cash 
flow is responded differently, where some of investors respond positive, and 
some of them respond negative. 
 
Key word: Cash Flow, Information, value 
 

 
I. PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang 
 
Tujuan perusahaan pada dasarnya adalah untuk memaksimasi nilai pemegang saham 
melalui kebijakan dividen dan peningkatan harga pasar saham perusahaan 
(Rappaport:1998; Philip: 1998; Fernando: 1996). 
 
Pendekatan nilai pemegang saham tersebut mengestimasi nilai ekonomi suatu 
investasi melalui pendiskontoan aliran kas masa mendatang berdasarkan biaya 
modalnya. 
 
Aliran kas oleh karena itu merupakan pencerminan pertumbuhan perolehan kas 
dari penginvestasian kembali modal pada proyek-proyek baru yang merupakan 
cerminan penciptaan nilai pemegang saham. (Fernando: 1996) 
 
Nilai pemegang saham dapat ditingkatkan melalui tujuh pemicu, yaitu: (1) 
kebijakan operasi, antara lain pertumbuhan penjualan, marjin laba operasi, dan 
tingkat pajak , (2) kebijakan investasi, yang meliputi aktiva tetap dan modal kerja, 
dan (3) kebijakan pendanaan, yang berhubungan erat dengan kebijakan investasi. 
(Rappaport: 1998).. 
 
Oleh karena itu, hubungan aliran kas bebas dengan nilai pemegang saham 
dimoderasi oleh kebijakan investasi (investment opportunity set/ IOS) .  
 
1.2. Permasalahan 
 
Aliran kas bebas dapat menimbulkan masalah keagenan.(Jensen: 1986). Jensen 
mengemukakan bahwa manajer memiliki insentif untuk memperbesar 
perusahaan melalui ukuran optimalnya, sehingga mereka tetap melakukan 
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investasi meskipun memberikan nilai sekarang bersih (Net Present Value) 
negatif dengan menggunakana dana yang dihasilkan dari aliran kas bebas. 
Aliran kas bebas juga dapat digunakan untuk pemborosan dalam operasi 
perusahaan, seperti untuk kompensasi karyawan yang tinggi. yang 
menguntungkan dirinya tetapi merugikan pemegang saham, padahal 
seharusnya digunakan untuk peningkatan dividen atau pembelian kembali 
saham perusahaan. Tindakan manajer tersebut  memberikan dampak terhadap 
penurunan nilai pemegang saham. 

 
Penelitian empiris terhadap hubungan arus kas bebas dan nilai perusahaan 
menghasilkan kontroversial . Penelitian Price Waterhouse Cooper  di India dan 
Vogt menunjukkan adanya korelasi yang tinggi antara perubahan aliran kas 
bebas perusahaan dengan harga saham (Singh: 1999; Vogt dan Vu: 2000). Dilain 
fihak, Penman menyatakan bahwa aliran kas tidak dapat dipakai sebagai 
penentu penciptaan nilai pemegang saham karena nilai aliran kas bebas sangat 
dipengaruhi oleh kebijakan investasi. Perusahaan yang sedang tumbuh 
memerlukan investasi yang besar sehingga memiliki aliran kas bebas rendah 
atau negatif. Sebaliknya, perusahaan dalam taraf penurunan, cenderung 
memiliki arus kas bebas tinggi.(Pennman: 2001).   
 
Oleh karena itu, timbul permasalahan, (1) apakah nilai aliran kas bebas sesungguhnya 
memiliki kandungan informasi yang dapat dipakai untuk memprediksi nilai pemegang 
saham?, dan  (2) apakah hubungan aliran kas bebas terhadap nilai perusahaan 
dimoderasi oleh  kesempatan investasi? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 
 
Tulisan ini bertujuan menguji hubungan antara teori keagenan aliran kas bebas dengan 
nilai pemegang saham dengan memperhatikan faktor set kesempatan investasi.. 
 
1.4. Hipotesis 
 
Hipotesis yang diajukan adalah:  
 
H1 :  Aliran kas bebas berpengaruh positif terhadap nilai pemegang saham. 
H2 :  Aliran kas bebas positif berpengaruh positif terhadap nilai pemegang 

saham. 
H3 : Aliran kas bebas negatif berpengaruh positif terhadap nilai pemegang 

saham. 
H4 : Aliran kas bebas berpengaruh positif dan semakin kuat terhadap nilai 

pemegang saham  ketika investasi  tinggi. 
H5 :  Aliran kas bebas positif berpengaruh positif dan semakin kuat terhadap 

nilai pemegang  saham ketika investasi tinggi. 
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H6 :  Aliran kas bebas negatif berpengaruh positif dan semakin kuat terhadap 
nilai pemegang saham ketika investasi tinggi. 

 
 

II. LITERATUR REVIEW 
 
2.1. Teori Keagenan (Agency Theory) Jensen dan Meckling  
 
Teori Keagenan (Agency Theory) pertama kali dikemukakan oleh Jensen dan Meckling    
(Jensen dan Meckling:: 1976). Teori ini berawal dari adanya pemisahan dan 
pengendalian  perusahaan yang  berdampak  pada munculnya konflik antara 
agen dan prinsipal. Hubungan keagenan  didefinisikan sebagai  hubungan antara 
satu orang atau lebih prinsipal dengan agen untuk  melakukan tindakan atas  
nama prinsipal yang melibatkan pendelegasian kewenangan pengambilan 
keputusan kepada agen (Jensen dan Meckling:1976).  
 
Konflik kepentingan antara prinsipal dan agen menimbulkan  Biaya Keagenan, 
yaitu berupa biaya pengawasan (monitoring cost), biaya penjaminan ( bonding 
cost) dan kerugian residual (residual loss). Adanya konflik tersebut, akan 
mengakibatkan menurunnya nilai perusahaan. (Jensen dan Meckling: 1976) 
 
Biaya Pengawasan adalah pengeluaran prinsipal untuk mengawasi perilaku agen 
melalui pengetatan anggaran, kebijakan kompensasi, serta aturan-aturan 
operasi. Biaya penjaminan merupakan pengeluaran agen untuk menjamin bahwa 
agen tidak akan melakukan tindakan yang akan merugikan prinsipal atau untuk 
memastikan bahwa prinsipal akan memberikan sesuatu kompensasi jika agen 
melakukan tindakan tertentu.  Sedangkan kerugian residual merupakan nilai 
rupiah penurunan kesejahteraan prinsipal, karena adanya ketidakselarasan 
keinginan agen dan prinsipal, sehingga agen melakukan tindakan yang 
menguntungkannya dan merugikan prinsipal. 
 
2.2. Teori Keagenan Aliran Kas Bebas (Free Cashflow) Jensen  

 
Aliran kas bebas (free cashflow) adalah kelebihan dana kas setelah dipakai untuk 
mendanai seluruh proyek yang memberikan nilai sekarang netto positif yang 
didiskonto pada tingkat biaya modal yang relevan (Jensen: 1986).  Semakin 
besar arus kas yang ada, semakin besar fleksibilitas manajemen, semakin besar 
konflik kepentingan atas pemanfaatan aliran kas bebas tersebut. (Jensen: 1986) 
 
Berbagai definisi muncul dari beberapa penulis tentang aliran kas bebas.  Brown 
mendefinisikan aliran kas bebas sebagai aliran kas yang dihasilkan dari operasi 
bisnis yang sedang berjalan dan tersedia untuk didistribusikan  kembali kepada 
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pemegang saham tanpa mempengaruhi tingkat pertumbuhan perusahaan saat 
ini. (Brown: 1996). 
 
Brigham dkk  mengartikan aliran kas bebas sebagai kas yang tersedia untuk 
didistribusikan kepada investor sesudah terpenuhinya kebutuhan seluruh 
investasi yang diperlukan untuk mempertahankan operasi. (Brigham: 1999)  
 
Kieso dan Weygandt juga mengartikan aliran kas bebas sebagai jumlah aliran 
kas diskresioner yang dapat digunakan untuk tambahan investasi, melunasi 
utang, membeli kembali saham perusahaan sendiri, atau menambah likuiditas 
perusahaan. (Kieso dkk: 1999). 
 
Pengertian aliran kas menurut definisi di atas adalah sama, yaitu adanya dana 
yang berlebih, yang seharusnya didistribusi kepada para pemegang saham, dan 
keputusan tersebut dipengaruhi oleh kebijakan manajemen. 
 
Persoalan yang berkembang atas aliran kas bebas adalah menginvestasikannya kepada 
proyek-proyek investasi yang memberikan hasil dibawah tingkat biaya modal yang 
relevan, atau digunakan untuk pengeluaran yang tidak efisien. Ada beberapa alasan 
manajer memiliki kecenderungan melakukan tindakan seperti diatas; (1) dengan 
menahan kas, manajer memiliki kewenangan untuk memanfaatkanya dengan 
lebih leluasa dibandingkan kalau harus menambah dana dari sumber eksternal, 
(2) meningkatnya ukuran perusahaan akan meningkatkan prestise dan gaji 
manajer, (3) adanya kecenderungan perusahaan untuk memberi kompensasi 
manajer level menengah dalam bentuk promosi dan bukan bonus, sehingga 
berdampak pada kecenderungan manajer untuk meningkatkan pertumbuhan. 
(Jensen: 1986) 
 
Manajer sebenarnya dapat mengambil kebijakan menciptakan utang untuk 
investasi maupun pembayaran dividen. Namun, utang ini akan mengurangi 
biaya keagenan aliran kas bebas melalui pengurangan aliran kas yang tersedia 
sehingga membatasi jumlah aliran kas yang dapat dibelanjakan dengan leluasa 
berdasarkan kebijakan manajer. Dan kegagalan pelunasan utang akan 
berdampak buruk terhadap kinerja perusahaan, sehingga memotivasi manajer 
untuk menjalankan organisasi dengan lebih efisien. Pengeluaran utang tidak 
selalu berdampak positif atas pengawasan terhadap manajer, karena fungsi 
pengawasan ini hanya efektif untuk organisasi yang memiliki arus kas bebas 
yang besar tetapi pertumbuhannya rendah, dimana pemborosan aliran kas 
untuk mendanai projek yang tidak ekonomis menjadi serius, sedangkan fungsi 
kontrol utang untuk perusahaan yang memiliki pertumbuhan tinggi, kurang 
efektif.  
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2.3. Teori Keagenan Aliran Kas Bebas dan Nilai Pemegang Saham 
 
Nilai pemegang saham mencerminkan keseluruhan pertimbangan atas harapan 
pemegang saham terhadap aliran kas di masa mendatang. Jika perusahaan 
menghasilkan aliran kas yang diharapkan bersifat konstan, harga pasar juga 
seharusnya konstan. Jika harapan aliran kas lebih baik, harga pasar juga 
meningkat, dan sebaliknya. Kewajiban manajemen adalah meningkatkan nilai 
sekarang bersih aliran kas di masa mendatang. 
 
Meskipun demikian, Penman mengkritik pendapat diatas dengan menyatakan 
bahwa terdapat kelemahan ukuran aliran kas bebas sebagai determinan 
penciptaan nilai bagi pemegang saham karena nilai aliran kas bebas sangat 
dipengaruhi oleh kebijakan investasi perusahaan. Perusahaan yang sedang 
tumbuh memerlukan investasi besar, sehingga nilai aliran kas bebas rendah 
atau negatif, tetapi perusahaan yang berada dalam tingkat penurunan akan 
mengurangi investasinya sehingga kemungkinan memiliki aliran kas bebas 
tinggi (Penman: 2001). 
 
2.4.  Teori Keagenan Aliran Kas Bebas dimoderasi oleh Set Kesempatan 

Investasi 
 
Pertumbuhan perusahaan merupakan salah satu faktor penting Set kesempatan.  
Investasi merupakan faktor kontekstual yang penting karena perusahaan        
dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi berarti masih memerlukan investasi 
tinggi.  Penggunaan aliran kas bebas untuk investasi bagi perusahaan dengan 
tingkat pertumbuhan tinggi akan meningkatkan nilai pemegang saham. 
Sebaliknya peruahaan dengan pertumbuhan rendah, aliran kas bebas tinggi 
yang menempuh kebijakan meningkatkan pembayaran dividen atau membeli 
kembali saham perusahaan juga akan meningkatkan nilai pemegang saham. 

 
 

III. METODA PENELITIAN 
 
3.1.   Data dan Sampel 
 
3.1.1. Data 
 
Data diperoleh dari  laporan keuangan perusahaan non keuangan tahunan yang 
dipublikasi dari tahun  2000-2008 yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia, 
Bapepam, dan Program Doktor Ilmu Ekonomi UGM. Sedangkan data pasar 
modal diperoleh melalui database pasar modal Universitas Gadjah Mada 
Yogyakarta.  
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3.1.2. Sampel 
 
Sampel terdiri dari 160 perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek        
Indonesia yang memiliki laporan keuangan dipublikasi sejak 2000-2008.       
Dengan periode 9 tahun dan 160 perusahaan, maka total sampel adalah 1440       
tahun perusahaan (firm year). 
 
Untuk menjawab hipotesis bahwa aliran kas bebas memiliki pengaruh yang 
berbeda terhadap nilai pemegang saham, maka sampel dibagi menjadi dua 
kelompok, yaitu kelompok aliran kas bebas (AKB) positif, dan aliran kas bebas 
negatif.  
 
3.2. Definisi Operasional Variabel 
  
3.2.1. Variabel dependen Nilai pemegang saham 
 
Nilai pemegang saham dihitung dengan cara: (jumlah saham beredar x harga 
penutupan saham akhir tahun) – nilai ekuitas, dibagi dengan aktiva total 
(Brigham et al., 1999). 
 
3.2.2. Variabel independen Aliran kas bebas 
 
Aliran kas bebas = kas operasi – investasi dinormalkan dengan membaginya 
dengan aktiva total (Gul dan Tsui, 1998; Lehn dan Poulsen, 1989).  Investasi  = 
investasi neto pada modal operasi Investasi neto pada modal operasi = modal 
operasi t – modal operasi t-1.  Modal operasi t  = modal kerja operasi neto + 
aktiva tetap neto.  Modal kerja operasi neto = non interest bearing CA – non 
interest bearing CL, atau (kas + piutang usaha + persediaan) – (utang usaha +  
Utang jangka pendek tak berbunga lainnya) (Brigham et al, 1999). 
 
3.2.3. Variabel moderasi Set kesempatan investasi 
 
Proxy yang digunakan adalah dua variabel instrumental; 
(1) memilih 7 ukuran set kesempatan investasi, yaitu: 

a. Market-to-book assets (MTBA) = (aset – total ekuitas saham biasa + 
saham beredar x harga penutupan saham) / aset 

b. Market-to-book equity (MTBE) = (saham beredar x harga penutupan 
saham/total ekuitas saham biasa) 

c. Price to Earning ratio (P/E) = (primary EPS sebelum pos luar 
biasa)/harga penutupan saham 

d.  Plant property and equipment ratio (PPE/V) = rasio aktiva tetap bruto/ 
total ekuitas saham biasa 
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e.  Depreciation ratio (DEP/V) =rasio biaya depresiasi dan amortisasi/total 
ekuitas saham biasa 

f.  Investment on sales (IOS) = rasio investasi / penjualan neto 
g.  Rasio investasi/ net income (IOE)  
h.  CP-Q (nilai pasar saham biasa + nilai buku utang jangka panjang + nilai 

buku persediaan + nilai buku utang lancar – nilai buku aktiva lancar) / 
nilai buku total aktiva (Chung dan Pruitt, 1994 dikutip dari Lee dan 
Tompkis, 1999). 

 
Kemudian dicari variabel instrumental yang pertama dengan meregres setiap 
variabel set kesempatan investasi secara bergantian dengan menggunakan 
benchmark realisasi pertumbuhan (Kallapur dan Trombley, 1999) untuk 
mendapatkan proksi utama yaitu yang berkorelasi paling kuat dengan realisasi 
pertumbuhan. Kemudian, proksi utama ini diregres dengan proksi set 
kesempatan investasi yang lain. Selanjutnya, untuk mendapatkan variabel 
instrumental yang kedua, proxy utama tadi diregres dengan proxy lain yang 
signifikan saja. 
 
3.3.     Model Empiris 
 
3.3.1. Model untuk mengetahui pengaruh aliran kas bebas terhadap nilai 

pemegang saham  (H1,H1a, H1b) dengan menambah variabel kontrol 
EPS: 

 
NPS 1 = α1 +β1 AKB + ρ1EPS + €   ……………………..………………………….. (1) 
NPS2  = α2 + β2 AKBpos + ρ2 EPS + € ……………………………………………. (2) 
NPS3  = α3 + β3 AKBneg + ρ3 EPS + € ……………………………………………. (3) 
 
Hipotesis 1 akan didukung jika: 
H1:  b1 adalah positif dan secara statistis signifikan. 
H2: b2 adalah positif dan secara statistis signifikan 
H3:: b3 adalah positif dan secara statistis signifikan. 
        
3.3.2. Model persamaan untuk mengetahui pengaruh aliran kas bebas 

terhadap nilai pemegang saham pada tingkat Set Kesempatan Investasi 
(SKI) tinggi dan rendah (H4, H5, H6): 

  
NPS4 = α4 + β4 AKB + y4 SKI + y4 AKB* SKI + β4 EPS + € ......................................(4) 
NPS5 = α5 + β5 AKBpos + y5 SKI + y5 AKBpos * SKI + ρ5 EPS+€  ..........................(5) 
NPS6= α6 + β6 AKBneg + y6 SKI + y6 AKBneg * SKI + ρ6 EPS+€ .........................(6) 
 
Hipotesis 4,5, dan 6 akan didukung jika: 
H4:  y24 adalah positif dan secara statistis signifikan 
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H5: y5 adalah positif dan secara statistis signifian 
H6: y6 adalah negatif dan secara statistis signifikan 
 
Untuk menguji perbedaan koefisien pengaruh SKI antara sampel denganAKB 
positif dan negatif digunakan formula Dr Sanat Sarkar, Department Statistics, 
Temple University (dikutip dari Hartono, 1977) dengan rumus sebagai berikut: 
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IV. ANALISIS HASIL PENELITIAN 

 
4.1. Pengujian Hipotesis 1, hipotesis 2 dan hipotesis 3 
 
Pengujian hipotesis menggunakan Moderated Regression Analysis (MRA) 
untuk menguji hipotesis dengan model kontingensi, sedangkan untuk model 
persamaan tanpa variabel moderasi, menggunakan regresi Ordinary Least 
Square (OLS). 
 
Hasil pengujian hipotesis 1, hipotesis 2, dan hipotesis 3 menunjukkan bahwa 
koefisien AKB untuk kelompok sampel total adalah 0,060 dan kelompok sampel 
AKB positif adalah 0,071, dan signifikan pada alfa 5%, dimana t hitung 9,879 
lebih besar dari t tabel, maka ini berarti bahwa aliran kas bebas berpengaruh 
positif terhadap nilai pemegang saham. Hasil ini konsisten dengan hipotesis 1 
dan 2, tetapi koefisien AKB untuk kelompok sampel AKB negatif adalah positif 
tetapi tidak signifikan, sehingga hipotesis 3 tidak terdukung. 
 
4.2. Pengujian Hipotesis 3, Hipotesis 4, dan Hipotesis  5  
 
Hasil pengujian pengaruh aliran kas bebas berpengaruh positif dan semakin 
kuat terhadap nilai pemegang saham ketika set kesempatan investasi  
 
Koefisien intraksi AKB dengan set kesempatan investasi untuk sampel total dan 
kelompok sampel AKB positif secara statistik signifikan pada alpha 5%. Hal ini 
menunjukkan bahwa semakin tinggi SKI, semakin kuat pengaruh positif AKB 
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pada nilai pemegang saham,namun untuk kelompok sampel AKB negatif, 
secara statistik tidak terdukung. 
 
V. SIMPULAN 
 
Sejauh  ini ada beberapa hal yang dapat disimpulkan dari studi literatur  di atas, 
yaitu Aliran kas bebas merupakan faktor penentu penciptaan nilai pemegang 
saham. (Fernando:  1996;   Rappaport: 1998; Singh: 1999; Vogt dan Vu: 2000; dan 
Morristown: 2002) 
 
Hubungan aliran kas bebas terhadap nilai perusahaan hasilnya berbeda dengan 
adanya perbedaan faktor kontekstual peluang investasi (Smith dkk: 1982; Gaver 
dkk: 1993) 
 
Namun,  disamping ini, masih terdapat faktor konteksual lainnya yang belum 
dimasukkan dalam penelitian ini, antara lain leasing, hedging, kebijakan 
akuntansi yang harus digambarkan dalam peluang investasi, serta variabilitas 
pajak dan variabilitas industri. 

 
Disarankan untuk studi mendatang dapat menjelaskan kandungan informasi 
mengapa terjadi arus kas positif dan arus kas negatif tersebut, sehingga dapat 
memberikan manfaat bagi investor dan analis keuangan lainnya. 
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ANALISIS PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN ASURANSI 
LINGKUNGAN 

Toto Gunarto2, Dudung Darusman3, Surjono H. Sutjahjo4,               
Hikmat Ramdan5 

 
ABSTRAK 

Asuransi lingkungan merupakan salah satu instrumen ekonomi lingkungan 
yang tergolong baru dalam pengendalian lingkungan hidup di Indonesia 
khususnya pengendalian resiko lingkungan akibat pertambangan emas di 
Provinsi Lampung. Para pihak pemangku kepentingan merasa perlu adanya 
terobosan kebijakan dalam pengendalian lingkungan karena upaya 
pengendalian lingkungan yang selama ini bersifat command and control dianggap 
tidak efektif mengendalikan resiko lingkungan. 
 
Peraturan perundang-undangan tentang wajibnya dilaksanakan instrumen 
ekonomi lingkungan telah ada, yaitu  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
tentang Pengendalian dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan payung 
hukum untuk menyelenggarakan asuransi lingkungan. 
 
Salah satu isu yang menonjol adalah isu pengendalian lingkungan akibat 
pertambangan (emas) di Provinsi Lampung, tetapi instrumen pengendaliannya 
yang paling efektif untuk diterapkan masih belum dapat ditentukan. 
 
Kerangka 4R ini membantu dalam menunjukkan permasalahan (issues) kritis 
terkait keterlibatan pemangku kepentingans  dan juga mengidentifikasi poin-poin 
pengaruhnya terhadap suatu program atau kebijakan (Dubois, 1998). 
 
Key word: Asuransi lingkungan, hukum, resiko 
 

I. PENDAHULUAN 

Kesadaran masyarakat akan pentingnya lingkungan yang terus menguat 
menuntut diterapkannya prinsip-prinsip eco-businness dalam setiap tahapan 
kegiatan usahanya. Tuntutan konsumen dan pasar yang mensyaratkan 
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3 Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada 
4 Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada 
5 Dosen Fakultas Ekonomi, Universitas Gadjah Mada 
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terinternalisasinya aspek lingkungan dalam kegiatan usaha perlu disikapi oleh 
dunia usaha dengan menjadikan perusahaannya sebagai green-company. 
Pencapaian green company harus disertai dengan diterapkannya instrumen 
ekonomi lingkungan, diantaranya melalui asuransi lingkungan.  

Asuransi lingkungan merupakan salah satu instrumen ekonomi lingkungan 
yang tergolong baru dalam pengendalian lingkungan hidup di Indonesia. Setiap 
usaha yang memiliki resiko lingkungan harus bertanggungjawab terhadap 
kelestarian lingkungan hidup dengan mengurangi risiko yang berkaitan dengan 
lingkungan. Bagi perusahaan yang operasionalnya memiliki resiko lingkungan 
perlu menerapkan asuransi lingkungan dalam kebijakan perusahaannya, karena 
asuransi lingkungan dapat membantu untuk mengatasi kemungkinan 
kerusakan lingkungan akibat kegiatan operasionalnya. Perusahaan yang 
mengikutkan usahanya dalam asuransi lingkungan akan mengenal lebih dalam 
potensi kerusakan lingkungan dan berupaya memberikan solusi untuk 
mengurangi dampaknya. Pertanggungan asuransi lingkungan diantaranya 
dapat berupa pertanggungan polusi yang terjadi secara perlahan ataupun tiba-
tiba karena kecelakaan, pertanggungan risiko akibat kegiatan operasional dan 
bawaan, serta pembersihan polusi di lokasi. Sejauh ini hanya perusahaan 
asuransi PT Ace Ina Insurance Indonesia yang memiliki produk asuransi 
lingkungan (environmental risk solution) dengan nilai pertanggungan mencapai 
US$ 25 juta.  

Instrumen asuransi memiliki sejumlah keuntungan. Kebijakan pertanggungan 
asuransi dan tanggung-jawab keuangan menjamin bahwa biaya yang akan 
muncul berkaitan dengan resiko lingkungan tercatat dalam pembukaan 
perusahaan, sehingga akan menguntungkan apabila masuk investasi baru yang 
menekankan aspek kelestarian lingkungan. Bagi perusahaan asuransi dapat 
bertindak sebagai pengawas dalam melakukan pencegahan untuk memonitor 
aktifitas pencegahan resiko lingkungan dari perusahaan yang menjadi peserta 
asuransi lingkungannya. Dalam hal ini perusahaan asuransi dapat mendorong 
perusahaan peserta asuransinya untuk mengadopsi tindakan untuk mengurangi 
resiko sebagai biaya asuransi.  

Asuransi lingkungan merupakan instrumen ekonomi lingkungan yang wajib 
dikembangkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pasal 42 Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup menegaskan bahwa “dalam rangka melestarikan fungsi 
lingkungan hidup, Pemerintah danpemerintah daerah wajib mengembangkan dan 
menerapkan instrumen ekonomi lingkungan hidup”.  Salah satu instrumen ekonomi 
lingkungan yang bersifat insentif yang wajib dikembangkan tersebut adalah 
asuransi lingkungan. Pengembangan asuransi lingkungan dilakukan terhadap 
usaha yang berpotensi menimbulkan resiko lingkungan, seperti kegiatan 
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pertambangan emas di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. 
Pengembangan asuransi lingkungan untuk pengendalian resiko lingkungan 
tersebut memerlukan dukungan kelembagaan dari para pemangku kepentingan 
(stakeholders), khususnya yang terlibat dalam pengendalian lingkungan akibat 
kegiatan pertambangan. Kelembagaan yang dimaksud mencerminkan peranan 
dari masing-masing pemangku kepentingan, baik berupa hak dan kewajiban 
(rights), tanggung-jawab yang dimiliki sesuai dengan kewenangan masing-
masing pemangku kepentingan (responsibilities), manfaat dan kerugian yang 
akan diperoleh (revenues), serta hubungan antar pemangku kepentingan 
(relation) terhadap upaya pengendalian lingkungan akibat pertambangan emas.  

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peranan pemangku kepentingan 
(stakeholders) dalam pengembangan kebijakan asuransi lingkungan untuk 
pertambangan emas di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. 

II.  METODE PENELITIAN 

Data yang diperlukan untuk menganalisis kelembagaan pengembangan 
asuransi lingkungan berupa data primer dan data sekunder. Data primer 
diperoleh dari hasil kuisioner melalui wawancara terstruktur dan pengisian 
kuisioner oleh stakeholders  yang berkaitan pengendalian lingkungan akibat 
pertambangan (emas). Kuisioner penelitian memuat data tentang : identitas 
umum responden, persepsi responden terhadap perlunya pengendalian 
lingkungan, hak dan kewajiban (rights), tanggung-jawab (responsibility), manfaat 
yang dapat diperoleh dari pengendalian lingkungan (revenue), dan intensitas 
hubugan antar pemangku kepentingan (relation) dalam pengendalian resiko 
lingkungan akibat pertambangan. Data sekunder merupakan data yang 
diperoleh dari hasil penelusuran data yang telah ada sebelumnya dan 
dipublikasikan. Data sekunder yang diperlukan menyangkut tugas dan fungsi 
pokok dari masing-masing pemangku kepentingan dalam pengendalian 
lingkungan, baik secara langsung dan tidak langsung. Sumber data sekunder 
berasal dari instansi pemerintah yang menangani lingkungan hidup dan 
penelusuran melalui fasilitas internet. 

Sampel responden dipilih secara purposif dengan pertimbangan bahwa 
responden yang benar-benar memahami permasalahan resiko lingkungan 
akibat pertambangan emas. Responden terpilih adalah akademisi, pengelola 
asuransi, BAPPEDA, BAPEDAL, dinas yang menanangani pertambangan, 
kehutanan, dan lingkungan, pengusaha tambang, serta tokoh masyarakat yang 
berjumlah 20 orang. 
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Analisis Data 

Untuk menganalisis peranan pemangku kepentingan terkait pengendalian 
lingkungan akibat pertambangan dilakukan dengan menggunakan pendekatan 
4 Rs yang dikembangkan oleh IIED (International Institute for Environment and 
Development) (Dubois, 1998). Kerangka 4R sebagai alat analisis pemangku 
kepentingan (stakeholder) dapat mendefinisikan peranan stakeholders yang 
berkaitan dengan hak-hak/kewajiban yang dimiliki pemangku kepentingan 
(rights), tanggung-jawab yang dimiliki  pemangku kepentingan (responsibility), 
hasil/manfaat yang didapatkan pemangku kepentingan (revenue), dan 
hubungan antar pemangku kepentingan (relationship) sebagaimana disajikan 
pada Gambar 11.  

STAKEHOLDERS 
ROLES

RESPONSIBILITIES

REVENUESRIGHTS

RELATIONSHIP
 

Gambar  1.  Kerangka 4R untuk Mendefinisikan Peranan Stakeholders,  
(Dubois, 1998). 

Kerangka 4R ini membantu dalam menunjukkan permasalahan (issues) kritis 
terkait keterlibatan pemangku kepentingans  dan juga mengidentifikasi poin-poin 
pengaruhnya terhadap suatu program atau kebijakan (Dubois, 1998). Tabel 10 
menunjukkan struktur dasar dari Kerangka 4R. Khusus untuk Relationship antar 
pemangku kepentingan dibuat dalam tabel tersendiri sebagaimana disajikan pada 
Tabel 11. Tabel 10 mendeskripsikan tanggung-jawab, hak-hak, serta 
hasil/manfaat dari masing-masing pemangku kepentingan dalam merencanakan, 
merumuskan, menetapkan, dan mengimplementasikan penanggulangan 
dampak pertambangan emas di Provinsi Lampung sebagai hasil analisis dari 
data dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara, kuisioner, dan 
penelusuran data sekunder. Tabel 11 mendeskripsikan derajat Relationship 
diantara pemangku kepentingan  yang terlibat dalam penanggulangan dampak 
pertambangan emas di Provinsi Lampung yang terbagi ke dalam tiga kategori, 
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yaitu Baik, Cukup Baik, dan Buruk. Penilaian relationship dilakukan dengan 
menganalisis bentuk hubungan (formal/informal), frekuensi kontak, dan 
tingkat konvergensi (convergence) atau pertemuan dari pendapat pemangku 
kepentingan. Relationship antar pemangku kepentingan juga dipengaruhi oleh 
beberapa faktor, seperti: services (pelayanan/jasa), legal/contractual 
(hukum/kontraktual), market (dinyatakan dengan demand and supply dari barang 
dan jasa), information exchange (pertukaran informasi), interpersonal (hubungan 
antar pribadi), dan power. 

Tabel 1. Kerangka Dasar Pendekatan 4R 

Stakeholders  Responsibilities Rights Revenues 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    

 

Tabel 2.  Relationship Stakeholders  dalam  Pengendalian Lingkungan 
Pertambangan Emas  

Stakeholder 1 2 3 4 5 6 7 8 

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         

 

III.  HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kebijakan pengendalian lingkungan di Provinsi Lampung selama ini dianggap 
belum efektif sebagaimana disajikan pada Gambar 12. Hampir 78% responden 
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melihat bahwa kebijakan yang ada di Provinsi Lampung belum secara efektif 
mampu mengendalikan lingkungan hidup akibat kegiatan usaha pertambangan 
emas. Aspek lingkungan belum diinternalisasikan dalam kebijakan 
pembangunan dan kegiatan usaha yang beresiko lingkungan, sehingga potensi 
resiko lingkungan masih tinggi. Namun demikian semua pemangku 
kepentingan memandang bahwa upaya pengendalian lingkungan penting 
untuk dilakukan.  

 

Gambar  2.  Efektifitas Kebijakan Pengendalian Lingkungan di Provinsi, 
Lampung (Hasil Pengolahan Data Primer) 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa isu pengendalian lingkungan akibat 
pertambangan (emas) telah menjadi isu penting di Provinsi Lampung, tetapi 
instrumen pengendaliannya yang paling efektif untuk diterapkan masih belum 
dapat ditentukan. Selama ini instrumen kebijakan dalam pengendalian 
lingkungan lebih bersifat pengaturan (regeling) yang mengacu kepada peraturan 
perundang-undangan tentang lingkungan hidup yang dikategorikan sebagai 
kebijakan yang bersifat command and control. Sedangkan kebijakan pengendalian 
lingkungan yang berbasis instrumen ekonomi lingkungan yang bersifat insentif 
atau disinsentif belum ada. Dengan makin berkembangnya pola kegiatan usaha 
masyarakat di Provinsi Lampung yang lebih bersifat ekonomi, maka kebijakan 
pengendalian lingkungan yang berbasis renumerative berupa insentif merupakan 
pilihan yang harus diterapkan. Pasal 42 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 
yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah untuk menerapkan 
instrumen ekonomi lingkungan dalam pengendalian lingkungan merupakan 
tantangan bagi semua pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah 
setempat untuk mengembangkannya. Instrumen kebijakan ekonomi lingkungan 
yang perlu dikembangkan dalam pengendalian lingkungan ini adalah asuransi 
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lingkungan. Di dalam tahap awal pengembangan asuransi lingkungan untuk 
pengendalian lingkungan, khususnya kegiatan pertambangan (emas), perlu 
memperhatikan kelembagaan yang telah ada diantara para pemangku 
kepentingan yang terkait dengan pengendalian lingkungan. Kelembagaan 
pengendalian lingkungan ini menjadi landasan pengembangan asuransi 
lingkungan untuk pengendalian resiko lingkungan akibat pertambangan. Oleh 
karena itu kajian pengembangan kelembagaan pengendalian lingkungan 
merupakan salahsatu tahapan awal pengembangan kebijakan instrumen 
asuransi lingkungan.  

Kelembagaan pengendalian resiko lingkungan akibat pertambangan emas 
dianalisis dengan memperhatikan persepsi dari masing-masing pemangku 
kepentingan yang dijadikan responden. Analisis kelembagaan mencakup rights, 
responsibilities, revenues, dan relationships sebagaimana disajikan pada Tabel 3 
sampai dengan Tabel 4.   

Tabel 3 menunjukkan bahwa dalam pengendalian resiko lingkungan akibat 
pertambangan emas terkait dengan penataan kawasan tambang yang sesuai 
dengan rencana tata ruang wilayah, sehingga monitoring dan evaluasi 
kesesuaian antara lokasi pertambangan dengan rencana tata ruang wilayah 
harus dilakukan. Ketidaksesuaian antara lokasi pertambangan dengan rencana 
tata ruang menjadi titik awal permasalahan lingkungan. Instansi yang 
mengurus masalah ekonomi (keuangan, industri, dan perdagangan) dapat 
memainkan perananannya untuk mengawasi sampai  sejaumana ijin usaha 
(pertambangan) yang dimiliki sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 
Bagi instansi yang mengurus masalah kehutanan dan lingkungan akan 
menerapkan kegiatan rehabilitasi dan reklamasi lahan eks pertambangan. 
Masyarakat memiliki kepentingan terhadap keberadaan pertambangan, 
terutama mereka yang berada di sekitar areal pertambangan. Di samping 
keinginan untuk mendapatkan kompensasi nilai finansial, masyarakat juga 
memiliki hak untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan 
agar kerusakan lingkungan hidup yang terjadi tidak semakin parah. Oleh 
karena itu pelaku usaha yang bergerak di kegiatan pertambangan wajib 
membayarkan sejumlah dana untuk disetorkan dalam pengendalian 
lingkungan. Dengan adanya resiko lingkungan yang berpeluang menimbulkan 
kerugian ekonomi terhadap masyarakat akibat pencemaran, perusahaan 
asuransi memiliki kewajiban untuk mengembangkan asuransi lingkungan 
hidup. Asuransi lingkungan hidup ini merupakan jaminan yang ditanggung 
oleh pihak ketiga (asuransi) atas resiko lingkungan yang timbul akibat kegiatan 
pertambangan emas. Instrumen ekonomi lingkungan berupa asuransi ini 
merupakan jawaban atas resiko lingkungan yang bersifat uncertainity dengan 
peluang resiko tertentu. Tentunya pengembangan asuransi terkait resiko 
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lingkungan harus didukung oleh riset dari lembaga pendidikan tinggi atau 
lembaga riset lainnya.  

Tabel 3. Hak dan Kewajiban (Rights) Parapihak dalam Pengendalian Resiko 
Lingkungan Pertambangan Emas 

No Kategori Responden Rights 
1 BAPPEDA  Mengatur zona pertambangan sesuai RTRW 

 Pengendalian kesesuaian implementasi dengan RTRW 
 Keikutsertaan dalam organisasi pengendalian resiko 

pertambangan 
 Monitor kepatuhan terhadap Peruntukan wilayah sesuai 

tata ruang 
2 Instansi Pemerintah di bidang 

Keuangan, Industri, dan 
Perdagangan. 

 Mengenakan sanksi sesuai aturan 
 Pengawasan yang baik 

3 Instansi Teknis Kehutanan dan 
Lingkungan. 

 Dokumen Lengkap 
 Pemantauan Pelaksanaan Dokumen 
 Memperoleh dana untuk pelestarian hutan  
 Pengawasan areal tambang pada kawasan hutan 

4 Lembaga Adat  Mendapat pembagian hasil tambang sampai batas yang 
disepakati minimal 20% 

 Bertanggungjawab untuk mengawasi pemulihan dan 
menjaga jangan sampai kerusakan semakin parah 

5 Lembaga Keuangan Perbankan 
dan Keuangan non Bank 
(Asuransi) 

 Mengembangkan asuransi lingkungan 

6 Lembaga Akademisi  Memberikan Masukan Dalam Pengelolaan Lingkungan 
7 Pelaku Usaha  Kelangsungan usaha pertambangan 

 Membayar dana yang diwajibkan untuk disetor 
 

Tanggung jawab dari para pihak dalam pengendalian resiko lingkungan 
pertambangan emas disajikan pada Tabel 4, yang meliputi perencanaan dan 
pengendalian ruang, konservasi dan rehabilitasi, pemantauan kinerja 
lingkungan hidup perusahaan, penyadartahuan kepada masyarakat, penelitian, 
dan pengembangan tanggung-jawab sosial perusahaan (corporate social 
responsibility, CSR).  
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Tabel 4. Tanggung jawab (Responsibilities) Parapihak  dalam Pengendalian 
Resiko Lingkungan Pertambangan Emas 

No Kategori Responden Responsibilities 
 Perencanaan kelestarian lingkungan hidup 
 Pengendalian resiko eksploitasi 
 Kepatuhan terhadap tata ruang wilayah 

1 BAPPEDA 

 Pemantauan terhadap pertambangan terhadap 
masyarakat 

2 Instansi Pemerintah di bidang 
Keuangan, Industri, dan 
Perdagangan. 

 Pengukuran sesuai aturan dan izin, secara 
periodik melakukan pemeriksaan tahapan 
pelaksanaan 

3 Instansi Teknis Kehutanan dan 
Lingkungan. 

 Konservasi, Rehabilitasi dan Sosialisasi 
 Peningkatan Ekonomi Masyarakat sekitar 

Lokasi 
 Menjaga kelestarian hutan 
 Mengawasi dan memantau pelanggaran 

kawasan hutan 
4 Lembaga Adat  Mengawasi, mengendalikan eksploitasi yang 

tak ramah lingkungan, melarang penambangan 
liar(tanpa ijin) 

 Memberikan pengetahuan kepada masyarakat 
sekitarnya tentang pentingnya lingkungan bagi 
kehidupan masyarakat, bersama pemerintah 
mensosialisasikan undang undang/peraturan 
yang mengatur pengendalian tambang emas 

5 Lembaga Keuangan 
Perbankan dan Keuangan non 
Bank (Asuransi) 

 Menawarkan produk asuransi berkaitan dengan 
resiko lingkungan yang akan terjadi 

 Sosialisasi produk asuransi berkaitan dengan  
asuransi lingkungan 

6 Lembaga Akademisi  Memberikan Masukan Dlm Pengelolaan 
Lingkungan 

7 Pelaku Usaha  Bekerja sesuai dengan SOP 
 Memberikan bantuan kepada masyarakat 

apabila ada dampak dari pertambangan 
 

Para pihak menilai bahwa pengendalian resiko lingkungan pertambangan emas 
akan memberikan manfaat terhadap aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan pelaku 
usaha. Secara ekologis pengendalian resiko lingkungan akan memberikan 
manfaat dalam meminimalkan dampak negatif lingkungan atau kerusakan 
lingkungan, sehingga kondisi lingkungan lebih terjaga dengan baik. 
Pengendalian resiko lingkungan secara ekonomi akan mencegah kerugian 
ekonomi sebagai akibat berkurangnya tuntutan kerugian masyarakat yang 
menjadi korban serta berkurangnya biaya rehabilitasi lingkungan yang 
diperlukan. Dengan lebih terjaganya kualitas lingkungan hidup melalui 
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kegiatan pengendalian resiko lingkungan, maka secara sosial kehidupan 
masyarakat saat ini dan masa depan akan lebih terjamin. Bagi pelaku usaha 
adanya pengendalian resiko lingkungan berdampak pada kenyamanan 
berusaha, dimana resiko biaya untuk ganti rugi akibat dampak negatif 
pencemaran tidak perlu ditanggung oleh pengusaha, bahkan apabila  asuransi 
lingkungan dijalankan ketika terjadi pencemaran atau bencana akibat 
pertambangan sudah ditanggung oleh perusahaan asuransi (lingkungan). Oleh 
karena itu kegiatan pengendalian resiko lingkungan akibat pertambangan emas 
apabila dilaksanakan akan memberikan dampak positif terhadap aspek ekologi, 
ekonomi, sosial, dan terhadap pelaku usaha. Memperhatikan bahwa kegiatan 
pengendalian resiko lingkungan akibat pertambangan emas, penerapan 
instrumen ekonomi lingkungan berupa asuransi lingkungan merupakan pilihan 
yang tepat dalam mengendalikan resiko lingkungan yang potensial terjadi di 
kawasan pertambangan emas di Kabupaten Tanggamus.  

Tabel 5. Manfaat (Revenues) Parapihak dalam Pengendalian Resiko 
Lingkungan Pertambangan Emas 

No Aspek Revenues 

1 Ekologi  Meminimalkan dampak negatif kegiatan pertambangan 
dan mengurangi kerusakan lingkungan yang timbul  

 Kondisi lingkungan terjaga baik 
2 Ekonomi  Mencegah kerugian ekonomi 

 Biaya rehabilitasi berkurang 

3 Sosial  Lingkungan tidak rusak, usaha masyarakat dapat 
berjalan terus 

 Kehidupan masyarakat di masa mendatang tetap 
terjamin 

4 Pelaku Usaha  Kenyamanan berusaha, tidak ada biaya-biaya yang 
muncul dari resiko pertambangan 

 Berkurangnya biaya-biaya untuk ganti rugi dsb. 
 

Tingkat relasi/hubungan (relationship) antar pihak dalam pengendalian resiko 
lingkungan akibat pertambangan emas disajikan pada Tabel 6. Secara umum 
relasi antar pihak dalam pengendalian resiko lingkungan akibat pertambangan 
emas cukup baik. Rata-rata tingkat relasi yang cukup baik sesungguhnya 
menjadi modal penting dalam membangun dan menerapkan instrumen 
ekonomi lingkungan hidup, termasuk asuransi lingkungan dalam kegiatan 
pertambangan emas di Kabupaten Tanggamus. 

Pada tahapan awal pemerintah provinsi perlu memfasilitasi pertemuan dengan 
para pihak untuk menerapkan asuransi lingkungan sebagai instrumen ekonomi 
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lingkungan dalam mengendalikan resiko lingkungan akibat kegiatan 
pertambangan emas. Fasilitasi ini penting dilakukan untuk membangun 
kesepahaman diantara para pihak bahwa kegiatan pertambangan emas pada 
suatu saat tertentu berpotensi menimbulkan resiko lingkungan yang akan 
menimbulkan kerugian ekonomi, lingkungan, dan sosial bagi masyarakat dan 
lingkungan hidup di sekitarnya. Adanya jaminan asuransi lingkungan selain 
akan memperbaiki kinerja lingkungan hidup dari perusahaan, juga memberikan 
jaminan keselamatan bagi masyarakat yang berada di sekitar pertambangan dan 
di bagian hilirnya.  

Tabel 6. Tingkat Hubungan (Relationship) antar Parapihak dalam 
Pengendalian Resiko Lingkungan Pertambangan Emas 

  A B C D E F G H I J K 
A   1 1 2 1 2 2 2 2 2 2 
B     2 2 1 1 2 2 3 2 2 
C       2 1 1 2 2 2 2 2 
D         1 1 2 2 2 2 2 
E           2 2 2 2 2 2 
F             2 2 2 2 3 
G               2 2 2 3 
H                 2 3 3 
I                   2 3 
J                     3 
K                       
A : Pemprov    G : Pelaku Usaha   
B : Pemkab    H : Masyarakat   
C : BPLHD    I : Lembaga Keuangan Perbankan 
D : BAPPEDA   J : Lembaga Keuangan Non Perbankan  
E : Dinas Kehutanan     (Asuransi)   
F : Dinas Pertambangan  K : LSM    
1  : baik 2 : cukup 3  : kurang    

 

Perusahaan asuransi sebagai lembaga keuangan non perbankan memiliki relasi 
yang cukup baik dengan berbagai pemangku kepentingan (Tabel 15). Tingkat 
relasi yang cukup baik ini menjadi salah satu modal penting untuk 
mengembangkan produk barunya berupa asuransi lingkungan bagi kegiatan 
pertambangan yang memiliki resiko lingkungan yang tinggi. Asuransi 
lingkungan untuk pengendalian lingkungan di Provinsi Lampung memiliki 
prospektif yang baik, karena semua pemangku kepentingan memiliki tingkat 
persepsi yang baik dan seragam bahwa pengendalian lingkungan harus 
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dilaksanakan dengan pendekatan yang lebih bersifat insentif, karena penerapan 
kebijakan yang saat ini bersifat command and control tidak efektif dilaksanakan. 
Di samping itu secara kelembagaan para pihak pemangku kepentingan 
memiliki persepsi terhadap perlunya peningkatan upaya pengendalian 
lingkungan dalam pertambangan emas, yaitu : 

a. Para pemangku kepentingan berpendapat bahwa pengendalian resiko 
lingkungan pertambangan emas akan memberikan manfaat terhadap aspek 
ekologi, ekonomi, sosial, dan pelaku usaha.  

b. Pengendalian resiko lingkungan yang lebih terkendali secara sosial akan 
memberikan rasa aman bagi masyarakat yang tinggal di sekitar wilayah 
pertambangan dan di bagian luarnya yang terkena dampak. Asuransi 
lingkungan dalam pengendalian resiko lingkungan menjadi jaminan kepada 
masyarakat untuk tetap dapat memperoleh manfaat ekologi dan ekonomi 
dari sumberdaya alam dan lingkungan yang terdapat di sekitarnya 

c. Pengendalian lingkungan melalui asuransi lingkungan bagi pengusaha 
berdampak terhadap kenyamanan berusaha, dimana biaya akibat resiko 
lingkungan tidak perlu ditanggung oleh pelaku usaha karena adanya 
perusahaan asuransi yang menjamin ketika terjadi pencemaran atau bencana 
akibat pertambangan terjadi.  

Berdasarkan uraian sebelumnya, asuransi lingkungan penting untuk dapat 
diterapkan dalam pengendalian resiko lingkungan akibat pertambangan emas 
yang dilakukan di Provinsi Lampung. Asuransi lingkungan menjadi alat 
penting dalam proses analisis resiko lingkungan pertambangan emas. Asuransi 
lingkungan dapat mentransfer resiko lingkungan potensial kedalam 
pertanggungan (liability) dan devaluasi jaminan dari pemegang kebijakan 
kepada penjamin asuransi (insurer) dalam bentuk jumlah uang tertentu seperti 
premi, sehingga meningkatkan kepastian pengendalian resiko lingkungan 
(Boyer dan Porrini, 2008). Oleh karena untuk mengembangkan asuransi 
lingkungan dalam pengendalian resiko lingkungan akibat pertambangan di 
Provinsi Lampung perlu memperhatikan hal-hal berikut ini : 

a. Adanya kebijakan pemda setempat yang didukung oleh political will semua 
pemangku kepentingan untuk menerapkan asuransi lingkungan dalam 
pengendalian resiko lingkungan akibat pertambangan (emas) sebagai bentuk 
kewajiban penerapan instrumen ekonomi yang perlu dilaksanakan sesuai 
dengan amanat Pasal 42 Undang-Undang tentang Pengendalian dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam hal ini Pemda Provinsi Lampung 
perlu menetapkan payung hukum sebagai landasan hukum pelaksanaan  
kebijakan asuransi lingkungan di Provinsi Lampung. Kebijakan daerah 
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disarankan berupa peraturan daerah yang bersifat penetapan (besiking) dan 
pengaturan (regeling) untuk mengatur pentingnya asuransi lingkungan 
dalam pengendalian resiko lingkungan, khususnya untuk kegiatan 
pertambangan emas yang di dalam proses produksi dan pengolahannya 
menggunakan bahan kimia berbahaya dan beracun yang dapat mencemari 
lingkungan;  

b. Adanya lembaga keuangan non perbankan (perusahaan asuransi) yang 
bersedia untuk mengeluarkan produk asuransi lingkungan sebagai penjamin 
resiko lingkungan yang dapat terjadi akibat aktifitas industri pertambangan 
(emas) di Provinsi Lampung. Untuk itu perusahaan asuransi perlu 
melakukan upaya awal berupa : 

1) Memiliki data dan informasi yang akurat terkait dengan keberadaan 
sumberdaya alam yang akan diasuransikan; 

2) Menentukan pendekatan penilaian yang ekonomi-ekologi yang tepat dan 
kriteria baku kerusakan lingkungan yang sesuai dengan sifat dan 
karakteristik sumberdaya alam yang akan diasuransikan; 

3) Menentukan teknik valuasi ekonomi lingkungan yang sesuai dengan sifat 
dan karakteristik sumberdaya alam yang akan diasuransikan. Teknik 
valuasi ini digunakan sebagai alat untuk menghitung resiko lingkungan 
yang mungkin akan terjadi akibat kegiatan ekspolitasi sumberdaya alam. 
Total resiko lingkungan ini dalam kaidah asuransi dikenal sebagai 
kerugian harapan yang berpeluang terjadi akibat sesuatu kegiatan yang 
dilakukan; 

4) Mengestimasi premi asuransi lingkungan akibat resiko lingkungan yang 
terjadi akibat eksploitasi sumberdaya alam. Premi murni yang ditetapkan 
merupakan pembagian dari kerugian harapan dengan jumlah unit yang 
mungkin terkena dampak (Darmawi, 2004). Premi yang dibayarkan 
setidaknya menutupi biaya resiko lingkungan berpeluang terjadi; 

5) Perusahaan asuransi perlu menetapkan jenis-jenis pertanggungan yang 
dapat ditutupi (covering environmental risk), misalnya pertanggungan 
biaya pemulihan lingkungan jika terjadi pencemaran, dan pertanggungan 
biaya ganti rugi terhadap masyarakat yang menjadi korban. 

c. Pemerintah daerah, perusahaan asuransi, dan para pihak pemangku 
kepentingan lainnya secara bersama-sama perlu menyusun pedoman 
asuransi lingkungan dengan mengintegrasikan aturan hukum yang terkait 
dengan kegiatan yang akan diasuransikan, perlindungan dan pengelolaan 



 26

lingkungan, serta aturan tentang perasuransian yang berlaku. Dalam hal 
asuransi pertambangan (emas), aturan hukum yang perlu dikaji diantaranya 
adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, 
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 
tentang Usaha Perasuransian. Selain itu peraturan lainnya setingkat 
peraturan pemerintah, peraturan dan keputusan presiden, serta peraturan-
peraturan menteri terkait lainnya perlu dikaji.  

IV.  KESIMPULAN 

Asuransi lingkungan merupakan instrumen ekonomi lingkungan yang perlu 
dikembangkan dalam pengendalian lingkungan, khususnya pengendalian 
resiko lingkungan akibat pertambangan emas di Provinsi Lampung. Para pihak 
pemangku kepentingan merasa perlu adanya terobosan kebijakan dalam 
pengendalian lingkungan karena upaya pengendalian lingkungan yang selama 
ini bersifat command and control dianggap tidak efektif mengendalikan resiko 
lingkungan. Instrumen ekonomi lingkungan berupa asuransi lingkungan 
merupakan terobosan penting dalam pengendalian resiko lingkungan yang 
berbasis kebijakan insentif. Secara umum kelembagaan yang ada terkait 
pengendalian lingkungan di Provinsi Lampung cukup mendukung 
terselenggaranya asuransi lingkungan untuk mengendalikan resiko lingkungan 
akibat pertambangan (emas). Di samping itu, peraturan perundang-undangan 
tentang wajibnya dilaksanakan instrumen ekonomi lingkungan telah ada, yaitu  
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengendalian dan Pengelolaan 
Lingkungan Hidup merupakan payung hukum untuk menyelenggarakan 
asuransi lingkungan. 

Pemerintah Provinsi Lampung perlu memfasilitasi terselenggaranya asuransi 
lingkungan untuk pengendalian resiko lingkungan akibat pertambangan (emas) 
melalui penetapan kebijakan daerah yang bersifat penetapan (besiking) dan 
pengaturan (regeling) berupa peraturan daerah tentang pedoman penerapan 
asuransi lingkungan. Pengaturan tersebut tampaknya akan didukung oleh para 
pihak pemangku kepentingan karena disadari bahwa pengendalian resiko 
lingkungan tidak cukup diatur dengan kebijakan yang bersifat command and 
control tetapi harus disertai dengan kebijakan yang bersifat insentif, yaitu 
berupa asuransi lingkungan. Penyelenggaraan asuransi lingkungan di Provinsi 
Lampung selain didukung oleh adanya kebijakan dan kehendak politik (political 
will) yang kuat, juga perlu didukung oleh aturan teknis penyelenggaraan 
asuransi lingkungan tersebut. Oleh karena itu penyusunan tentang pedoman 
asuransi lingkungan untuk pengendalian resiko lingkungan perlu disusun oleh 
pemerintah daerah, perusahaan asuransi, akademisi, pelaku usaha, pemerhati 
lingkunga, dan para pihak pemangku kepentingan lainnya.   



Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 6 No.1 September. 2009 

 27

DAFTAR PUSTAKA 

Antweiler, W., B.R.Copeland dan M.S. Taylor. 2001. Is Free Trade Good for 
Environment ? The American Economic Review. 91 (4) ; 878-908. 

Balkau F. dan Parsons A..1999. Emerging Environmental Issues For Mining In 
The Pecc Region;United Nations Environment Programme, 1999.  

Bapedal, 2001. Aspek Lingkungan dalam AMDAL Pertambangan. Bapedal 
(Badan Pengendali Dampak Lingkungan) Pusat. Jakarta. 

BAPEDAL. 2001. ASPEK Lingkungan Dalam Amdal Bidang Pertambangan 

Bolt, K., G. Rutta, and M.Sarraf. 2005. Estimating the Cost of Environmental 
Degradation : A Training Manual in English, French, and Arabic. The 
World Bank. Washington,DC. 

Cole, M.A., R.J.R.Elliott, and P.G..Frediksson. 2006. Endogenous pollution 
havens : Does FDI influence environmental regulations ? Scandinavian 
Journal of Economics. 108(1) : 157-178. 

Cole, M.A., R.J.R.Elliott, and P.G..Frediksson. 2006. Endogenous pollution 
havens : Does FDI influence environmental regulations ? Scandinavian 
Journal of Economics. 108(1) : 157-178. 

Commision for Environmental Cooperation of North America. 2002. Free Trade 
and Environment : the Pictures becomes clearer. Commision for 
Environmental Cooperation of North America. Montreal. 

Darmawi, H. 2004. Manajemen Asuransi. Bumi Aksara Jakarta.  

Dephut. 2002. Persentase Nilai dan Jasa Hutan. HTTP : // www.dephut.go.id/ 
informasi/  intag/pkn/makalah/ persentase_nilai_dan_jasa_ hutan.pdf 

Dybdahl, D.J. 2004. A User’s Guide toEnvironmental Insurance. American Risk 
Management Resources Network. Middleton. 

EPA. 1995. Human health and Environment Damages From Mining Area 
Mineral Processing Waste. Office of Solid Waste-Environmental 
Protection Agency-United State. Washington.  

Freeman, P.K., and H.Kunreuther.1997. Managing Environmental Risk through 
Insurance. Springer. New York.  



 28

Herman, D.Z. 2006 Tinjauan Terhadap Tailing Mengandung Unsur Pencemar 
Arsen (As), Merkuri (Hg), Timbal (Pb), Dan Kadmium (Cd) Dari Sisa 
Pengolahan Bijih Logam. Jurnal Geologi Indonesia, Vol. 1 No. 1 Maret 
2006: 31-36 

Marcel Boyer, Donatella Porrini.2008. The Efficient Liability Sharing Factor For 
Environmental Disasters: Lessons For Optimal Insurance Regulation. 
Cirano. Quebec, Canada. 

Owen, O.S.  1980.  Natural Resource Conservation:  An Ecological Approach.  
Third Edition.  Macmillan Publishing Co., Inc. 866.  Third Avenue, 
New York, New York 10022. 

Pagiola, S.; von Ritter, K.; Bishop, J. 2004. Assessing the economic value of 
conservation. Environment Department Paper No. 101. Washington, 
DC: The World Bank. 

PT Natarang Mining.1996. Analisis Dampak Lingkungan PT Natarang Mining. 
Lampung. 

Purwanto, A.B. 2007. Menuju Pertambangan yang Berkelanjutan di Era 
Desentralisasi. http://www.minergynews.com/opinion/arif.shtml. 
[accessed at 27 June 2007]. 

Ramdan, H., Yusran, dan D.Darusman. 2003. Pengelolaan Sumberdaya Alam 
dan Otonomi Daerah. Penerbit Al-Qa Print. Jatinangor.  

Richardson, B.J. 2002. Mandating Environmental Liability Insurance. Duke 
Environmental Law and Policy  (12):293. 

Shangraw,R.F.Jr, C. Cheney,G, Dawson, and G.Love. 2003. Environmental 
Assurance: Identifying and Mitigating Threats to the Natural 
Environment. Project Performance Corporation. McLean, Virginia. 

Simanjuntak,S.P. 2007. Desentralisasi di Sektor Pertambangan Umum. 
http://www.minergynews.com/opinion/arif.shtml. [accessed at 27 
June 2007]. 

Suparmoko, M.  1995.  Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan (Suatu 
Pendekatan Teoritis) Edisi 2.  BPFE-Yogyakarta. 

The Mortgage Banking Association (MBA). 2004.Environmental Insurance White 
Paper. The Mortgage Banking Association (MBA) 



Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 6 No.1 September. 2009 

 29

Tietenberg, T.H.  1994.  Environmental Economic and Policy.  Harper Collins 
College. New York. 

UNEP. 2007. Insuring for Sustainability. UNEP (United Nations Environment 
Programme).  

Vutha, J. and Jalalain. 2008. Environmental Impact of the Asean-China Free 
Trade Zne Agreement on the Greater Mekong Sub Region. IISD 
(International Institute for Sustainable Development). Montreal. 

Widodo. 2008. Pencemaran air raksa (Hg) sebagai dampak pengolahan bijih 
emas di Sungai Ciliunggunung, Waluran, Kabupaten Sukabumi. 
Jurnal Geologi Indonesia, Vol. 3 No. 3 September 2008: 139-149. 

 

 

 





 

ANALISIS   EKUITAS   MEREK 
(STUDI  PADA  PRODUK  TABUNGAN, 

TIGA BANK  UMUM  TERBESAR  DI  PROVINSI LAMPUNG) 
 

Mahrinasari6 
 

 
ABSTRAK 

Perbankan nasional di Indonesia saat ini memperlihatkan persaingan yang ketat 
dalam merebut konsumen dan mengembangkan pangsa pasar, khususnya pada 
produk tabungan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tawaran promosi yang 
begitu agresif dan menarik  dalam bentuk iklan di media elektronik, iklan di 
media cetak, dan pemberian hadiah.   
 
Merek adalah nama dan atau simbol yang bersifat membedakan (seperti sebuah 
logo, cap, atau kemasan) dengan maksud mengidentifikasikan barang atau jasa 
dari seorang penjual tertentu. 
 
Ekuitas Merek  (Ekuitas Merek) merupakan aset yang dapat memberikan nilai 
tersendiri dimata pelanggannya. Aset yang dikandungnya dapat membantu 
pelanggan dalam menafsirkan, memproses, dan menyimpan informasi yang 
terkait dengan produk dan merek tersebut. 
 
Indikator peubah yang memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan 
nilai tabungan adalah merek diasosiasikan memiliki Akses Layanan 24 jam 
cepat, mudah dan tampa biaya 
 
Kata kunci :  Ekuitas, Merek,  Perbankan 
 
 
I.  PENDAHULUAN 
 
Merek produk berkembang menjadi sumber aset terbesar dan merupakan faktor 
penting dalam kegiatan pemasaran perusahaan. Hermawan Kertajaya (On 
Brand, 2004, hal. 11) mengungkapkan bahwa merek merupakan indikator nilai 
(Value) suatu produk. Nilai bagi konsumen adalah perolehan Manfaat 
Fungsional, dan Manfaat Emosional. Manfaat fungsional adalah manfaat yang 
diperoleh langsung berkaitan dengan fungsi-fungsi yang diciptakan oleh suatu 
produk. Sedangkan manfaat emosional adalah manfaat yang diperoleh 
konsumen berupa stimulasi terhadap emosi dan perasaannya.  
                                                           
6 Dosen Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung 
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Persaingan di antara merek yang beroperasi di pasar semakin meningkat, dan 
hanya produk yang memiliki ekuitas merek yang kuat akan tetap mampu 
bersaing, merebut dan menguasai pasar (Durianto, Darmadi, Sugiarto, Sitinjak 
Tony, 2001, hal. 3). 
 
Ekuitas Merek menurut Darmadi Durianto, Sugiarto, Sitinjak Tony (2001, hal.4), 
adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang terkait dengan suatu merek, 
nama, simbol, yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang diberikan 
oleh sebuah produk atau jasa baik pada perusahaan maupun pada pelanggan. 
Agar aset dan liabilitas mendasari ekuitas merek, maka aset dan liabilitas merek 
harus berhubungan dengan nama atau sebuah simbol sehingga jika dilakukan 
perubahan terhadap nama dan simbol merek, beberapa atau semua aset dan 
liabilitas yang menjadi dasar ekuitas merek akan berubah pula. 
 
Menurut David A. Aaker (1998)  yang dikutip oleh Darmadi Durianto, Sugiarto, 
Sitinjak Tony (2001, hal. 4), ekuitas merek memiliki beberapa  elemen, yaitu : 
 
a. Kesadaran Merek (Brand Awareness), menunjukkan kesanggupan seseorang 

calon pembeli untuk mengenali atau mengingat kembali bahwa suatu 
merek merupakan bagian dari kategori produk tertentu. 

b. Asosiasi Merek (Brand Association), mencerminkan pencitraan suatu merek 
terhadap suatu kesan tertentu dalam kaitannya dengan kebiasaan, gaya 
hidup, manfaat, atribut produk, geografis, harga pesaing, selebritis dan lain-
lain. 

c. Persepsi Kualitas (Perceived Quality), mencerminkan persepsi pelanggan 
terhadap keseluruhan kualitas/keunggulan suatu produk atau jasa layanan 
berkenaan dengan maksud yang diharapkan, sehingga menciptakan 
kepuasan pelanggan. 

d. Loyalitas Merek (Brand Loyalty), mencerminkan tingkat keterikatan 
konsumen dengan suatu merek produk. 

e. Aset-aset Merek Lainnya (Other Proprietary Brand Assets). Elemen ekuitas 
merek yang kelima ini secara langsung dipengaruhi oleh kualitas dari 
empat elemen utama tersebut. 

 
Perbankan nasional di Indonesia saat ini memperlihatkan persaingan yang ketat 
dalam merebut konsumen dan mengembangkan pangsa pasar, khususnya pada 
produk tabungan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya tawaran promosi yang 
begitu agresif dan menarik  dalam bentuk iklan di media elektronik, iklan di 
media cetak, dan pemberian hadiah.  Sebagai contoh, terdapat  3 bank Indonesia 
yang memiliki aset  terbesar posisi  september 2005, yaitu Bank mandiri dengan 
aset Rp256.783.842 Juta menawarkan program  iklan “Berburu Hadiah, dengan 
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produk tabungan Mandiri Fiesta, dan tawaran hadiah beberapa mobil mewah 
BMW dan Mercy; begitupun pada Bank BCA dengan aset Rp148.550.297 Juta 
menawarkan beberapa ratus hadiah mobil mewah dan intensitas iklan melalui 
program tayangan di Indosiar TV “Gebyar BCA” , dengan  produk tabungan 
Tahapan BCA; serta Bank Negara Indonesia dengan aset Rp147.675.083 Juta 
menawarkan program tayangan “Layar BNI dan Undian Berhadiah menarik” 
dengan produk tabungan “Taplus BNI” (Info Bank, Vol. XXVII, Desember 2005, 
hal. 14). 
 
Di Propinsi Lampung eksistensi  ke tiga perbankan tersebut menunjukkan suatu 
bank yang besar baik dari jumlah aset, maupun perolehan dana pihak III. 
Tabungan merupakan sumber dana pihak III yang masih menjadi primadona 
sebab biaya dana yang dikeluarkan berada pada nilai tengah dan relatif stabil, 
dan bahkan nilai pengendapan dana cukup lama dibandingkan dengan giro dan 
deposito. Posisi dana demikian berdampak terhadap perolehan pangsa pasar 
bank atas produk simpanannya, dimana pangsa pasar produk tabungan selama 
tiga tahun terakhir tertinggi dimiliki oleh PT BCA, kemudian menyusul PT Bank 
Mandiri, dan PT BNI (persero) Tbk di Provinsi Lampung (Sumber: Bank 
Indonesia Bandarlampung,  SKEM, September  2005). Secara Nasional, PT BCA 
memiliki pangsa pasar tabungan tertinggi dibandingkan dengan PT BNI, dan 
PT Bank Mandiri (Sumber: Mark Plus dan Biro Riset Info Bank, dalam InfoBank, 
Volume XXVII, hal. 14) 
 
Pertanyaan yang timbul adakah pengaruh positif dari kekuatan nilai merek 
yang dimiliki oleh masing-masing bank tersebut terhadap peningkatan pangsa 
pasar. Hasil survey MARS  tahun 2005 (Siti Sumaryati dalam artikel Sajian 
Utama, SWA, No. 15. Vol. XXI, Juli – Agustus 2005, hal. 36, dan hal. 44) 
menunjukkan bahwa BCA memiliki peringkat pertama sebagai “The Best 
Corporate Brand”, dan peringkat berikutnya diikuti oleh BRI, BNI, Mandiri, dan 
Lippo.  Hasil ini juga mengambarkan nilai ekuitas merek tidak serta merta 
berpengaruh positif terhadap perolehan pangsa pasar yang indikator awalnya 
diperoleh dari peningkatan nilai dana tabungan.  
 
Perumusan Masalah 
 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 
 
 
 
 
 
 
 

1. Faktor – faktor apakah yang menentukan nilai  ekuitas merek  ?. 
2. Apakah nilai ekuitas merek mempengaruhi peningkatan nilai dana 

tabungan secara positif ?. 
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Tujuan dan Kegunaan Penelitian 
 
Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:  
 
• Untuk mengetahui fator-faktor yang menentukan nilai ekuitas merek. 
• Untuk mengetahui pengaruh nilai ekuitas merek terhadap peningkatan 

nilai transaksi dana tabungan. 
• Sebagai bahan informasi bagi manajemen bank dalam mengeksekusi atau 

merencanakan program pemasaran produk Tabungan pada masa depan. 
 
Hasil Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk: 
 
1. Pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen pemasaran 

perusahaan, khususnya pada perusahaan perbankan. 
2. Sebagai bahan informasi bagi pengambil keputusan yang terkait dengan 

produk perbankan pada umumnya. 
 
Tinjauan Teori 

 
Merek adalah nama dan atau simbol yang bersifat membedakan (seperti sebuah 
logo, cap, atau kemasan) dengan maksud mengidentifikasikan barang atau jasa 
dari seorang penjual tertentu, dengan demikian membedakannya dari barang-
barang dan jasa yang dihasilkan para kompetitor.(David A.Aaker, 1997 hal.9) 
 

Merek menurut bahasa kamus dalam  Encyclopedia Americana, 1989, hal. 438. 
menyebutkan: 
 

Brand is a word, term, symbol or design or a combination of two or more of  
these, used to identify a product or service of a seller, thus differentiating the 
product or service from others. A Brand name has value to both the owner of the 
name and the consumer. For the owner it helps to stimulate buying, maintain 
prices, differentiate products or services, aid promotional efforts, and maintain a 
corporate image. For the consumer, it helps to assure him of Quality, and offer 
him the security, and sometime the prestige, associated with the Brand of the 
product or service and its owne.  

 
Suatu merek pada gilirannya memberi tanda pada konsumen mengenai sumber 
produk tersebut, kualitas produk, kelebihan-kelebihan produk, dan melindungi 
konsumen maupun produsen dari para pesaing yang berusaha memberikan 
produk-produk yang tanpak identik. Defenisi tersebut di atas juga 
menunjukkan bahwa begitu pentingnya arti dan keberadaan sebuah merek.  
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Merek memegang peranan sangat penting, salah satunya adalah menjembatani 
harapan konsumen pada saat kita menjanjikan sesuatu kepada konsumen. 
Dengan demikian dapat diketahui adanya ikatan emosional yang tercipta antara 
konsumen dengan perusahaan penghasil produk melalui merek. Pesaing bisa 
saja menawarkan produk yang mirip, tapi mereka tidak mungkin menawarkan 
janji emosional yang sama.  
 
Merek menjadi sangat penting saat ini, karena beberapa faktor seperti: 
 
1. Emosi konsumen terkadang turun naik. Merek mampu membuat janji emosi 

menjadi konsisten dan stabil. 

2. Merek mampu menembus setiap pagar budaya dan pasar. Bisa dilihat 
bahwa suatu merek yang kuat mampu diterima diseluruh dunia dan 
budaya. Contoh yang  paling fenomenal adalah Coca Cola yang berhasil 
menjadi “Global Brand”, diterima dimana saja dan kapan saja di seluruh 
dunia. 

3. Merek mampu menciptakan komunikasi interaksi dengan konsumen. 
Semakin kuat suatu merek, makin kuat pula interaksinya dengan konsumen 
dan makin banyak Asosiasi Merek yang terbentuk dalam merek tersebut. Jika 
Asosiasi Merek yang terbentuk memiliki kualitas dan kuantitas yang kuat, 
potensi ini akan meningkatkan Citra Merek. 

4. Merek sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku konsumen. Merek 
yang kuat akan sanggup merubah perilaku konsumen. 

5. Merek memudahkan proses pengambilan keputusan pembelian oleh 
konsumen. Dengan adanya merek, konsumen dapat dengan mudah 
membedakan produk yang akan dibelinya dengan produk lain sehubungan 
dengan kualitas, kepuasan, kebanggaan ataupun atribut lain yang melekat 
pada merek tersebut. 

6. Merek berkembang menjadi sumber aset terbesar bagi perusahaan. Hasil 
sebuah penelitian menunjukkan bahwa Coca Cola Company yang memiliki 
Stock Market Value (SMV) yang besar ternyata 97 % dari SMV tersebut 
merupakan nilai merek.  

 
Merek yang baik adalah merek yang mempunyai Ekuitas Merek yang kuat. 
Ekuitas merek yang kuat memiliki potensi untuk memikat para konsumen baru 
atau merangkul kembali konsumen lama, karena untuk menggiring konsumen 
untuk menggunakan suatu produk lebih efektif jika merek itu dikenal, sebab 
merek yang dikenal membasmi kebimbangan konsumen terhadap merek. 
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Ekuitas merek menurut Aaker, David A. (1997: 22) adalah seperangkat aset dan 
liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbol yang 
menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa 
kepada perusahaan atau para pelanggan perusahaan.  
 
Ekuitas Merek  (Ekuitas Merek) merupakan aset yang dapat memberikan nilai 
tersendiri dimata pelanggannya. Aset yang dikandungnya dapat membantu 
pelanggan dalam menafsirkan, memproses, dan menyimpan informasi yang 
terkait dengan produk dan merek tersebut. Ekuitas Merek dapat mempengaruhi 
rasa percaya diri konsumen dalam pengambilkan keputusan pembelian atas 
dasar pengalaman masa lalu dalam penggunaan atau kedekatan asosiasi dengan 
berbagai karakteristik merek. Dalam kenyataannya, Kualitas Merek dan Asosiasi 
Merek dapat mempertinggi tingkat kepuasan konsumen. 
 
Menurut Durianto Darmadi - Sugiarto - Tony Sitinjak, 2001 hal. 7) disamping 
memberi nilai  bagi konsumen, Ekuitas Merek juga memberikan nilai bagi 
perusahaan dalam bentuk : 
 
1. Ekuitas Merek  yang kuat dapat mempertinggi keberhasilan program dalam 

memikat konsumen baru atau merangkul kembali konsumen lama. Promosi 
yang dilakukan akan lebih efektif jika merek dikenal. Ekuitas Merek yang 
kuat dapat menghilangkan keraguan konsumen terhadap kualitas merek. 

2. Empat dimensi Ekuitas Merek: Kesadaran merek, Kualitas yang 
dipersepsikan atas merek, Asosiasi-asosiasi merek,  dan loyalitas merek 
dapat mempengaruhi alasan pembelian konsumen. Bahkan jika Kesadaran 
merek, Kualitas yang dipersepsikan atas merek, dan Asosiasi-asosiasi merek 
tidak begitu penting diperhatikan dalam proses pemilihan merek, ketiganya 
tetap dapat mengurangi keinginan atau rangsangan konsumen untuk 
mencoba merek-merek lain. 

3. Loyalitas merek yang  telah diperkuat merupakan hal penting dalam 
merespon inovasi yang dilakukan para pesaing. Loyalitas merek adalah 
salah satu elemen Ekuitas Merek yang dipengaruhi oleh elemen ekuitas 
merek lainnya. Elemen ekuitas merek lainnya juga berhubungan satu sama 
lainnya. Kualitas Merek dapat dipengaruhi oleh Kesadaran Merek. Nama 
merek dapat memberikan kesan bahwa produk dibuat dengan baik 
(Perceived Quality), diyakinkan oleh asosiasi dan loyalitas (seorang 
konsumen yang loyal tidak akan menyukai produk yang kualitasnya 
rendah). 

4. Asosiasi Merek juga sangat penting sebagai dasar penciptaan Kesan Merek 
yang kuat  dan strategi perluasan produk. 

5. Salah satu cara memperkuat Ekuitas Merek adalah dengan melakukan 
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promosi besar-besaran yang membutuhkan biaya besar. Ekuitas Merek yang 
kuat memungkinkan perusahaan memperoleh imbuhan nilai yang lebih 
tinggi dengan menerapkan harga premium, dan mengurangi 
ketergantungan pada promosi sehingga dapat diperoleh laba yang lebih 
tinggi. 

6. Ekuitas Merek yang kuat dapat digunakan sebagai dasar untuk 
pertumbuhan dan perluasan merek kepada produk lainnya atau 
menciptakan bidang bisnis baru yang terkait yang biayanya akan jauh lebih 
mahal untuk dimasuki tanpa merek yang memiliki Ekuitas Merek tersebut. 

7. Ekuitas Merek yang kuat dapat meningkatkan nilai penjualan karena 
mampu menciptakan loyalitas saluran distribusi. Produk dengan Ekuitas 
Merek yang kuat akan dicari oleh pedagang karena mereka yakin bahwa 
produk dengan merek tersebut akan memberikan keuntungan bagi mereka. 
Dengan Ekuitas Merek yang kuat, saluran distribusi dapat berkembang 
sehingga semakin banyak tempat penjualan yang pada akhirnya akan 
memperbesar nilai/volume penjualan produk tersebut, dan mempertinggi 
perolehan pangsa pasar. 

8. Aset-aset Ekutias Merek lainnya dapat memberikan keuntungan  kompetitif 
bagi perusahaan dengan memanfaatkan celah-celah yang tidak dimiliki 
pesaing. Biasanya, bila dimensi utama dari Ekuitas Merek yaitu Kesadaran 
Merek, Asosiasi Merek, Kualitas Merek, dan Loyalitas Merek  sudah sangat kuat, 
secara otomatis aset Ekuitas Merek lainnya juga akan kuat. 

Ekuitas Merek menempati posisi yang demikian penting bagi tercapainya 
tujuan perusahaan. Berarti bahwa nilai yang kuat diciptakan oleh ekuitas merek 
bagi pelanggan berpengaruh terhadap peningkatan nilai penjalan perusahaan. 
Dengan demikian, perusahaan yang ingin tetap bertahan dan melangkah lebih 
maju untuk memenangkan persaingan, sangat perlu mengetahui kondisi 
Ekuitas Merek produknya melalui penelitian faktor-faktor penentu elemen-
elemen Ekuitas Merek, yang dituangkan dalam  gambar berikut.  
 



 38

 
 
 
Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran Ekuitas Merek, dimodifikasi oleh 

Mahrinasari  MS (2005), yang diadopsi dari David A.Aaker   
(1991) dikutif dalam Darmadi Durianto, 2001, hal. 5. 

 
Kesadaran Merek 

 
Kesaran Merek adalah kesanggupan seorang calon pembeli untuk mengenali, 
mengingat kembali suatu merek sebagai bagian dari suatu kategori produk 
tertentu. Bagian dari suatu kategori produk perlu ditekankan karena terdapat 
suatu hubungan yang kuat antara kategori produk dengan merek yang 
dilibatkan. Kesadaran Merek membutuhkan jangkauan continum dari perasaan 
yang tidak pasti  bahwa merek tertentu telah dikenal sebelumnya, sehingga 
konsumen yakin bahwa produk tersebut merupakan satu-satunya merek dalam 
suatu kelompok produk.  
 
Peran Kesadaran Merek dalam Ekuitas Merek tergantung pada tingkatan akan 
pencapaian kesadaran dibenak konsumen. Tingkatan kesadaran merek yang 

PENINGKATAN PENJUALAN 
(NILAI  DANA TABUNGAN) 

MEMPERKUAT NILAI PERUSAHAAAN 
DARI  ASPEK  PASAR 

EKUITAS  MEREK 

- KESADARAN  MEREK 
- ASOSIASI  MEREK 

KUALITAS MEREK :
KEPUASAN KONSUMEN 

LOYALITAS MEREK 
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paling rendah adalah Pengenalan Merek atau disebut juga sebagai tingkatan 
pengingatan kembali dengan alat bantu (Aided Recall). Tingkatan berikutnya 
adalah tingkatan pengingatan kembali merek atau tingkatan pengingatan 
kembali merek tanpa bantuan (Unaided Recall) karena konsumen tidak perlu 
dibantu untuk mengingat merek. Pengukuran pengenalan merek tanpa bantuan 
lebih sulit dibandingkan pengenalan merek dengan bantuan. Tingkatan 
berikutnya adalah merek yang disebut pertama kali pada saat pengenalan 
merek tanpa bantuan yaitu kesadaran pada puncak Pengingatan (Top of Mind). 
Puncak Pengingatan merupakan kesadaran merek tertinggi yang merupakan 
pimpinan dari berbagai merek yang ada dalam pikiran konsumen. 

 
Kesadaran Merek  menciptakan suatu nilai dengan 4 cara yaitu : 
 
1. Tempat penyatuan berbagai asosisasi yang terbentuk sebagai suatu 

jangkar, artinya suatu merek dapat digambarkan seperti suatu jangkar 
dengan beberapa rantai. Rantai menggambarkan asosiasi dari merek 
tersebut. 

2. Rasa Suka, artinya dengan mengenal merek akan menimbulkan rasa 
terbiasa terutama untuk produk-produk yang bersifat keterlibatan rendah 
(low involvement) seperti pasta gigi, tisue, dan lain-lain. Suatu kebiasaan 
dapat menimbulkan keterkaitan kesukaan yang kadang-kadang dapat  
menjadi suatu pendorong dalam membuat keputusan. 

3. Penciptaan Komitmen, kesadaran akan nama dapat menandakan 
keberadaan, komitmen dan inti yang sangat penting bagi suatu 
perusahaan. Secara logika, suatu nama dikenal karena beberapa alasan, 
mungkin karena program iklan perusahaan yang ekstrensif, jaringan 
distribusi yang luas, eksistensi yang sudah lama dalam industri, dll. Jika 
kualitas dua merek sama, Kesadaran Merek akam menjadi faktor yang 
menentukan dalam keputusan pembelian konsumen. 

4. Pertimbangan Merek sebagai penentu pembelian. Langkah pertama dalam 
suatu proses pembelian adalah menyeleksi dari suatu kelompok merek-
merek yang dikenal untuk dipertimbangkan merek mana yang akan 
diputuskan dibeli. Merek dalam benak konsumen sebagai Pengingatan  
Puncak (Top of Mind) yang tinggi mempunyai nilai yang tinggi. Jika suatu 
merek tidak tersimpan dalam ingatan, merek tersebut tidak 
dipertimbangkan dibenak konsumen. Biasanya merek-merek yang 
disimpan dalam ingatan konsumen adalah merek yang disukai atau merek 
yang dibenci. 
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Asosiasi Merek 
 
Asosiasi merek adalah segala kesan yang muncul di benak seseorang yang 
terkait dengan ingatannya mengenai suatu merek. Kesan-kesan yang terkait 
merek akan semakin meningkat dengan semakin banyaknya pengalaman 
konsumen dalam mengkonsumsi suatu merek atau dengan semakin seringnya 
penampakan merek tersebut dalam strategi komunikasinya, ditambah lagi jika 
kaitan tersebut didukung oleh suatu jaringan dari kaitan-kaitan lain. Suatu 
merek yang telah mapan akan memiliki posisi menonjol dalam persaingan bila 
didukung oleh berbagai asosiasi yang kuat. Berbagai asosiasi merek yang saling 
berhubungan akan menimbulkan suatu rangkaian yang disebut Citra Merek. 
Semakin banyak asosiasi yang saling berhubungan, semakin kuat citra merek  
yang dimiliki oleh merek tersebut. 

 
Fungsi Asosiasi Merek 

 
Pada umumnya asosiasi merek (terutama yang membentuk citra-nya) menjadi 
pijakan konsumen dalam keputusan pembelian  dan loyalitasnya pada merek 
tersebut. Dalam prakteknya, didapati banyak sekali kemungkinan asosiasi dan 
variasi dari asosiasi merek yang dapat memberikan nilai bagi suatu merek, 
dipandang dari sisi perusahaan maupun dari sisi pengguna.  

 
Berbagai fungsi asosiasi tersebut adalah: 
 
1. Membantu proses penyusunan informasi. 

2. Suatu asosiasi dapat memberikan landasan yang penting bagi upaya 
pembedaan suatu merek dari merek lain. 

3. Asosiasi Merek membangkitkan berbagai atribut produk atau manfaat bagi 
konsumen yang dapat memberikan alasan spesifik bagi konsumen untuk 
membeli dan menggunakan merek tersebut. 

4. Menciptakan sikap atau perasaan positif. Beberapa asosiasi mampu 
merangsang suatu perasaan positif yang pada gilirannya merembet ke 
merek yang bersangkutan. Asosiasi-asosiasi tersebut dapat menciptakan 
perasaan positif atas dasar pengalaman mereka sebelumnya serta 
pengubahan pengalaman tersebut menjadi sesuatu yang lain daripada yang 
lain. 

5. Memberikan landasan untuk perluasan merek atau produk. Suatu asosiasi 
dapat menghasilkan landasan bagi suatu perluasan dengan menciptakan 
rasa kesesuaian (sense of fit) antara merek dan sebuah produk baru, atau 
dengan menghadirkan alasan untuk membeli produk perluasan tersebut. 
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Asosiasi-asosiasi yang terkait dengan suatu merek umumnya dihubungkan 
dengan berbagai hal berikut (Aaker, 19997, hal. 167): 
 
1. Atribut Produk 
 
Mengasosiasikan atribut atau karakteristik suatu produk merupakan strategi 
positioning yang paling sering digunakan. Mengembangkan asosiasi semacam 
ini efektif karena jika atribut tersebut bermakna, asosiasi dapat secara langsung 
diterjemahkan dalam alasan pembelian suatu merek. 
 
2. Atribut Tak Berwujud 
 
Suatu faktor tak berwujud merupakan atribut umum, seperti halnya persepsi 
kualitas, kemajuan teknologi, atau kesan nilai yang mengikhtisarkan 
serangkaian atribut yang objektif. 
 
3. Manfaat Bagi Pelanggan 
 
Karena sebagian besar atribut produk memberikan manfaat bagi pelanggan, 
maka biasanya terdapat hubungan antar keduanya. Manfaat bagi pelanggan 
dapat dibagi dua, yaitu rational benefit (manfaat rational) dan psychological benefit 
(manfaat psikologis). Manfaat rasional berkaitan erat dengan atribut dari 
produk yang dapat menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan yang 
rasional. Manfaat psikologis seringkali merupakan konsekuensi ekstrem dalam 
proses pembentukan sikap, berkaitan dengan perasaan yang ditimbulkan ketika 
membeli atau menggunakan merek tersebut. 
 
4. Harga Relatif 
 
Evaluasi terhadap suatu merek di sebagian kelas produk ini akan diawali 
dengan penentuan posisi merek tersebut dalam satu atau dua tingkat dari 
tingkat harga dengan beberapa pendekatan, yaitu : 
 
a. Penggunaan 
 
Pendekatan ini adalah dengan mengasosiasikan merek tersebut dengan 
penggunaan atau aplikasi tertentu. 
 
b. Pengguna/Pelanggan 
 
Pendekatan ini adalah dengan mengasosiasikan sebuah merek dengan sebuah 
tipe pengguna atau pelanggan dari produk tersebut. 
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c. Orang Terkenal/Khalayak 
 
Mengaitkan orang terkenal atau artis dengan sebuah merek dapat mentransfer 
asosiasi kuat yang dimiliki oleh orang terkenal ke merek tersebut. 
 
d. Gaya Hidup/Kepribadian 
 
Asosiasi sebuah merek dengan suatu gaya hidup dapat diilhami oleh asosiasi 
para pelanggan merek tersebut dengan aneka kepribadian dan karakteristik 
gaya hidup yang hampir sama. 
 
e. Kelas Produk 
 
sebuah merek diasosiasikan menurut kelas produknya. 
 
f. Para Pesaing 
 
Asosiasi yang terbentuk untuk mengetahui pesaing dan berusaha untuk 
menyamai atau bahkan mengungguli pesaing. 
 
g. Negara/Wilayah Geografis 
 
Sebuah negara dapat menjadi simbol yang kuat asalkan memiliki hubungan 
yang erat dengan produk, bahan dan kemampuan 

 
Persepsi atas Kualitas Merek  
 
Kualitas merek  akan membentuk persepsi atas kualitas suatu produk di mata 
pelanggan. Persepsi terhadap kualitas keseluruhan dari suatu produk atau jasa 
dapat menentukan nilai dari produk atau jasa tersebut dan berpengaruh secara 
langsung kepada keputusan pembelian konsumen dan loyalitas mereka 
terhadap merek. Persepsi atas kualitas merek yang positif akan mendorong 
keputusan pembelian dan menciptakan loyalitas terhadap produk tersebut. Jika 
kualitas merek yang dipersepsikan  pelanggan negatif, produk tidak akan 
disukai dan tidak akan bertahan lama di pasar. Sebaliknya, jika kualitas merek 
yang dipersepsikan pelanggan positif, produk akan disukai. 

 
Kualitas merek didefinisikan sebagai persepsi pelanggan terhadap keseluruhan 
kualitas atau keunggulan suatu produk atau jasa berkaitan dengan apa yang 
diharapkan oleh pelanggan. Persepsi pelanggan akan melibatkan apa yang 
penting bagi pelanggan karena setiap pelanggan memiliki kepentingan (yang 
diukur secara relatif) yang berbeda-beda terhadap suatu produk atau jasa.  
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Mengacu kepada pendapat David A. Garvin dalam Durianto Darmadi, dkk, 
2001, hal 98, dimensi  Kualitas Merek dibagi menjadi tujuh, yaitu: 
 
1. Kinerja : melibatkan berbagai karakteristik operasional utama, misalnya 

karakteristik operasional mobil adalah kecepatan, akselerasi, sistem 
kemudi, serta kenyamanan. Karena faktor kepentingan pelanggan berbeda 
satu sama lain, seringkali pelanggan mempunyai sikap yang berbeda dalam 
menilai atribut-atribut kinerja ini. Kecepatan akan diberi nilai tinggi oleh 
sebagian pelanggan, namun dianggap tidak relevan atau dinilai rendah oleh 
sebagian pelanggan lain yang lebih mementingkan atribut kenyamanan. 

2. Pelayanan : mencerminkan kemampuan memberikan pelayanan pada 
produk tersebut. 

3. Ketahanan : mencerminkan umur ekonomis dari produk tersebut 

4. Keandalan : konsistensi dari kinerja yang dihasilkan suatu produk dari dari 
satu pembelian ke pembelian berikutnya. 

5. Karakteristik produk : bagian-bagian tambahan dari produk (feature). 
Bagian-bagian tambahan ini memberi penekanan bahwa perusahaan 
memahami kebutuhan pelanggannya yang dinamis sesuai kebutuhan. 

6. Kesesuaian dengan spesifikasi : merupakan pandangan mengenai kualitas 
proses manufaktur (tidak ada cacat produk) sesuai dengan spesifikasi 
yaqng telah ditentukan dan teruji. 

7. Hasil : mengarah kepada kualitas yang dirasakan yang melibatkan enem 
dimensi sebelumnnya. Jika perusahaan tidak dapat menghasilkan hasil 
akhir produk yang baik maka kemungkinan produk tersebut tidak akan 
mempunyai atribut kualitas lain yang penting. 

 
Pada umumnya yang sering digunakan sebagai dimensi dalam konteks jasa 
adalah : bentuk fisik, kompetensi, keandalan, tanggung jawab, dan empati. 
Berbagai dimensi ini menjadi inti dalam interaksi antara pelanggan dan 
pemasar bidang jasa. 
 

Loyalitas Merek  
 
Loyalitas merek merupakan suatu ukuran keterkaitan pelanggan kepada sebuah 
merek. Ukuran ini mampu memberikan gambaran tentang mungkin tidaknya 
seorang pelanggan beralih ke merek produk yang lain, terutama jika pada 
merek tersebut didapati adanya perubahan, baik menyangkut harga maupun 
atribut lain. 
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Loyalitas merek dapat memberikan nilai kepada perusahaan, yaitu: 
 
1. Mengurangi biaya pemasaran.  
 
Dalam kaitannya dengan biaya pemasaran, akan lebih murah mempertahankan 
pelanggan dibandingkan dengan upaya untuk mendapatkan pelanggan baru. 
Jadi, biaya pemasaran akan mengecil jika loyalitas merek meningkat. Ciri yang 
paling nampak dari jenis pelanggan ini adalah mereka membeli suatu produk 
karena harganya murah. 
 
2. Meningkatkan perdagangan. 
 
Loyalitas yang kuat terhadap suatu merek akan menghasilkan peningkatan 
perdagangan dan memperkuat keyakinan perantara pemasaran. Dapat 
disimpulkan bahwa pembeli ini dalam membeli suatu merek didasarkan  atas 
kebiasaan. 
 
3. Menarik minat pelanggan baru 
 
Dengan banyaknya pelanggan suatu merek yang merasa puas dan suka pada 
merek tersebut akan menimbulkan perasaan yakin bagi calon pelanggan untuk 
mengkonsumsi merek tersebut terutama jika pembelian yang mereka lakukan 
mengandung risiko tinggi. Di samping itu, pelanggan yang puas umumnya 
akan merekomendasikan merek tersebut kepada orang yang dekat dengannya 
sehingga akan menarik pelanggan baru. 
 
4. Memberi waktu untuk merespon ancaman pelanggan 
 
Loyalitas Merek akan memberikan waktu pada sebuah perusahaan untuk 
merespon gerakan pesaing. Jika salah satu pesaing mengembangkan produk 
yang unggul, pelanggan yang loyal akan memberikan waktu pada perusahaan 
tersebut untuk memperbaharui produknya dengan cara menyesuaikan atau 
menetralisasikannya. 

 
Tingkatan loyalitas merek adalah sebagai berikut : 
 
1.   Konsumen berpindah-pindah (Switcher). Pelanggan yang berada pada 

tingkat loyalitas ini dikatakan sebagai pelanggan yang berada pada tingkat 
paling dasar. Semakin tinggi frekuensi pelanggan untuk memindahkan 
pembeliannya dari suatu merek ke merek-merek yang lain mengindikasikan 
mereka sebagai pembeli yang sama sekali tidak loyal atau tidak tertarik 
pada merek tersebut. Pada tingkatan ini merek apapun mereka anggap 
memadai serta memegang peranan yang sangat kecil dalam keputusan 
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pembelian. Ciri yang paling nampak dari jenis pelanggan ini adalah mereka 
membeli suatu produk karena harganya murah. 

2.   Pembeli yang bersifat kebiasaan (Habitual Buyer). Pembeli yang berada 
dalam tingkat loyalitas ini dapat dikategorikan sebagai pembeli yang puas 
dengan merek produk yang dikonsumsinya atau setidaknya mereka tidak 
mengalami ketidakpuasan dalam mengkonsumsi merek produk tersebut. 
Pada tingkatan ini pada dasarnya tidak didapati alasan yang cukup untuk 
menciptakan keinginan untuk membeli merek produk yang lain atau 
berpindah merek terutama jika peralihan tersebut memerlukan usaha, biaya 
maupun berbagai pengorbanan lain. Dapat disimpulkan bahwa pembeli ini 
ini dalam membeli suatu merek didasarkan atas kebiasaan mereka selama 
ini. 

3.   Pembeli yang puas dengan biaya peralihan (Satisfied Buyer). Pembeli merek 
masuk dalam kategori puas bila mereka mengkonsumsi merek tersebut, 
meskipun demikian mungkin saja mereka memindahkan pembeliannya ke 
merek lain dengan menanggung biaya peralihan yang terkait dengan 
waktu, uang atau risiko kinerja yang melekat dengan tindakan mereka 
beralih merek. Untuk dapat menarik minat para pembeli yang masuk dalam 
tingkat loyalitas ini maka para pesaing perlu mengatasi biaya peralihan 
yang harus ditanggung oleh pembeli yang masuk dalam kategori ini 
dengan menawarkan berbagai manfaat yang cukup besar sebagai 
kompensasinya. 

4.  Pembeli penyuka merek (Likes the Brand). Pembeli yang masuk dalam 
kategori loyalitas ini merupakan pembeli yang sungguh-sungguh menyukai 
merek tersebut. Pada tingkatan ini dijumpai perasaan emosional yang 
terkait pada merek. Rasa suka pembeli bisa saja didasari oleh asosiasi yang 
terkait dengan simbol, rangkaian pengalaman dalam penggunaan 
sebelumnya baik yang dialami pribadi maupun oleh kerabatnya ataupun 
disebabkan oleh persepsi atas kualitas yang tinggi. Meskipun demikian 
seringkali rasa suka ini merupakan suatu perasaan yang sulit diidentifikasi 
dan ditelusuri dengan cermat untuk dikategorikan ke dalam sesuatu yang 
spesifik. 

5.   Pembeli yang komit (Committed Buyer). Pembeli merupakan pelanggan yang 
setia. Mereka memiliki suatu kebanggan sebagai pengguna suatu merek 
dan bahkan  merek tersebut menjadi sangat penting bagi mereka dipandang 
dari segi fungsinya maupun sebagai suatu ekspresi mengenai siapa 
sebenarnya. Pada tingkatan ini, salah satu aktualisasi loyalitas pembeli 
ditunjukkan oleh tindakan  
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II.  METODE PENELITIAN 
 
Objek penelitian pada produk Tabungan Bank Umum PT. Bank Mandiri Tbk, PT 
BCA Tbk, dan PT BNI Tbk (Persero) di Provinsi Lampung. 

 
Penelitian dilakukan selama 6 bulan dengan pengambilan data melalui survey 
lapangan pada bulan September 2005 hingga bulan  Desember  2005. 
 
Jumlah sampel terpilih menggunakan pendapat Slovin (Husein Umar, 1997, hal. 
59-60) dengan mengasumsikan populasi berdistibusi normal dan tingkat 
kesalahan pengambilan sampel sebesar 10%, dan populasi sebanyak di atas 
50.000 maka besarnya sampel minimal sebesar 100. Jumlah Nasabah pada ketiga 
bank responden masing-masing di atas 50.000 nasabah, maka jumlah sampel 
nasabah yang digunakan pada masing-masing bank responden sebanyak 100 
sampel, sehingga jumlah sampel keseluruhan adalah 300 responden. Responden 
terpilih disurvey pada kantor cabang utama, dan kantor cabang pembantu 
dengan lokasi kantor di kota/kota kabupaten terpadat atau terbanyak 
respondennya melebihi 5000 nasabah, sehingga jumlah sampel pada masing-
masing kantor cabang dan cabang pembantu dipilih secara proporsional.  
Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik non -probability sampling, 
khususnya dengan jugjemen sampling atau sampling pertimbangan (Moh. Nasir, 
1999, hal.332). Pendekatan ini dilakukan karena karakteristik populasi nasabah 
bank responden tidak dapat diketahui dengan pasti dan nasabah diperkirakan 
homogen. Oleh karena itu, penulis menentukan pertimbangan yang menjadi 
responden adalah nasabah aktif  yang berarti nasabah melakukan transaksi 
menabung minimal satu kali dalam satu bulan pada bank responden dan 
pernah menjadi dan atau sedang menjadi nasabah pada produk tabungan bank 
lainnya. 
 
III.  HASIL  DAN  ANALISIS 
 
Uji Validitas dan Reliabilitas  
 
Hasil pengujian validitas dengan metode analisis Korelasi Pearson yang dapat 
dilihat pada Tabel  1. berdasarkan aplikasi komputer Software SPSS Versi 11.5, 
dan mengunakan 30 sampel responden  pada pada peubah Kesadaran Merek, 
Asosiasi Merek, Kepentingan, Kepuasan, dan Loyalitas menunjukkan nilai 
tingkat signifikansi P lebih kecil (<) dari 0.05. Dengan demikian, alat ukur yang 
digunakan dalam pengukuran Ekuitas Merek dapat diyakini kevalidannya/ 
keakuratannya. 
 
Hasil uji reliabilitas dengan menggunakan metode statistik “Cronbach’s Alpha 
menunjukkan nilai reliabilitas Cronbach’s Alpha sebesar 0,9468 atau 95%. Nilai 
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Cronbach’s Alpha ini masuk dalam kategori tingkat kereliabelan sangat tinggi. 
Dengan demikian, skala pengukuran dikatakan reliabel atau tepat untuk 
digunakan pada penelitian selanjutnya.  
 
Tabel  1.     Hasil Pengujian Validitas Pengukuran Ekuitas Merek 
 

No Peubah Ekuitas Merek Nilai Korelasi Pearson Hasil Signifikansi= 
< 0,05, Berarti Valid 

1 Loyalitas pada Merek 0,553 0.002 
2 Kesadaran pada merek 0,406 0,026 
3 Asosiasi atas Merek 0,464 0,010 
4 Kepentingan pada Merek 0,648 0,000 
5 Kepuasan atas Merek 0,646 0,000 

Sumber:  Data diolah, 2005 
 
Analisis Faktor Penentu Nilai Ekuitas Merek   
 
Model analisis faktor I dilakukan tampa terjadi reduksi indikator menunjukkan 
bahwa angka KMO (Kaiser-Meyer-Olkin,) – MSA (Mesure of Sampling Adequacy) 
sebesar 0,874. Angka ini berarti bahwa pengukuran atas peubah ekuitas merek 
dapat diproses dan digunakan dalam model selanjutnya. Nilai Bartlett’s Test 
yang dilihat pada angka Kai Kuadrat (Chi-Square) sebesar 10890,365 dengan 
signifikansi sebesar 0,000, yang berarti bahwa model analisis faktor dapat 
dilanjutkan.  
 
Namun, besaran MSA pada peubah Loyalitas, khususnya pada indikator 
Pembeli Kebiasaan sebagai bagian dari peubah ekuitas merek menunjukkan 
nilai di bawah 0,50. Hal ini berarti perhitungan  analisis faktor I perlu diulang 
dengan cara menghilangkan peubah indikator “kebiasaan”.  
 
Model analisis faktor II setelah menghilangkan peubah kebiasaan menunjukkan 
bahwa nilai KMO- MSA (Kaiser-Meyer-Olkin, Measure of Sampling Adequacy) 
sebagai pengukuran ketepatan model dapat digunakan sebesar 0,876. Nilai 
Bartlett’sTest of Sphericity yang dilihat pada angka Kai Kuadrat sebesar 10823,739 
dengan signifikansi sebesar 0,000 yaitu kurang dari nilai signifikansi 
kepercayaan 0,05,  yang berarti bahwa model analisis faktor dapat dilanjutkan.  
 
Nilai MSA pada Model faktor II menunjukkan bahwa masing-masing peubah 
ekuitas merek  memiliki nilai lebih tinggi dari 0,50. Kemudian nilai faktor 
komponen matrik korelasi terdiri 15 faktor. Penentuan masing-masing indikator 
yang masuk dalam suatu faktor komponen matrik korelasi yaitu dilihat dari 
nilai korelasi matrik terbesar pada masing-masing komponen. Namun, nilai 
komponen matrik korelasi pada faktor 13 yang terdiri dari indikator KPS 6 
(Lokasi Strategis dekat dengan tempat tinggal) serta faktor 12 yang terdiri dari 
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indikator BA 13 (Asosiasi Penggunaan layanan Auto Debet) dan BA 14  
(komunikasi Pemasaran On-Line)_memiliki 2 nilai faktor komponen matrik 
korelasi yang berdekatan hampir sama, maka peneliti mencoba 
menggabungkan faktor 13 nilai indikator KPS 6 ke dalam faktor 3 serta faktor 12 
nilai indikator BA 13 ke dalam faktor 4, dan nilai indikator BA14 pada faktor 
komponen 12 ke dalam faktor komponen 14. Sehingga jumlah faktor penentu 
nilai ekuitas merek secara keseluruhan menjadi 14 faktor. 14 faktor ini adalah 1) 
Pengingatan atas Merek Paling Tinggi (Top Of Mind);  2) Pengenalan Merek 
karena Promosi Media Iklan Dalam dan Luar Ruangan; 3) Pengenalan Merek 
Karena Komunikasi Pemasaran On-Line; 4) Asosiasi yang dibentuk karena 
fungsi produk tabungan menawarkan biaya administrasi rendah, suku bunga 
tinggi, dan aman; 5) Asosiasi terbentuk karena pemanfaatan fasilitas dan akses 
layanan aman dan nyaman; 6) Asosiasi yang terbentuk karena atribut produk 
berkesan: profesional, Layanan Simpati, dan Tanggung Jawab serta Integritas; 7) 
Kepuasan atas produk tabungan karena tawaran fasilitas teknologi on-line dan 
layanan oleh SDM tepat, cepat, dan aman; 8) Kepuasan atas tawaran fasilitas 
fisik yang melekat pada ruang kantor (Gedung mewah, ruang tunggu, dan 
halaman parkir luas); 9) Kepuasan Atas Lokasi Strategis, 10) Kepuasan  atas 
kepastian dan ketepatan janji sesuai fungsi inti produk berupa: suku bunga 
tinggi, biaya administrasi rendah, dan hadiah undian serta hadiah langsung 
menarik; 11) Kepuasan atas Kemudahan Transaksi; 12) Kepuasan atas manfaat 
tambahan berupa tampilan fisik karyawan menarik, parkir gratis, desain kartu 
ATM menarik;   13) Loyalitas nasabah terbentuk karena kepuasan, kesukaan, 
dan komitmen nasabah terhadap merek produk tabungan pada ke tiga bank 
responden; serta 14) Loyalitas nasabah terbentuk karena tidak adanya 
perpindahan merek, yang berarti jika ada tawaran yang menarik dari bank lain, 
nasabah akan cenderung berpindah walaupun nasabah harus mengeluarkan 
biaya perpindahan atas merek. Tabulasi hasil faktor komponen matrik korelasi 
terdiri dari 14 faktor dapat dilihat pada Tabel 1.  berikut ini. Tabel 1 
menunjukkan bahwa nilai korelasi matrik antara indikator dan faktor 
menunjukkan rerata korelasi di atas 50% (0,536). Nilai ini menunjukkan 
hubungan yang cukup erat.  
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Tabel 1.  Rekapitulasi Hasil Faktor Komponen Matrik Korelasi 
 

Nomor 
Faktor 

Komponen 
Matrik Rotasi 

Nama Faktor Indikator 
Nilai Korelasi 

Faktor Komponen 
Matrik Rotasi 

I Pengingatan Puncak 
Atas Merek 

Pikiran Puncak (Top of Mind) 0,789 

2 Pengenalan Merek 
Karena Promosi 
Iklan Media Dalam 
dan Luar Ruangan, 
Berupa; 

1. Iklan Radio 
2. Iklan TV 
3. Surat Kabar 
4. Majalah 
5. Tayangan “Bill  Board” 
6. Pameran 
7. Rekomendasi Teman 

0,504 
0,522 
0,769 
0,766 
0,765 
0,465 
0,418 

3 Pengenalan Merek 
karena  

1. Pemasaran On-Line 0,303 

4 Asosiasi Terbentuk 
Karena Fungsi 
Produk, Berupa: 

1. Biaya Administrasi  Rendah 
2. Suku Bunga Tinggi 
3. Aman 

0,648 
0,742 
0,476 

5 Asosiasi Terbentuk 
karena Pemanfaatan 
Fasilitas dan Akses 
Layanan, Berupa: 

1. Akses Jaringan Kantor Luas danj Akses 
ATM banyak 

2. Akses layanan Phone Banking 24 Jam, 
Bebas Pulsa 

3. Fasilitas Antrian Nyaman 
4. Fasilitas Transaksi penarikan Dana , 

Kapan Saja, Dimana Saja, Tampa 
Batasan Jumlah 

5. Akses layanan cepat, aman dan nyaman 
6. Fasilitas Undian Tabungan Berhadiah 
7. Fasiltias Layanan  “ Auto Debet ” 

Pembayaran Listrik, Telephone, dan Air  
8. Fasilitas Aplikasi kartu Debit Belanja 

0,676 
 

0,728 
 

0,605 
0,600 

 
 

0,689 
0,547 
0,757 

 
0,683 

6 Asosiasi Terbentuk 
Karena Atribut 
Produk Berkesan: 

1. Profesional 
2. Layanan Simpati 
3. Tanggung jawab dan  Integritas 

0,754 
0,533 
0,633 
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Nomor 
Faktor 

Komponen 
Matrik Rotasi 

Nama Faktor Indikator 
Nilai Korelasi 

Faktor Komponen 
Matrik Rotasi 

7 Kepuasan Atas 
Fasilitas Pelengkap, 
Teknologi dan 
Layanan SDM, 
Berupa:  

1.   Ruang  antrian nyaman 
2.  Teknologi Informasi On-Line 
3. Dilengkapi dengan Buku Transaksi 
4. Profesionalisme karyawan dalam 

pelayanan 
5. kemampuan Karyawan dalam 

menjelaskan produk dan layanan 
denagn baik dan tepat 

6. Layanan transaksi oleh karyawan cepat 
7. Karyawan mengesankan keyakinan 

dan percaya diri yang tinggi kepada 
nasabah 

8. FasilitasJaminan Asuransi kepada 
keluarga penabung 

9. Aman dan terpercaya terbukti dengan 
penarikan dana kapan saja dan tampa 
batasan jumlah dana 

10. Karyawan ramah dalam memberikan 
informasi yang dibutuhkan nasabah 
dengan tepat 

11. Karyawan cepat tanggap atas keluhan 
dan masalah nasabah 

12. Karyawan penuh semangat bersedia  
membantu menjawab pertanyaan 
nasabah  

13. Pelayanan prima oleh Karyawan 
14. Karyawan peduli terhadap kepuasan 

nasabah 

0.412 
0.446 
0.465 
0.692 

 
0.325 

 
 

0.678 
0.629 

 
 

0.573 
 

0.607 
 
 

0,780 
 
 

0,832 
 

0,832 
 
 

0,717 
0,817 

8. Kepuasan atas 
Fasilitas Fisik yang 
Melekat pada Ruang 
kantor, Berupa: 

1.  Gedung Mewah 
2.    Ruang Tunggu Bertransakasi Luas  
3.    Ruang tunggu Bertransaksi Bersih 
4.    Ruang Tunggu Bertransaksi Sejuk 
5.    Ruang Tunggu Bertransaksi 

Nyaman 
6.    Halaman Parkir Luas 

0,343 
0,481 
0,573 
0,607 
0,780 

 
0,832 

9 Kepuasan Atas 
Lokasi Strategis  

1.   Dekat dengan tempat tinggal/Usaha 
2.   Mudah Dijangkau dengan Alat 

Transportasi 

0,396 
0,437 

10 Kepuasan atas 
Kepastian dan 
Ketepatan Janji 
Sesuai Fungsi Inti 
Produk 

1. Suku bunga tinggi dan menarik 
2. Biaya administrasi rendah 
3. Hadiah undian tabungan menarik  
4. Hadiah langsung menarik 

0,775 
0,691 
0,663 
0,748 
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Nomor 
Faktor 

Komponen 
Matrik Rotasi 

Nama Faktor Indikator 
Nilai Korelasi 

Faktor Komponen 
Matrik Rotasi 

11 Kepuasan atas 
Kemudahan 
Bertransaksi, 
Dengan:   

1. Fasilitas Internet Banking 
2.  Fasilitas SMS Banking 
3.  Fasilitas Call Center 
4.  Memanfaatkan Jaringan ATM Bank 

Lain 
5.  Memanfaatkan Fasilitas Ruang 

Antrian Kantor  
6.  Memanfattkan fasilitas  ATM sendiri 

yang banyak 
7. Memanfaatkan fasilitas Auto Debit   

0,768 
0,799 
0,780 
0,387 

 
0,481 

 
0,497 

 
0,526 

12 Kepuasan atas 
Manfaat Tambahan, 
Berupa:  

1. Halaman parkir gratis 
2.  Tampilan fisik karyawan cantik/ 

ganteng, dan menarik 
3. Desain Kartu ATM menarik 

0,494 
0,604 

 
0,403 

13 Loyalitas Nasabah 
Terbentuk Karena: 

1. Kepuasan 
2. Kesukaan  
3. Komitmen 

0,789 
0,784 
0,634 

14 Loyalitas Nasabah 
Terbentuk , Karena: 

1.      Tidak Adanya Perpindahan Merek  0,749 

Sumber:  Data Diolah dengan Metode Analisis Faktor - Aplikasi SPSS Versi 11.5,  
Januari 2006 

 
 
Tabel 1. tersebut memberikan makna bahwa nilai korelasi faktor matrik yang 
besar diperoleh dari nilai di atas 0,50. Sehingga penentu nilai ekuitas merek 
yang kuat dari masing-masing indikator adalah nilai yang menghasilkan 
korelasi faktor di atas 0,50.  
 
Nilai Ekuitas Merek 
 
Nilai ekuitas merek pada keseluruhan 3 produk tabungan jika dilihat dari indek 
rerata nilai ekuitas yang diperoleh berada pada rentang skala 2,933. Nilai ini 
berarti berada pada rentang skala nilai kuat yaitu terletak pada rentang skala 
nilai antara 2,56 – 3,24 dalam kategori kuat. Nilai ekuitas merek masing-masing 
bank responden adalah PT Bank Mandiri 2,871, PT BCA sebesar 3,019, dan PT 
BNI sebesar 3.039. Ternyata indek rerata nilai ekuitas merek pada produk 
Tabungan BCA dan Produk Tabungan PT BNI melebihi rerata indek nilai 
ekuitas merek pada keseluruhan 3 produk Tabungan, yang berarti memiliki 
nilai ekuitas merek lebih kuat.  
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Pengaruh Nilai Ekuitas Merek Terhadap Peningkatan Nilai Dana Tabungan 
 
Model Analisis Regresi Logistik Ordinal - Aplikasi Mini  Tab ditinjau dari 5 
peubah  penentu ekuitas merek menunjukkan Nilai dana tabungan hanya 
dipengaruhi secara positif oleh Loyalitas Merek. Hal ini ditunjukkan dari hasil 
nilai P yang signifikan berada di bawah 0,05, atau dilihat dari nilai Z distribusi 
Normal Hitung sebesar 2,69 pada derajat kepercayaan 5% berada lebih besar di 
atas nilai Z Tabel   sebesar 1,96 (Model I).   Uji ketepatan model dengan 
menggunakan – metode goodness of fit pada nilai P dan Chi-Square –Pearson 
menunjukkan nilai P hitung di atas 0,05, yaitu 0,354. Oleh karena itu, pengujian 
model dilakukan ulang dengan menghilangkan peubah ekuitas merek lainnya, 
kecuali peubah loyalitas merek. Model Regresi yang diperoleh dengan 
pengujian ulang menunjukkan nilai P metode Pearson sebesar 0,006 dan nilai P 
keseluruhan sebesar 0,008 (Model II).  
 
Tabel 2.   Uji Pengaruh Peubah Ekuitas Merek Terhadap Peningkatan Nilai  

Dana Tabungan, Berdasarkan Nilai Z dan P (Model I) 
 

No Peubah Z 
tabel 

Z 
Hitung 

P 
Hitung 

Derajat 
Signifikansi Keputusaan 

1 Loyalitas 1,96 2,68 0,007 0,05 Z Hitung > Z Tabel : 
Tolak Ho 

2 Kesadaran 1,96 0,47 0,640 0,05 Z Hitung < Z Tabel : 
Terima Ho 

3 Asosiasi 1,96 0,97 0,331 0,05 Z Hitung < Z Tabel : 
Terima Ho 

4 Kualitas 1,96 0,34 0,735 0,05 Z Hitung < Z Tabel : 
Terima  Ho 

Sumber: Data Diolah dengan Aplikasi Mini Tab, Januari  2006. 
    
Tabel 3.  Hasil Model Regresi Logistik Ordinal - Aplikasi Mini Tab, Model II 
 

Peubah Prediksi Koefisien St. Deviasi Z Hitung Nilai P Odds 
Rasio 

Constanta (1) 2,3050 0,9825 2,35 0,019  
Constanta (2) 3,5103 0,9947 3,53 0,000  
Constanta (3) 4,240 1,003 4,22 0,000  
Loyalitas -0,8938 0,3395 -2,63 0,008 0,41 

Sumber: Data Diolah dengan Aplikasi Mini Tab, Januari  2006. 
 
Model Regresi yang terbentuk adalah:  Logit Y = 1 / [ 1 + e ** - ( -0,8938X4) 
Peubah loyalitas akan cenderung mempengaruhi peningkatan nilai dana 
tabungan sebesar 89,38% pada nilai tabungan tertinggi sebesar di atas 
Rp1.500.000. 
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Namun, jika nilai ekuitas merek diukur dengan 67 indikator pembentuk peubah 
ekuitas merek, maka hanya 8 indikator yang mempengaruhi peningkatan nilai 
dana tabungan yaitu: Logo dan Merek bermakna Layanan Simpati dan Menarik, 
Merek memiliki Asosiasi Layanan 24 jam, Ruang Loby/ Ruang Tunggu Bersih, 
Kepuasan atas adanya Fasilitas Teknologi On-Line, Kepuasan atas Jaminan 
Menabung Aman dan Terpercaya dengan jumlah penarikan dana tampa batas 
dan waktu tak terbatas, Pembeli tidak berpindah karena pertimbangan adanya 
biaya perpindahan sangat tinggi, Pembeli kebiasaan membeli, dan Pembeli yang 
sangat komit untuk merekomendasikan kepada orang lain.  
 
Model Analisis Regresi Logistik Ordinal Model II menunjukan model yang tepat 
dan cocok dilihat dari nilai Chi –Square dan P Value sebesar 0,004 berada di 
bawah 0,05 (Tabel 5.). Model regresi untuk 8 Indikator nilai ekuitas merek dari 
Tabel 4  adalah: 
 
Logit Y = 1 / [ 1 + e ** - ( + 0,449AS2   – 1,060AS6 –  0,865KPS3   – 0,641KPS11 
                                           + 0,710KPS33 –  0,459L1  +  0,469L2  + 0,476L5)] 
 
Indikator peubah yang memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan 
nilai tabungan adalah merek diasosiasikan memiliki Akses Layanan 24 jam 
cepat, mudah dan tampa biaya sebesar 100,60%, Ruang Loby / Ruang Tunggu  
bersih sebesar 86,50%, dan adanya Fasilitas Teknologi On-line terkini sebesar 
64,10%, dan pembeli yang cenderung berpindah merek sebesar 45,90% jika ada 
rintangan biaya perpindahan merek akan cenderung mempengaruhi 
peningkatan nilai dana tabungan nasabah pada nilai tabungan tertinggi sebesar 
di atas Rp1.500.000. 
 
Tabel 4.   Hasil Analisis Regresi Logistik Ordinal, Indikator Ekuitas Merek  –  
Model II 
 

95% Derajat 
Kepercayaan  Prediksi 

 
Kesalahan 
(Std. Error) 

 
Wald 

 
df 
 

Sig. 
 Batas 

Bawah 
Batas 
Atas 

Alternatif 
Transaksi 

[TRNSK = 
1.00] .288 1.217 .056 1 .813 -2.097 2.673 

  [TRNSK= 2.00] 1.663 1.220 1.858 1 .173 -.728 4.055 
  [TRNSK= 3.00] 2.479 1.224 4.099 1 .043 .079 4.879 
Peubah 
Penentu 

AS2 .449 .228 3.884 1 .049 .002 .896 

  AS5 .369 .243 2.299 1 .129 -.108 .846 
  AS6 -1.060 .257 17.016 1 .000 -1.563 -.556 
  KPS2 .506 .262 3.743 1 .053 -.007 1.019 



 54

95% Derajat 
Kepercayaan  Prediksi 

 
Kesalahan 
(Std. Error) 

 
Wald 

 
df 
 

Sig. 
 Batas 

Bawah 
Batas 
Atas 

  KPS3 -.865 .348 6.176 1 .013 -1.547 -.183 
  KPS11 -.641 .217 8.744 1 .003 -1.066 -.216 
  KPS33 .710 .216 10.849 1 .001 .288 1.133 
  L1 -.459 .181 6.449 1 .011 -.814 -.105 
  L2 .469 .171 7.498 1 .006 .133 .805 
  L5 .476 .171 7.752 1 .005 .141 .811 
  AS9 .424 .218 3.780 1 .052 -.003 .852 

Sumber: Data Diolah dengan Aplikasi SPSS, Januari 2006 
 
Tabel  5.  Hasil Pengujian Ketepatan Model  II–  Goodness-of-Fit  
 
  Chi-Square Df Sig. P Value 
Pearson 822.037 718 .004 
Deviance 611.305 718 .998 

Sumber: Data Diolah dengan Aplikasi SPSS, Januari 2006 
 
 
IV.  KESIMPULAN DAN SARAN 
 
Simpulan  
                
a. Nilai ekuitas merek produk tabungan (PT Bank Mandiri, PT BCA, PT BNI 

wilayah operasional Lampung) adalah kuat, dengan nilai sebesar 2,933, dari 
skala 4. indek rerata nilai ekuitas merek pada produk Tabungan PT BNI  
menduduki peringkat pertama setelah produk Tabungan PT BCA dan 
Tabungan PT Bank Mandiri yaitu masing-masing PT BNI sebesar 3.0392, PT 
BCA sebesar 3,019, dan PT Bank Mandiri 2,871.  Hasil ini membuktikan 
adanya ketidaksesuaian dengan hasil survey MARS tahun 2005 (Siti 
Sumaryati dalam artikel Sajian Utama, SWA, No. 15. Vol. XXI, Juli – 
Agustus 2005, hal. 36, dan hal. 44) yang menunjukkan bahwa BCA memiliki 
peringkat pertama sebagai “The Best Corporate Brand”, dan peringkat 
berikutnya diikuti oleh BRI, BNI, Mandiri, dan Lippo.  Nilai ini terjadi 
berbeda karena waktu penelitian turun lapangan dan wilayah kerja 
penelitian juga berbeda. 

b. Analisis faktor membuktikan ada 14 Faktor dari 67 Indikator Peubah 
penentu nilai ekuitas merek dengan memiliki nilai KMO-MSA (Kayser-
Meyer-Olkin, Measure of Sampling Adequacy), yaitu nilai penentu kecukupan 
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sampling sebagai penentu faktor model yang tepat untuk digunakan 
sebesar di atas 0,5. 

c. 14 Faktor penentu Ekuitas Merek yang kuat dilihat dari hasil nilai korelasi 
faktor matrik rotasi indikator  di atas 0,50  adalah 1) Pengingatan atas 
Merek Paling Tinggi (Top Of Mind);  2) Pengenalan Merek karena 
Promosi Iklan Media Dalam dan Luar Ruangan berupa: Iklan TV, Radio, 
Surat Kabar, Majalah dan Bill Board ; 3) Pengenalan Merek Karena 
Pemasaran On-Line; 4) Asosiasi Terbentuk karena fungsi produk 
tabungan menawarkan biaya administrasi rendah, dan suku bunga tinggi,; 
5) Asosiasi terbentuk karena pemanfaatan fasilitas dan akses layanan 
berupa: Akses Jaringan Kantor Luas dan Akses ATM banyak; Akses layanan 
Phone Banking 24 Jam dan  Bebas Pulsa; Fasilitas Antrian Nyaman; Fasilitas 
Transaksi penarikan Dana, Kapan Saja, Dimana Saja, dan Tampa Batasan 
Jumlah; Akses layanan cepat, aman dan nyaman; Fasilitas Undian Tabungan 
Berhadiah; Fasiltias Layanan  “ Auto Debet ” Pembayaran Listrik, 
Telephone, dan Air; dan Fasilitas Aplikasi kartu Debit Belanja; 6) Asosiasi 
yang terbentuk karena atribut produk berkesan: profesional, Layanan 
Simpati, dan Tanggung Jawab serta Integritas; 7) Kepuasan atas Fasilitas 
Pendukung, Teknologi on-line dan Layanan oleh SDM  berupa: 
Profesionalisme karyawan, Layanan transaksi oleh karyawan cepat, 
Karyawan mengesankan keyakinan dan percaya diri yang tinggi kepada 
nasabah, FasilitasJaminan Asuransi kepada keluarga penabung, Aman dan 
terpercaya terbukti dengan penarikan dana kapan saja dan tampa batasan 
jumlah dana, Karyawan ramah dalam memberikan informasi yang 
dibutuhkan nasabah dengan tepat, Karyawan cepat tanggap atas keluhan 
dan masalah nasabah, Karyawan penuh semangat bersedia  membantu 
menjawab pertanyaan nasabah,  Pelayanan prima oleh Karyawan, dan 
Karyawan peduli terhadap kepuasan nasabah; 8) Kepuasan atas Fasilitas 
Fisik yang melekat pada Ruang Kantor (Ruang tunggu Bertransaksi Bersih, 
Sejuk, dan Nyaman, serta Halaman Parkir Luas); 9) Kepuasan Atas Lokasi 
Strategis, 10) Kepuasan  atas kepastian dan ketepatan janji sesuai dengan 
fungsi inti produk berupa: Suku bunga tinggi dan menarik, Biaya 
administrasi rendah Hadiah undian tabungan menarik Hadiah langsung 
menarik; 11) Kepuasan atas Kemudahan Transaksi: internet banking, SMS 
banking, Call Center, dan pemanfaatan Auto Debit; 12) Kepuasan atas 
Manfaat Tambahan berupa tampilan fisik karyawan menarik;   13) 
Loyalitas nasabah terbentuk karena kepuasan, kesukaan, dan komitmen 
nasabah; serta 14) Loyalitas nasabah terbentuk karena tidak adanya 
perpindahan merek. 

d. Peubah nilai ekuitas merek tidak seluruhnya berpengaruh terhadap 
peningkatan nilai dana tabungan, kecuali peubah loyalitas dan 8 indikator 
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nilai ekuitas merek, yang ditunjukan dari hasil uji signifikansi nilai Z 
Hitung lebih besar dari pada nilai Z Tabel, yang berarti Ho ditolak, atau 
dilihat dari nilai P hitung sebesar di bawah 0,05. 4 indikator nilai ekuitas 
merek yang berpengaruh positif terhadap peningkatan nilai dana tabungan, 
adalah merek diasosiasikan memiliki  Akses Layanan 24 jam, Ruang Loby/ 
Ruang Tunggu Bersih, Kepuasan atas adanya Fasilitas Teknologi On-Line, 
dan Pembeli yang tidak berpindah karena pertimbangan adanya biaya 
perpindahan sangat tinggi. Hasil ini membuktikan adanya konsistensi 
dengan hasil survey oleh MARS  tahun 2005 (Siti Sumaryati dalam artikel 
Sajian Utama, SWA, No. 15. Vol. XXI, Juli – Agustus 2005, hal. 36, dan hal. 
44) menunjukkan bahwa nilai ekuitas merek tidak serta merta berpengaruh 
positif terhadap perolehan pangsa pasar yang indikator awalnya diperoleh 
dari peningkatan nilai dana tabungan.  

Saran 
 
Nilai ekuitas merek dapat ditingkatkan dengan memperbaiki beberapa aspek 
yaitu: 
 
a. Aspek kesadaran ditingkatkan melalui pengenalan dan penyadaran merek 

untuk menciptakan Pikiran Puncak atas Merek produk (Top of  Mind) 
melalui program promosi intensif, dan agresif. 

b. Penguatan kesan pada merek dengan penciptaan asosiasi seperti merek 
memiliki makna profesional, layanan simpati, akses layanan 24 jam, 
layanan cepat dan aman, dan  biaya administrasi rendah. 

c. Peningkatan kepuasan nasabah dengan memberikan beban biaya 
administrasi rendah, dan layanan prima. 

d. Menciptakan biaya peralihan tinggi sehingga menyulitkan nasabah untuk 
berpaling ke bank lain 

e. Menciptakan program relationship marketing terpadu. 
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KONTRIBUSI FILSAFAT ILMU DAN PARADIGMA 
PENGEMBANGAN ILMU MANAJEMEN 

 
Ayi Ahadiat dan Dariyus 7 

 
 

ABSTRACT 
 

The progress of sciences nowadays is a result of accumulated development of knowledge 
since the philosophy was born. The benefits of scientific development of various concepts 
are indicated by the flourish technological findings. Philosophy of science, a branch of 
philosophy, was initiated by Socrates, Plato, and Aristotle and developed up to Popper, 
Kuhn, and many mores philosophers in 20th century. Tremendous contribution of 
philosophy in its application in practical life, in Indonesia as such, can be utilized for 
poverty reduction. One of contributions of philosophy of science in management 
discipline is to push the subject toward more humanistic, like appreciating customer, 
stakeholders of company, and environment. The tendency of giving more consideration 
in human side has challenged the management as a science to be refined. To name a few 
of concept refinement in management are Knowledge-Based Management, Value-Based 
Management, Digital-Based Management or IT-Based Management. In its 
development management discipline receives multiple concepts from other fields of 
study. The psychology, political science, engineering, and laws are the contributor to 
the management discipline. Therefore, one can say that management is a hybrid science. 
Culturally, management has developed according to local wisdom; Japanese style of 
management is very famous example. In the context of Indonesia, the students of 
management have an opportunity to develop new management paradigm based on 
philosophy of Pancasila as national ideology, or the other alternatives, one can also 
develop management field of study in Syariah-based.  

Keyword: Manajemen Gaya Indonesia, hybrid science, knowledge based 
management, Syariah based. 

 

I.  PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan Ilmu Pengetahuan terakhir ini, disatu sisi, dicirikan oleh banyak 
penemuan yang diaplikasikan dari berbagai cabang ilmu. Penemuan yang 
paling terasa pengaruhnya dalam kehidupan adalah yang berasal dari cabang 
                                                           
7 Dosen Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung 
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ilmu alam seperti fisika, matematika, biologi, dan kimia yang berpengaruh pada 
perkembangan ilmu terapan (applied science)  bidang keteknikan (engineering), 
kedokteran, farmasi, dan pertanian. Fenomena kehidupan yang berubah dari 
temuan berbagai bidang ilmu alam antara lain: a) teknologi informatika 
(komputer, multimedia, dan telekomunikasi); b) elektronika (home appliances, 
children games & entertainment, dll) ; c) mekanika dan elektrika: otomotif 
(kendaraan roda 2,3,4 serta kereta (train)); d) aeronautika (teknologi 
penerbangan bumi dan antariksa); e)  perkapalan (naval technology); f) teknologi 
kedokteran dan farmasi; g) bio-teknologi dengan revolusi genetikanya: kloning; 
dan sebagianya.     

Disisi lain, perkembangan pada bidang ilmu sosial (psikologi, sosiologi, 
antropologi, ekonomi, politik, manajemen, akuntasi, sastra dan bahasa, dan ilmu 
budaya lainnya) tidak begitu kentara percapatannya dalam menyeimbangkan 
diri dengan perubahan akibat temuan teknologi yang ada.  Namun disadari 
atau tidak ranah kehidupan sosial keseharian sangat dipengaruhi oleh kemajuan 
teknologi. Jadi perkembangan ilmu sosial terkesan harus selalu melakukan 
penyesuaian diri dengan perkembangan teknologi. Dengan kondisi adanya 
ketidakseimbangan antara perkembangan ilmu sosial dan alam maka dampak 
negatif yang muncul adalah proses dehumanisasi.  Dalam perkembangannya 
Popper, Kuhn, dan lain-lain memberikan inspirasi bagi majunya ilmu alam yang 
berdampak pada majunya cara hidup masyarakat. Hasil sampingan lain adalah 
terbentuknya jurang atau gap antara masyarakat sampai antara negara, menjadi 
negara maju (kaya) dan Negara berkembang (miskin), Indonesia masuk 
kedalam kelompok negara kedua.   

Dengan latar belakang tersebut dan sesuai dengan bidang penulis yakni ilmu 
manajemen, penulis bermaksud untuk mengelaborasi lebih dalam kemungkinan 
ilmu manajemen dapat berkembang sesuai dengan kondisi lingkungan sosial 
Indonesia dengan meninjaunya dari sudut filsafat ilmu. Sehingga memberikan 
kontribusi bagi perkembangan ilmu manajemen secara universal.  

II.  RUMUSAN PERMASALAHAN  

Kondisi yang dihadapi oleh para ilmuwan sosial di Indonesia memberikan 
kesan inferioritas terhadap perkembangan ilmu dunia yang secara signifikan 
telah memberikan kontribusi pada perkembangan kehidupan dengan bukti 
kemajuan teknologi. Apakah mungkin ilmu sosial, khususnya manajemen dapat 
memberikan perkembangan ilmu, khusunya ilmu manajemen? Bagaimana 
peluang untuk pengembangan ilmu manajemen berbasis pada kearifan local 
Indonesia? 
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Tujuan Penulisan 

Tujuan penulisan ini menelusuri perkembangan keilmuan dari perkembangan   
filsafat, filsafat ilmu, dan ilmu manajemen serta hasil-hasilnya dalam 
kehidupan. Disamping itu berusaha mengetahui mengapa ilmu alam dapat 
mendominasi perkembangan masyarakat dan perkembangan sehingga ilmu 
sosial ditentukan (driven or determined) oleh kemajuan ilmu alam. Dan dapatkah 
ilmu manajemen dikembangkan dengan “aroma” Indonesia yaitu dengan 
mendasarkan Pancasila sebagai filsafat pengembangan ilmu manajemen. 
Sehingga dapat menjadi paradigma penyelesaian masalah sosial ekonomi 
bangsa Indonesia. Kemudian proses pengajaran ilmu manajemen yang dapat 
menghasilkan sarjana yang tanggug.  

Untuk menguraikan dan menjawab masalah digunakan tinjauan ilmu 
manajemen sebagai domain penulis dengan terlebih dahulu melakukan 
penelurusan filsafati kemudian menunjukkan trend terakhir tentang pemikiran 
manajemen. 

III. PEMBAHASAN 

Arti dan Perkembangan Filsafat, Filsafat Ilmu, Meodologi dan Paradigma 

Arti Filsafat   

Untuk menguraikan arti filsafat ilmu terlebih dahulu perlu diketahui arti 
filsafat. Asal kata filsafat dari bahasa Yunani filosofia, dari kata kerja filosofein, 
berarti mencintai kebijaksanaan. Pengertian  yang lebih mendalam bahwa 
seorang yang mencitai kebijaksanaan (filsuf) akan berusaha aktif mencari 
gagasan bagaimana membuat kebijaksaan (Hadiwiyono, 1980). Menurut 
Suriasumantri (1999) filsafat adalah dasar terbangunnya ilmu. Dengan 
meminjam pengandaian Durant dalam The Story of Philosoph, filsafat seperti 
marinir yang merebut pantai untuk mendaratnya pasukan infantri. Pasukan 
infantri adalah pengetahuan yang diantaranya adalah ilmu. Karena berperan 
sebagai marinir, setelah wilayah diserahkan untuk ditindaklanjuti oleh ilmu 
pengetahuan maka filsafat meninggalkan wilayah kajiannya.  Ilmu sosial dan 
ilmu alam pengembangnya bertolak dari filsafat, contohnya seperti Issac 
Newton menulis hukum-hukum fisika sebagai Philosophiae Naturalis Principia 
Mathematica (1686), yang menandai asal fisika dari filsafat alam dan Adam 
Smith, bapak ilmu ekonomi, sebagai Professor of Moral Philosophy menulis The 
Wealth of Nation (1776) yang menandai asal ilmu ekonomi dari filsafat moral 
(Suriasumatri, 1999). Dari uraian tersebut definisi filsafat menurut Hadiwiyono 
(1980) adalah usaha manusia dengan akalnya untuk memperoleh suatu 
pandangan dunia dan hidup yang memuaskan hati. 
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Fisafat diawali oleh sikap spekulatif dan perenungan (kontemplasi). Tahap 
pertama, dimulai oleh pertanyaan siapa manusia, pertanyaan ini menjadikan 
asumsi dalam ilmu-ilmu sosial tentang manusia berbeda satu sama lain. Ilmu 
ekonomi berasumsi manusia adalah mahluk ekonomi yang bertujuan mencari 
kenikmatan sebanyak-banyaknya dan menghindari ketidaknyamanan sebisa 
mungkin. Ilmu Manajemen bertujuan menelaah kerjasama antara manusia 
sebagai homo economicus.  Tahap kedua, pertanyaan berkisar pada tentang hidup 
dan eksistensi manusia.  Dan tahap ketiga adalah tahap meletakan bahasa dan 
epistimologi, antara lain matematika sebagai bahasa non verbal (Suriasumantri, 
1999).  

Menurut Kattsoff dalam Element of Philosophy alih bahasa oleh Soemargono 
(1996), filsafat membawa kepada pemahaman dan tindakan atau dengan filsafat, 
orang dibawa kepada pemahaman, dan pemahaman membawa kita kepada 
tindakan yang layak. Sebagai upaya pemahaman, filsafat dijalankan dengan 
pemikiran yang ketat dan sistematis. Ketat berarti pemikiran dilakukan dengan 
analisis yang hati-hati dan mendalam terhadap penalaran suatu masalah, 
pemikiran ini beruipa meragukan segala sesuatu, mengajukan  pertanyaan, 
menghubungkan gagasan satu dan lainnya. Filsafat sebagai perenungan 
mengusahakan kejelasan, keruntutan, dan keadaan memadainya pengetahuan 
agar memperoleh pemahaman. Sistematis artinya menyusun sistem 
pengetahuan yang rasional. Contoh proses keduanya ada pada karya dan 
tindakan Aristoteles (abad ke 4 SM), Plato (427-347 SM), Berkeley (1685-1753), 
dan Hegel (1770-1831).  

Perkembangan Filsafat   

Dalam subbab perkembangan filsafat ini adalah ringkasan Sari Sejarah Filsafat 
Barat 1 dan 2 (Hadiwiyono, 1980). Perkembangan mulai dari filsafat kuno, abad 
pertengahan, renaissance,  abad 17 dan 18, abad 19 dan 20.  

Filsafat Kuno 

Filsafat kuno terhitung sebelum Sokrates atau Pra-Sokrates, Sokrates, Plato, dan 
Aristoteles, Helenisme dan Romawi, dan Filsafat Patristik. Pemikiran filsafat 
pada era pra-Sokrates mengklaim sebagai kemenangan pergumulan akal atas 
mitos-mitos yang didasarkan pada agama bangsa Yunani yang berlaku pada 
masa abad 6 SM. Pada umumnya pemikiran filsafat diarahkan pada alam 
semesta sebagai objek, seperti Thales berargumen asal mula segala sesuatu 
adalah air. Selain Thales (+ 625-545 SM) tokoh filsuf kuno adalah Anaximandros 
(+ 610-540 SM) yang mengatakan selain air ada anasir lain penyebab pertama 
segala sesuatu seperti api dan lainnya tak terbatas (to aperion); Anaximenes (+ 
536-480 SM) tidak setuju dengan Anaximandros, asas pertama dari alam 
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semesta adalah hawa atau udara; Phytagoras (+ 580-500 SM) mengungkap dua 
hal penting dalam filsafat, pertama, suatu ajaran rahasia dengan suatu 
kepercayaan, bahwa jiwa tidak dapat mati, dan kedua usaha mempelajari ilmu 
pasti yakni bilangan seperti ganjil-genap, terbatas-tidak terbatassatu-banyak, 
juga ada yang saling berlawanan kanan-kiri, lelaki-perempuan, diam-gerak, 
lurus-bengkok, terang-gelap, baik-jahat, persegi-bulat, dan panjang-lebar. 
Phytagoras menyatakan bahwa jagad raya terdiri atas 10 badan langit yang 
beredar mengelilingi api sentral (badan langit: 1. Saturnus, 2. Jupiter, 3. Mars, 4. 
Venus, 5. Mercurius, 6. Matahari, 7. Bulan, 8.Bumi, 9. Kontra Bumi, 10. Api 
Sentral. Selain Phytagoras, filsuf lain yang juga berpengaruh adalah Xenophanes 
(+ 570-480 SM), Heraklitos (+ 540-475 SM), Parmenides (+ 540-475 SM),  Zeno 
(490 SM), Empedokles (492-432 SM), Anaxagoras (499-420 SM), Leukipos (? SM), 
dan Demokritos (460-370 SM).  Kesemua filsuf berorientasi pada kajian asal 
muasal alam semesta.  

Sokrates (469-399 SM) dan kaum sofis merubah perhatian atau objek filsafat dari 
alam semesta menjadi manusia. Hadiwiyono (1980) menyatakan ajaran Sokrates 
disebarkan dengan cara retorika, dialektika dan metode induksi. Pendirian 
Sokrates yang terkenal adalah “keutamaan adalah pengetahuan”. Pandangan 
Sokrates tentang negara (republica)  tidak begitu jelas, namun dia meletakan 
dasar etika bernegara. Menurutnya negara mempunyai tugas mewujudkan 
kenyamanan dan kebahagian warga negaranya, sehingga penguasa harus tahu 
apa yang terbaik untuk negara namun bukan demokrasi atau suara rakyat. 
Tidak ada karya tertulis dari Sokrates. Murid Sokrates yang melanjutkan 
ajarannya adalah Antisthenes dengan ajaran etika dan Aristippos dengan ajaran 
hedone (kenikmatan).  

Plato (427-347 SM), pernah menjadi murid Sokrates, mendirikan sekolah 
“Academia” (dekat kuil pahlawan akademos), selama 40 tahun dia memimpin 
langsung untuk mengajarkan ilmu pengetahuan dan filsafat. Buku-buku Plato 
antara lain Apologia, Politeia, Sophistes, dan Timaios. Ajaran Plato yang 
terkenal adalah pemisahan dunia menjadi pertama,  alam benda atau dunia 
nyata yang selalu berubah dan jamak dan kedua, alam tan benda (idea) atau 
dunia tidak nyata yang tidak berubah dan tidak jamak melainkan tunggal serta 
keberadaannya kekal. Plato mencapai puncaknya dengan ajaran tentang 
negara,, dengan prinsip mementingkan orang yang diperintah lebih tinggi dari 
pemerintah sendiri. Ada tiga golongan dalam negara: golongan tertinggi 
(penguasa/pemerintah), golongan pembantu (para prajurit) dan golongan 
terendah (rakyat). 

Aristoteles (384-322 SM), pernah menjadi murid Plato di Akademi, awalnya 
setuju tentang ide, kemudian setelah di Assos dia mulai mengkritik ajaran 
gurunya. Karya-karyanya dibagi kedalam delapan kategori: logika, filsafat alam, 
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psikologi, biologi, metafisika, etika, politik & ekonomi, dan retorika & poetika. 
Sebagai contoh pengaruh ajaran Aristoteles yang terasa hingga kini adalah 
logika silogisme dan kategori. Kategori yang diajukan terdiri atas 10, yakni 
substansi, kuantitas, kualitas, relasi, tempat, waktu, keadaan, mempunyai, 
berbuat, dan menderita.  Dari 10 kategori disebutkan yang paling penting 
adalah 4 kategori pertama, yakni substansi, kuantitas, kualitas, dan relasi. 
Kemudian ajaran tentang kemanusiaan hampir sama dengan yang disampaikan 
oleh Plato dengan membaginya jiwa dan tubuh dengan dua pengenalan: 
indrawi dan rasional. Tujuan tertinggi adalah kebahagian, yang tidak subjektif 
karena dihasilkan dari berfikir murni. Ajaran tentang negara berhubungan erat 
dengan etika, dengan prinsip manusia sebagai zoon poliitikon mahluk politik 
yang butuh bermasyarakat kemudian membentuk negara untuk kebaikan 
semua masyarakat. Negara yang baik adalah negara demokrasi buka oligarki, 
otokrasi, atau monarki tirani. Jikapun monarki harus monarki konstitusional.  
Setelah masa Aristoteles dilanjutkan oleh filsafat periode Helenisme dan 
Romawi, dengan fenomena adanya filsafat Yahudi yang mencampurkan pikiran 
Yunani dengan ajaran Nabi Musa. Kemudian muncul filsafat patristik yaitu 
memasukan unsur filsafat Helenisme pada Kristenisme. 

Filsafat Abad Pertengahan 

Filsafat abad pertengahan dicirikan oleh  filsafat skolastik, yang diajarkan 
melalui sekolah atau biara. Berawal pada masa Karel Agung (742-814), skolastik 
dimulai di biara Gallia Selatan. Pelajaran duniawi terdiri atas 7 kesenian bebas 
(artes liberales), dalam 2 kelompok, yakni trivium (tiga mata pelajaran bahasa: 
tata bahasa, retorika, dan dialektika) dan quadravium (empat mata pelajaran 
matematika: ilmu hitung (aritmatika), geometri, ilmu perbintangan dan musik. 
Secara material filsafatnya sebagai lanjutan dari filsafat Yunani atau filsafat 
sebelumnya, pada masa ini tumbuh campuran filsafat dengan Kristenisme 
dalam Teologi. Filsafat skolastik mencapai puncaknya pada masa Thomas 
Aqunias (1225-1274) dengan mengajarkan hakikat tuhan dari segi esensi dan 
eksistensi sebagai hasil campuran pikiran Agustinus-neoplatonisme dengan 
pikiran Aristoteles. Pada masa ini juga lahir universitas besar seperti Oxford, 
Cambridge, dan Sorborne. Kemunduran skolastik terjadi setelah muncul 
pemikiran via moderna oleh William Ockham (+ 1285-1349. Akhir dari masa 
filsafat skolastik ditandai munculnya filsafat humanisme di Itali pada abad ke 
15.  

Renaissance dan Aufklarung 

Setelah abad pertengahan berlalu dilanjutkan oleh masa Renaissance (abad 15-
16), gerakan pembaharuan ini dirintis oleh kaum humanis pada abad 15. 
Renaissance, berarti lahir kembali (rebirth) atau regeneration, memberikan 
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inspirasi lahirnya kebebasan atau liberasi, emansipasi, dan otonomi diri yang 
menjadikan manusia tidak memiliki komitmen pada otoritas. Pada masa ini 
hadir Nikolaus Kopernikus (1473-1543) yang merombak kosmologi Aristoteles, 
dimana pusat jagad adalah matahari bukan bumi atau bumi mengelilingi 
matahari. Kopernikus didukung oleh Bruno (1548-1600), rohaniawan gereja, 
yang dihukum mati oleh kerajaan. Pelanjut Kopernikus adalah Johanes Kepler 
(1571-1630), mengajukan 3 hukum gerak dalam tata surya: a) planet-planet 
bergerak melingkar bulat panjang mengelilingi matahari sebagai titik api atau 
fokusnya, b) garis yang menghubungkan pusat planit dengan matahari dalam 
waktu yang sama akan membuat bidang yang sama luasnya, dan c) kuadrat 
periode mengelilingi matahari sama dengan pangkat tiga dari rata-rata jaraknya 
terhadap matahari. Galileo Galilaei (1564 -1642), yang juga pendukung 
Kopernikus dengan teleskopnya mengidentifikasi Venus dan satelit-satelit pada 
Yupiter. Dimasa renaissance ini yang memberikan sumbangan terhadap ilmu 
kenegaraan adalah Hugo De Groot (1583-1645) dengan gagasannya tentang 
hokum internasional, Niccolo Machiavelli (1467-1525) dengan gagasan Negara 
otokrasi, Thomas More (1480-1535) dengan gagasan Negara Utopia. Pemikiran 
Francis Bacon (1561-1626) menyumbangkan perkembangan besar pada abad 17, 
yaitu pemisahan filsafat dengan teologi, pengembangan ilmu dengan penelitian 
empiris, karena ilmu pengetahuan harus dijelaskan kepada penyusunan data. 

Filsafat berkembang sebagai hasil dari renaissance di abad 17, dengan 
pendekatan rasionalisme dan empirisme. Rasionalisme, ditokohi oleh Rene 
Descartes atau Cartesius (1596-1650) sebagai bapak filsafat modern, menyakini 
bahwa ilmu pengathuan bersumber pada rasio atau akal pikiran. Ilmu 
pengetahuan harus mengikuti jejak ilmu pasti. Pernyataan yang terkenal dari 
Descartes adalah cogito orge sum  yang berarti oleh karena aku berfikir maka aku 
ada. Empirisme dikembangkan oleh pemikir Inggris, mengikuti jejak Bacon, 
bahwa ilmu pengetahuan dikembangkan berdasar pengalaman sebagai sumber 
pengenalan. Thomas Hobbes (1588-1679), menyatukan emprisme dengan 
rasionalisme matematis.merumuskan metode penelitian yang lebih lengkap dari 
Bacon. Tradisi empiris dilanjutkan oleh John Locke (1632-1704) mensintesis 
pendapat Bacon, Hobbes dengan rasionalisme Descartes. Menurutnya sumber 
pengetahuan adalah pengalaman, akal tidak akan melahirkan sendiri tanpa ada 
pengalaman, baik pengalaman lahiriah (sensation) atau bathiniah (reflection). 
Locke menentang kekuasaan negara atas agama. Negara tidak  boleh memeluk 
agama atau dipisahkan dari kepentingan agama (seculer).  

Rentetan berikut adalah masa Aufklarung atau masa Pencerahan, yang 
fondasinya juga dari renaissance. Tokoh-tokoh pencerahan adalah Immanuel 
Khan (1724-1804) dari Jerman, Edward Herbert (1581-1648), George Berkeley 
(1685-1753) dan David Hume (1711-1776) dari Inggris, Francois Voltaire (1694-
1778), JJ Rouseau (1712-1178), dan Montesque yang juga dikenal dengan bapak 
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trias politika dari Francis, yang nantinya dilanjutkan oleh Fichte, Schelling dan 
Hegel.  

Filsafat Abad 19 dan 20 

Periode berikutnya perkembangan filsafat abad 19 -20, yang memberikan pola 
bagi segala kemajuan masa sekarang setelah dimulai pada abad 18. 
Perkembangan filsafat abad 19 terbagi menjadi idealisme dan positivime. 
Idealime ditokohi oleh J.G. Fichte (1762-1814), F.W.J. Schelling (1775-1854) dan 
G.W.F. Hegel (1770-1831) kesemuannya dari Jerman. Filsafat Hegel 
menyempurnakan Fichte dan Schelling, dengan mengajukan dialektika (tesis, 
antitesis dan sintesis). Positivisme dikemukakan oleh August Comte (1798-1857) 
terdiri atas tiga tahap yakni: tahap religius, tahap metafisik, dan tahap positif 
atau tahap ilmiah (Wibisono, 1986). Berikutnya ditindaklanjuti oleh Joh Stuart 
Mill (11806-1873) penggagas ekonomi internasional dan Herbert Spencer (1820-
1903) dengan bukunya yang terkenal “A System of Synthetic Philosophy”. 

Setelah kemunduran filsafat materialime Hegel, dibangkitkan lagi oleh Ludwig 
Feuerbach (1804-1872) dan Karl Marx (1818-1883) dibantu oleh Freidricht Engels 
(1820-1895). Kesemunya bertolak dari ajaran Hegel, yang mengkritik gereja dan 
individualisme, liberalisme, dan kapitalisme. Filsafat Marx disebut materialisme 
histories atau materialisme dialektis.  

Perkembangan filsafat abad 20 ditandai oleh pesatnya kemajuan ilmu 
pengetahuan dengan upaya memisahkan ilmu kemanusiaan (humaniaora) 
dengan asas-asas ilmu alam (empirisme, positivisme, dan determinisme) 
walaupun pada kenyataannya sulit karena ilmu sosial banyak dipengaruhi oleh 
fenomena alam. Setelah Comte, tokoh-tokoh ilmu-ilmu kemanusiaan antara lain 
Emile Durkheim (1853-1917), Lucien Bruhl (1857-1939), Sigmund Freud (1856-
1939), Wilheim Dilthey (1839-1911) dan Max Weber (1864-1920). Perkembangan 
filsafat lebih menjurus kepada berkembangnya ilmu yang dapat diperaktekan 
secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.  

Lingkaran Wina adalah kelompok ilmuwan yang, didirikan oleh Morits Schlick 
tahun 1942, beranggapan kuat bahwa semua ilmu pengatahuan selain ilmu alam 
harus mengikuti alam. Ilmu pengetahuan sumbernya dari pengalaman dan ilmu 
pengetahuan kerangka berfikirnya adalah logika (logic of science) jadi tak ada 
konteks penemuan (discovery) yang ada pengujian atau pembenaran 
(justification). Filsafat lingkaran Wina disebut juga neopositivisme atau 
positivisme logis atau empirisme logis. Pemikiran lingkaran Wina, ingin 
membedakan pernyataan bermakna (meaningfull) dengan pernyataan tidak 
bermakna (meaningless). 
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Karl Popper lahir tahun 1902 di  kota Wina, seorang Yahudi namun tidak 
termasuk kedalam lingkaran Wina. Karya yang terkenal adalah The Logic of 
Scientific Discovery. Popper tidak setuju dengan lingkaran Wina membuat 
demarkasi ilmu dengan membagi pernyataan meaningless dan meaningfull, 
karena ungkapan tidak ilmiah mungkin sekali bermakna. Pembenaran ilmu 
pengetahuan mustahil hanya sampai pada proses induksi namun harus ada 
pengujian sehingga pengetahuan atau hipotesis (baik inti atau pendukung) 
diterima atau tidak. Ilmu pengetahuan sampai kapanpun mempunyai sifat 
kesementaraan atau selalau terbuka untuk diuji, akan tetap berlaku hipotesis 
tersebut sebelum teruji salah (falsified), prinsip ini disebut dengan falsification. 
Selama hipotesis (hokum dan teori) itu tahan dalam upaya falsifikasi maka, 
selam upaya itulah hipoteos itu di perkokoh (corroborated). Ilmu pengetahuan 
disempurnakan dengan selalu diupayakan perbaikan terus menerus untuk 
mengatasi kelemahannya, proses ini disebut error elimination. Popper 
berargumentasi bahwa ilmu adalah bebas nilai (Verhaak & Imam, 1989).  

Thomas Kuhn dengan karyanya The Structure of Scientific Revolution (1962) 
berpendapat beda dengan Popper. Kuhn berpendapat bahwa ilmu pengetahuan 
tidak berkembang dengan upaya empiris induktif kemudian dilakukan 
falsifikasi menjadi suatu yang evolusioner dan akumulatif, namun dengan 
melihat sejarah, ilmu berkembang secara revolusi ilmiah. Konsep sentral Kuhn 
adalah paradigma atau cara pandang terhadap dunia dengan contoh-contoh 
prestasi atau praktek ilmiah kongkret. Kuhn mendobrak citra filsafat ilmu 
sebagai logika yang objektif dengan menyatakan bahwa ilmu pengetahuan 
terbatas pada ruang dan waktu. Selain Kuhn yang tidak sama pendapatnya 
dengan Popper adalah Paul Feyerabend. Dalam bukunya Against Method 
menyatakan bahwa perkembangan ilmu pengetahuan terjadi karena kreativitas 
individual dengan prinsip “anything goes”. Ilmuwan tidak boleh secara ketat 
dikungkung oleh metode dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Tokoh 
berikutnya adalah Imre Lakatos yang menerbitkan ”Critism and the Methodology 
of Scientific Research Programmes” yang dikembangkan menjadi “Falsification and 
the Methodology of Scientific Research Programmes” . Lakatos, yang mendukung 
Popper, berpendapat bahwa bukan teori tunggal yang harus dinilai sebagai 
ilmiah atau tidak melainkan rangkaian teori yang dihubungkan oleh suatu 
kontinuitas program-program riset. Untuk melindungi diri dari falsifikasi 
menurut Lakatos, “heuristik positif” mesti dilakukan yaitu dengan terus 
dicarinya hipotesis pendukung sebagai lapisan pelindung untuk kesempurnaan 
dan perbaikan hipotesis inti. Sedangkan yang mesti dihindari adalah “heuristik 
negatif”, yakni menunggu orang lain untuk memperbaiki suatu teori. Karya 
Lakatos yang memperbaharui karya Popper adalah The Changing Logic of 
Scientific Discovery. 
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Apa itu Filsafat Ilmu   

Filsafat ilmu ialah penyelidikan tentang ciri-ciri pengetahuan ilmiah dan cara-
cara untuk memperolehnya. Dengan kata lain filsafat ilmu sesungguhnya 
merupakan suatu penyelidikan lanjutan dari yang sudah ada (secondary 
reflection). Van Peursen (1980) menyatakan filsafat ilmu adalah perpanjangan 
dari ilmu tentang pengetahuan atau penerapan teori pengetahuan pada 
pengetahuan ilmiah. Filsafat ilmu tidak hanya membahas bagaimana 
berkembang dan cara penyelenggaraan ilmu pengetahuan, tapi juga membahas 
aspek metodologi atau azas-azas yang menjadikan suatu teori itu “ilmiah” 
(Beerling, et al., 1986). Filsafat ilmu adalah cabang ilmu filsafat merupakan dasar 
atau arah ilmu pengetahuan yang tidak mengenal titik henti dalam mencari 
kebenaran/kenyataan ilmiah dan merupakan “an unfinished journey” atau “a 
never ending process” (Wibisono, 2002).  Filsafat ilmu sebenarnya telah dikenal 
sejak abad 18 dengan sebuta Philosophy of Science, Wissenschatlehre, atau 
Wetenschapsleer. Filsafat ilmu adalah cabang filsafat yang menempatkan ilmu 
pengetahuan sebagai sasarannya atau disebut juga ilmu tentang ilmu 
(Wibisono, 2002). 

Komponen filsafat ilmu terdiri atas tiga aspek yaitu: ontologi, epistimologi dan 
aksiologi. Ontologi ilmu meliputi apa hakikat ilmu itu, apa hakikat kebenaran 
dan kenyataan yang inheren dengan pengetahuan ilmiah. Pertanyaan fisafati 
ontologis adalah bagaimana yang “Ada” itu (being, sein, het zijn). Pandangan 
ontologis antara lain: monoisme, idealisme/spiritualisme, materialisme, 
dualisme dan pluralisme. Epistimologi ilmu adalah sumber, sarana, tatacara 
menggunakan sarana untuk mencapai pengetahuan ilmiah. Akal (verstand), akal 
budi (vernunft), pengalaman, atau kombinasi antara akal dan pengalaman, 
intuisi, merupakan sarana epistimologi. Beda pada aspek ontologi akan berbeda 
pula epistimologinya.  Bagian-bagian dari epistimologi adalah rasionalisme, 
empirisme, kritisisme, positivisme, fenomenologi, teori koherensi, 
korespondensi, pragmatisme, intersubjektif dan non western epistemology. 
Aksiologi  adalah nilai atau value  yang bersifat normative dalam pemberian 
makna terhadap kebenaran atau kenyataan sebagaimana kita jumpai dalam 
kehidupan.   

Van Peursen (1980) membagi filsafat ilmu kedalam rasionalisme, emprisme dan 
positivisme, rasionalisme kritis, dan konstruktivisme. Rasionalisme, dalam arti 
sempit, adalah anggapan yang menekankan teori pengetahuan pada akal dan 
atau rasio dalam membentuk pengetahuan. Sumbangan akal lebih besar dari 
sumbangan indera (data) sehingga harus didukung oleh struktur bawaan 
seperti ide dan kategori.  Berkenaan dengan empirisme, dikemukakan oleh 
Lock  bahwa pengetahuan terdiri atas connection and agreement (disagreement) of 
our ideas. Idea secara umum adalah bawaan kategori yang didukung data 
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empiris. Kemudia J. Stuart Mill menyatakan “all science consist of data and 
conclusions from those data”. Jenis penelitian ini adalah eksploratif dan proses 
yang penyimpulan dilakukan secara induktif. Positivisme logis memberikan 
pemecahan pada keterbatasan empirisme yang terjebak dalam logika dam 
matematika (ilmu formal) dengan menganggapnya sebagai pengetahuan yang 
tidak selalu berhubungan dengan kenyataan.  Rasionalisme kritis adalah upaya 
menyambungkan pemikiran rasionalisme dengan empirisme dan positivisme. 
Popper, melanjutkan gagasan Kant menggunakan “rasionalisme kritis” dengan 
tetap menghargai rasionalisme dan didukung oleh data empiris untuk 
melakukan falsifikasi terhadap suatu teori.  Kontruktivisime  adalah kelompok 
ilmuwan yang menekankan pada kontektualitas ilmu, walaupun kelompok ini 
terdiri atas orang-orang yang berbeda pandangan, namun sepakat bahwa dalam 
ilmu harus ada pembahwaruan dan perubahan sistem terus menerus. 
Konstrutivisme terbagi dalam Kelompok holisme, Kelompok filsafat ilmu baru, 
dan Aliran genetis. 

Cara berfikir filsafati  

Ciri-ciri pikiran filsafati adalah berfikir secara konseptual, saling berhubungan 
antar jawaban kefilsafatan, koheren, rasional, komprehensif, dan mendasar. 
Cara perenungan dilakukan dengan analisis dan sintesis. Perkataan analisis 
berarti perincian istilah-istilah atau pernyataan-pernyataan kedalam bentuk 
sedemikian rupa sehingga kita dapat melakukan pemeriksaan atas makna yang 
terkandung didalamnya atau pemberian makna bagi sesuatu. Dalam analisis 
diurai lingkup (ekstensi) dan sifat-sifat yang melekat (intensi) didalam suatu 
perkataan.    

Sintesis dimaksudkan untuk mengumpulkan semua pengetahuan yang dapat 
diperoleh untuk menyusun suatu pandangan dunia. Menyusun system ini 
disebut juga dengan filsafat spekulatif. Sintesis adalah usaha untuk mencari 
kesatuan di dalam keragaman (Kattsoff, 1992) 

Paradigma dan Metodologi 

Paradigma ilmu seperti yang diungkap oleh Kuhn adalah model atau pola 
untuk representasikan sesuatu yang ada atau memecahkan masalah yang 
mungkin timbul (Kuhn, 1970). Menurut Kamus Webster Encyclopedic Unbridge 
Dictionary of English Language(1989), “paradigm is a set of  forms all of which contan 
a particular element, especially the set of all inflected forms based on a single stem or 
theme”.  Paradigma digunakan pada proses aktualisasi ilmu normal, dimana 
paradigma sebagai prediksi dapat dibandingkan dengan fakta, yang dapat 
diartikulasikan kemudian (Kuhn, 1970). Dalam memformulasi paradigma 
diawali dengan proses identifikasi kemudian diformulasi dan pada saat 
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penggunaannya dilakukan intepretasi atau rasionalisasi. Munculnya suatu teori 
adalah munculnya paradigma, teori berubah disebabkan paradigma yang 
berubah oleh karena itu Kuhn menyebutkan sebagai suatu proses revolusi 
ilmiah. Paradigma sebagai fondasi ilmu normal (normal science) yang merupakan 
prinsip tandingan (competing principle) dari falsifikasi Popper. 

Perabot atau perangkat metodologi adalah logika induksi dan deduksi, analogi 
dan komparasi (Katsoff, 1992). Logika diaktualisasikan pada proses 
penyimpulan, mulai dari pengumpulan baha-bahan, analisis sampai ke 
kesimpulan. Penyimpulan dapat dilakukan dengan logika induksi dan logika 
deduksi. Logika induktif penyimpulan dengan menarik dari sesuatu yang 
khusus menjadi umum. Logika deduktif adalah penyimpulan dari pernyataan 
umum diuji dengan menguraikannya kedalam premis-premis kecil atau detail. 
Penyimpulan induktif dapat dilakukan secara kausal dengan menggunakan 
metode-metode: kesesuaian, kelainan, gabungan kesesuaian dan kelainan, sisa, 
dan keragaman beriringan.   Logika deduktif yang terkenal antara lain silogisme 
Aristoteles. Analogi adalah penalaran yang berusaha mencapai kesimpulan 
dengan menggantikan sesuatu oleh yang serupa. Komparasi adalah penalaran 
dengan membanding satu fakta atau konsep dengan yang lain. Perabot 
metodologi ini yang dikembangkan oleh para ilmuwan dalam berbagai bidang, 
termasuk manajemen (Katsoff, 1992). 

Ilmu Manajemen dan Perkembangan  

Perkembangan Ilmu Manajemen 

Perkembangan manajemen sebagai bidang ilmu pengetahuan telah melibatkan 
banyak kalangan dengan berbagai upaya namun pada prakteknya manajemen 
seusia dengan peradaban manusia. Kontributor pengembangan manajemen 
sebagai ilmu pengetahuan datang dari praktisi (eksekutif dan insinyur) yang 
mentransformasi pengalaman produksinya kedalam berbagai bentuk tulisan.  
Kontributor lainnya datang dari para professor disekolah bisnis dan teknik yang 
tengah berusaha memenuhi persyaratan kependidikan dari profesi yang sedang 
berkembang ini (emerging profession).  Kontributor diluar kedua bidang diatas 
berasal dari bidang studi sosiologi, psikologi, ekonomi, matematika, akuntansi 
dan statistika (Albers, 1969). Hal ini menjadikan gambaran bahwa manajemen 
bukanlah ilmu yang berdiri sediri tapi sebagai suatu pengetahuan hibrida 
(hybrid science). 

Sebelum abad 20 sangat sedikit penerbitan yang berhubungan dengan 
manajemen. Secara terfragmentasi prinsip-prinsip manajemen dapat ditemui 
dari tulisan historical awal, para pemimpin agama, kalangan militer dan 
pemimpin politik.  Sebagai contoh tulisan manajemen dibidang militer adalah 
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The Art of War oleh ahli strategi perang dari Cina: Sun Tzu Wu tahun 500 SM. 
Berbagai tulisan dari mulai akhir abad 18 sampai dengan awal abad 20 oleh 
Robert Owen (1771-1858), Charles Babbage (1792-1871), Capt. Henry Metcalfe 
(1847-1917), Henry R.Towne (1844-1924), Frederick W. Taylor (1856-1915), 
Hewnry L. Gantt (1861-1919), Russell Robb (1864-1927), Harrington Emerson 
(1853-1931), Alexander H. Church (1866-1936), Leon P. Alford (1877-1942), Henri 
Fayol (1841-1925), Frank B. Gilberth (1868-1924), Oliver Sheldon (1894-1951), 
Mary P. Follett (1868-1933), Harry A. Hopf (1882-1949), George E. Mayo (1880-
1949), dan Max Weber (1949). Tulisan-tulisan mereka menjadi literatur klasik 
dalam ilmu manajemen (Merrill, 1960).  

Manajemen sebelumnya dipraktekkan dengan bukti adanya Great Wall di Cina, 
Taman Gantung di Babilonia, Piramida di Mesir, Candi Borobudur di Jawa 
Tengah, dan Tajmahal di India. Revolusi industri di Inggris dan Amerika 
menjadikan tonggak sejarah bagi pengembangan ilmu manajemen modern, 
temuan revolusioner pada saat itu adalah mesin uap oleh James Watt. Metoda 
manajerial mulai digunakan dengan ditunjukkannya proses assembling dengan 
daftar pekerjaan detail baik untuk perorangan serta kelompok yang 
terstandarisir dan komponen mesin. Juga penggunaan forecast untuk 
perencanaan produksi dan elaborasi biaya yang dikeluarkan dalam proses 
produksi.  

Setelah revolusi industri system produksi memberikan ciri yang dominant 
dalam manajemen. Organisasi pabrik menjadikan pembedaan yang nyata antara 
fungsi manajemen dan non manajemen serta manajer dan pekerja membuat 
semakin nyata dominasi dari kapitalisme dalam perekonomian. Kemudian 
muncul kelas manajerial, dominasi para pemilik modal bergeser ke dominasi 
para manajer hal ini merupakan respon dari keterbatasan masa kepemilikan 
oleh individu dialihkan pada korporasi. Masa ini disebut oleh Drucker (1954) 
sebagai revolusi manajerial atau manajerialisme. Tanggunjawab manajer 
mengambil alih tanggungjawab pemilik modal, istilah hubungan pemodal dan 
buruh diganti dengan istilah manajer dan buruh.  

Fenomena yang menjadi reaksi berkembangnya industri dengan skala besar 
adalah munculnya serikat pekerja diawal abad 19. Filosofi serikat pekerja adalah 
peningkatan kesejahteraan pekerja hanya dapat dicapai dengan melalui 
peningkatan posisi tawar kolektif (collective bargaining) atas upah, jam kerja dan 
kondisi kerja. Collective bargaining  biasanya menwujud dalam bentuk negosiasi 
kontrak antara manajemen dan serikat pekerja dimana manajemen membawa 
kepentingan pemilik modal dan serikat pekerja membawa kepentingan para 
pekerja.  
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Revolusi industri tahap dua berlangsung setelah Perang Dunia ke II dengan 
dibangunnya computer untuk pertama kali oleh Vannevar Bush dari MIT tahun 
1930. Sejak 1950-an komputer dimanfaatkan dalam kegiatan bisnis dan 
memberikan dampak pada praktek manajemen.  Dampak yang paling terasa 
adalah keefisienan dan keefektifan sebagai hasil dari pemrosesan informasi. 
Komputer sebagai teknologi informasi menjadikan sekarang situasi serba cepat 
berubah dengan terdorongnya siklus produk yang singkat.  

Ilmu Manajemen dan lingkupnya  

Manajemen adalah cara untuk mencapai tujuan malalui orang lain. Taylor 
(1915) dalam bukunya The Principles of Scienctific Management mengemukakan 
bahwa perencanaan merupakan postulate yang penting dalam management 
ilmiah. Perencanaan yang sebelumnya dilakukan oleh pekerja, dalam sistem 
yang baru (manajemen saintifik) pekerjaan perencanaan dilakukan oleh  
manajemen dengan mengikuti prinsip-prinsip ilmiah. Pada kenyataannya hasil 
yang didapat produktifitas meningkat sampai dengan tiga kali lipat dari 
sebelum menggunakan sistem baru (Albers, 1969). 

Konsep proses manajemen pertama kali diajukan oleh Henry Fayol (1949), hal 
mana praktek manajemen didukung fungsi manajerial yang terdiri atas: 
Planning, organizing, command, coordination dan control (PO3C).  Sebelumnya oleh 
Gulick (1939) disebut sebagai planning, organizing, staffing, directing, coordinating, 
reporting  dan budgeting (POSDCORB).  Urwick (1941) menyebutkan fungsi 
manajemen adalah forecasting, leadership, delegating, dan investigating. Pada tahun 
1937 dalam bukunya The Theory of Social and Economic Organization, Max Weber  
mengungkapkan model struktur birokrasi suatu organisasi, dimana organisasi 
hendaknya memiliki hirarki dan pembagian tugas yang jelas definsinya. 
Organisasi bisnis atau korporat yang pertama kali dikenal berhasil menjalankan 
prinsip manajemen ilmiah gaya Taylor adalah General Motor Corporation (GMC) 
di Detroit, Michigan, USA, dibawah kepemimpinan Alfred P. Sloan pada tahun 
1920. Setelah itu banyak korporasi besar di Amerika mengikuti jejak GMC.  

Aspek lain dalam ilmu manajemen adalah perkembangan teori organisasi 
dengan kontributor awal dalam teori ini adalah Russell Robb dari Harvard 
University. Robb (1910) menyarankan organisasi bisnis untuk dibagi secara 
fungsional menjadi produksi, pemasaran, personalia, dan keuangan.  Dalam 
literatur manajemen strategi aspek organisasi secara fungsional merupakan 
merupakan factor yang menjadikan organisasi secara internal memiliki 
kekuatan (strengths) atau kelemahan (weaknesses).  
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Pengembangan dan Masa Depan Ilmu Manajemen 

Kontribusi Filsafat Ilmu dalam Pengembangan Ilmu Manajemen 

Ilmu manajemen setelah era Taylor berkembang sebagai hybrid science dengan 
kontributor berasal dari berbagai bidang studi ekonomi, sosiologi, psikologi, 
statistika matematika dan teknik mesin dengan rujukan literatur seperti 
mathematical programming, decision theory, communication networks, cybernetics, 
semantics, interaction theory, status systems, and motivational theory (March dan 
Simon, 1958).  Ilmu manajemen menjadi cepat berkembang karena multi 
kontributor.  

Kontribusi filsafat ilmu yang paling besar adalah pemikiran Popper dengan 
prinsip falsifikasinya (Popper, 1959). Dalam pengembangan teori-teori 
manajemen seperti pada bidang teori organisasi pada awalnya dilakukan 
penelitian bersifat eksploratif atau melalui kontemplasi untuk merumuskan 
teori secara induktif. Gambar 1. menunjukkan hubungan antara variabel 
dijelaskan oleh hipotesis untuk menguji proposisi sebagai hubungan antar 
konstruk, proses generalisasi dari hipotesis kedalam proposisi menggambarkan 
mekanisme induksi.  

Kemudian tahap berikutnya proses deduktif dijalankan dengan menggunakan 
berbagai metode penelitian sebagai langka pengujian apakah teori yang ada 
dapat difalsifikasi atau tidak. Jika ternyata tidak dapat dibuktikan salah maka 
teori manajemen tersebut menjadi semakinkuat (corroraborated) kedudukannya 
sampai dengan langkah falsifikasi berikutnya.   

 

Constructs 

Variables Variables 

Constructs Propositions 

Hypotheses 

Boundary  = Assumptions about Values, Time, and Space 

G
EN

ER
AL

IZ
AB

IL
IT

Y 

Gambar 1: Component of Theory (Bacharach, 1989)  
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Bacharach (1989) juga memberikan kerangka untuk mengevaluasi teori yang 
ditinjau dari aspek falsifiabilitas dan aspek kegunaan (utility), komponen 
evaluasi teori meliputi variabel, konstruk dan hubungan diantaranya. Pada 
aspek falsifiabilitas meliputi kompomen variabel berkenaan dengan isu 
pengukuran, komponen konstruk berkenaan dengan validitas konstruk, dan 
komponen hubungan berkenaan dengan logika kecukupan dan empirik. 
Sedangkan pada asepek kegunaan mencakup kompomen variabel berkenaan 
dengan lingkup variabel, komponen konstruk berkenaan dengan lingkup 
konstruk, dan komponen hubungan berkenaan dengan potensi penjelasan dan 
kecukupan prediktif. 

Sebagai contoh pengaruh filsafat ilmu alam ditunjukkan oleh Behling (1980) 
pada penelitian prilaku organisasi dan teori organisasi. Hallmark atau 
karakteristik ilmu alam mestinya dikuti atau berlaku juga dalam pengembangan 
teori prilaku organisasi. Karakteristik tersebut adalah prosedur penelitian dapat 
diketahui oleh public, definisi yang digunakan tepat (precise), pengumpulan 
data secara objektif, temuan penelitian dapat direplikasi, pendekatan yang 
digunakan sistematik dan kumulatif, dan tujuan penelitian adalah eksplanasi, 
pemahaman, dan prediksi (Belerson dan Steiner , 1964 dalam Behling, 1980). 

Untuk pengembangan ilmu manajemen perspektif saitifik Bahm dapat 
digunakan. Menurut Bahm (1980), ada enam komponen yang terkandung dalam 
sains (ilmu pengetahuan). Komponen komponen tersebut adalah masalah, 
sikap, metode, aktifitas, kesimpulan dan efek. Untuk memahami sains perlu 
pemahaman terhadap hal-hal tersebut. Dalam komponen metode berguna 
untuk pengujian hipotesis yaitu metode ilmiah dengan lima tahapan: awareness 
of problem – menyadari bahwa ada masalah, examining the problem – menguji 
masalah, proposing solution – mengajukan solusi, testing  proposals – menguji 
usulan,dan solving the problem – memecahkan masalah. 

Strategi Pengembangan Ilmu Manajemen 

Strategi pengembangan ilmu menurut Wibisono (2002) terdiri atas tiga 
pendapat: pertama, ilmu berkembang secara tertutup, dalam arti konteks 
dipisahkan atau bahkan disingkirkan (science for the sake of science); kedua, ilmu 
lebur dalam konteks, tidak memberikan refleksi dan jug tidak memberikan 
justifikasi, dan; ketiga, ilmu dan konteks saling meresapi dan saling memberi 
pengaruh untuk menjaga agar dirinya berserta temuan-temuannya tidak 
terjebak dalam kemiskinan relevansi dan aktualisasi (science for sake of human 
progress).  Dari ketiga pola ilmu manajemen pada awalnya mengikuti pendapat 
kedua, namun bersamaan dengan revolusi industri yang berkembang pula 
manajemen modern dipelopori oleh Taylor, maka pendapat ketiga hingga kini 
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yang digunakan. Pendapat pertama sama sekali tidak ditemukan dalam 
pengembangan ilmu manajemen. 

Cara untuk mengembangkan ilmu manajemen relatif tidak berubah sejak awal 
abad 20, yaitu melibatkan upaya banyak pihak dari berbagai bidang. Ilmu 
manajemen dikembangkan oleh multikontributor dari bidang ilmu psikologi, 
politik, militer, pemerintahan, ekonomi, akuntansi, hukum, administrasi, teknik 
mekanika, teknik elektrika, informatika, sipil, sosiologi, fisika, dan lain-lain. Hal 
ini menjadikan ilmu manajemen semakin berstatus sebagai hybrid science. 
Banyak kajian dilakukan oleh kalangan sekolah bisnis, praktisi bisnis atau 
industri, namun pada prakteknya diseminasi ilmu dilakukan diberbagai sektor 
non bisnis, seperti: pemerintahan, partai politik, militer, dan non governmental 
organization (NGO) atau lembaga swadaya masyarakat (LSM). 

Ciri terakhir yang berkembang dikalangan akademisi atau peneliti perguruan 
tinggi, ilmu manajemen dikembangkan dengan penelitian deduktif dengan 
confirmatory analysis yang didukung oleh data empirik.  Sedangkan ciri yang 
berkembang dikalangan praktisi, ilmu manajemen dikembangkan dengan 
menyimpulkan dari observasi dan pengamalan praktek dan menggunakan 
proses induktif. Pada kalangan praktisi teori yang menonjol dalam bentuk 
manajemen fads yaitu istilah atau jargon yang fashionable managerial terms, 
namun belum tentu kuat dasar teorinya. Sehingga para akademisi ditantang 
untuk memberikan klarifikasi terhadap fenomena manajemen yang beredar di 
masyarakat bisnis dan non bisnis.    

Masa Depan Ilmu Manajemen dan Ilmu Manajeman Gaya Indonesia 

Pengembangan ilmu manajemen dinegara-negara maju berjalan cukup pesat 
seperti Amerika, Eropa, Jepang, dan negara asia lainnya seiring dengan semakin 
ketatnya persaingan pengelolaan sekolah manajemen yang bernaung dalam 
Business College atau Business School atau School of Management. Proses akreditasi 
sekolah bisnis dan manajemen dilakukan oleh lembaga independent seperti 
American Association for College and School of Business (AACSB), Business Week, 
dan Asia Week memasukan kinerja riset pada institusi pendidikan yang dinilai 
sebagai faktor penting untuk dinyatakan unggul atau tidak. Kinerja riset dapat 
dilihat publikasi yang dihasilkan oleh para staf akademik dan peneliti disekolah 
bisnis tersebut. Berdasarkan penilaian Asia Weeks, sekolah bisnis atau 
manajemen di Indonesia belum pernah masuk kedalam urutan 50 besar di 
tingkat Asia. Salah satu sebabnya jumlah penerbitan pada jurnal standar 
internasional sedikit sekali. Jurnal ilmu manajemen tersebut antara lain 
Administrative Science Quarterly (ASQ), Strategic Management Journal (SMJ), 
Academy of Management Journal (AMJ), Sloan Management Review (SMR), Harvard 
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Business Review (HBR), Journal of Management Science (JMS), dan California 
Management Review (CMR) (Hubbard, et al., 1998). 

Masa depan ilmu manajemen di Indonesia belum terlihat cerah oleh karenanya 
perlu dikembangkan melalui upaya berbagai penelitian diperguruan tinggi dan 
dunia industri. Penelitian bidang manajeman di Indonesia dapat dikembangkan 
melalui pengembangan kualitas pusat riset di jurusan manajemen, fakultas 
ekonomi di universitas-universitas yang ada. Untuk kepentingan ini, pelaku 
risetnya adalah para tenaga akademik atau peserta studi pada pascasarjana 
khususnya program doktor. Dukungan dana yang memadai harus diupayakan 
sehingga penelitian dapat dilakukan dengan kualitas yang memadai dan sesuai 
dengan standar internasional. Di negara maju seperti Amerika sumber dana 
penelitian berasal dari pemerintah, industri dan lembaga swadaya atau 
foundations. Disamping penelitian, pengajaran ilmu manajemen menjadi sangat 
strategis, karena akan membentuk sarjana manajemen yang sangat diperlukan 
bagi pembangunan industri. Sarjana yang baik akan dihasilkan dari sistem 
pendidikan yang bermutu. Untuk itu perlu ditekankan quality assurance dalam 
bidang pengajaran (teaching). 

Disamping aspek tersebut, pertimbangan filsofis untuk pengembangan ilmu 
manajemen di Indonesia dimasa depan kiranya dapat mempertimbangkan 
pendapat dari Peter F. Drucker, Sumantera Goshal, et al., Marina v.N. Whitman, 
dan David C. Korten. 

Drucker (2002) dalam bukunya Managing in The Next Society, menjelaskan 
perkembangan manajemen diawali oleh manajemen saintifik yang sarat dengan 
muatan teknik dan matematis, kemudian berkembang menjadi semangkin 
berwarna ilmu sosial dengan banyak meminjam pendekatan psikologi, 
sosiologi, dan komunikasi, berkembang hingga sekarang. Drucker memberikan 
sinyalemen bahwa dengan revolusi informasi yang terjadi akhir ini didalam ada 
lompatan teknologi informasi (fenomena internet), sofistikasi teknologi lainnya, 
masyarakat semangkin berdiversitas budaya, meningkatnya kemakmuran, dan 
pendidikan mencirikan manajemen masa depan adalah Knowledge Based 
Management (KBM). KBM mendorong organisasi menjadi smart learning 
organization dengan mengkonsentrasikan diri pada core competence. 

Bergesernya paradima manajemen diungkap oleh Goshal, et al., (1999), dalam 
tulisannya A New Manifesto for Management, dengan filosofi manajemen yang 
baru meletakan perusahaan pada posisi pencipta nilai (value creator) bagi 
masyarakat melalui produk dan jasa yang baru dan mencari cara baru untuk 
menyampaikan yang sudah ada. Disamping sebagai desainer strategi manajer 
dituntut untuk berperan meletakan rasa makna tujuan (sense of purpose) dalam 
perusahaan.  
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Dalam bukunya New World, New Rules: The Changing Role of the America 
Coproration, Whitman (1999) memberikan signal bahwa korporasi yang 
dikatakan baik pada tahun 1950an dan 1960an memiliki ciri yang paternalistic, 
dengan hirarki yang kaku, mengutamakan keamanan pekerjaan dan tunjangan 
jabatan (secure job and benefits), management yang kuat dan disertai kegiatan 
peduli pada masyarakat yang ekstensif (philanthropic and extensive). Sekarang 
perusahaan yang baik adalah dengan karakteristik hemat biaya (cost cutting), 
pekerja yang handal, tim kerja yang baik, kehadiran yang tinggi di tempat kerja, 
perspektif global, orientasi dasar (keuntungan berkelanjutan), dan strategic 
philanthropy (secara stratejik berorientasi kepada kemanusiaan). Employability 
yang tinggi menggeser job security karena pekerja bertanggung jawab atas jalur 
karirnya sendiri. Pemegang saham dan direksi memiliki kekuasaan untuk 
menekankan kinerja perusahaan. Menjadikan Hallmark atau karakter 
perusahaan adalah kompetitif dan senantiasa menghindari slack atau 
kecerobohan yang berakibat pada kerugian. 

Setelah berakhirnya perang dingin, Korten (1999) dalam bukunya The Post-
Corporate World: Life After Capitalism berargumen bahwa korporasi dihadapkan 
oleh tuntutan masyarakat yang sosialistik dengan desakan kuat pada korporasi 
untuk turut bertanggungjawab secara sosial sebagaimana yang juga dilakukan 
oleh pemerintah. Kortern melakukan penelusuran terhadap konsep Newtonian 
tentang alam semesta yang mekanistik telah melahirkan nilai materialistik yang 
mendasari kekuasaan dan martabat yang tidak proporsional dalam korporasi. 
Juga dia menguji teori-teori Adam Smith, bahwa kapitalisme global telah 
menghilangkan kondisi pasar sehat dan produktif, padahal Smith mengatakan 
penjaga took dan pembeli adalah bertetangga. Korten juga mengajukan 
perpektif biologi baru, dimana organisasi bukanlah mesin melainkan suatu 
organisme yang dapat mengatur diri sendiri, mengintegrasi bagian-bagian 
menjadi satu keutuhan dan dapat berkembang lagi menjadi satuan yang 
komplek membentuk masyarakat yang ramah terhadap diri dan lingkungannya 
(socially and environmentally viable society). 

Dengan mempertimbangkan pendapat para pakar manajemen tersebut prediksi 
yang dihasilkan dari riset kecendrungan maka kita dapat menduga ilmu 
manajemen seperti apa yang dapat dikembangkan dan sesuai dengan bangsa 
kita dan bangsa lain, dengan kata lain ilmu manajemen yang dikembangkan 
harus berlaku secara universal dan menguntungkan secara domestik. Bangsa 
Indonesia denga filsafat hidup Pancasila dapat mengembangkan ilmu 
manajemen yang kental dengan nuansa ke-Indonesia-annya. Perkembangan 
ilmu dengan orientasi filsafat Pancasila telah diungkap oleh banyak tokoh 
Indonesia seperti Daoed Joesoef (1986), Koento Wibisono (1987), Koentowijoyo 
(1987), Jacob T, (1987) dalam bukunya Prawirowihardjo, Soeroso H., et al,. (eds) 
(1987). 
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Penelitian manajemen dengan mengangkat objek penelitian kewirausahaan 
usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK) dan usaha skala besar 
baik yang telah berjasa membangung maupun memperpuruk ekonomi 
Indonesia dapat diinduksikan menjadi suatu teori manajemen gaya Indonesia. 
Sekaligus dalam penelitian tersebut nantiya dilihat bagaimana nilai ideologi 
bangsa Indonesia, Pancasila mewarnai kehidupan ekonomi Negara juga dari 
karifan local dimana bangsa Indonesia sebagai Negara berpenduduk Islam 
terbesar.   

Peluang untuk pengembangan Ilmu Manajemen dengan perspektif Indonesia 
juga dapat dilihat dari potensi sosial budaya bangsa. Indonesia merupakan 
Negara terbesar berpenduduk muslim (lebih dari 85% dari 250 juta penduduk 
memeluk agama Islam), dengan demikian tatanan kehidupan Islam yang 
berbasis pada Qur’an nul Karim dan Hadits sangat menonjol. Pengkajian Ilmu 
Manajemen yang dikandung oleh Al Qur’an akan memberikan khasanah yang 
sangat berarti bagi perkembangan bangsa Indonesia dan Ilmu Manajemen itu 
sendiri. Ekonomi berbasis Zakat yang mengenali aspek kehidupan 
berkeseimbangan. Dengan Zakat tidak dikehendaki eksploitasi yang tidak 
bermanfaat dan merugikan banyak pihak, sifat rakus (greed) tidak dikehendaki. 
Ketika pelaku ekonomi muslim yang memiliki kelebihan penghasilan atau 
harta, maka pembagian porsi untuk yang tidak mampu dilakukan dengan 
mekanisme Zakat maal (harta), selain zakat umat islam didorong untuk 
mengeluarkan sebagian hartanya memalui mekanisme infaq dan sadaqoh. 
Ketiganya dikenal dengan ZIS (zakat, infaq dan sadaqoh). Penyaluran Zakat 
disarankan untuk alokasi pada investasi produktif, sehingga orang miskin akan 
terentaskan. Namun permasalahannya Zakat di Indonesia belum menjadi 
perhatian umat Islam sendiri bagi penanggulangan kemiskinan. Permasalahan 
pengelolaan Zakat terletak pada banyak pengelola Zakat memiliki kemampuan 
manajerial yang rendah atau kompeten dan tidak kredibel untuk menjadikan 
Zakat sebagai wahana pengembangan usaha mikro. 

Dalam skala yang lebih besar pengelolaan badan usaha atau bisnis secara Sunah 
Rasul baik menurut Al Qur’an dan Hadits, dikenal dengan mekanisme Syariah 
atau serangkaian metode bisnis berbasis pada bagi hasil. Profit and loss sharing 
merupakan prinsip pengelolaan bisnis dalam Islam.  Sudah banyak perbankan 
di Indonesia yang berbasis Syariah dengan pertumbuhan yang cukup pesat dari 
waktu ke waktu, namun masih sedikit pengelolaan usaha atau bisnis sektor riil 
yang telah menggunakan basis syariah. Dengan demikian peluang 
pengembangan manajemen dengan perspektif Syariah sangat terbuka.  
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IV.  SIMPULAN   

Dari uraian diatas beberapa hal dapat disimpulkan bahwa paradigma 
perkembangan Ilmu Manajeman tidak terlepas dari perkembangan pemikiran 
filsafat mulai filsafat Yunani kono sampai dengan abad 20. Pengaruh ilmu alam 
dalam perkembangan ilmu manajemen yang dikini dikategorikan kedalam ilmu 
sosial sangat kuat, dimana pada awalnya diwarnai oleh pendekatan matematika 
dan teknik yang kuat. Hingga kini pengaruh pendekatan tersebut semakin kuat, 
walaupun sumbangan dari bidang ilmu sosial lainnya juga semakin bertambah. 
Kondisi multi-sources ini menjadikan manajemen sebagai hybrid science menjadi 
semakin kuat dan semakin menarik banyak orang untuk mempelajari bahkan 
semakin terasa besar manfaatnya. 

Kecendrungan kondisi lingkungan ekonomi menjadi hyper-kompetitif, peranan 
ilmu pengetahuan semaking besar untuk keluar dari berbagai masalah atau 
krisis. Serta fenomena bergesernya paradigma ilmu manajemen yang lebih 
berorientasi kepada kamanusiaan (humanistic), dengan semakin dihargainya 
konsumen, masyarakat luas, serta lingkungan sosial dan lingkungan hidup, 
menantang dan menekan untuk meredifinisi ilmu manajemen seperti apa yang 
dapat dikembangkan kemudian. Knowledge-Based Management atau Value-Based 
Management atau Digital-Based Management atau IT-Based Management menjadi 
alternatif jawaban untuk masa depan. Peluang bangsa Indonesia dengan para 
ilmuwan manajemen masih terbuka untuk ditantang merumuskan ilmu 
manajemen gaya Indonesia dengan ciri budaya dan ideology lokal. Manajemen 
gaya Indonesai dapat dikembangkan dengan perspektif Pancasila yang 
menekankan pada heterogenitas budaya lokal, dapat juga dikembangkan 
dengan perspek Syariah, karna mengingat jumlah umat Islam yang begitu besar 
di Indonesai. Perlu ada inisiatif dari ilmuwan yang didukung oleh berbagai 
pihak pemerintah, industri, politikus, dan masyarakat luas untuk memulai 
upaya besar ini. Aspek pengajaran ilmu manajemen dan bagian-bagianya di 
jurusan manajeman harus ditunjang oleh hasil penelitian dengan manajemen 
gaya Indonesia untuk memperkaya khasanah keilmuan dan menjadikan upaya 
strategis mendukung economic recovery.  
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TANGGAPAN KONSUMEN ATAS BAURAN PEMASARAN 
ROKOK SAMPOERNA A MILD 

(Studi Kasus Pada Mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Unila) 
 

Rinaldi Bursan8 
 
 

Abstrak  
 
Industri rokok saat ini memunculkan berbagai merek rokok baru dengan kadar 
nikotin yang rendah. Merek-merek tersebut diantaranya A Mild, Star Mild, LA 
Light, U Mild dan sebagainya. Masing-masing merek memperkenalkan 
produknya kepada konsumen melalui media yang ada. Persaingan semakin 
ketat dan produsen makin berlomba untuk mendapatkan calon pembeli 
dengan berbagai cara seperti mengubah kemasan yang lebih menarik, 
pemberian hadiah pada konsumen, menciptakan produk dengan berbagai 
aroma dan rasa. A Mild merupakan merek roko yang dikeluarkan oleh PT. 
Sampoerna Tbk dan merupakan first mover pada merek rokok mild (kadar 
nikotin terendah). 
 
Menurut Kotler (2002:183) keputusan pembelian dipengaruhi oleh variabel 
pemasaran yaitu marketing mix, terdiri dari produk, harga, promosi dan 
dsitribusi. Setelah dilakukan penelitian dan dianalisis denga menggunakan alat 
analisis regresi logistik didapat hasil bahwa promosi merupakan faktor yang 
paling dominan terhadap kemungkinan keputusan pembelian rokok 
Sampoerna A Mild. 
 
Kata kunci : Bauran Pemasaran, Produk, Harga, Promosi, Distribusi  
 
 
 
I.  PENDAHULUAN 
 
1.1 Latar Belakang 
 
Perkembangan bisnis saat ini memasuki kompetisi yang sangat ketat. Hanya 
perusahaan yang mampu menyampaikan nilai yang unik kepada para 
konsumennya mampu memenagkan persaingan yang sanrat ketat pada abad 
ke-21 ini. Kehidupan dunia bisnis yang mengalami perkembangan dan 
perubahan membawa pengaruh terhadap munculnya berbagai macam produk 
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sejenis. Disertai dengan isu globalisasi dan informasi telah membawa 
masyarakat lebih kritis dan peka di dalam pemilihan produk yang mereka beli. 
Hal tersebut menyebabkan terjadinya pergeseran pada pola hidup konsumen, 
dimana pada kondisi ini masyarakat sebagai konsumen suatu barang atau jasa 
akan dapat memilih produk mana yang sesuai dengan keinginan, kebutuhan, 
keuangan dan selera. 
 
Pengetahuan dasar yang baik mengenai perilaku konsumen akan dapat 
memberi masukan yang berarti dalam perencanaan strategi pemasaran. Hal ini 
juga berguna dalam mengidentifikasi peluang dan ancaman baik masa kini 
maupun masa yang akan datang keanekaragaman konsumen dalam memenuhi 
kebutuhan sehari-hari dapat dipengaruhi berbagai variabel, baik yang berasal 
dari dalam diri konsumen maupun dari luar konsumen.  
 
Perilaku konsumen dalam pembelian akan mencerminkan tanggapan mereka 
terhadap berbagai rangsangan (stimuli) pemasaran yang terlihat dari 
tanggapan akan berbagai bentuk atau wadah produk, harga, promosi dan lain- 
lain. Hal ini sangat membantu manajer pemasaran dalam menetapkan harga, 
merancang distribusi, melaksanakan promosi yang tepat dan bisa diterima oleh 
masyarakat. Demikian halnya dengan produk rokok yang merupakan produk 
kebutuhan sehari-hari untuk sebagian orang. Di masa ini banyak bermunculan 
jenis rokok baru beredar di pasar seperti jenis rokok Mild seperti Star Mild, A 
mild, LA Light dan sebagainya. Di mana masing-masing merek tersebut 
mengandalkan produknya kepada konsumen melalui media yang ada. 
Persaingan semakin ketat dan produsen makin berlomba untuk mendapatkan 
calon pembeli dengan berbagai cara seperti mengubah kemasan yang lebih 
menarik, pemberian hadiah pada konsumen, menciptakan produk dengan 
berbagai aroma dan rasa. 
 
Merek ini dikeluarkan oleh PT. Sampoerna Tbk dan merupakan first mover 
pada merek rokok mild (kadar nikotin terendah). Sebagai pemimpin pasar 
tentunya harus waspada dalam menghadapi para pesaingnya dipasar. 
Berdasarkan hal tersebut maka konsumen mengadakan pemilihan produk yang 
dapat memenuhi kebutuhan secara maksimal. Ada banyak variabel yang 
mempengaruhi keputusan konsumen dalam melakukan pembelian produk. 
Menurut Kotler (2002:183) keputusan pembelian dipengaruhi oleh kekuatan 
internal antara lain faktor pribadi dan psikologis dan keuatan eksternal yaitu 
bauran pemasaran. Penelitian ini hanya mengukur variabel eksternal konsumen 
berupa bauran pemasaran untuk mengetahui pengaruhnya terhadap keputusan 
pembelian konsumen. Guna mengukur faktor-faktor tersebut maka dilakukan 
penelitian dikalangan mahasiswa S1 Fakultas Ekonomi Universitas Lampung. 
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1.2 Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan 
permasalahan pada penelitian ini adalah,  apakah produk, harga, promosi, dan 
saluran distribusi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 
konsumen dalam membeli produk rokok Sampoerna A Mild? 
 
1.3 Tujuan Penelitian 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui besarnya pengaruh produk, 
harga, promosi, dan saluran distribusi terhadap keputusan konsumen dalam 
membeli produk rokok Sampoerna A Mild. 
 
1.4  Model Penelitian 
 
Bauran pemasaran merupakan faktor penting dalam keputusan pembelian 
konsumen. Variabel ini dikenal dengan bauran pemasaran yang terdiri dari 
produk, harga, promosi dan distribusi. Faktor ini yang akan diteliti sebagai 
faktor yang mempengaruhi keputusan konsumen. Sehingga model penelitian 
terdapat pada Gambar 1 berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 1 Model Penelitian 
 
1.5 Hipotesis  
 
a. Produk, harga, promosi, dan saluran distribusi  kemungkinan memiliki 

pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen dalam melakukan 
pembelian  rokok Sampoerna A Mild; 

b. Diduga bahwa variabel promosi merupakan variabel yang berpengaruh 

Bauran Pemasaran 

Produk 

Promosi 

Distribusi 

Harga 
Keputusan Konsumen 
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dominan terhadap kemungkinan keputusan konsumen dalam membeli 
rokok Sampoerna A Mild. 

 
 
II.  TINJAUAN PUSTAKA 
 
2.1 Pengertian Pemasaran 
 
Menurut Kotler (2002:9) pemasaran adalah suatu proses sosial yang 
didalamnya individu dan kelompok mendapatkan apa yang mereka butuhkan 
dan inginkan dengan menciptakan, menawarkan, dan secara bebas 
mempertukarkan produk yang bernilai dengan pihak lain. Kegiatan pemasaran 
itu sendiri harus dikoordinasi dan dikelola dengan cara yang lebih baik 
sehingga dikenal dengan manajemen pemasaran. Kotler (2002:9) 
mendefinisikan manajemen pemasaran sebagai proses perencanaan dan 
pelaksanaan pemikiran, penetapan harga, promosi, serta penyaluran gagasan, 
barang, dan jasa untuk menciptakan pertukaran yang memenuhi sasaran-
sasaran individu dua organisasi. 
 
2.2 Faktor Bauran Pemasaran 
 
Menurut Kotler (2002:18) bauran pemasaran (marketing mix) adalah 
seperangkat alat pemasaran yang digunakan perusahaan untuk terus menerus 
mencapai tujuan pemasarannya di pasar sasaran. McCarthy dalam Kotler 
(2002:18) mengklasifikasikan alat-alat itu menjadi empat kelompok yang luas 
yang disebut 4P dalam pemasaran. 4P menggambarkan pandangan penjual 
tentang alat-alat pemasaran yang dapat digunakan untuk mempengaruhi 
pembeli, 4P tersebut antara lain: 
 
2.3 Produk 
 
Produk merupakan salah satu dari empat variabel marketing mix yang dapat 
digunakan perusahaan untuk mempengaruhi tanggapan konsumen dari 
berbagai  segmen pasar. Pengertian produk tidak dapat dilepaskan dari 
kebutuhan (need), karena produk merupakan sesuatu yang dapat memenuhi 
kebutuhan manusia. 
 
Kotler (2002:431) mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang dapat 
ditawarkan ke suatu untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Selain itu 
produk juga memiliki berbagai atribut. Menurut Tjiptono (1997:103) atribut 
produk adalah unsur-unsur produk yang dipandang penting oleh konsumen 
dan dijadikan dasar pengambilan keputusan pembelian. Atribut produk 
merupakan suatu karakteristik spesifik dari produk yang memberikan manfaat 



Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 6 No.1 September. 2009 

 87

penting bagi konsumen dan dijadikan dasar pengambilan keputusan 
pembelian. Jika perusahaan dapat memenuhi keinginan konsumen dengan 
memberikan atribut-atribut yang terbaik pada produknya, diharapkan 
konsumen akan memandang  produk  tersebut berbeda dan lebih baik dari 
produk para pesaingnya, dan perusahaan akan dapat menempatkan posisi 
produknya kearah yang lebih baik. Menurut Tjiptono (1997:103) atribut produk 
meliputi merek, kemasan, jaminan (garansi), pelayanan, dan sebagainya. 
Sedangkan menurut Kotler dan Amstrong (1997:279) atribut produk meliputi 
mutu, sifat produk, dan rancangan.  
 
2.4  Harga 
 
Menurut Stanton (1996:308) harga adalah jumlah uang yang dibutuhkan untuk 
memperoleh beberapa kombinasi sebuah produk dan pelayanan yang 
menyertainya. Harga merupakan komponen yang berpengaruh langsung 
terhadap laba perusahaan.  Harga memiliki dua peranan utama dalam proses 
pengambilan keputusan pembelian (Fandy Tjiptono, 1997:152) yaitu: 
 
1.  Peranan alokasi harga.  Fungsi alokasi harga dalam membantu para pembeli 

untuk memutuskan cara memperoleh manfaat atau utilitas tertinggi yang 
diharapkan berdasarkan daya belinya. 

 
2.  Peranan informasi dari harga.  Fungsi harga dalam membidik konsumen 

mengenai faktor-faktor produk seperti kualitas. 
 
2.5 Promosi 
 
Untuk mempengaruhi perilaku konsumen, perusahaan dapat menggunakan 
strategi promosi. Perusahaan mempromosikan produk agar konsumen dapat 
mengenali produk dan untuk tujuan agar konsumen terbaik untuk melakukan 
pembelian.  Kotler (2002) mengemukakan bahwa bauran promosi terdiri dari 5 
unsur yaitu: 
 
1.  Periklanan 

Iklan adalah bentuk komunikasi tidak langsung, yang didasari pada 
informasi tentang ke unggulan dan keuntungan suatu produk, yang di 
susun sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa menyenangkan yang 
akan mengubah pikiran seorang untuk melakukan pembelian. Iklan dapat 
dimanfaatkan secara efektif untuk membangun citra jangka panjang untuk 
produk maupun perusahaan, memicu pembelian segera, dan menjangkau 
konsumen yang lokasinya tersebar secara geografis. 
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2.  Promosi penjualan 
Promosi penjualan adalah berbagai macam insentif jangka pendek yang 
dimaksudkan untuk mendorong percobaan atau pembelian produk dan 
jasa. Contohnya adalah kontes, games, undian, produk simpel, demonstrasi, 
kupon. 
 

3. Public relations 
Public relations merupakan sebagai macam program yang di rancang 
untuk mempromosikan atau melindungi citra perusahaan atau produk 
individualnya. 
 

4. Personal selling. 
Personal selling adalah interaksi tetap muka dengan satu atau lebih calon 
pembeli untuk melakukan presentasi, menjawab pertanyaan, dan 
mendapatkan pesanan. 
 

5. Direct marketing 
Direct marketing adalah system pemasaran melalui penggunaan telepon, 
surat, fax, e-mail atau internet untuk berkomunikasi secara langsung atau 
untuk mendapatkan respon langsung dari pelanggan dan calon pelanggan 
spesifik. 

 
 
2.6 Saluran Distribusi 
 
Sebagian besar konsumen menginginkan barang yang disajikan dengan 
mudah. Mudah dalam hal ini adalah mudah dijangkau dan tersedia banyak. 
Menurut Fandy Tjiptono (1997 : 185) distribusi adalah kegiatan pemasaran 
yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan 
jasa dari produsen ke konsumen. 
 
III. METODE PENELITIAN 
 
3.1 Metode Sampling 
 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non probability sampling 
(penarikan sampel secara tidak acak). Dalam penggunaan non probability 
sampling ini, pengetahuan, kepercayaan, dan pengalaman seseorang dijadikan 
pertimbangan untuk menentukan anggota populasi yang dipilih sebagai 
sampel. 
 
Prosedur non probability sampling yang digunakan adalah purposive sampling. 
Menurut Djarwanto (2001:18) purposive sampling adalah pengambilan sampel 
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yang mendasarkan pada maksud-maksud tertentu dalam memilih anggota 
sampel. Pengambilan sampel berdasarkan atas karakteristik tertentu, dari: 
 
a. Sampel yang dipilih adalah mahasiswa yang terdaftar Program S1 di 

Fakultas Ekonomi Universitas Lampung; 
 

b. Sampel yang diambil adalah mahasiswa yang mengkonsumsi rokok 
Sampoerna A Mild. 

 
Untuk menentukan besarnya sampel dari populasi yang ada, peneliti 
menggunakan  rumus Slovin dalam Iqbal Hasan (2002: 61) yaitu sebagai berikut:  
 
 
 
Dimana :  

n  : ukuran sampel 
N  : ukuran populasi 

   e  : persentase kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan  
  pengambilan sampel yang masih dapat ditoleransi, misalnya  

              sebesar satu persen (1%). 
 
Berikut perhitungan sampel yang akan digunakan :  
 

01.0028.31
028.3

x
n

+
=  

28,31
028.3

=n  8030,96=n  

 
Berdasarkan perhitungan besaran sampel yang akan digunakan, diperoleh 
jumlah sampel sebesar 96,8030 sehingga dengan pembulatan ke atas, maka akan 
digunakan jumlah sampel minimal sebesar 97 mahasiswa ekonomi S1 reguler 
FE Unila.  
 
3.2 Variabel Penelitian 
 
Definisi operasional variabel penelitian terddapat pada Tabel 1 berikut ini: 
 
Tabel 1. Definisi Operasional Variabel 
 

No. Konsep Variabel Indikator 
X11 Mutu rokok A Mild 
X12 Merek rokok A Mild 

1 Bauran 
Pemasaran Produk (X1) 

X13 Barang konsumsi sehari-hari 

21 Ne
Nn

+
=
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No. Konsep Variabel Indikator 
X21 Kesesuaian harga dengan manfaat produk 
X22 Kesesuaian harga dengan pendapatan/uang saku 
yang diterima 

Harga (X2) 

X23 Kesesuaian harga dengan kualitas produk 
X31 Kegiatan promosi melalui iklan 
X32 Point of Purchase di toko/supermarket Promosi (X3) 
X33 Promosi penjualan menarik 
X41 Kecepatan mendapatkan rokok A Mild 
X42 Lokasi pembelian Saluran 

Distribusi (X4) 
X43 Kemudahan mendapatkan rokok A Mild 

2 Keputusan 
pembelian 

Keputusan 
pembelian rokok 
A Mild (Y) 

Y Keinginan membeli dimasa yang akan dating 

 
 
3.3 Instrumen Penelitian 
 
Data penelitian ini didapat dari instrumen kuisioner, yaitu dengan cara 
menggunakan daftar pertanyaan secara langsung kepada responden; Kuisioner 
yang akan digunakan memiliki skala pengukuran likert dengan pemberian skor 
sebagai berikut: Sangat Setuju diberi skor 5, setuju diberi skor 4, tidak ada 
pendapat/netral diberi skor 3, tidak setuju diberi skor 2 dan sangat tidak setuju 
diberi skor 1. 
 
3.4 Alat Analisis 
 
Alat analisis yang digunakan adalah analisis regresi logistic binary:  
 
                                                    p 

Logit (y)= ln [-----] = a + β1 X1 + β2 X2 + β3 X3  + β4 X4 et  
                                                 p - 1 
 
 
IV.  HASIL DAN PEMBAHASAN  
 
4.1 Hasil Test Kusioner  
 
Sebelum dilakukan penelitian, terlebih dahulu dilakukan uji coba kuesioner 
kepada 30 responden. Uji coba kuesioner ini dilakukan untuk mengukur 
validitas dan reliabilitas kuesioner. Perhitungan validitas instrument dengan 
menggunakan korelasi product moment setiap butir pertanyaan dengan variabel 
yang diukur sebagai berikut: 
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Tabel 2 Hasil Validitas Kuesioner  
 

No Item Pernyataan Variabel  Koefisien 
Korelasi Signifikansi 

1 Merk Terkenal 0.815 0.000 
2 Mutu Terjamin 0.824 0.000 
3 Barang Konsumsi 

Produk 
0.824 0.004 

4 Harga Sesuai manfaat 0.704 0.030 
5 Harga Sesuai pendapatan 0.644 0.002 
6 Harga sesuai dengan kualitas  

Harga 
0.728 0.001 

7 Iklan menarik  0.750 0.005 
8 Point of Purchase menarik  0.800 0.007 
9 Promosi Penjualan Menarik 

Promosi 
0.563 0.004 

10 Ketersediaan Produk  0.768 0.000 
11 Lokasi Pembelian 0.896 0.000 
12 Kemudahan Mendapatkan Produk 

Distribusi 
0.562 0.002 

 
Berdasarkan Tabel 2 seluruh nilai signifikansi berada dibawah nilai kritisnya 
sebesar 0.05. Berdasarkan nilai ambang batasnya, maka dapat disimpulkan 
bahwa seluruh pertanyaan valid dan dapat digunakan untuk penelitian lebih 
lanjut. Hasil ini juga diperkuat dengan hasil perhitungan reabilitas instrument 
yang menghasilkan nilai Cronbach Alpha sebesar 0.8444. Angka ini lebih besar 
jika dibandingkan dengan dengan nilai Cronbach Alpha if Item Deleted, dengan 
demikian dapat disimpulkan seluruh pertanyaan  reliable. 
 
4.2 Demografi Responden 
 
Profil responden dalam penelitian ini terdiri dari 32 orang mahasiswa IESP, 27 
orang mahasiswa Akuntansi dan 38 mahasiswa dari Jurusan Manajemen. Jika 
dilihat dari faktor tempat tinggal dan jumlah pengeluaran setiap bulannya, 
responden penelitian ini didominasi oleh tingkat pengeluaran sebesar  Rp. 
250.000 – Rp. 500.000 dengan tempat tinggal kost dengan jumlah responden 
sebanyak 34 orang. Responden dengan pengeluaran kurang dari Rp. 250.000 
dan bertempat tinggal masih bersama orang tua merupakan kelompok dominan 
kedua dengan jumlah 21 responden. 
 
Faktor yang paling dominan adalah harga yang sesuai dengan pendapatan 
yaitu dijawab oleh 55,7% responden, disusul faktor promosi dijawab oleh 49,5% 
responden. Faktor harga terjangkau merupakan faktor yang paling sedikit 
dijawab setuju oleh responden dalam penelitian ini. Hal ini terjadi dikarenakan 
harga bagi sebagian perokok bukan merupakan faktor utama pertimbangan 
dalam mengkonsumsi merek tertentu. Hal ini terjadi karena para perokok 
cendrung setia pada satu  merek (www.acnielsen.com/indonesia). 
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4.3 Pengaruh Bauran Pemasaran Terhadap Keputusan Konsumen 
 
Hasil uji yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap 
variabel terikatnya dilakukan dengan menggunakan alat analisis logistic 
regression. Hasil uji dilakukan untuk mengetahui kebenaran prediksi model. 
Hasil tersebut terdapat pada Tabel 3 berikut ini: 
 
Tabel 3. Hasil Klasifikasi Konstanta 

Classification Tablea,b

0 20 .0
0 77 100.0

79.4

Observed
tidak
ya

Minat Beli

Overall Percentage

Step 0
tidak ya

Minat Beli Percentage
Correct

Predicted

Constant is included in the model.a. 

The cut value is .500b. 
 

 
Tahap awal analisis memberikan hasil tabel klasifikasi 2 x 2 yang menunjukan 
prosentase secara keseluruhan sebesar 79,4%. Angka ini menyatakan model 
yang dibangun untuk mengetahui pengaruh varibel bebas terhadap variabel 
terikatnya sebesar 79,4%. 
 
Pada tahap ini nilai konstanta (Exp (B)) sebesar 3,850 dengan nilai signifikansi 
sebesar 0.000. Berdasarkan angka signifikansi ini maka konstanta merupakan 
faktor yang signifikan dalam pembentukan model persamaan. Nilai Exp(B) 
konstanta terdapat pada Tabel 4 berikut ini: 

 
Tabel 4. Nilai Exp (B) Konstanta 

Variables in the Equation

1.348 .251 28.852 1 .000 3.850ConstantStep 0
B S.E. Wald df Sig. Exp(B)

 
 
Analisis selanjutnya dilakukan  terhadap seluruh varibel bebasnya. Hasil uji 
Omibus menghasilkan nilai Chi-Square sebesar 66.161 dengan derajat kebebasan 
sebesar 4. Nilai signifikansi sebesar 0.221. Angka ini memberikan arti  data yang 
ada cukup untuk memprediksi model regresi logistik. Hasil Uji Omibus 
terdapat pada Tabel 5 berikut ini: 
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Tabel 5. Hasil Uji Omnibus 

Omnibus Tests of Model Coefficients

66.161 4 .221
66.161 4 .221
66.161 4 .221

Step
Block
Model

Step 1
Chi-square df Sig.

 
 
  
Berdasarkan hasil uji Omnibus, maka didapat hasil penambahan variabel bebas 
lainnya meningkatkan pengaruh variabel bebas beserta variabel terikatnya 
terhadap keputusan konsumen sebesar 82,5%. Hasil ini didapat dari Tabel 6 
berikut ini: 
 
Tabel 6. Hasil Klasifikasi Variabel Bebas 

Classification Tablea

3 17 15.0
0 77 100.0

82.5

Observed
tidak
ya

Minat Beli

Overall Percentage

Step 1
tidak ya

Minat Beli Percentage
Correct

Predicted

The cut value is .500a. 
 

 
Hasil uji secara partial pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dapat 
dilihat dari nilai B pada Tabel 7 berikut ini: 
 
Tabel 7.  Hasil Pengaruh Variabel Bebas Terhadap Keputusan Konsumen 

Variables in the Equation

.456 .261 3.045 1 .008 1.634 .380 1.058

.672 .255 .081 1 .028 1.593 .564 1.533

.688 .205 .184 1 .007 1.992 .730 1.633

.512 .155 .642 1 .042 1.132 .835 1.535
3.061 3.677 .693 1 .004 21.359

PRODK1_3
HRG4_6
PRO7_9
DIS10_12
Constant

Step
1

a

B S.E. Wald df Sig. Exp(B) Lower Upper
95.0% C.I.for EXP(B)

Variable(s) entered on step 1: PRODK1_3, HRG4_6, PRO7_9, DIS11_12.a. 
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Berdasarkan Tabel 7 maka persamaan regresi yang membentuk keputusan 
konsumen dalam mengkonsumsi rokok A Mild sebagai berikut: 
 
                                 p 
        Logit (y)= ln [--------]        = 3,061 + 0,456 produk + 0,672 harga + 0,688 

promosi  
                                p – 1              0,512 distribusi  
 
 
Berdasarkan Tabel 7 diketahui nilai signifikansi seluruh variabel bebas dan 
konstanta lebih kecil dari nilai 0.05. Berdasarkan nilai ini maka dapat 
disimpulkan bahwa seluruh variabel bebas berpengaruh terhadap keputusan 
konsumen. Angka ini dapat diartikan bahwa probablitas mahasiswa S1 reguler 
Fakultas Ekonomi Universitas Lampung (FE Unila) yang membeli rokok 
Sampoerna A Mild ditentukan secara signifikan oleh faktor produk, harga, 
promosi, dan distribusi.  
 
Faktor yang paling dominan berpengaruh terhadap  kemungkinan pembelian 
rokok A Mild dikalangan mahasiswa Fakultas Ekonomi Unila adalah faktor 
promosi sebesar 0.688. Angka ini menunjukan kenaikan apabila promosi 
meningkat 1 unit maka akan menyebabkan kemungkinan kenaikan mahasiswa 
yang mengkonsumsi rokok A Mild akan meningkat sebesar 0,688. 
 
Faktor lainnya yang berpengaruh cukup besar adalah faktor harga. Besarnya 
koefisien faktor ini adalah 0.672. Angka ini menunjukan bahwa kemungkinan 
mahasiswa FE Unila yang mengkonsumsi rokok A Mild akan meningkat sebesar 
0.672 apabila terjadi kenaikan harga sebesar 1 unit. Hasil ini bertentangan 
dengan teori yang menyatakan bahwa konsumsi akan meningkat apabila harga 
sebuah produk turun. Pada kasus ini hal ini tidak terjadi. Jika dilihat dengan 
daftar pertanyaan nomor 9 dan 10 pada kuesioner penelitian yang menyatakan 
harga rokok Sampoerna A Mild sesuai dengan manfaat yang anda rasakan dan 
harga rokok Sampoerna A Mild sesuai dengan pendapatan anda maka dapat 
diprediksi bahwa konsumen yang mengkonsumsi rokok lebih menitikberatkan 
pada kecocokan rasa dan cendrung tidak ingin berpindah merk. Hal ini bisa 
terjadi dikarenakan sebagian para perokok enggan berpindah merk karena akan 
menyebabkan batuk apabila mengkonsumsi rokok dengan merk lain. Hal ini 
diperkuat dengan hasil riset AC Nielsen yang menyatakan bahwa para perokok 
cendrung setia pada merk dan enggan beralih ke merk lain dengan alasan jika 
pindah ke merk lain akan menyebabkan batuk (www.acnielsen.com/indonesia) 
Selain itu jika dilihat dari segi pengeluaran dengan membandingkan hasil 
tabulasi silang didapat, hampir 37% mahasiswa memiliki uang saku antara Rp. 
250.000 – Rp. 500.000 dan tinggal di kost dan rata-rata menghabiskan 2 bungkus 
rokok setiap minggunya. Berdasarkan angka tersebut harga menjadi  hal yang 
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berpengaruh secara positif terhadap kemungkinan pembelian rokok AMild 
pada mahasiswa FE Unila.  
 
Faktor berikutnya adalah faktor distribusi yang memiliki pengaruh sebesar 
0.512. Berdasarkan angka ini dapat disimpulkan bahwa pengaruh faktor 
distribusi terhadap kemungkinan pembelian rokok A Mild oleh mahasiswa FE 
Unila sebesar 0.512. Faktor yang memiliki pengaruh yang hampir sama adalah 
faktor gaya hidup. Faktor ini berpengaruh sebesar 0.510 terhadap kemungkinan 
pembeliaan rokok A Mild oleh mahasiswa FE Unila. 
 
Faktor produk memiliki pengaruh sebesar 0.456, angka ini menunjukan 
kemungkinan pembelian rokok A Mild oleh mahasiswa FE Unila berdasarkan 
faktor produk hanya sebesar 0.456. Sedangkan faktor ini merupakan faktor yang 
memiliki pengaruh terkecil terhadap kemungkinan pembelian rokok A Mild 
oleh mahasiwa FE Unila. 
 
4.5 Implikasi Manajerial 
 
Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa faktor yang paling dominan dalam 
mempengaruhi kemungkinan mahasiswa FE Unila mengkonsumsi rokok A 
Mild adalah faktor promosi. Jika dibandingkan dengan keadaan empiris. Rokok 
dengan merk Sampoerna A Mild adalah rokok yang diposisikan dengan kadar 
TAR terendah. PT Sampoerna Tbk sebagai produsen tentunya harus 
mengkomunikasikan pesan ini secar efektif kepada calon konsumennya.  
 
Berbagai kegiatan promosi dilakukan untuk mengenalkan produk ini. Promosi 
tidak hanya dilakukan below the line, tetapi juga gencar dilakukan di media above 
the line. Sampai saat A Mild terus berpromosi dengan gencar diberbagai media 
televisi dengan tampilan iklan dan tag line (slogan)  yang menarik. Kita 
mengenal beberapa tag line yang terus diingat seperti “Bukan Basa Basi”, “Other 
Can Only Follow” . Hal ini masih terus diperkuat dengan iklan billboard yang 
ada ditempat-tempat strategis yang tujuan memperkuat image merk rokok 
tersebut. Sampai saat inipun A Mild mash beriklan dengan sangat kreatif 
dengan perubahan tag line antara lain “Sarjana Dulu” atau “Kerja Dulu”. 
Gencarnya iklan ini tentunya membawa pengaruh kepada konsumen yang 
sudah mengkonsumsi merk ini ataupun calon konsumen yang akan 
mengkonsumsi rokok ini. Iklan yang gencar dengan pesan yang kreatif mampu 
mempertahankan konsumennya untuk terus mengkonsumsi merk rokok ini. 
 
Faktor harga bagi para pengonsumsi rokok ini bukan merupakan faktor utama 
yang menjadi pertimbangan. Biasanya faktor harga merupakan faktor penentu 
konsumen dalam keputusan mengkonsumsi suatu produk. Hal ini tidak terjadi 
pada konsumen yang merokok jenis merk ini. Sampoerna A Mild merupakan 
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first mover merk rokok dengan kadar TAR terendah dan secara intensif 
dikomunikasikan dengan pesan kreatif oleh produsennya. Hal ini merupakan 
faktor yang menyebabkan konsumen loyal pada merk ini. Konsumen yang loyal 
tidak akan berpindah merk meskipun harga mengalami kenaikan. 
 
Faktor lain yang menyebabkan harga berpengaruh positif adalah karakteristik 
perokok cendrung setia pada satu merk (www.acnilesen/indonesia). Keenggan 
mereka untuk pindah merk dikarenakan faktor kesehatan dan rasa yang sudah 
cocok. Perpindahan merk rokok yang satu ke merk yang lain akan 
menyebabkan sebagian perokok menjadi batuk. Biasanya para perokok sudah 
merasa cocok “kecanduan” terhadap merk tertentu sehingga tidak memiliki 
kecendrungan mengganti dengan merk lain. Meskipun sudah ada peringatan 
kebijakaan pemerintah dalam setiap bungkus rokok harus dicantumkan 
Peringatan Pemerintah akan bahaya merokok. 
 
Faktor distribusi juga merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi 
konsumen dalam mengkonsumsi suatu produk. Distribusi yang memiliki 
jangkauan yang luas dan ketersediaan produk yang cukup akan memudahkan 
konsumen untuk mendapatkan barang yang akan dikonsumsi. Untuk kasus 
rokok merk Sampoerna A Mild, distribusi hampir tidak ada masalah. Konsumen  
penghisap rokok ini dapat dengan  mudah mendapatkan rokok ini dan tidak 
pernah terjadi rokok merk ini tidak ada dipasaran. Rantai distribusi mulai dari 
produsen sampai dengan ujung tombak penjual dalam hal pedagang pengasong 
selalu memiliki merk rokok ini. Keadaan ini memudahkan konsumen untuk 
mendapatkan rokok merk ini. 
 
Faktor lain yang memiliki pengaruh yang kurang signifikan adalah produk. 
Faktor ini memilki koefsien sebesar 0.456, hal ini disebabkan konsumen perokok 
biasanya merupakan konsumen yang setia terhadap sebuah merk. Keadaan ini 
yang menyebabkan kecilnya pengaruh produk terhadap kemuningkan 
pembelian rokok A Mild dikalngan mahasiswa FE Unila. 
 
V. SIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Simpulan 
 
Berdasarkan hasil perhitungan dan pembahasan maka dapat diambil simpulan 
sebagai berikut: 
 
1. Hipotesis yang menyatakan produk, harga, promosi, dan saluran distribusi  

memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kemungkinan keputusan konsumen 
dalam melakukan pembelian rokok Sampoerna A Mild terbukti. Hal ini 
didasarkan pada nilai signifikansi seluruh variabel bebasnya lebih kecil dari 0.05. 
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2. Hipotesis menyatakan variabel promosi merupakan variabel yang 
berpengaruh dominan terhadap kemungkinan keputusan konsumen dalam 
membeli rokok Sampoerna A Mild juga terbukti. Hal ini didasarkan pada 
nilai koefisien model regresi logistic binary sebesar 0,688 lebih besar jika 
dibandingakan dengan pengaruh variabel bebas lainnya. 

 
3. Profil responden dalam penelitian ini adalah 32 orang mahasiswa IESP, 27 

orang mahasiswa Akuntansi dan 38 mahasiswa dari Jurusan Manajemen. 
Jika dilihat dari faktor tempat tinggal dan jumlah pengeluaran setiap 
bulannya, responden penelitian ini didominasi oleh tingkat pengeluaran 
sebesar Rp. 250.000 – Rp. 500.000 dengan tempat tinggal kost dengan jumlah 
responden sebanyak 34 orang. Responden dengan pengeluaran kurang dari 
Rp. 250.000 dan bertempat tinggal masih bersama orang tua merupakan 
kelompok dominan kedua dengan jumlah 21 responden. 

 
5.2 Saran 
 
Berdasarkan hasil pembahasan dan simpulan, maka saran yang dapat diajukan 
dalam penelitian ini adalah: 
 
1. Promosi yang telah dilakukan oleh PT. Sampoerna Tbk untuk merk 

Sampoerna A Mild saat ini cukup gencar dengan berbagai pesan kreatif yang 
disampaikan. Materi iklan selanjutnya sebaiknya lebih fokus pada kegiatan-
kegiatan promosi marketing public relation dengan lebih banyak 
menampilkan kegiatan-kegiatan yang melibatkan orang muda dalam acara 
musik. Untuk lebih meningkatkan image merk ini, A Mild sebaiknya juga 
menjadi sponsor bagi acara-acara musik yang melibatkan pemusik asing 
sehingga merk ini juga dapat dikenal diluar negeri. 

 
2. PT. Sampoerna A Mild perlu mengantisipasi kehadiran produk sejenis 

dengan berbagai merk dan strategi promosi yang dilakukan pesaing. PT 
Sampoerna Tbk perlu mengantisipas kehadiran pesaingnya dengan tetap 
mempertahankan mutu produknya dan lebih kreatif dalam mengiklankan 
produknya. 

 
3. Penelitian lebih lanjut sebaiknya dilakukan dengan obyek yang lebih luas 

dan variabel-variabel faktor psikografis konsumen yang lebih banyak. 
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KONSUMEN 
DALAM PEMBELIAN  RUMAH SEDERHANA DI BANDAR 

LAMPUNG 
 

Mustafid9 
 
 

ABSTRAK 
 
Adanya peluang pasar yang masih cukup besar dalam bisnis perumahan 
sederhana di Bandarlampung menyebabkan tingginya tingkat persaingan 
dalam bisnis ini.  Hal ini menuntut para perusahaan pengembang untuk lebih 
jeli mengamati setiap dinamika dan fenomena yang terjadi guna memenangkan 
persaingan dan mempertahankan pangsa pasar. 
 
Harga suatu barang atau jasa merupakan penentu bagi permintaan pasar. Oleh 
karena itu, harga dapat mempengaruhi posisi persaingan perusahaan. Dalam 
penetapan harga produksi, perusahaan menetapkan berdasarkan tipe rumah 
yang ditawarkan. Harga yang ditetapkan oleh perusahaan untuk penjualan 
secara kredit, angsurannya disesuaikan dengan anuitas bank dengan tingkat 
suku bunga yang sudah ditetapkan oleh bank. Harga-harga penjualan tersebut 
sudah termasuk biaya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) dan sarana teknis 
bangunan tersebut. 
 
Promosi mengandung hal yang bersifat menginformasikan, mengingatkan, dan 
menarik konsumen sehingga konsumen memiliki keinginan untuk membeli 
produk yang ditawarkan perusahaan, oleh karena itu, promosi menjadi kegiatan 
yang sangat penting yang dapat mendorong peningkatan penjualan suatu 
produk dan menjadi salah satu faktor penentu keberhasilan kegiatan 
pemasaran. 
 
Hasil dari analisis yang dilakukan dengan menggunakan regresi linier berganda 
adalah bahwa variabel bebas yaitu harga jual rata-rata produk perusahaan, 
perusahaan pesaing, dan biaya promosi mempengaruhi volume penjualan 
sebesar 64,71% sedangkan 35,29% dipengaruhi oleh faktor lain.  
 
Berdasarkan perhitungan dengan uji F  yang dilakukan terhadap faktor-faktor 
yang mempengaruhi volume penjualan Perumahan Bumi Bahtera Indah pada 
PT Artamulia Berkahindah dengan derajat keyakinan 95% dan derajat bebas (df) 
= 3 sehingga diperoleh hasil yang menyatakan bahwa harga jual perusahaan, 
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harga jual pesaing, dan biaya promosi secara keseluruhan berpengaruh seecara 
positif terhadap volume penjualan. 

 
Strategi harga yang telah diterapkan selama ini oleh perusahaan belum tepat. 
Penerapan harga yang lebih tinggi dari harga pesaing dengan mutu atau 
kualitas yang sama menjadikan perusahaan berada pada posisi yang tidak 
menguntungkan karena konsumen akan cenderung untuk memilih rumah 
dengan harga yang lebih murah (mutu atau kualitas rumah sama), meskipun 
ada sebagian konsumen yang berpendapat lain. 
 
Kata kunci : harga, promosi, Strategi 
 
 
 
I.  PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang dan Masalah 
 
Rumah merupakan salah satu prasarana fisik yang dapat menunjang 
kelangsungan hidup manusia dalam status sosialnya di dalam masyarakat. 
Rumah merupakan suatu tempat dimana terjadinya proses pendidikan, 
pendewasaan diri, bersosialisasi dengan lingkungan sehingga manusia itu 
sendiri dapat menjadi manusia yang berkepribadian dan bertingkah laku yang 
baik.    
 
Pertumbuhan penduduk ini berbanding lurus dengan peningkatan kebutuhan 
akan perumahan. Walaupun demikian, pada setiap tahunnya pertumbuhan 
penduduk ini masih belum dapat diimbangi dengan penyediaan perumahan, 
baik yang ditangani oleh pemerintah, swasta, maupun swadaya masyarakat. 
Data pertumbuhan jumlah penduduk, kepala keluarga, dan jumlah perumahan 
di Kota Bandarlampung dapat dilihat pada Tabel 1  berikut ini. 
 
Tabel 1. Pertumbuhan Jumlah Penduduk, Kepala Keluarga, dan Jumlah 

Perumahan Sederhana di Kota Bandar Lampung Tahun 1995 – 2004 
 

Tahun 
Jumlah 

Penduduk 
(Jiwa) 

Perubahan 
(%) 

Jumlah 
Kepala 

Keluarga 
(Jiwa) 

Perubahan 
(%) 

Jumlah Rumah 
Yang Ada (Unit) 

Perubahan 
(%) 

1995 674.532 - 121.111 - 115.946 - 
1996 685.862 1,67 124.244 2,58 120.821 4,20 
1997 696.949 1,61 129.853 4,51 124.423 2,98 
1998 708.212 1,61 132.462 2,01 129.087 3,74 
1999 719.659 1,61 137.989 4,17 132.858 2,92 
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Tahun 
Jumlah 

Penduduk 
(Jiwa) 

Perubahan 
(%) 

Jumlah 
Kepala 

Keluarga 
(Jiwa) 

Perubahan 
(%) 

Jumlah Rumah 
Yang Ada (Unit) 

Perubahan 
(%) 

2000 731.290 1,61 141.052 2,22 133.615 0,56 
2001 743.109 1,61 144.137 2,19 134.432 0,61 
2002 754.847 1,57 146.938 1,94 135.947 1,13 
2003 767.036 1,61 149.656 1,85 137.428 1,09 
2004 779.308 1,59 152.274 1,75 138.774 0,98 

Jumlah 14.49 Jumlah 23.22 Jumlah 18.21 
Rata-rata 1.61 Rata-rata 2.58 Rata-rata 2.02 

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2005 
 
Tabel 1 menunjukkan jumlah penduduk, jumlah kepala keluarga, dan jumlah 
perumahan di Kota Bandarlampung sejak tahun 1994 sampai tahun 2003 
cenderung mengalami peningkatan. Pada akhir tahun 2003, jumlah penduduk 
telah mencapai 779.308 jiwa, atau meningkat sebanyak 15,53% dibandingkan 
tahun 1994. Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan jumlah kepala 
keluarga ini berarti kebutuhan perumahan perkotaan juga meningkat. Namun, 
persoalannya adalah adanya ketidakseimbangan antara perubahan jumlah 
rumah yang tersedia dengan perubahan jumlah kepala keluarga. Perubahan 
jumlah rumah cenderung berada di bawah perubahan jumlah kepala keluarga. 
Hal ini makin memperbesar peluang pasar yang lebih luas dan menguntungkan 
bagi pengembang perumahan sederhana.  
 
Adanya peluang pasar yang masih cukup besar dalam bisnis perumahan 
sederhana di Bandarlampung menyebabkan tingginya tingkat persaingan 
dalam bisnis ini. Hal ini menuntut para perusahaan pengembang untuk lebih 
jeli mengamati setiap dinamika dan fenomena yang terjadi guna memenangkan 
persaingan dan mempertahankan pangsa pasar. Pangsa pasar perusahaan 
pengembang rumah sederhana di Bandarlampung dapat dilihat pada Tabel 2 
berikut. 
 
Tabel 2. Pangsa Pasar Perumahan Sederhana di Bandar Lampung Tahun 2004 
 

Jumlah Penjualan (Unit) No Perusahaan Pengembang 2002 2003 2004 Total 
Rata-rata % 

Pangsa Pasar 
1 PT Torena Jaya 70 50 35 155 2,56 
2 PT Taman Sari Abadi 47 45 40 132 2,18 
3 PT Aditya Cipta Lestari 68 57 45 170 2,81 
4 PT Bakung Lestari Jaya 182 135 97 414 6,85 
5 Perum Perumnas 252 175 264 691 11,43 
6 PT Andila Chitra Persada 210 253 192 655 10,83 
7 PT Arya Mandala Dwipa 280 276 300 856 14,15 
8 PT Sumatera Bangun Buana 127 130 155 412 6,81 
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Jumlah Penjualan (Unit) No Perusahaan Pengembang 2002 2003 2004 Total 
Rata-rata % 

Pangsa Pasar 
9 PT Griya Sejahtera Mandiri 260 192 173 625 10,33 
10 PT Sinar Waluyo 294 271 280 845 13,97 
11 PT Usaha Bangun Lestari Lolita 122 137 100 359 5,94 
12 PT Sumbertirtha Bumi Permai 81 75 63 219 3,62 
13 PT Lampung Utama  Contruksindo 75 55 40 180 2,98 
14 PT Artamulia Berkahindah 90 110 135 335 5,54 

Jumlah 2158 1961 1919 6048 100 
Rata-rata 154 140 137 432 7,14 

Sumber : DPD REI Bandarlampung, 2005 
 
Tabel 2 menunjukkan bahwa secara rata-rata pengembangan  Perumahan 
Sederhana setiap tahun selama tiga tahun sebesar 432 rumah dengan rata-rata 
pangsa pasar masing-masing per tahun sebesar 7,14 % dengan pangsa pasar 
tetinggi adalah perusahaan PT Arya Mandala Dwipa  sebagai pemimpin pasar 
yang pangsa pasarnya sebesar 14,15 % sedangkan terendah adalah PT Taman 
Sari Abadi dengan pangsa pasar 2,18 % sebagai pengikut pasar dan posisi 
penantang pasar dipegang oleh PT. Sinar Waluyo dengan tingkat persentase 
pangsa pasar sebesar 13,97%.  
 
Pangsa pasar yang menunjukkan luas pasar yang dikuasai perusahaan 
merupakan salah satu faktor yang menunjukkan tingkat keberhasilan 
perusahaan.  Selain pangsa pasar, keberhasilan perusahaan dalam memasarkan 
produk juga berkaitan dengan laba yang diperoleh dan besarnya selisih antara 
perbandingan target dengan pencapaian jumlah penjualan sehingga dapat 
terlihat jumlah persentase penjualan dari target yang telah ditetapkan. 
 
1. Kebijaksanaan  Produk  
 
Menurut Philip Kotler (2002B:448) 

Produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar 
untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. 
 

Keberadaan perumahan sebagai kebutuhan dasar manusia juga tidak terlepas 
dari konsep kebijaksanaan produk. Produk yang ditawarkan oleh perusahaan 
akan dilihat, dinilai, digunakan, dan dirasakan oleh konsumen. Ini berarti 
bahwa baik atau tidaknya suatu produk tergantung pada kemampuan produk 
tersebut dalam memberikan kepuasan kepada para konsumennya.  
 
Perumahan, dalam menawarkan produknya, umumnya mengutamakan hal-hal 
seperti: tipe rumah yang bervariasi, kelengkapan fasilitasnya baik umum 
maupun khusus,  lokasinya, dan sebagainya dengan harga yang sesuai. 
Meskipun demikian, para pengembang perusahaan selalu berusaha untuk 
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memberikan yang lain dari  yang lain atau yang berbeda dengan melakukan 
inovasi pada bagian atau hal-hal tertentu untuk menarik minat konsumsi, 
perumahan ini juga menawarkan produk dengan kelebihan atau keutamaan 
yang dimilikinya atau yang menjadi prioritasnya. 
 
Tabel 3. Tipe Rumah, Luas Tanah, dan Luas Bangunan pada Perumahan 

Sederhana di Bandar Lampung 
 

Tipe Rumah Luas Tanah (m2) Luas Bangunan (m2) 
T. 21/72 
T. 21/78 
T. 36/72 
T.36/78 

72 
78 
72 
78 

21 
21 
36 
36 

Sumber : DPD REI Bandarlampung, 2005 
 
Tabel 3 memperlihatkan bahwa perusahaan perumahan menawarkan 4 macam 
tipe rumah, yaitu Tipe 21 dengan luas tanah 72 m2 dan 78 m2 serta Tipe 36 
dengan ukuran luas tanah 72 m2 dan 78 m2. Rumah yang memiliki ukuran 
paling kecil adalah Tipe 21/72 dan tipe rumah sederhana terbesar yang 
ditawarkan oleh perusahaan adalah Tipe 36/78. 
 
Spesifikasi teknis dan bahan serta fasilitas yang disediakan dapat dilihat pada 
Tabel 4 berikut ini. 
 
Tabel 4. Spesifikasi Teknik Rumah Sederhana pada Perumahan Sederhana 

di Bandar Lampung 
 

T. 21/72 dan T. 36/72 T. 21/78 dan T. 36/78 Elemen Bahan Bangunan Bahan Bangunan 
Pondasi Batu belah putih Batu putih 
Dinding Bata merah tanpa plester Bata merah diplester dan dicat 
Beton Ringbalk Ringblak, sloof, kolom 
Kusen Kayu kelas III Kayu kelas III 

Pintu Rangka dilapisi triplek, KM/WC 
pintu papan 

Rangka kayu panel triplek 3 mm dan dicat 

Jendela Kaca mati + kaca nako riben Kaca mati/nako riben 
Rangka Atap Kayu kelas III diresidu Kayu kelas III 
Penutup Atap Asbes bergelombang Genteng Plantong 
Plapon - Triplek 
Lantai Floor Beton cor/floor 

Sanitair 
- Closed jongkok teraso 
- Bak mandi ember plastik  
- Septictank 

- Closed jongkok teraso 
- Bak mandi fiber glass  
- Septictank 

Fasilitas : 
- Listrik 
 

 
- Listrik PLN 450-1300 watt 
- Sertifikat HGB dan IMB 

 
- Listrik PLN 450-1300 watt (sesuai daya 

pada PLN) 
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T. 21/72 dan T. 36/72 T. 21/78 dan T. 36/78 Elemen Bahan Bangunan Bahan Bangunan 
- Air - Sumur gali 6 m atau    

Kompensasi     
      Rp500.000/unit 

- Sumur gali 6 m atau Kompensasi   
Rp500.000/unit 

Sarana & Prasarana -    Jembatan masuk rumah 
-    Jalan sirtu 
-    Lokasi masjid 
-    Lokasi sekolah 
-    Lokasi olahraga 
-    Taman/penghijauan 

-    Jembatan masuk rumah 
-    Jalan sirtu 
-    Lokasi masjid 
-    Lokasi sekolah 
-    Lokasi olahraga 
-    Taman/penghijauan 
-    Saluran galian tanah 
-    Gorong-gorong 

Sumber: DPD REI Bandarlampung, 2005 
 
Tabel 4 memperlihatkan bahwa spesifikasi teknik dan fasilitas yang ditawarkan 
tipe rumah dengan luas tanah 78 m2 cenderung memiliki kualitas yang lebih 
baik bila dibandingkan dengan tipe rumah dengan luas tanah 72 m2. Hal ini 
dapat dilihat pada bagian dinding, penutup atap, lantai, plafon, dan sarana serta 
prasarana pada tipe rumah berukuran luas 78 m2 lebih lengkap. Orientasi 
masyarakat lebih banyak pada  rumah tipa 36 
 
2. Kebijaksanaan   Harga 
 
Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan pada suatu produk tertentu. 
(Philip Kotler (1999A:257)  Harga suatu barang atau jasa merupakan penentu 
bagi permintaan pasar. Oleh karena itu, harga dapat mempengaruhi posisi 
persaingan perusahaan. Dalam penetapan harga produksi, perusahaan 
menetapkan berdasarkan tipe rumah yang ditawarkan. Harga yang ditetapkan 
oleh perusahaan untuk penjualan secara kredit, angsurannya disesuaikan 
dengan anuitas bank dengan tingkat suku bunga yang sudah ditetapkan oleh 
bank. Harga-harga penjualan tersebut sudah termasuk biaya Sertifikat Hak 
Guna Bangunan (HGB) dan sarana teknis bangunan tersebut. Tabel 5 berikut ini 
menunjukkan harga jual kredit Perumahan Sederhana. 
 
Tabel 5. Rata-Rata Harga Jual Rumah Sederhana pada Industri Perumahan 

Sederhana di Bandar Lampung 
 

Harga Jual Rata-rata (Rupiah) Triwulan Tahun 
I II III IV 

2002 29.250.000 29.250.000 29.250.000 29.250.000 
2003 30.750.000 30.750.000 30.750.000 30.750.000 
2004 32.250.000 32.250.000 32.250.000 32.250.000 

Sumber : DPD REI Bandar Lampung, 2005 
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Tabel 5 menunjukkan harga jual rata-rata perumahan sederhana.  Harga jual 
rata-rata diperoleh dari rata-rata harga rumah tipe 36 saja dengan luas tanah 
yang berbeda. Adapun dasar penetapan harga tersebut dibuat berdasarkan 
persentase volume penjualan rumah yang paling banyak diminati.  Tabel 5 juga 
menunjukkan bahwa tiap tahunnya harga jual rumah berubah yang disebabkan 
oleh beberapa hal seperti suku bunga bank, kebijaksanaan perusahaan, dan 
sebagainya.   
 
3. Kebijaksanaan Promosi 
 
Promosi adalah arus informasi atau persuasi satu arah yang dibuat untuk 
mengarahkan seseorang atau organisasi kepada tindakan yang menciptakan 
pertukaran dalam pemasaran. (Swastha D.H. dan Sukotjo, 2000:222)   
 
Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Perumahan Sederhana Bumi Bahtera 
Indah antara lain: 

a. Periklanan 

Kegiatan periklanan dilakukan melalui media cetak (misal: surat kabar) dan 
media elektronik (misal: radio), pemberian brosur-brosur dan pemasangan  
papan nama Perumahan Sederhana di lokasi-lokasi kebijaksanaans di Kota 
Bandarlampung. 

b. Promosi penjualan 

Promosi penjualan dilakukan pada saat acara-acara khusus seperti pada saat 
berlangsungnya pameran-pameran, perayaan-perayaan, dan sebagainya. 

c. Penjualan Pribadi 

 Kegiatan penjualan pribadi dilakukan oleh karyawan bagian pemasaran, 
dimana perusahaan akan memberikan komisi yang besarnya bervariasi 
tergantung pada penjualan yang dilakukan. 

 
Tabel berikut ini menggambarkan biaya promosi secara keseluruhan yang 
dikeluarkan oleh Perumahan Sederhana. 

 
Tabel 6. Rata-Rata Biaya Promosi Perumahan Sederhana di Bandar Lampung 
 

Tahun Semester Biaya Promosi (Rp) Perubahan (%) 
I 5.000.000 - 
II 5.500.000 10 
III 6.300.000 14,55 2002 

IV 7.000.000 11,11 
 I 7.800.000 11,43 
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Tahun Semester Biaya Promosi (Rp) Perubahan (%) 
II 8.600.000 10,26 
III 9.500.000 10,47 

2003 

IV 11.000.000 15,79 
I 12.200.000 10,91 
II 13.500.000 10,66 
III 15.000.000 11,11 

 
2004 

IV 16.700.000 11,33 
Jumlah 118.100.000 127,62 
Rata-Rata 9.841.666,67 10,64 

Sumber : DPD REI Bandar Lampung, 2005 
 

Tabel 6 menunjukkan bahwa jumlah biaya promosi yang dikeluarkan 
cenderung meningkat. 
 
4. Kebijaksanaan Saluran Distribusi  
 
Distribusi atau saluran pemasaran adalah serangkaian organisasi yang saling 
tergantung yang terlibat dalam proses untuk menjadikan suatu produk atau jasa 
siap untuk digunakan atau dikonsumsi. (Philip Kotler, 2002B:558) 
 
Setiap perusahaan memiliki kebijaksanaan saluran distribusi yang berbeda 
dengan perusahaan lain. Hal ini tergantung pada wilayah pemasaran, situasi 
dan kondisi perusahaan, serta jenis produk yang ditawarkan. Saluran distribusi 
yang ditetapkan oleh perusahaan harus dapat mendukung kegiatan pemasaran 
yang dilakukan. 
 
Kebijaksanaan saluran distribusi yang digunakan adalah saluran distribusi 
langsung dan melalui lembaga keuangan. Saluran distribusi langsung atau 
saluran distribusi zero stage merupakan saluran distribusi dimana konsumen 
langsung mendatangi kantor pemasaran pengembang untuk mendapatkan unit 
rumah yang diinginkan dan melakukan pembayaran secara langsung. Untuk 
penjualan secara kredit, Perumahan Sederhana memanfaatkan jasa Bank 
Tabungan Negara (BTN) dalam arus pembayaran. 
 

 

 
 

Gambar 1. Saluran Distribusi pada Perumahan Sederhana di Bandar Lampung. 
Sumber : DPD REI Bandar Lampung, 2005 

 

Pengembang 
Perusahaan  

 
Konsumen  
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B. Permasalahan 
 
Adanya kemiripan atau kesamaan penawaran untuk produk sejenis ini dan juga 
banyaknya pengusaha yang berkecimpung dalam usaha ini menjadikan tingkat 
persaingan menjadi tinggi. Keberhasilan perusahaan dalam memasarkan 
produknya dipengaruhi oleh faktor dari dalam perusahaan itu sendiri (intern) 
dan faktor di luar perusahaan (ekstern). Dalam hal ini , yang merupakan faktor 
intern perusahaan meliputi : strategi pemasaran perusahaan (yang meliputi 
strategi produk, strategi harga, strategi promosi, dan strategi distribusi), 
kemampuan sumber daya manusia perusahaan, lokasi perumahan, layanan 
yang diberikan, modal, dan fasilitas. Dan yang merupakan faktor ekstern  
perusahaan meliputi : perilaku konsumen, pesaing, peraturan pemerintah, 
kondisi sosial budaya masyarakat, perkembangan teknologi, kondisi keamanan, 
kondisi perekonomian, dan kondisi lingkungan alam. 
 
II. METODE PENELITIAN 
 
Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian sebagai berikut: 
 
1. Penelitian Pustaka 
 
Penelitian pustaka dilakukan melalui literatur dan tulisan yang berkaitan 
dengan penulisan skripsi ini berupa teori  pemasaran khususnya yang terkait 
dengan faktor-faktor yang mempengaruhi konsumen dalam melakukan 
pembelian suatu produk tertentu. 

 
2. Penelitian Lapangan 
 
a.   Observasi 
 Penelitian lapangan melalui metode ini dilakukan dengan peninjauan 

langsung ke perusahaan yang merupakan sampel. dalam penelitian  
 
 
b.   Wawancara  
 Setelah ditentukan sampel maka dilanjutkan dengan wawancara dengan 

responden dalam rangka memperoleh informasi dari konsumen dengan 
pengisian kuesioner yang dipersiapkan sebelumnya 

 
c.   Dokumentasi  
 Penelitiaan dengan metode dokumentasi ini dalam rangka memperolah data 

pendukung dari lembaga terkait seperti dari Badan Pusat Statistik, REI, dan 
lain-lain yang  terkait dengan penelitian ini. 
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d. Sampel 
 Sampel diambil dengan menggunakan kuisioner, yaitu mengadakan 

penelitian dengan cara melakukan wawancara kepada Perusahaan 
Pengembang Perumahan Sederhana di Bandar Lampung.  Sampel dalam 
penelitian ini diambil secara acak atau random (random sampling).  Data 
sampel yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari seluruh populasi 
sebanyak 1919 Konsumen Rumah Sederhana (lihat Tabel 2).  Jumlah sampel 
yang diambil ditetapkan sebanyak 137 konsumen Rumah Sederhana. 

 
Penentuan besarnya sampel diambil berdasarkan rumus (Moch. Nasir, 
2000:334), yaitu: 

 

N . p (1 – p )  n = 
( N – 1 ) D + p ( 1 – p )  

 
Keterangan: 
N = populasi 
P = proporsi populasi (0,5) 
D = standar deviasi (0,0025) 
N = jumlah sampel 

 
3. Metoda Analisis 
 
a.   Analisis Kualitatif 
 Alat analisis kualitatif yang digunakan berupa teori pemasaran, khususnya 

yang terkait dengan strategi pemasaran dan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya. Alat analisis kualitatif yang digunakan yaitu strategi 
pemasaran terpadu mengenai perilaku konsumen yang dapat dijadikan 
pedoman untuk menentukan pengambilan keputusan yang dikombinasikan 
atau dikoordinasikan dengan perilaku konsumen (4O) dibandingkan dengan 
teori yang ada atau yang seharusnya.   

 
b. Analisis Kuantitatif 
 Analisis ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara perilaku 

konsumen dengan pengambilan keputusannya. Adapun alat analisis 
kuantitatif yang digunakan yaitu: 

 
1. Uji Kai Kuadrat ( Chi Square ) 

Chi Square digunakan untuk menguji apakah perbedaan antara frekuensi 
observasi (fo) dan frekuensi yang diharapkan (fh) dari sampel yang 
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terbatas merupakan perbedaan yang signifikan atau tidak.  Langkah-
langkahnya, meliputi: 

 
- Merumuskan Hipotesis 
  Ho = hipotesis nil (tidak ada hubungan) 
  Ha = hipotesis alternative (ada hubungan) 
  Tingkat kepercayaan 95% atau   = 5 

 
- Menghitung fh 
 

Tb fh = 
n 

(Tk) 

Keterangan: 
Tb = total baris 
Tk = total kolom 
n = jumlah sampel 

 
- Menghitung Nilai x2 
-  

( fo – fh )2 x2 = 
fh 

 

Keterangan: 
x2 = kai kuadrat ( chi square ) 
fo = frekuensi observasi 
fh = frekuensi harapan 

 
- Mencari Derajat Kebebasan 
-  

Db = ( 1 – 1 ) ( K – 1 )  

Keterangan: 
1 = jumlah baris 
K = jumlah kolom  

  
- Kriteria Pengujian 

Ho ditolak, jika x2 > x2 tabel 
Ho diterima, jika x2 < x2 tabel 
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2. Koefisien Kontingensi ( KK ) 
Koefisien Kontingensi dipergunakan untuk menguji hubungan antara 
dua variabel, yang terdiri atas beberapa kategori (M. Nasir, 2000:187). 

 

 
x KK = 

 x + n 
 

 
Keterangan: 
KK = koefisien kontingensi 
x  = harga chi square 
n  = banyaknya sampel 

Batasan  variabel yang akan diteliti adalah fasilitas, harga, 
lokasi, dan promosi.  Dimana karakteristik yang akan diteliti 
adalah usia, pendidikan, pekerjaan, penghasilan, dan agama. 

 
3. Analisis Fishbien 

Analisis Fishbien mengemukakan bahwa sikap objek tertentu 
didasarkan pada perangkat kepercayaan yang diringkas melalui 
faktor-faktor yang bersangkutan dan diberi bobot oleh evaluasi faktor 
tersebut ( Husein Umar, 2000:181). 

 

    n  
Ao =  Σ      bi . ei  
  i = 1  

Keterangan: 
Ao = indeks sikap konsumen 
ei = nilai keyakinan pada subyek 
bi = nilai standar rata-rata 
n = jumlah atribut yang menonjol 
Pada setiap pertanyaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi 
konsumen memiliki lima alternatif jawaban dengan sistem 
pembobotan.   

 
III. HASIL DAN PEMBAHASAN 
 
Berdasarkan masalah dan hipotesis pada latar belakang penulisan, maka 
pembahasan untuk membuktikan hipotesis tersebut  sesuai dengan  informasi 
dan dokumen yang diperoleh. Analisis data dilakukan dengan menggunakan 
dua macam alat analisis, yaitu alat analisis kuantitatif dan alat analisis kualitatif. 
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3.1 Analisis Kuantitatif 
 
Alat analisis kuantitatif yang digunakan untuk membahas permasalahan yang 
dihadapi oleh perusahaan adalah dengan Regresi Linier Berganda. Proses 
pengolahan data dilakukan dengan bantuan komputer. Program yang 
digunakan adalah SPSS for window, dengan menu Regression dan metode Enter.  
 
Tabel 7. Data Input Analisis Regresi Linier Berganda Program SPSS 
 

 Y X1 X2 X3 
1 15 25.000.000 25.500.000 5.000.000 
2 20 27.500.000 26.000.000 5.500.000 
3 27 28.500.000 28.500.000 6.300.000 
4 28 29.500.000 29.000.000 7.000.000 
5 25 32.500.000 28.000.000 7.800.000 
6 30 34.000.000 33.000.000 8.600.000 
7 27 35.500.000 34.000.000 9.500.000 
8 28 37.250.000 37.000.000 11.000.000 
9 33 40.000.000 38.000.000 12.200.000 
10 37 42.000.000 40.000.000 13.500.000 
11 30 44.000.000 43.000.000 15.000.000 
12 35 46.000.000 45.000.000 16.700.000 

Sumber : DPD REI Bandar Lampung, 2005 
 
Keterangan: 
 Y = Volume Penjualan (unit) 
 X1 = Harga jual produk perusahaan (Rp) 
 X2 = Harga jual produk perusahaan pesaing (Rp) 
 X3 = Biaya promosi (Rp) 
Dari pengolahan data ini diperoleh hasil regresi cukup banyak yang masing-
masing akan dibahas satu per satu. 
 
3.1.1 Deskriptif Statistik dan Korelasi (Descriptive Statistics and 

Correlations) 
 
Tabel 8. Descriptive Statistics  
 

 Mean Standard Deviation N 
Penjualan (Y) 27.91666667 6.082139775 12 
Harga jual perusahaan (X1) 35145833.33 6856034.447 12 
Harga jual pesaing (X2) 33916666.67 6683879.295 12 
Biaya promosi (X3) 9841666.667 3845530.66 12 

Sumber : Data diolah (melalui komputer), 2005 
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Bila kita perhatikan Tabel 8 maka dapat dilihat hasil perhitungan komputer 
dengan menggunakan data sebanyak dua belas buah (n=12) adalah sebagai 
berikut: 
 
1. Volume penjualan rata-rata perumahan Bumi Bahtera Indah adalah  27,917 

unit rumah dengan standar deviasi sebesar 6,082 unit rumah. 
2. Harga jual rata-rata Perumahan Sederhana adalah Rp 33.145.833,33 dengan 

standar deviasi sebesar 6.856.034,774 
3. Harga jual rata-rata perumahan pesaing adalah Rp 33.916.666,67 dengan 

standar deviasi 6.683.879,295 
4.  Biaya promosi rata-rata Perumahan Sederhana adalah Rp 9.841.666,667 

dengan standar deviasi 3.845.530,66 
 
Tabel 9. Correlations 
 

 Penjualan 
(Y) 

Harga Jual 
Perusahaan 

(X1) 

Harga Jual 
Pesaing 

(X2) 

Biaya 
Promosi 

(X3) 
Penjualan (Y) 1 0.838569302 0.816048591 0.809398268 
Harga jual perusahaan (X1) 0.838569302 1 0.982288036 0.991935224 

Harga jual pesaing (X2) 0.816048591 0.982288036 1 0.989594365 

Pearson 
Correlation 

 
 
 Biaya promosi (X3) 0.809398268 0.991935224 0.989594365 1 

Penjualan (Y) . 0.000327024 0.000603569 0.000712305 
Harga jual perusahaan (X1) 0.000327024 . 6.66332E-09 1.32537E-10 
Harga jual pesaing (X2) 0.000603569 6.66332E-09 . 4.72081E-10 

Sig. 
(1-tailed) 

 
 
 Biaya promosi (X3) 0.000712305 1.32537E-10 4.72081E-10 . 

N Penjualan (Y) 12 12 12 12 
 Harga jual perusahaan (X1) 12 12 12 12 
 Harga jual pesaing (X2) 12 12 12 12 
 Biaya promosi (X3) 12 12 12 12 
Sumber: Data diolah (melalui komputer), 2004 
 
Pada kolom 1 diperoleh besar hubungan antara variabel volume penjualan 
dengan variabel bebas lainnya adalah sebagai berikut: 
 
1. Besar hubungan antara variabel harga jual perusahaan terhadap volume 

penjualan perusahaan adalah 0,839. Arah hubungan yang positif 
menunjukkan bahwa apabila harga jual perusahaan naik, maka volume 
penjualan cenderung akan naik. Hal ini bertentangan dengan hukum 
permintaan yang menetapkan bahwa apabila harga naik maka volume 
penjualan akan semakin menurun. Kondisi tetap terjadinya kenaikan 
volume penjualan walaupun harga jual perusahaan naik disebabkan 
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karena adanya persepsi bahwa kebutuhan rumah semakin meningkat 
seiring/sejalan dengan jumlah penduduk/pertumbuhan penduduk yang 
meningkat pula. 

 
2. Variabel harga pesaing memiliki koefisien korelasi sebesar 0,816. Arah 

hubungan yang positif menunjukkan bahwa naiknya harga perumahan 
pesaing menyebabkan volume penjualan cenderung meningkat. Hal ini 
bisa disebabkan adanya perbedaan dalam beberapa hal seperti pelayanan 
yang diberikan, prosedur yang diterapkan perusahaan, perbedaan uang 
muka, perbedaan potongan-potongan atau diskon yang diberikan, dan 
sebagainya. 

 
3. Variabel biaya promosi memiliki nilai koefisien korelasi sebesar 0,809. 

Arah hubungan yang positif menunjukkan bahwa semakin besar biaya 
promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan akan membuat volume 
penjualan cenderung meningkat. Secara teori adalah benar jika semakin 
besar biaya promosi yang dikeluarkan oleh perusahaan akan membuat 
volume penjualan cenderung meningkat. Namun pada kenyataannya 
dengan biaya promosi yang terus meningkat, volume penjualan 
perusahaan (PT Artamulia Berkahindah) bukannya naik tapi sebaliknya 
menurun. Hal ini bisa disebabkan oleh kegiatan promosi yang kurang 
tepat sasaran dan mungkin dari segi frekuensi yang jarang. Selain itu ada 
faktor-faktor lainnya yang mempengaruhi konsumen sehingga konsumen 
beralih ke pesaing seperti pelayanan yang diberikan, prosedur yang 
diterapkan perusahaan, perbedaan uang muka, perbedaan potongan-
potongan atau diskon yang diberikan, dan sebagainya.  

 
Secara teori, karena nilai korelasi antara volume penjualan dengan harga jual 
perusahaan lebih besar, maka variabel harga jual perusahaan lebih berpengaruh 
terhadap volume penjualan perusahaan dibandingkan dengan variabel harga 
jual pesaing dan biaya promosi. 
 
Tabel 10. Variable Entered-Removedb 

 
Model Variables Entered Variables Removed Method 

1 Biaya promosi (X3), Harga jual pesaing 
(X2), Harga jual perusahaan (X1) - (a) . Enter 

a All requested variables entered.   
b Dependent Variable: Penjualan   

Sumber: Data diolah (melalui komputer), 2004 
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3.1.2. Koefisien Penentuan atau R2 yang Disesuaikan (Adjusted R Square) 
 
Ukuran besarnya sumbangan pengaruh dari seluruh variabel bebas terhadap 
naik turunnya volume penjualan Perumahan Bumi Bahtera Indah ditentukan 
oleh nilai Adjusted R Square. Perlu diperhatikan bahwa untuk persamaan regresi 
dengan lebih dari dua variabel bebas, digunakan Adjusted R Square sebagai 
koefisien determinasi atau penentu (Santoso Singgih, 1999: 279). 
 
Tabel 11. Model Summary 
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a.   Predictors: (Constant), Biaya promosi, Harga jual pesaing, Harga jual perusahaan 
Sumber: Data diolah (melalui komputer), 2004 
 
Pada Tabel 11, terlihat bahwa nilai Adjusted R Square adalah sebesar 0,6471. Hal 
ini berarti 64,71% dari volume penjualan perusahaan dipengaruhi secara 
bersama-sama oleh variabel harga jual perusahaan, harga jual pesaing, dan 
biaya promosi; sedangkan sisanya (100% - 64,71% = 35,29%) dijelaskan oleh 
sebab-sebab lain. 
 
Standar error of estimate pada model ini adalah sebesar 3,613. Karena memiliki 
nilai lebih kecil dari standar deviasi volume penjualan yang sebesar 6,082; maka 
model regresi lebih baik jika digunakan sebagai pemrediksi volume penjualan 
daripada rata-rata volume penjualan itu sendiri (Santoso Singgih, 1999: 280). 
 
3.1.3. Analisis Koefisien Regresi 
 
Analisis regresi linier berganda digunakan untuk melihat besarnya peubah-
peubah bebas (variabel dalam strategi perusahaan) terhadap peubah terikat 
(volume penjualan) dimana besar kecilnya pengaruh ini diajukan acuan dalam 
penetapan kebijakan perusahaan yang tepat dalam mempertahankan posisi 
pasar. (J. Supranto, 1997:148) 
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Tabel 12. Coefficientsa 
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a.   Dependent Variable: Penjualan 
Sumber: Data diolah (melalui komputer), 2004 
 
Model regresi pada Tabel 12 menggambarkan  persamaan regresi dengan 
menggunakan tiga variabel bebas (harga jual perusahaan, harga jual pesaing, 
dan biaya promosi) yaitu: 
 

Y  =  -29,372 + 0,0000019469 X1 + 0,0000005974 X2 - 0,00000319 X3 
   (29,039)     (0,000001254) (0,000001133)       (0,000002912) 
Y =  -29,372 + 0,0000019469 (35.145.833,33) + 0,0000005974  

(33.916.666,67) - 0,00000319 (9841666,67) 
Y =  27,92 

 
Dari Tabel 14, ditunjukkan bahwa:  R2 = 0,743 
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Selanjutnya masih pada Tabel yang sama (Tabel 15), mari kita perhatikan kolom 
Collinerity Statistics yang mencerminkan tingkat toleransi dari variabel bebas 
yang terdapat dalam model regresi. 
 
Default SPSS bagi angka toleransi adalah 0,0001; jadi semua variabel yang 
akan dimasukkan ke dalam perhitungan model regresi harus memiliki toleransi 
di atas 0,0001.  (Singgih Santoso, 1999: 281) 
 
Dari hasil perhitungan terlihat bahwa semua variabel bebas yang terdapat pada 
model regresi telah memenuhi persyaratan ambang toleransi. Sebagai contoh, 
untuk variabel harga jual perusahaan diperoleh nilai toleransi sebesar 0,016. 
 
 
3.1.4. Uji ANOVA (Analisys of Variance) atau Uji F 
 
Analisis varian adalah teknik statistik untuk menguji perbedaan rata-rata yang 
terlibat dari total variasi yang diamati. Pengujian dilakukan untuk mengetahui 
apakah ada bukti yang cukup kuat untuk mempercayai bahwa rata-rata sampel 
(populasi) memang berbeda. Hipotesis nol menyatakan bahwa semua nilai rata-
rata adalah sama. (Freddy Rangkuti, 1997: 30) 
 
Ketentuan: 
1. Ho ; bi = 0, jika tidak ada pengaruh dari semua variabel bebas 

terhadap volume penjualan. 
2. Ha ; bi ≠ 0, jika semua variabel bebas berpengaruh secara bersama-

sama terhadap volume penjualan. 
 
Tabel 13. ANOVAb 

 
Model Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 302.4883908 3 100.8294636 7.724303611 0.009512697 
  Residual 104.4282759 8 13.05353449     
  Total 406.9166667 11       
a Predictors: (Constant), Biaya promosi (X3), Harga jual pesaing (X2), Harga jual perusahaan (X1) 
b Dependent Variable: Penjualan    

Sumber: Data diolah (melalui komputer), 2004 
 
Tabel 13 menunjukkan hasil uji F. Pada tingkat signifikan 5% dengan df ke-1 = 3 
dan df ke-2 = 8, diperoleh Fhitung > FTabel (7,724 > 4,07) maka Ho ditolak dan Ha 
diterima. 
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Kemungkinan atau derajat kesalahan atas penolakan Ho yang terjadi pada 
model tersebut adalah sebesar 0,00951 (lihat kolom ke-6) yang jauh lebih kecil 
dari 0,05. Hal ini berarti sekurang-kurangnya satu variabel bebas atau lebih 
memberikan kontribusi untuk memprediksi nilai variabel berikut. 
 
3.1.5. Pengujian Secara Parsial (Uji t) 
 
Tabel 16 juga memperlihatkan hasil pengujian terhadap hipotesis melalui uji-t 
dengan kriteria pengujian sebagai berikut: 
 
 Ho : Koefisien regresi tidak signifikan 
 Ha : Koefisien regresi signifikan 
 
Kriteria pengambilan keputusan dilakukan dengan membandingkan nilai 
statistik thitung dengan statistik tTabel, yaitu: 
 

Jika statistik thitung > tTabel, maka Ho ditolak 
Jika statistik thitung < tTabel, maka Ho diterima 

 
Pada uji t dengan menggunakan α = 5%, k = 3, dan df = 8, diperoleh nilai 
statistik tTabel sebesar 1,8595 Sehingga keputusan yang harus diambil adalah: 
 
1. Harga jual perumahan perusahaan (X1) 
 Karena statistik thitung <  tTabel (1,5519 < 1,8595) maka Ho diterima dan Ha 

ditolak.  
2. Harga jual pesaing (X2) 

Karena statistik thitung <  tTabel (0,5270 < 1,8595) maka Ho diterima dan Ha 
ditolak.  

3. Biaya promosi perusahaan (X3) 
Karena statistik thitung <  tTabel (-1,0954 < 1,8595) maka Ho diterima dan Ha 
ditolak.  

 
3.1.6. Uji Elastisitas  
 
Setiap harga yang ditetapkan oleh perusahaan akan menghasilkan tingkat 
permintaan yang berbeda dan akan memberikan pengaruh yang berbeda pula 
pada tujuan pemasarannya. Itulah sebabnya pemasar perlu mengetahui 
seberapa besar responsif permintaan terhadap perubahan harga yang dapat 
dilihat dari nilai elastisitas harga dari permintaan. 
 
Untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas terhadap variabel 
terikat (volume penjualan) secara parsial digunakan rumus elastisitas. 
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Keterangan :   
Ei =  keelastisan variabel ke-i terhadap Y 
bi = koefisien regresi variabel ke-i 
xi = rata-rata variabel bebas ke-i 
Y = rata-rata volume penjualan 
Jika Ep > 1,  maka permintaan elastis 
Jika Ep < 1, maka permintaan inelastis 
 
Berikut ini adalah data volume penjualan, harga jual perusahaan, harga jual 
pesaing, dan biaya promosi yang akan digunakan sebagai bahan analisis 
elastisitas. 

 
Tabel 14. Data Variabel-variabel yang Mempengaruhi Volume Penjualan 

pada Perumahan Bumi Bahtera Indah. 
 

Triwulan 
Volume 

Penjualan 
(unit) 

Harga Jual 
Perusahaan 

(Rp) 

Harga Jual 
Pesaing 

(Rp) 

Biaya 
Promosi 

(Rp) 
1 15 25.000.000 26.000.000 5.000.000 
2 20 27.500.000 26.000.000 5.500.000 
3 27 28.500.000 28.500.000 6.300.000 
4 28 29.500.000 29.000.000 7.000.000 
5 25 32.500.000 28.000.000 7.800.000 
6 30 34.000.000 33.000.000 8.600.000 
7 27 35.500.000 34.000.000 9.500.000 
8 28 37.250.000 37.000.000 11.000.000 
9 33 40.000.000 38.000.000 12.200.000 

10 37 42.000.000 40.000.000 13.500.000 
11 30 44.000.000 43.000.000 15.000.000 
12 35 46.000.000 45.000.000 16.700.000 

Jumlah 335 421.750.000 407.500.000 195.500.000 
Rata 27,9 35.145.833,3

33 
33.958.333,3
33 

16.291.666,66
7 

Sumber: PT Artamulia Berkahindah, 2004 
 
 
 

                 xi 
 

                 Y 
Ei  = b1 
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Dari Tabel 13 dan Tabel 14 diketahui: 
a. Rata-rata volume penjualan (Y)  = 27,9 
b. Koefisien regresi harga jual perusahaan (bi)  = 0,0000019469 
c. Rata-rata harga jual perusahaan (xI) = 35.145.833,33 
 
Maka analisis elastisitas harga jual perusahaan adalah sebagai berikut: 
 
 
                               
 
                                                           35.145.833,33 
                                                           27,9 
 
Elastisitas harga jual perusahaan (X1) sebesar 2,45. Artinya, apabila harga jual 
perusahaan naik sebesar 1%, berakibat akan menaikkan volume penjualan 
sebesar 2,45%. Berdasarkan hal tersebut maka sebaiknya dilakukan penetrasi 
harga, sebagai bentuk strategi harga karena pada analisis secara kuantitatif 
diketahui bahwa yang paling berpengaruh terhadap volume penjualan adalah 
harga jual perusahaan. Untuk itu perlu dilakukan peninjauan lagi mengenai 
strategi harga yang selama ini diterapkan oleh perusahaan. 
 
Kemudian, dari Tabel 15 dan Tabel 17 juga diketahui: 
a. Rata-rata volume penjualan (Y)  = 27,9 
b. Koefisien regresi harga jual pesaing (bi)  = 0,0000005974 
c. Rata-rata harga jual pesaing (xI) = 33.958.333,333 
 
Maka analisis elastisitas harga jual pesaing adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
                                     33.958.333,33 
                                                          27,9 
 
Inelastis harga jual pesaing (X2) berpengaruh sebesar 0,727. Artinya, apabila 
harga jual perusahaan pesaing naik sebesar 1%, mengakibatkan volume 
penjualan bertambah sebesar 0,727%. Karena harga pesaing bersifat 
uncotrolleable factor, maka tidak mungkin menaikkan atau menurunkan harga 
pesaing, oleh karenanya perusahaanlah yang mengendalikan harganya melalui 
kebijakan penetrasi harga dan pemberian pelayanan yang lebih baik sehingga 
identik dengan usaha untuk mengendalikan harga pesaing. 
 
 

 

  Ei  =  0,0000019469 
 

  = 2,45  

                   xi 

                             Y Ei  = bi

 

  Ei  =  0,0000005974 
 

  = 0,727  

                   xi 

                             Y 
Ei  = bi
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Dari Tabel 15 dan Tabel 17 diketahui pula: 
a. Rata-rata volume penjualan (Y)  = 27,9 
b. Koefisien regresi biaya promosi (bi)  = 0,00000319 
c. Rata-rata biaya promosi (xI) = 16.291.666,67 
 
Maka analisis elastisitas biaya promosi perusahaan adalah sebagai berikut: 
 
 
 
 
 
                            16.291.666,67 
                                                 27,9 
 
Elastisitas biaya promosi sebesar 1,86. Artinya, apabila biaya promosi 
meningkat  sebesar 1%, berakibat akan menaikkan volume penjualan sebesar 
1,86%. Berdasarkan hal tersebut maka sebaiknya dalam strategi promosinya, 
perusahaan memanfaatkan peluang yang disediakan semaksimal mungkin dan 
tepat sasaran untuk memperoleh hasil yang optimal dengan  frekuensi atau 
intensitas kegiatan promosi pelaksanaannya. 
  
3.1.7. Korelasi 
 
Berdasarkan korelasi faktor ekstern (X) terhadap Intern (I) pada Lampiran  4 
diperoleh hasil perhitungan sebagai berikut: 
 
a. Total hasil penilaian faktor ekstern perusahaan (ΣX) = 947 
b. Total hasil penilaian faktor intern perusahaan (ΣY)        = 734 
c. ΣX2 = 29973 
d. ΣY2 = 18070 
e. ΣXY = 23154 
f. Jumlah responden (n)    =      30 
 
Perhitungan dengan menggunakan rumus korelasi adalah sebagai berikut: 

 

  Ei  =  0,00000319 
 

  = 1,86  

                   xi 

                             Y Ei  = bi
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Setelah dihitung dengan rumus korelasi diperoleh hasil  r = -0, 16940064  artinya 
besarnya hubungan antara faktor ekstern (perusahaan pesaing, kondisi 
perekonomian, kebijakan pemerintah, selera konsumen, demografi, keadaan 
sosial budaya, kondisi lingkungan alam, serta teknologi) dengan faktor intern 
(tanggapan konsumen terhadap produk, harga, promosi, distribusi, fasilitas dan 
pelayanan) memiliki hubungan yang negatif. Sedangkan besarnya besar 
pengaruh faktor ekstern konsumen terhadap faktor intern konsumen dalam 
melakukan pembelian adalah  r2 = 0,028696576.    
 
3.2 Analisis Kualitatif 
 
Pemasaran merupakan suatu kegiatan yang sangat penting bagi setiap 
perusahaan yang menghasilkan suatu barang atau jasa untuk menjaga 
kelangsungan hidup perusahaan. Perusahaan dalam rangka melaksanakan 
kegiatan pemasaran memerlukan suatu penanganan yang baik agar dapat 
menunjang suksesnya kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran dapat berjalan 
sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan maka diperlukan suatu 
strategi dalam rangka memasuki pasar, diantaranya yaitu strategi berupa 
penyesuaian dan koordinasi antara seperangkat alat pemasaran yang dapat 
dikuasai dan dikendalikan oleh perusahaan (produk, harga, promosi, dan 
saluran distribusi) dengan 4O (Object, Objectif, Organisation, dan Operation), 
karena pada dasarnya berhasil tidaknya pemasaran suatu produk akan 
tergantung kepada koordinasi antara variabel-variabel dalam pemasaran 
(produk, harga, promosi, dan saluran distribusi) yang juga dikoordinasikan 
dengan 4O (Object, Objectif, Organisation, dan Operation). Oleh karena itu, dalam 
hal ini 4P dan 4O harus dapat dikombinasikan dan dikoordinasikan sebaik 

                                n.ΣXY – ΣX. ΣY 
                                    
                  {n. ΣX2 – (ΣX)2}.{n. ΣY2 – (ΣY)2} 
                

 r(x,y)   = 

                                  30.(23.154) – (974 . 734) 
                                    
                  {(30.(29.973)) – (974)2}.{(30.(18.070)) – (734)2} 
                

 r(x,y)   = 

                      -478 
                                    
                  2381 . 3344 
                

 r(x,y)   = 

 r(x,y)   =    -0,16940064 
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mungkin agar kegiatan pemasaran dapat berjalan dengan baik dan lebih efektif. 
4O yang dimaksud tersebut antara lain: 
 
1. Object 

Pada dasarnya, konsumen hanya mau membeli rumah yang berkualitas baik 
dengan lingkungan yang baik pula, sesuai dengan keinginannya. Konsumen 
melakukan banyak pertimbangan sebelum melakukan pembelian rumah, 
meliputi kualitas, desain, tipe rumah, merek, fasilitas pendukung, lokasi, 
maupun lingkungannya. Oleh karena itu, berdasarkan kebiasaan pembeli, 
rumah dapat digolongkan termasuk dalam jenis shopping goods.  

 
2. Objective 

Motif atau alasan konsumen membeli rumah bermacam-macam, yang dapat 
disimpulkan antara lain untuk memenuhi kebutuhan dasar akan adanya 
tempat tinggal, yang dapat memberikan rasa aman dan dapat memenuhi 
kebutuhan untuk bersosialisasi dan dihargai serta mampu memberikan 
keuntungan maksimal dalam segala aspek bagi konsumen itu sendiri. 

 
3. Organization 

Konsumen senantiasa menginginkan rumah atau tempat tinggal yang sesuai 
dengan struktur keluarga yang dimiliki konsumen, baik dalam hal umur, 
jenis kelamin, status keluarga, pekerjaan, maupun pendapatan. 

 
4. Operation 

Konsumen menginginkan cara-cara yang praktis dan memudahkan mereka 
dalam melakukan pembelian rumah.  

 
Berikut ini akan dibahas strategi bauran pemasaran yang telah dilaksanakan 
oleh PT Artamulia Berkahindah dalam memasarkan perumahan Bumi Bahtera 
Indah, yang dikombinasikan dan dikoordinasikan dengan 4O (Object, Objectif, 
Organisation, dan Operation). 
    
3.2.1. Strategi Produk dan Implementasinya 
 
Kegiatan pemasaran adalah salah satu usaha perusahaan untuk memperoleh 
laba yang diharapkan, karenanya pihak produsen dalam hal ini kontraktor dan 
pengembang, harus dapat memperlancar arus barang dengan menciptakan 
permintaan yang efektif, yaitu sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan cara 
yang cepat dan tepat. 
 
Kegiatan di atas perlu diperhatikan karena adanya kemungkinan timbulnya 
pergeseran keinginan konsumen. Oleh karena itu, perusahaan berusaha agar 
pilihan konsumen mengarah ke hasil produknya. Produk yang dihasilkan oleh 
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PT Artamulia Berkahindah adalah proyek perumahan sederhana yang diberi 
nama Bumi Bahtera Indah. Strategi produk yang ditetapkan perusahaan dalam 
menghasilkan perumahan kemudian dikoordinasikan dengan 4O menghasilkan 
kebijakan produk yang meliputi unsur-unsur sebagai berikut: 
 
1. Kualitas (mutu) 

Kualitas merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu produk 
untuk diterima di pasar. Hal ini dikarenakan bahwa setiap pengonsumsi 
selalu berusaha mencari, memilih, dan membeli produk yang memiliki 
kualitas lebih baik. Secara keseluruhan, kualitas bangunan pada 
Perumahan Bumi Bahtera Indah  relatif  baik jika dilihat dari kekuatan 
dan daya tahannya. Hal ini terlihat dari masih baiknya kondisi bangunan 
yang ada di Komplek perumahan tersebut. Kenyataan ini menunjukkan 
bahwa PT Artamulia Berkahindah telah memperhatikan mutu perumahan 
yang dihasilkan. Hal ini juga sesuai yang diinginkan konsumen. 
 

2. Desain bangunan 
Desain bangunan pada Perumahan Bumi Bahtera Indah cukup baik. 
Desain bangunan yang dimaksud mencakup keseluruhan spesifikasi 
teknis yang ada seperti desain atap, plafon, pintu, jendela, lantai, pagar, 
taman, dan lainnnya. Desain bangunan rumah yang dbuat oleh PT 
Artamulia Berkahindah pada Perumahan Bumi Bahtera Indah dapat 
dilihat dari bentuk bangunan yang ada dimana perusahaan telah 
menerapkan beberapa hal sebagai berikut: 
 
a. Konsep bentuk arsitektur bangunan yang ada di dalam komplek 

perumahan ini secara keseluruhan didasarkan pada prinsip-prinsip 
rumah sehat dengan pemberian warna yang sederhana namun 
menarik. 

b. Bentuk atap tinggi dengan bentuk segitiga serta trap-trap permainan 
konsul kayu yang dimaksudkan untuk mengatasi iklim tropis. 

c. Bentuk plafon dibuat rata dan bervariasi dengan tepi diberi bingkai 
profil. 

d. Bentuk pintu dan jendela sesuai dengan konsep desain gaya arsitektur 
yang telah ditentukan sehingga membuat bangunan tampak tegar dan 
anggun. 

e. Bentuk pagar yang dibuat menarik dan bervariasi disesuaikan dengan 
bentuk dan luas bangunan.  

 
3. Tipe rumah 

PT Artamulia Berkahindah menawarkan jenis rumah sederhana dengan 
tipe rumah yang bervariasi sehingga dapat dijadikan alternatif oleh calon 
pembeli sesuai dengan kemampuan atau daya beli dan banyaknya 
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anggota dalam suatu keluarga inti. Rumah yang ditawarkan oleh PT 
Artamulia Berkahindah terdiri dari 4 tipe yaitu Tipe 21/72, Tipe 21/78, 
Tipe 36/72, dan Tipe 36/78. Meskipun keempat tipe rumah yang 
ditawarkan oleh perusahaan ini adalah termasuk ke dalam jenis rumah 
sederhana yang mungil, tetapi pihak pengembang berusaha membuat 
hunian tersebut memiliki kesan nyaman dan lapang dengan cara 
melakukan perluasan dan pembagian ruangan yang efisien. 
 

4. Merek (nama perusahaan) 
Pemberian merek atau nama pada sebuah perumahan merupakan faktor 
yang penting. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan identitas atau ciri 
khusus bagi para penghuninya. Penggunaan nama tersebut harus 
disesuaikan dengan keadaan perumahan itu sendiri dan nama yang 
dirumuskan harus dapat menarik perhatian masyarakat, mudah diingat, 
dan mudah diucapkan. PT Artamulia Berkahindah memberi nama BBI 
(Bumi Bahtera Indah) kepada proyek perumahan sederhana ini yang 
didirikannya. Nama tersebut melambangkan ketenangan dan keasrian 
dari sebuah pemukiman karena pemandangan atau lingkungan di 
sekitarnya merupakan pemandangan yang alami, asri, nyaman, dan 
memberikan ketenangan. Didukung oleh lingkungan yang baik dan 
fasilitas yang memadai, perumahan ini akan menjadi pemukiman yang 
nyaman dan dapat menimbulkan rasa bangga dengan cita rasa tinggi bagi 
para penghuninya. Di samping itu, keadaan tempat yang ditawarkan oleh 
perusahaan ini diharapkan mampu menciptakan suasana yang berbeda 
dari tempat yang ditawarkan oleh pesaingnya. 
 

5. Fasilitas pendukung 
Penyediaan fasilitas merupakan faktor penting dan harus ada pada suatu 
perumahan dengan maksud untuk memberikan prasarana dan sarana 
yang dapat memudahkan masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.  
Fasilitas yang disediakan Perumahan Bumi Bahtera Indah sudah cukup 
lengkap dan memadai, meliputi: 
 

 a. Listrik PLN 450-1300 watt (sesuai daya yang ada di PLN) 
 b. Air (sumur gali 6m) 
 c. Jembatan masuk 
 d. Jalan sirtu 
 e. Saluran galian tanah 
 f. Gorong-gorong 
 g. Lokasi sekolah 
 h. Lokasi masjid 
 i. Lokasi olahraga 
 j. Taman/Penghijauan dan pohon pelindung 
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6. Lokasi 
Lokasi suatu perumahan juga merupakan suatu faktor penting yang harus 
diperhatikan oleh pihak pengembang karena faktor lokasi berhubungan 
erat dengan aspek strategis. Strategis atau tidaknya lokasi Perumahan 
Bumi Bahtera Indah dapat dilihat dari segi kondisi lahan, keunggulan 
geografis (eksesibilitas), penguasaan dan letak jalan masuk (main entrance), 
penguasaan saluran, letaklokasi secara administratif, dan rencana 
pengembangan usaha. Faktor-faktor ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
 

 a. Kondisi lahan 
PT Artamulia Berkahindah membangun proyek perumahannya di 
lokasi yang cukup menarik perhatian, yaitu di kawasan kaki 
pegunungan yang memiliki karakteristik lahan sebagai berikut: 
1. Bentuk tapak yang tak beraturan 
2. Keadaan lahan kosong dan matang 
3. Jenis tanahnya landai 
4. Daya dukung lahan baik 
5. Keadaan air baik, dengan kedalaman rata-rata 8-12 m 
6. Desain jalan lurus dengan sudut tumpul 
Berdasarkan kondisi lahan tersebut, perusahaan dianggap cukup 
berani mengambil risiko karena kondisi lahan seperti ini 
memerlukan waktu dan biaya yang tidak sedikit dalam proses 
pengaturan tanah maupun dalam mendesain tata letak bangunan 
itu sendiri. Perusahaan berharap, dengan dipilihnya lokasi yang 
ditata sedemikian indahnya akan membuat penghuninya merasa 
seolah-olah sedang berada di suatu alam pegunungan. 
 

 b. Kemudahan jalan masuk ke lokasi 
Jika dilihat dari segi geografis, Perumahan Bumi Bahtera Indah 
terletak di daerah perindustrian atau lintas sumatera. Wilayah yang 
cukup strategis karena tidak begitu jauh dari pusat kota. Hal ini 
sangat menunjang sebagai tempat hunian bagi semua pegawai, 
karyawan, maupun pengusaha wiraswasta untuk tinggal di 
perumahan ini. Dari segi transportasi dan keterjangkauan, 
perumahan ini tergolong mudah dicapai karena tak seberapa jauh 
dari pusat kota, meskipun kendaraan yang melaluinya tidak begitu 
banyak, namun tergolong tidak sulit untuk memperoleh kendaraan 
umum yang melalui perumahan tersebut. 
 

 c. Penguasaan dan letak jalan masuk utama (main entrance) 
Areal tanah yang digunakan merupakan suatu hamparan tanah 
yang saling berdampingan dengan perincian sebagai berikut: 
1. Sebelah utara dan timur berupa perbukitan. 
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2. Sebelah barat merupakan jalan menuju lintas sumatera, dan 
pusat kota. 

 
 d. Penguasaan saluran 

Areal lahan yang berbentuk perbukitan landai beraturan dengan 
sistim drainase yang didukung adanya kontur yang teratur dan juga 
telah terdapat dua saluran alami yang mengalir dari timur-barat-
selatan dan dari timur-selatan, sehingga memudahkan sistim 
pembuangan air. 
 

 e. Lokasi perumahan secara administratif 
Proyek perumahan ini terletak di Jalan Mayjend. Riyacudu 
Kelurahan Campang Raya Kecamatan Panjang. Lokasi ini termasuk 
lokasi yang strategis dimana jarak ke pusat kota, stasiun kereta api, 
terminal, dan pusat perbelanjaan adalah ± 3 km, sedangkan jarak ke 
Rumah Sakit Imanuel dan Urip Sumohardjo ± 2 km, jarak ke 
Pertamina ± 1 km, dan jarak ke Puskesmas Kecamatan Campang 
+_0,5 km.  
 

 f. Rencana pengembangan usaha 
Di sisi sebelah utara dan selatan dari areal perumahan masih 
terdapat lahan kosong yang sewaktu-waktu dapat dibeli untuk 
pengembangan kuantitas perumahan. Jika dilihat dari segi 
geografis, rencana pembangunan untuk pengembangan usaha 
masih sangat memungkinkan. 
 

7. Lingkungan 
Perhatian terhadap mekanisme alami yang berlangsung di sekitar lokasi 
perumahan serta peraturan pembangunan yang berkaitan dengan 
masalah lingkungan merupakan hal yang perlu disadari oleh 
pengembang untuk menciptakan suasana lingkungan yang bersih dan 
sehat serta terjaminnya masyarakat yang tinggal di perumahan  tersebut 
dari bahaya yang diakibatkan lingkungan yang buruk dan tidak terawasi. 
PT Artamulia Berkahindah selaku pihak pengembang dari Perumahan 
Bumi Bahtera Indah juga menganggap penting masalah lingkungan. 
Beberapa faktor pendukung kondisi lingkungan yang telah diiwujudkan 
pada areal perumahan ini diantaranya yaitu: 
 
a. Pemilihan lokasi yang asri dengan lingkungan yang nyaman serta 

bebas banjir, tanah longsor, serta bebas polusi. 
b. Adanya sarana pembuangan sampah, saluran pembuangan air 

limbah, petugas kebersihan dan keamanan. 
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Walaupun demikian, perhatian terhadap masalah lingkungan ini masih 
harus lebih ditingkatkan karena letaknya yang berdampingan dengan 
lahan kosong yang masih harus dikembangkan. 

  
3.2.2. Strategi  Harga dan Implementasinya 
 
Dalam proses pemasaran yang dinamis, harga merupakan salah satu elemen 
penting bagi dunia usaha dalam melakukan strategi pemasaran, karena 
menyangkut tentang jumlah nilai suatu produk yang akan diperoleh dalam 
pertukaran. Harga jual sangat penting dalam kedudukan perusahaan untuk 
menghadapi persaingan dan untuk meningkatkan volume penjualan. 
 
Secara umum tingkat harga sangat menentukan jumlah permintaan. Apabila 
harga yang ditawarkan relatif lebih tinggi dari harga pesaing, sedangkan 
kualitas barang tersebut relatif sama, tentunya mengakibatkan permintaan akan 
barang yang kita tawarkan relatif lebih rendah dari harga saingan sedangkan 
kualitas dan sebagainya relatif sama, maka permintaan akan barang kita 
cenderung meningkat. 
 
3.2.3. Strategi Promosi dan Implementasinya 
 
Promosi memliki peranan yang penting bagi perusahaan dalam 
memperkenalkan produknya, karena promosi yang dilakukan perusahaan 
dapat diarahkan untuk mempengaruhi sikap perilaku konsumen agar bersedia 
membeli barang dan jasa yang ditawarkan. Kegiatan promosi yang dilakukan 
oleh PT Artamulia Berkahindah tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan 
perusahaannya dan mempengaruhi konsumen untuk bersedia membeli rumah 
yang ditawarkan tetapi juga untuk mendorong terjadinya permintaan yang 
efektif dan berkelanjutan dari para calon konsumen baru lainnya. 
 

Kegiatan promosi yang dilakukan oleh Perumahan Sederhana Bumi Bahtera 
Indah antara lain: 

a. Periklanan 
Kegiatan periklanan dilakukan melalui media cetak (misal: surat kabar) dan 
media elektronik (misal: radio), pemberian brosur-brosur dan pemasangan  
papan nama Perumahan Sederhana Bumi Bahtera Indah di lokasi-lokasi 
strategis di Kota Bandarlampung. 

b. Promosi penjualan 
Promosi penjualan dilakukan pada saat acara-acara khusus seperti pada saat 
berlangsungnya pameran-pameran, perayaan-perayaan, dan sebagainya. 

c. Penjualan Pribadi 
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Kegiatan penjualan pribadi dilakukan oleh karyawan bagian pemasaran, 
dimana perusahaan akan memberikan komisi yang besarnya bervariasi. 

 
Kegiatan promosi yang dilakukan PT Artamulia Berkahindah selama ini belum 
baik karena secara teori ada empat macam kegiatan promosi yaitu periklanan, 
promosi penjualan, penjualan pribadi, dan publisitas. Dan perusahaan hanya 
menggunakan tiga dari empat kegiatan promosi yang dapat dilakukan. Ini 
berarti perusahaan belum memanfaatkan kegiatan promosi secara maksimal.  
 
3.2.4. Strategi Saluran Distribusi dan Implementasinya 
 
Keputusan mengenai saluran distribusi perlu diperlakukan secara tepat agar 
perusahaan dapat menyampaikan produk yang dihasilkan kepada konsumen 
dengan lancar. Setiap perusahaan memiliki strategi saluran distribusi yang 
berbeda dengan perusahaan lain. Hal ini tergantung pada wilayah pemasaran, 
situasi dan kondisi perusahaan, serta jenis produk yang ditawarkan. Saluran 
distribusi yang ditetapkan oleh perusahaan harus dapat mendukung kegiatan 
pemasaran yang dilakukan. 
 
Strategi saluran distribusi yang digunakan oleh Perumahan Sederhana Bumi 
Bahtera Indah adalah saluran distribusi langsung dan melalui lembaga 
keuangan. Saluran distribusi langsung atau saluran distribusi zero stage 
merupakan saluran distribusi dimana konsumen langsung mendatangi kantor 
pemasaran pengembang untuk mendapatkan unit rumah yang diinginkan dan 
melakukan pembayaran secara langsung. Untuk penjualan secara kredit, 
Perumahan Sederhana Bumi Bahtera Indah memanfaatkan jasa Bank Tabungan 
Negara (BTN) dalam arus pembayaran. 
 
 
3.2.5. Strategi Pemasaran Terpadu 
 
Strategi pemasaran terpadu dapat dilaksanakan dengan menggunakan Bauran 
Pemasaran atau Matketing Mix yang lebih dikenal dengan 4P yang terdiri dari 
strategi produk, strategi harga, strategi promosi, dan strategi saluran distribusi. 
Pelaksanaan strategi pemasaran terpadu yang dilakukan PT Artamulia 
Berkahindah dapat dilihat pada Tabel 16. 
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Tabel 16. Strategi Pemasaran Terpadu Perumahan Bumi Bahtera Indah pada 
PT Artamulia Berkahindah   

 
Bauran 
Pemasaran Teori Penerapan Penjelasan 

1. Produk a. Termasuk shopping 
goods 

b. Kualitas baik 
c. Desain bangunan 

menarik 
d. Tipe rumah bervariasi 
e. Merek perumahan baik 
f. Fasilitas lengkap 
g. Pelayanan memuaskan 
h. Lokasi strategis 
i. Lingkungan baik 

a. Termasuk shopping goods 
b. Kualitas baik 
c. Desain bangunan standar, 

cukup menarik 
d. Tipe rumah  bervariasi 
e. Merek perumahan baik 
f. Fasilitas umum dan 

fasilitas khusus cukup 
baik dan lengkap 

g. Pelayanan memuaskan 
h. Lokasi cukup strategis 
i.  Lingkungan baik 

Strategi produk yang 
dilaksanakan PT 
Artamulia Berkahindah 
sudah cukup baik 

2. Harga Penetapan harga harus 
memperhatikan: 
a.   Harga pesaing  
b.   Kemampuan/daya beli    
      konsumen 
c.   Jumlah konsumen   
      potensial 
d.   Laba yang diharapkan  

Penerapan strategi harga 
oleh perusahaan: 
a.   Penetapan harga jual  
      lebih tinggi dari pesaing 
b.   Segmen pasar yang  
      dituju adalah konsumen  
       kelas menengah 
c.   Laba yang diinginkan  
      cukup besar 

Strategi harga yang telah 
dilakukan belum tepat. 
Penetapan harga yang 
lebih tinggi dari pesaing 
memungkinkan menjadi 
salah satu penyebab 
tidak tercapainya target. 
Untuk itu diperlukan 
adanya penetrasi harga. 

3. Promosi Kegiatan promosi yang 
telah dilakukan adalah 
periklanan, penjualan 
pribadi, promosi penjualan, 
dan publisitas 

Kegiatan promosi yang telah 
dilakukan oleh perusahaan 
yaitu periklanan, penjualan 
pribadi, dan promosi 
penjualan 

Strategi promosi yang 
telah dilakukan belum 
baik karena dari empat 
kegiatan promosi yang 
bisa dilakukan, 
perusahaan hanya 
menggunakan tiga. Ini 
berarti kegiatan promosi 
perusahaan belum 
maksimal. 

4. Saluran 
distribusi 

Menggunakan saluran 
distribusi langsung 

Menggunakan saluran 
distribusi langsung 

Strategi Saluran 
distribusi yang 
digunakan sudah tepat 

Sumber : Data Diolah, 2004 
 
Tabel 16 memperlihatkan bahwa pelaksanaan strategi pemasaran pada PT 
Artamulia Berkahindah belum terpadu karena masih terdapat kesenjangan 
antara teori dan penerapannya pada masing-masing bauran pemasarannya. 
Strategi produk dan distribusi sudah baik atau sudah tepat, namun strategi 
harga dan promosi masih belum tepat atau baik. 
 
Berdasarkan  analisis tersebut maka perlu perbaikan strategi harga berupa 
penetrasi harga atau menyesuaikan dengan harga pesaing dan bila tidak 
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menurunkan harga maka perlu penambahan pelayanan atau fasilitas 
perumahan. Sedangkan di bidang  promosi, perusahaan perlu mengadakan 
promosi lebih gencar lagi dengan menggunakan berbagai media promosi yang 
ada di daerah Lampung seperti periklanan di koran dan media  lainnya. 
 
Untuk mengetahui hubungan lingkungan intern perusahaan dengan ekstern 
perusahaan, penulis menggunakan data primer dalam bentuk kuisioner yang 
disebar ke-30 responden. Melalui pengolahan data primer tersebut penulis ingin 
mengetahui besarnya pengaruh faktor ekstern terhadap faktor intern konsumen 
yang dampaknya secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi 
konsumen dalam melakukan pembelian. 
 
Setelah dihitung dengan rumus korelasi diperoleh hasil  r = -0, 16940064  artinya 
besarnya hubungan antara faktor ekstern (perusahaan pesaing, kondisi 
perekonomian, kebijakan pemerintah,  selera konsumen, demografi, keadaan 
sosial budaya, kondisi lingkungan alam, serta teknologi) dengan faktor intern 
(tanggapan konsumen terhadap produk, harga, promosi, distribusi, fasilitas dan 
pelayanan) memiliki hubungan yang negatif. Sedangkan besarnya besar 
pengaruh faktor ekstern konsumen terhadap faktor intern konsumen dalam 
melakukan pembelian adalah  r2 = 0,028696576.    
 
IV. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1 Kesimpulan 
 
Berdasarkan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi volume penjualan, baik 
secara diskriptif (kualitatif) maupun secara kuantitatif maka disimpulkan 
bahwa: 
"Volume penjualan Perumahan Sederhana Bumi Bahtera Indah dipengaruhi 
secara positip oleh harga jual produk perusahaan, harga jual pesaing, dan biaya 
promosi”. Hipotesis ini diterima berdasarkan hasil analisis sebagai berikut : 
 
1. Hasil dari analisis yang dilakukan dengan menggunakan regresi linier 

berganda adalah bahwa variabel bebas yaitu harga jual rata-rata produk 
perusahaan, perusahaan pesaing, dan biaya promosi mempengaruhi 
volume penjualan sebesar 64,71% sedangkan 35,29% dipengaruhi oleh 
faktor lain.  
Berdasarkan perhitungan dengan uji F  yang dilakukan terhadap faktor-
faktor yang mempengaruhi volume penjualan Perumahan Bumi Bahtera 
Indah pada PT Artamulia Berkahindah dengan derajat keyakinan 95% 
dan derajat bebas (df) = 3 sehingga diperoleh hasil yang menyatakan 
bahwa harga jual perusahaan, harga jual pesaing, dan biaya promosi 
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secara keseluruhan berpengaruh seecara positif terhadap volume 
penjualan. 
 

2 Secara parsial, volume penjualan perusahaan dipengaruhi oleh harga jual 
perusahaan, harga jual pesaing, dan biaya promosi yang nilai 
pengaruhnya masing-masing: untuk harga jual produk perusahaan, 
elastisitasnya sebesar 2,45 yang berarti bila harga jual produk perusahaan 
berubah 1%, maka akan mengubah nilai volume penjualan sebesar 2,45%. 
Untuk harga jual produk perusahaan pesaing, elastisitasnya sebesar 0,727. 
Hal ini berarti apabila harga jual produk perusahaan pesaing berubah 
sebesar 1% akan mengubah nilai volume penjualan sebesar 0,727%. Untuk 
biaya promosi, elastisitasnya sebesar 1,86. Hal ini berarti apabila biaya 
promosi berubah sebesar 1%, maka akan mengubah volume penjualan 
sebesar 1,86%. 

 
3. Berdasarkan hasil analisis data primer mengenai faktor-faktor yang 

mempengaruhi perilaku konsumen dalam melakukan pembelian dengan 
menggunakan analisis korelasi, dapat diketahui bahwa faktor ekstern 
(perusahaan pesaing, kondisi perekonomian, kebijakan pemerintah, selera 
konsumen, demografi, keadaan sosial budaya, kondisi lingkungan alam, 
serta teknologi) mempengaruhi faktor intern (produk,  harga, promosi, 
saluran distribusi, lokasi, sumber daya manusia, adiministratif 
perusahaan) sebesar  

 r2 = 0,028696576   
 
4. Strategi atau strategi produk yang telah dilaksanakan selama ini oleh PT 

Artamulia Berkahindah sudah cukup baik, hal ini terlihat dari mutu dan 
kualitas produk yang ditawarkan oleh perusahaan dengan fasilitas dan 
pelayanan yang juga cukup memuaskan, serta faktor-faktor lainnya yang 
dirancang  untuk kepuasan konsumen seperti lingkungan yang baik, 
asri,nyaman dan tenang. 

 
5. Strategi harga yang telah diterapkan selama ini oleh perusahaan belum 

tepat. Penerapan harga yang lebih tinggi dari harga pesaing dengan mutu 
atau kualitas yang sama menjadikan perusahaan berada pada posisi yang 
tidak menguntungkan karena konsumen akan cenderung untuk memilih 
rumah dengan harga yang lebih murah (mutu atau kualitas rumah sama), 
meskipun ada sebagian konsumen yang berpendapat lain. Artinya 
meskipun rumah yang ditawarkan perusahaan harganya lebih tinggi, 
konsumen tersebut tetap memilihnya karena sifat dari produk itu sendiri 
yang merupakan produk yang dibutuhkan. Namun hal tersebut tidak 
baik untuk perkembangan perusahaan, karena tidak bisa dijadikan 
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jaminan konsumen akan bertindak seperti pada sebagian konsumen tadi, 
yang mungkin jumlahnya tidak seberapa itu. 

 
6. Strategi promosi yang dilakukan selama ini oleh perusahaan belum baik 

karena secara teori ada empat macam kegiatan promosi yaitu periklanan, 
promosi penjualan, penjualan pribadi, dan publisitas. Dan perusahaan 
hanya menggunakan tiga dari empat kegiatan promosi yang dapat 
dilakukan. Ini berarti perusahaan belum memanfaatkan kegiatan promosi 
secara maksimal.  

 
7. Strategi saluran distribusi yang dilakukan selama ini oleh perusahaan 

sudah tepat yaitu dengan menggunakan saluran distribusi langsung. 
Pemilihan saluran distribusi untuk jenis usaha seperti ini memang lebih 
tepat atau cocok menggunakan distribusi langsung. Selain lebih 
mempermudah pelaksanaan kegiatan pemasaran karena lebih 
terorganisir, juga menghemat pengeluaran karena tidak perlu 
mengeluarkan biaya untuk pendistribusiannya sehingga anggarannya 
bisa dialokasikan ke bagian yang lain, misalnya promosi atau ke bagian 
yang lainnya. 

 
4.2 Saran 
 
Beberapa hal yang perlu dilakukan PT Artamulia Berkahindah terhadap bauran 
pemasaran yang telah dilaksanakan selama ini ialah perlu dilakukannya 
peninjauan kembali guna diperbaiki dan dikembangkan serta disesuaikan 
dengan perkembangan lingkungan dan kondisi pasar guna meningkatkan 
volume penjualan Perumahan Bumi Bahtera Indah dan target dapat tercapai 
dengan tetap memperhatikan kepuasan konsumen. Guna mewujudkan hal ini, 
beberapa saran yang dapat diajukan penulis antara lain: 
 
1. Secara umum, sebaiknya perusahaan meningkatkan pelaksanaan secara 

lebih terpadu dengan memperhatikan faktor-faktor yang 
mempengaruhinya, baik faktor intern maupun faktor ekstern. 

 
2. Pada strategi harga, sebaiknya dilakukan penetrasi harga, karena pada 

analisis secara kuantitatif diketahui bahwa yang paling berpengaruh 
terhadap volume penjualan adalah harga jual perusahaan. Untuk itu 
perlu dilakukan peninjauan lagi mengenai strategi harga yang selama ini 
diterapkan oleh perusahaan. 

 
3. Pada strategi promosi, sebaiknya perusahaan memanfaatkan peluang 

yang disediakan semaksimal mungkin dan tepat sasaran untuk 
memperoleh hasil yang optimal. Promosi yang dilakukan perusahaan 
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sejenis ini biasanya frekuensi atau intensitas pelaksanaannya biasanya 
jarang atau sedikit. Kondisi tersebut bisa merupakan suatu penyebab 
target perusahaan tidak tercapai. Untuk itu penulis menyarankan agar 
frekuensi atau intensitas untuk kegiatan promosi ini bisa lebih ditambah 
intensitas kegiatannya atau pelaksanaannya. 

 
4. Sebaiknya perusahaan mengadakan atau menjalin kerjasama dengan 

perusahaan lain seperti para pedagang perantara dimana calon pembeli 
potensial berada. 
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PENERAPAN VECTOR AUTOREGRESSION (VAR) PADA 
VARIABEL MAKRO EKONOMI DAN PASAR SAHAM DI 

BURSA EFEK INDONESIA 
 

Prakarsa Pandjinegara10 
 
 

ABSTRACT 
 

Macro economy policy is confirmed to have positive and significant impact on 
the capital market performance. This paper analyzes the relationship between 
macro economy variable (exchange rate and interest rate of Indonesian central 
banking) and Indonesian stock market by applied The Vector Auto regression 
(VAR) method on the daily covering July 21st 2008 to November 20th 2008. 
 
This paper focused on two period samples of observation, pre period of global 
crisis covering July 21st 2008 to September 20th 2008, and period of global crisis 
covering September 22nd 2008 to November 20th 2008. 
 
Finally, the model estimation result shows: (1) The Jakarta stock market index is 
influenced by the exchange rate movements before period of global crisis and in 
period of global crisis. On the other hand, interest rates influence The Jakarta 
stock market index before on the period of global crisis but not in period of 
global crisis.(2) The exchange rate movement is influenced by interest rate of 
Indonesian central banking before period of global crisis. (3) The Interest rate is 
influenced by Jakarta stocks market index and exchange rate movements in 
period of global crisis. 
 
Keywords: Vector Auto regression (VAR), Jakarta Stock Market index, 

exchange rate, interest rate. 
 
 
 
I. PENDAHULUAN 
 
Perkembangan pasar modal di Indonesia khususnya di Bursa Efek Indonesia 
tidak terlepas dari pengaruh kondisi ekonomi makro di Indonesia baik dari segi 
internal maupun eksternalnya. Insiden-insiden makro ekonomi, seperti 
kebijakan kebijakan pemerintah, dampak krisis global  telah menstimulasi 

                                                           
10 Dosen Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Lampung 
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aktivitas perdagangan bursa, dan memberikan pengaruh yang negative bagi 
perdagangan bursa. 
 
Kebijakan ekonomi makro yang dikembangkan oleh pemerintah guna 
mengantisipasi keterpurukan ekonomi akibat krisis global mempengaruhi 
kegiatan portofolio investasi oleh pelaku pasar khususnya dalam penanaman 
modal dipasar modal. Indikasi ini tampak pada grafik pergerakan variabel 
makro ekonomi dan grafik pergerakan indeks harga saham gabungan bursa 
efek Indonesia (grafik 1.1, dan grafik 1.2). Volatilitas variabel makro ekonomi 
dan indeks harga saham gabungan menunjukkan pergerakan yang simetris, 
dimana terlihat peningkatan dan penurunan masing-masing variabel juga 
diikuiti dengan peningkatan atau penurunan variabel lain. 
 

Grafik 1.1 Perkembangan data mingguan nilai tingkat suku bunga dan 
pergerakan indeks harga saham gabungan BEI Tahun 2008
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Berdasarkan grafik 1.1 dan grafik 1.2, dapat dilihat bahwa terdapat hubungan 
secara simetris antara variabel makro ekonomi (tingkat suku bunga, nilai kurs) 
dengan nilai indeks harga saham gabungan, sehingga perlu adanya pengujian 
yang lebih dalam mengenai hubungan antar variabel-variabel tersebut. 
Pengujian tersebut diperlukan sebagai landasan dalam pengambilan keputusan 
kebijakan moneter oleh pemerintah, karena pergerakan antar variabel tersebut 
saling berkaitan satu sama lainnya. 
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Grafik 1.2 Perkembangan data mingguan nilai Kurs Rp/US $ dan pergerakan indeks harga 
saham gabungan BEI Tahun 2008
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Kenaikan tingkat suku bunga memiliki dampak negative terhadap setiap 
emiten, karena akan meningkatkan beban bunga kredit dan menurunkan laba 
bersih. Penurunan laba bersih akan mengakibatkan laba per saham juga akan 
menurun dan akhirnya akan berakibat turunnya harga saham dipasar 
(Mohammad Samsul, 2006).  
 
Perubahan nilai kurs Rupiah terhadap US $ memiliki dampak yang berbeda 
terhadap setiap jenis saham, yaitu suatu saham dapat terkena dampak positif 
sedangkan saham yang lainnya terkena dampak negatif, hal ini tergantung 
kepada orientasi jenis usahanya masing-masing. Untuk jenis usaha yang 
berorientasi ekspor akan berdampak positif terhadap perubahan nili kurs 
sedangkan untuk jenis usaha yang bahan bakunya impor dan dijual local akan 
memiliki dampak negative terhadap harga saham perusahaan tersebut 
(Mohammad Samsul, 2006) 
 
Krisis ekonomi global secara umum mempengaruhi kinerja pemerintah dan 
kinerja sector swasta, hal ini menjadi suatu bahan pertimbangan yang sangat 
penting bagi pemerintah untuk menentukan kebijakan makro yang tepat guna 
menghindari kerugian yang fatal bagi sector perekonomian negara. Berdasarkan 
hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh 
variabel makro ekonomi terhadap return saham di bursa efek Indonesia pada 
periode sebelum krisis global dibandingkan pengaruhnya pada periode krisis 
global. Periode sebelum krisis perekonomian global diambil 2 bulan sebelumnya 
yaitu sejak bulan Juli 2008 sampai dengan bulan September 2008. Sedangkan 
periode krisis moneter diambil sejak bulan September 2008 sampai dengan 
November 2008.  
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II. TEORI 
 
2. 1 Konsep Dasar 
 
Mengetahui jenis variabel yang secara signifikan berpengaruh terhadap harga 
saham merupakan hal penting dalam upaya memprediksi harga saham. Disisi 
lain, memprediksi harga saham bertujuan untuk mengetahui kecenderungan 
harga saham di masa mendatang. Kecenderungan harga saham akan naik 
mengindikasikan bahwa harga saham saat ini masih rendah, sehinga keputusan 
yang dapat diambil pada saat itu adalah beli. Kecenderungan harga saham akan 
turun mengindikasikan bahwa harga saham saat ini terlalu tinggi, sehingga 
keputusan yang dapat diambil pada saat itu adalah jual. Pendekatan lain untuk 
mengambil keputusan jual atau beli adalah berdasarkan return ekspektasi, 
apakah positif atau negatif. Apabila return ekspektasi positif berarti keputusan 
beli dan jika negatif berarti keputusan jual. 
 
Studi empiris mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi return saham telah 
banyak dilakukan, seperti penggunaan model Arbitrage Pricing Theory (APT) 
yang dikemukakan oleh Ross (1976), bukan hanya mengasumsikan bahwa 
return pasar dipengaruhi oleh kovarian dari portofolio pasar, APT juga bisa 
menggunakan banyak faktor yang bisa mempengaruhi tingkat pengembalian 
saham. Ross (1976) pertamakali mengemukakan APT dengan menganggap 
bahwa tingkat pengembalian setiap surat berharga merupakan fungsi linear dari 
perubahan seperangkat faktor-faktor dasar, yaitu Fk , yang berlaku bagi semua 
surat berharga, yaitu: 
 
 ( ) jkjkjjjj FbFbFbRER ∋+++++= ....2211                                              
(II.1) 
 
Dalam hal ini jR  merupakan tingkat pengembalian stokastik dari aktiva ke-j, 

( )jRE  merupakan tingkat pengembalian yang diharapkan dari aktiva ke-j, jkb  
adalah kadar kepekaan tingkat pengembalian dari aktiva ke-j terhadap faktor 
ke-k, kF adalah factor  ke-k nol rata-rata yang berlaku pada tingkat 

pengembalian dari semua aktiva yang sedang diteliti, j∋  merupakan error term 
ke-j.  
 
Penelitian yang dilakukan oleh Chen et al., (1986), Clare et al.,(1986) dengan 
mengunakan model APT di negara-negara berkembang mendukung pendapat 
bahwa beberapa variabel seperti perubahan inflasi, output industri, tingkat suku 
bunga, nilai kurs mata uang merupakan sumber dari risiko sistematis. 
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2. 2  Tinjauan Empiris 
 
Penelitian yang dilakukan oleh Fama dan Scwert (1977), menggunakan 
perubahan pada tingkat suku bunga Treasury Bill pada awal periode sebagai 
ukuran dari tingkat inflasi yang diharapkan dan perbedaan antara inflasi aktual 
dan periode awal dari tingkat suku bunga Treasury Bill disebut sebagai tingkat 
inflasi yang tidak terantisipasikan untuk menjelaskan perubahan didalam return 
saham. Hasil studi empiris tersebut berkesimpulan bahwa terdapat korelasi 
negatif antara variabel inflasi dengan stock return. 
 
Roger D Huang dan Hoje Jo (1995) melakukan pengujian mengenai sensitifitas 
dari beberapa faktor untuk menjelaskan tingkat pengembalian saham dengan 
menggunakan frekuensi data yang berbeda yaitu pada periode harian, 
mingguan dan bulanan. Faktor-faktor yang digunakan antara lain: gejolak 
inflasi, perubahan tingkat suku bunga, output industri (portofolio pasar). Hasil 
penelitian yang didapat berkesimpulan bahwa sensitifitas sejumlah faktor-
faktor tersebut tidak berbeda pada frekuensi data yang berbeda. 
 
Ajayi dan Mougoue (1996) mengkaji mengenai hubungan antara harga saham 
dengan nilai kurs mata uang, hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa 
kenaikan agregat harga saham domestik memiliki pengaruh negatif dalam 
jangka pendek terhadap mata uang domestik, tetapi dalam jangka panjang 
kenaikan harga saham berpengaruh secara positif terhadap nilai mata uang 
domestik. Deprisiasi mata uangmemiliki pengaruh negatif terhadap pasar 
saham dalam jangka pendek. 
 
Claire dan Priestley (1998) menggunakan faktor-faktor yang sama pada 
penelitian Chen, Roll dan Ross (1986) untuk menjelaskan hubungan resiko dan 
tingkat pengembalian di pasar saham Malaysia. Hasil empiris yang didapat 
berkesimpulan bahwa faktor ekonomi makro domestik merupakan sumber 
risiko sistematik di pasar saham Malaysia. 
 
Untoro, Priyo R. Widodo (2008) menganalisa mengenai hubungan antara nilai 
kurs Rupiah terhadap US Dollar dengan indeks harga saham gabungan di pasar 
saham Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Philippina, dan Hongkong 
dengan menggunakan frekuensi data rentang waktu bulanan yang panjang, 
menggunakan metode vektor autoregresive sejak periode 1997 – 2006. Hasil 
penelitiannya berkesimpulan bahwa pergerakan nilai kurs dipengaruhi oleh 
indeks harga saham regional dan Hongkong, kecuali Thailand, IHSG 
dipengaruhi oleh indeks harga saham regional dan Hongkong kecuali Thailand, 
Nilai Kurs Rupiah mempengaruhi regional dan hongkong stock index. 
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Berdasarkan penelitian-penelitian sebelumnya, penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian mengenai hubungan antara variabel makro ekonomi 
dalam hal ini tingkat suku bunga dan nilai kurs Rupiah terhadap US Dollars 
dengan tingkat pengembalian saham di Bursa Efek Indonesia, dengan 
membandingkan perubahan-perubahan hubungan antara resiko dan tingkat 
pengembalian saham di BEI pada periode sebelum krisis global dan periode 
krisis global. 
 
III. METODOLOGI 
 
3.1. Data 
 
Data yang digunakan adalah data nilai tukar Rupiah dan tingkat suku bunga, 
indeks harga saham gabungan (IHSG) BEI. Periode waktu penelitian dibagi 
menjadi 2 periode, yaitu periode sebelum krisis global berupa periode harian 
sejak tanggal 21 Juli 2008 sampai dengan tanggal 20 September 2008, periode 
krisis global berupa periode harian sejak tanggal 22 September 2008 – 20 
November 2008. Jenis data yang dipergunakan meliputi data harian stock 
market index, nilai tukar Rupiah terhadap US dollar, tingkat suku bunga SBI. 
 
3. 2. Model  
 
Terdapat banyak pilihan model guna menganalisa hubungan antara variabel 
makro ekonomi terhadap indeks harga saham gabungan (IHSG) BEI. Beberapa 
diantaranya adalah model APT, Multi factor model, Vector Auto Regresive 
(VAR) (Untoro, Priyo R. Widodo, 2008), dan multi regression.  
 
Dalam penelitian ini penulis mengaplikasikan model vector auto regression 
(VAR) yang lebih dinamis untuk menjelaskan pengaruh antar variabel endogen 
yang saling berkaitan. Model Multivariate VAR digunakan untuk melihat 
keterkaitan 3 faktor utama yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa 
Effek Indonesia, Nilai Suku Bunga Bank Indonesia (SBI), Nilai Tukar Rupiah 
terhadap US Dollar (Kurs). 
 
Model Multivariate VAR yang akan digunakan dalam penelitian ini juga 
mengikuti bentuk Umum VAR yang telah banyak digunakan oleh penelitian-
penelitian sebelumnya (Untoro, Priyo R. Widodo, 2008). Secara Umum Bentuk 
multivariate VAR adalah sebagai berikut (Judge, 1980).  
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 (III.1.1) 
  
di mana Ai0 merupakan paramater yang menunjukkan intersep, dan Aij(L) 
merupakan variabel lag dalam operator. Dengan mengikuti model persamaan 
diatas, maka model multivariate VAR pada penelitian ini dapat dirumuskan: 
 

 
 
 
 
 
 

di mana IHSG merupakan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek 
Indonesia, SBI merupakan nilai suku bunga Bank Indonesia, Kurs merupakan 
nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar. 
 
Hubungan antar variabel yang digunakan secara umum digambarkan pada 
gambar dibawah ini:  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Gambar 3.1 Hubungan Antar Variabel 
 
Gambar 3.1 diatas menunjukkan pola keterkaitan antar variabel yang 
menunjukkan hubungan yang sangat dinamis dan saling mempengaruhi baik 
dalam periode jangka pendek dan jangka panjang. 
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IV. HASIL DAN ANALISIS 
 
Pada dasarnya penelitian ini digunakan untuk mengkaji hubungan yang nyata 
antar variabel yang digunakan dengan melihat adanya fenomena ekonomi 
dunia yaitu krisis global yang berpengaruh kesemua sektor perekonomian. 
Model VAR digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antar 
variabel, membandingkan pada periode sebelum krisis dengan sesudah krisis, 
memprediksi besarnya perubahan nilai yang mempengaruhi variabel yang satu 
dengan yang lainya, dan melakukan ekstrapolasi nilai pada masa kini dan masa 
depan seluruh variabel   
 
4. 1. Uji Kausalitas 
 
Uji kausalitas dengan menggunakan pendekatan Granger dilakukan dengan 
variabel lag 5 pada periode penelitian untuk sampel waktu harian sejak 21 juli 
2008 hingga 20 November 2008 dengan perhitungannya  menggunakan 
program software EVIEWS, didapatkan: 
 

a. Indeks Harga Saham Gabungan secara granger berpengaruh terhadap 
nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar dengan lag 1 

b. Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) secara granger berpengaruh terhadap 
Indeks Harga Saham Gabungan dengan lag 1 

c. Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar secara granger berpengaruh 
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan dengan lag 5 

d. Nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar secara granger berpengaruh 
terhadap Suku Bunga Bank Indonesia (SBI) dengan lag 5 

 
4. 2. Uji Stasioneritas Data 
 
Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tingkat Suku Bunga Bank 
Indonesia (SBI), nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika (Exc), Indeks Harga 
Saham Gabungan (IHSG). Variabel-variabel tersebut sebelum dianalisis 
menggunakan model VAR terlebih dahulu diuji stasioneritas datanya 
menggunakan Uji Augmented Dickey Fuller (ADF) untuk menghindari 
munculnya regresi lancung (spurious regression) (Sugiyanto, 1995).  
 
Variabel-variabel yang memiliki akar unit menunjukkan bahwa perbedaan 
tingkat pertama (first difference) dari variabel-variabel bersifat stasioner, dimana 
hipotesis nol menyatakan bahwa setiap data mempunyai akar unit, jika dari 
hasil pengujian ternyata menolak hipotesis nol (data tidak stasioner) maka 
berarti data telah stasioner. Signifikansi dari nilai alpha yang digunakan pada 
penelitian ini adalah 1% sampai dengan 10%. 
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Hasil pengujian dirangkum pada tabel IV.1 yang menunjukkan bahwa pada 
tingkat pertama (first difference) semua data menunjukkan menolak hipotesis nol 
yang berarti data stasioner. 
 
Tabel 4.1. Hasil Uji Stasioner 
 

ADF (Prob.Value) Variabel t Prob. 
IHSG -5.150267 0.000 
KURS -11.14639 0.000 

SBI -8.717798 0.000 
Test Critical Value   

1% -3.519050  
5% -2.900137  
10% -2587409  

 
 
4.3. Periodisasi Data 
 
Setelah dilakukan beberapa pengujian pada seluruh periode data yang diteliti 
sejak tanggal 21 juli 2008 hingga 20 November 2008, maka selanjutnya penelitian 
ini membagi periode penelitian menjadi dua periode, sesuai dengan maksud 
dan tujuan sebelumnya yaitu melihat dampak dari krisis global pada tahun 2008 
terhadap hubungan antara variable makro ekonomi dengan indeks harga saham 
gabungan. 
 
Periode waktu penelitian dibagi menjadi 2 periode, yaitu sampel 1, periode 
sebelum krisis global berupa periode harian sejak tanggal 21 Juli 2008 sampai 
dengan tanggal 20 September 2008, sampel 2, periode krisis global berupa 
periode harian sejak tanggal 22 September 2008 – 20 November 2008. 
 
Pengujian 2 sampel tersebut dilakukan dengan (1) Uji Kointegrasi, (2) Uji 
Stabilitas VAR, (3) Pembentukan Model VAR. 
 
4.4. Uji Kointegrasi dan Stabilitas VAR untuk Periode Sebelum Krisis Global 

(Periode 21 Juli 2008 - 20 September 2008) 
 
Dari hasil uji kointegrasi untuk periode sebelum krisis global (Periode 21 Juli 
2008 - 20 September 2008) menunjukkan bahwa dengan tingkat kepercayaan 5% 
mengindikasikan bahwa terdapat setidaknya 1 hubungan kointegrasi dari 
variabel yang di uji. 
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Uji stabilitas VAR menunjukkan hasil memuaskan VAR stabil dengan seluruh 
roots nya memiliki modulus kurang dari 1 dan semuanya terletak didalam unit 
circle. 
 
Pada uji VAR optimum menunjukkan bahwa untuk periode sebelum krisis 
global, VAR optimum tercapai pada selang waktu 6 periode. Dengan demikian 
multivariate VAR yang dihasilkan sebagaimana tabel IV.4.1, menunjukkan hal-
hal berikut ini: 

a. Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan dipengaruhi oleh 
Perubahan Indeks Harga Saham Gabungan (1 hari sebelumnya),  
perkembangan nilai Kurs Rupiah terhadap US Dollar (1,2, 3, 4, 5, dan 6 
hari sebelumnya), perubahan suku bunga SBI (1, dan 2 hari 
sebelumnya) 

b. Perubahan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollar dipengaruhi oleh 
perubahan nilai suku bunga SBI (1,2,3,4, dan 5 hari sebelumnya) 

 
Tabel 4.4.1  Hasil Estimasi VAR, Periode 21 Juli 2008 - 20 September 2008  
 Hasil Vector Auto Regression Estimates  
 Sample (adjusted): 7/28/2008 9/19/2008 
 

  D(IHSG) D(KURS) D(SBI) 
D(IHSG(-1))  0.320407* -0.075797  0.000142 
D(IHSG(-2))  0.127854 -0.973319  0.000438 
D(IHSG(-3))  0.381549  0.114944 -3.60E-06 
D(IHSG(-4))  0.123612 -0.878454  0.000565 
D(IHSG(-5))  0.108217  0.001137 -5.35E-05 
D(IHSG(-6))  0.286847 -0.361023  0.000298 
D(KURS(-1))  0.048073* -0.781743  0.000266 
D(KURS(-2)) -0.061993* -0.627911  0.000223 
D(KURS(-3)) -0.229986* -0.384976 -0.000497 
D(KURS(-4)) -0.378434* -0.399924 -0.000160 
D(KURS(-5))  0.280283*  0.164252  0.000287 
D(KURS(-6))  0.525183* -0.217662  0.000104 

D(SBI(-1))  147.8142* -3786188* -0.207878 
D(SBI(-2))  202.4808* -3343396* -0.124411 
D(SBI(-3))  282.2765  16.16258* -0.153765 
D(SBI(-4))  205.4397 -1885827* -0.191132 
D(SBI(-5))  156.7213 -9078034* -0.177718 
D(SBI(-6))  279.4503 -2766489  0.072645 

        
Sumber : Pengolahan Data      Keterangan: *)signifikan pada � = 5% 
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4.5.  Uji Kointegrasi dan Stabilitas VAR untuk Periode Krisis Global 
(Periode 22 September 2008 – 20 November 2008) 

 
Dari hasil uji kointegrasi untuk periode krisis global menunjukkan bahwa 
dengan tingkat kepercayaan 5% mengindikasikan bahwa terdapat setidaknya 1 
hubungan kointegrasi dari variabel yang diuji. 
 
Uji stabilitas VAR menunjukkan hasil memuaskan VAR stabil dengan seluruh 
roots nya memiliki modulus kurang dari 1 dan semuanya terletak didalam unit 
circle. 
 
Pada uji VAR optimum menunjukkan bahwa untuk periode krisis global VAR 
optimum tercapai pada selang waktu 6 periode. Dengan demikian multivariate 
VAR yang dihasilkan sebagaimana tabel IV.5.1, menunjukkan hal-hal berikut: 
 

a. Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan dipengaruhi oleh 
perubahan Indeks Harga Saham Gabungan (1 hari sebelumnya) 
perkembangan nilai Kurs Rupiah terhadap US Dollar (6 hari 
sebelumnya) 

b. Perubahan nilai suku bunga SBI dipengaruhi oleh Perkembangan 
Indeks Harga Saham Gabungan (1,2,3,4, 5, dan 6 hari sebelumnya), 
perkembangan nilai Kurs Rupiah terhadap US Dollar (2,4,5, 6 hari 
sebelumnya) 

 
Tabel 4.5.1  Hasil Estimasi VAR, Periode 22 September 2008 – 20 November 

2008 
 Hasil Vector Auto Regression Estimates  
 Sample (adjusted): 10/20/2008 11/20/2008 

 
  D(IHSG) D(KURS) D(SBI) 

D(IHSG(-1))  0.288359* -2873900 -0.000872* 
D(IHSG(-2))  0.156546 -6266529 -0.000205* 
D(IHSG(-3))  0.071986  0.191660  8.49E-05* 
D(IHSG(-4)) -0.382154  3.028467  0.000497* 
D(IHSG(-5))  0.660551 -5637420  0.000141* 
D(IHSG(-6)) -0.051132 -1893568  0.000671* 
D(KURS(-1)) -0.029074 -0.846143 -1.52E-05 
D(KURS(-2)) -0.102024 -0.758763 -4.68E-05* 
D(KURS(-3)) -0.100514 -0.569116 -6.24E-05* 
D(KURS(-4)) -0.131595 -0.467889  3.41E-05* 
D(KURS(-5)) -0.083169 -0.222060 -7.18E-05* 
D(KURS(-6)) -0.053076* -0.160249  5.64E-05* 

D(SBI(-1))  60.46305 -3584548 -0.239758 
D(SBI(-2))  217.6890  2.543233 -0.632964 
D(SBI(-3))  181.7787  3583.511 -0.454022 
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  D(IHSG) D(KURS) D(SBI) 
D(SBI(-4))  378.9552 -4733496  0.496501 
D(SBI(-5)) -3644644  1492.478  0.328812 
D(SBI(-6)) -1441781 -1523854  0.488439 

        
Sumber : Pengolahan Data      Keterangan: *)signifikan pada � = 5% 

 
 
4.6.  Analisis Perbandingan Periode Sebelum Krisis Global dan Periode krisis 

Global. 
 
4.6.1. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan 
 
Secara umum pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan pada periode 
sebelum krisis dipengaruhi oleh pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan 
satu hari sebelumnya,  pergerakan nilai kurs Rupiah terhadap US Dollar (1,2, 3, 
4, 5, dan 6 hari sebelumnya), perubahan suku bunga SBI (1, dan 2 hari 
sebelumnya). 
 
Pada Periode Krisis Global Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan 
dipengaruhi oleh perubahan Indeks Harga Saham Gabungan (1hari 
sebelumnya) perkembangan nilai Kurs Rupiah terhadap US Dollar (6 hari 
sebelumnya). 
 
Dari kajian 2 periode tersebut dapat disimpulkan bahwa Indeks Harga Saham 
Gabungan dipengaruhi oleh pergerakan Nilai Kurs Rupiah terhadap US Dollars. 
 
4.6.2. Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollars 
  
Pada periode sebelum krisis, pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap US Dollars 
dipengaruhi oleh perubahan nilai suku bunga SBI (1,2,3,4, dan 5 hari 
sebelumnya), sedangkan pada periode krisis global, pergerakan nilai tukar 
Rupiah terhadap US Dollars secara statistik tidak dipengaruhi oleh perubahan 
nilai suku bunga SBI dan Indeks Harga Saham Gabungan. Hal ini menunjukkan 
pada periode krisis global pergerakan nilai tukar Rupiah terhadap Us Dollar 
dipengaruhi oleh faktor lain di luar nilai suku bunga SBI dan IHSG. 
 
4.6.3. Perubahan Tingkat Suku Bunga SBI 
 
Perubahan tingkat suku bunga SBI ternyata tidak dipengaruhi secara statistik 
oleh pergerakan nilai tukar Rupiah Terhadap US Dollar dan Indeks Harga 
Saham Gabungan pada periode sebelum krisis global. 
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Pada periode krisis global, perubahan tingkat suku bunga SBI dipengaruhi oleh 
perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan (1,2,3,4, 5, dan 6 hari 
sebelumnya), perkembangan nilai Kurs Rupiah terhadap US Dollar (2,4,5, 6 hari 
sebelumnya). Hal ini menunjukkan bahwa pada periode krisis global 
perkembangan nilai kurs dan pasar saham indonesia mempengaruhi tingkat 
penentuan suku bunga oleh Bank Indonesia. 
 
V. KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1. Kesimpulan 
 
Berdasarkan hasil pembahasan melalui model Vector Auto Regressive (VAR), 
dan membandingkan periode penelitian menjadi 2 bagian, yaitu periode 
sebelum krisis global selama 46 hari sejak tanggal 21 Juli 2008 - 20 September 
2008, dan periode krisis global selama 46 hari sejak tanggal 22 September 2008 – 
20 November 2008, dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu: 
 

1. Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan dipengaruhi oleh 
pergerakan Nilai Kurs Rupiah terhadap US Dollars, baik pada periode 
sebelum krisis global maupun periode krisis global, sedangkan tingkat 
suku bunga SBI berpengaruh terhadap IHSG  pada periode sebelum 
krisis global sedangkan pada periode krisis global secara statistik tidak 
berpengaruh. 

 
2. Pergerakan Nilai Tukar Rupiah terhadap US Dollars dipengaruhi oleh 

perubahan nilai suku bunga SBI pada periode sebelum krisis global, 
sedangkan pada periode krisis global secara statistik tidak dipengaruhi 
oleh perubahan nilai suku bunga SBI. 

 
3. Perubahan Tingkat Suku Bunga SBI ternyata secara statistik tidak 

dipengaruhi oleh pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan dan 
pergerakan Nilai Kurs Rupiah terhadap US Dollars pada periode 
sebelum krisis, sedangkan pada periode krisis global perkembangan 
Indeks Harga Saham Gabungan dan Nilai Kurs Rupiah terhadap US 
Dollars berpengaruh terhadap perubahan tingkat suku bunga SBI. 

 
5.2. Saran 
 
Untuk penelitian lebih lanjut penulis mengajukan saran-saran antara lain: 
 

1. Penelitian ini hanya menggunakan variabel tertentu (IHSG, SBI, KURS) 
dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap pengambilan kebijakan 
dibidang nilai tukar dan capital market. Oleh sebab itu masih ada 
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peluang bagi penelitian selanjutnya untuk menggunakan vaiabel yang 
lain yang lebih memungkinkan. 

 
2. Melihat keterbatasan data, periode penelitan dapat dilakukan dengan 

runtun waktu yang berbeda dan lebih panjang, sehingga hasil observasi 
yang digunakan lebih baik dan lebih akurat. 
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