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Abstrack
Human Resources (HR) are often the sharpest spotlight in implementing government, regarding
readiness, number, education, and professionalism. The implementation of good governance is
needed to support the readiness of a solid apparatus. The purpose of this study was to analyze
the influence of leadership and work motivation on satisfaction and performance of employees
of Korwil II Malang, East Java Province. This research is an explanatory research which is used
to find out the causal relationship between variables through hypothesis testing. The population
of this study were 32 labor inspectors of the Regional Coordinator of Malang Regional Office
II. East Java. While the sample used in this study using saturated sampling is a sampling
technique if all members of the population are used as samples. The statistical analysis used
is Path Analysis. The results of this study indicate that leadership and motivation influence
employee satisfaction and performance and job satisfaction can mediate the influence of
leadership and motivation on employee performance. The Head of the Manpower Supervisor of
Malang Regional Office II of East Java Province, in improving his leadership, needs to use a
participatory leadership approach and employees need to be given extrinsic motivation such
as being given the opportunity to achieve achievements, be given awards and given the same
as colleagues to get promotion.
Keywords: leadership, work motivation, job satisfaction and employee performance

PENDAHULUAN
Pengawasan ketenagakerjaan merupakan fungsi kemasyarakatan dari administrasi yang
memastikan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan di tempat kerja. Tujuan utamanya adalah
meyakinkan para mitra sosial mengenai perlunya meninjau aturan ketenagakerjaan di tempat
kerja dan kepentingan mereka dalam hal ini, melalui pencegahan, pendidikan, dan apabila
penting, tindakan penegakkan hukum. Sejak penunjukkan pengawas ketenagakerjaan pertama di
Inggris pada 1833, pengawasan ketenagakerjaan pun terbentuk dihampir semua negara di dunia,
termasuk Indonesia.
Fenomena yang terjadi di Jawa Timur adalah masih belum efektifnya pelaksanaan
pengawasan ketenagakerjaan dengan indikator masih tingginya angka pelanggaran norma
ketenagakerjaan; belum terpenuhinya hak-hak pekerja dan tingginya angka absolut kecelakaan
kerja dan penyakit akibat kerja. Permasalahan ini disebabkan 1) Kurang memadainya jumlah
pegawai pengawas ketenagakerjaan bila dibandingkan dengan objek pengawasan yang
cenderung meningkat. 2) Kurang memadainya kualitas pegawai pengawas ketenagakerjaan baik
teknis, juridis maupun sikap mental bila dibandingkan dengan tuntutan teknologi, sikap kritis
dari pihak pekerja maupun pengusaha. 3) Belum memadainya struktur organisasi pengawasan
ketenagakerjaan di Provinsi sehingga kurang mampu mengantisipasi permasalahan
ketenagakerjaan di daerah. 4) Sistem Informasi dan pelaporan pelaksanaan pengawasan
│Hal. 1
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ketenagakerjaan belum berjalan sebagaimanamestinya sehingga kurang akurat ketersediaan data
dan 5) Terbatasnya ketersediaan anggaran dan peralatan dibidang pengawasan ketenagakerjaan
sehingga kurang optimalnya pelaksanaan kegiatan pengawasan.
Berdasarkan permasalahan tersebut, peran sumber daya manusia yang berkualitas
sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Menurut Panggabean (2004), pentingnya
keberadaan sumber daya manusia dalam sebuah organisasi bukan hanya terkait dengan peran
strategisnya dalam menentukan dinamika organisasi, namun lebih dari itu sumber daya manusia
sebagai sebuah entitas organisasi yang memiliki keunikan yaitu sebagai aset organisasi
sementara disisi lainnya sebagai pengelola dari aset lainnya. Secara umum kinerja pegawai
dapat dipengaruhi oleh faktor individu pegawai dan faktor organisasi. Melalui manajemen sumber
daya manusia aspek kinerja dapat lebih diarahkan secara efektif dan efisien khususnya berkaitan
dengan tujuan organisasi.
Kinerja sebagai fungsi interaksi antara kemampuan atau ability (A), motivasi atau
motivation (M) dan kesempatan atau opportunity (O), yaitu kinerja = ƒ (A x M x O). Artinya:
kinerja merupakan fungsi dari kemampuan, motivasi dan kesempatan. Dengan demikian, kinerja
ditentukan oleh faktor-faktor kemampuan, motivasi dan kesempatan. Kesempatan kinerja adalah
tingkat-tingkat kinerja yang tinggi yang sebagian merupakan fungsi dari tiadanya rintanganrintangan yang mengendalikan karyawan itu. Meskipun seorang individu mungkin bersedia dan
mampu, bisa saja ada rintangan yang menjadi penghambat.
Tercapainya tujuan perusahaan hanya dimungkinkan karena upaya para pelaku yang
terdapat dalam perusahaan untuk berkinerja dengan baik. Kinerja perorangan (individual
performance) dengan kinerja lembaga (institutional performance) atau kinerja perusahaan
(corporate performance) terdapat hubungan yang erat. Dengan perkataan lain apabila kinerja
karyawan baik maka kemungkinan besar kinerja perusahaan juga baik. Kinerja seorang karyawan
akan baik apabila karyawan mempunyai keahlian yang tinggi, bersedia bekerja karena gaji atau
diberi upah sesuai dengan perjanjian dan mempunyai harapan (expectation) masa depan lebih
baik. Dengan demikian diperlukan adanya penilaian kinerja yang efektif untuk mencapai
peningkatan kinerja yang diinginkan.
Kinerja karyawan sangat mempengaruhi tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan.
Oleh karena itu, setiap perusahaan perlu melakukan penilaian atau evaluasi kerja karyawannya.
Robbins (2006) mengajukan 3 kriteria yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja: (1)
Kualitas kerja adala suatu standar persyaratan minimum yang harus dipenuhi agar seorang
karayawan bisa menjalankan pekerjaannya dengan baik. Menurut Dessler (2007) kualitas kerja
karayawan dapat tercapai apabila para pegawai dapat memenuhi kebutuhan mereka yang
penting dapat bekerja dalam organisasi., (2) Kuantitas kerja adalah jumlah kerja yang
dilaksanakan oleh seseorang pegawai dalam suatu periode tertentu. Hal ini dapat dilihat dari
hasil kerja pegawai dalam kerja penggunaan waktu tertentu dan kecepatan dalam menyelesaikan
tugas dan tanggung jawabnya.” Dengan demikian kuantitas kerja dapat dilihat dari jumlah kerja
dan penggunaan waktu. Jumlah kerja adalah banyaknya tugas pekerjaanya, dapat dikerjakan.
Penggunaan waktu adalah banyaknya waktu yang digunakan dalam menyelesaikan tugas dan
pekerjaan., (3) Sikap kerja adalah sebagai tindakan yang akan diambil karyawan dan kewajiban
yang harus dilaksanakan sesuai dengan tanggung jawab yang hasilnya sebanding dengan usaha
yang dilakukan. Sikap kerja dapat dijadikan indikator dalam sebuah pekerjaan dapat berjalan
lancar atau tidak, masalah antar karyawan ataupun atasan dapat mengakibatkan terabaikannya
sikap kerja.
Secara teoritis suatu organisasi akan berhasil dan mencapai kinerja tertentu, jika
organisasi tersebut dapat memberikan motivasi individu-individu dalam organisasi, sehingga
menumbuhakan kreativitas dan inisiatif. Kinerja pegawai banyak didukung oleh kombinasi
kemampuan kepemimpinan, motivasi dan kepuasan kerja para anggota organisasi. Thoha (2004)
menyatakan bahwa suatu organisasi akan berhasil atau bahkan gagal sebagian besar ditentukan
oleh faktor kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan faktor yang sangat penting dalam
│Hal. 2
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mempengaruhi prestasi organisasi karena kepemimpinan merupakan aktivitas yang sangat utama
untuk mencapai tujuan organisasi. Pada umumnya kepemimpinan didefinisikan sebagai suatu
proses mempengaruhi aktivitas dari individu atau kelompok untuk mencapai tujuan dalam situasi
tertentu.
Menurut Robbins (2006), kepemimpinan menyangkut penanganan perubahan, para
pemimpin menetapkan arah dengan menyusun satu visi masa depan, menyatukan orang-orang
dengan mengkomunikasikan visi dan mengilhami agar mampu mengatasi rintangan-rintangan.
Robbins (2006) mendefinisikan kepemimpinan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi
kelompok menuju pencapaian sasaran. Pemimpin dapat muncul dari dalam kelompok sekaligus
melalui pengangkatan formal untuk memimpin kelompok. Kepemimpinan dalam setiap organisasi
berbeda tergantung pada spesifikasinya. Perbedaan ini disebabkan oleh jenis organisasi, situasi
sosial dalam organisasi dan jumlah anggota kelompok dalam organisasi tersebut. Peran dari
manajemen organisasi dapat diidentifikasikan sebagai membangun suatu kebijakan dalam
organisasi, membangun dan menyebar tujuan dari kebijakan, menyediakan sumber daya yang
ada, menyediakan pelatihan orientasi pada permasalahan dan menstimulasi pengembangan atau
kemajuan dari organisasi (Juran dan Gyrna, 1993).
Kepemimpinan adalah suatu proses dimana pimpinan mempengaruhi kelompok untuk
mencapai tujuan organisasi (Luthans, 2002). Hal tersebut sesuai dengan pendapat Dubrin (2001)
menyatakan bahwa kepemimpinan merupakan kemampuan untuk menanamkan keyakinan dan
memperoleh dukungan dari anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yukl (2005)
mengungkapkan kepemimpinan meliputi memotivasi bawahan dan menciptakan kondisi yang
menyenangkan dalam melaksanakan pekerjaan, kepemimpinan berusaha untuk membuat
perubahan dalam organisasi dengan (1) menyusun visi masa depan dan strategi untuk membuat
perubahan yang dibutuhkan, (2) mengkomunikasikan dan memperjelas visi, dan (3) memotivasi
dan member inspirasi kepada orang lain untuk mencapai visi itu, dan kepemimpinan sebagai
hubungan pengaruh ke berbagai arah antara pemimpin dan bawahannya yang mempunyai tujuan
yang sama dalam mencapai perubahan yang sebenarnya.
Penelitian yang dilakukan Campbell, (1977) dalam Yulk (2005), kepemimpinan akan
tergantung pada seberapa luas tujuan para peneliti. Maka dari itu, kepemimpinan salah satu
upaya untuk menentukan bagaimana mereka dipilih, mengetahui apa yang mereka lakukan,
untuk mengetahui mengapa mereka efektif atau menentukan apakah mereka dibutuhkan.
Konsekuensinya sangat sulit bila hanya menggunakan satu definisi kepemimpinan yang cukup
umum sehingga mampu mengakomodasikan berbagai makna ini dan cukup sepesifik sehingga
mampu berfungsi sebagai operasional variabel.
Penerapan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan karakteristik organisasi merupakan
modal utama bagi kesuksesan penyelenggaraan organisasi tersebut, yang pada akhirnya dapat
membentuk citra yang dapat menumbuhkan bahkan meningkatkan kepercayaan masyarakat (Lok
& Crawford, 2004). Fernandez dan Perry (2010) menunjukkan bahwa kepemimpinan yang
terintegrasi dalam sektor publik dapat memperbaiki kinerja organisasional. Gaya kepemimpinan
terintegrasi secara positif berhubungan dengan kinerja. Yousef (2000) menyimpulkan bahwa
kepemimpinan partisipatif atau konsultatif menjadikan karyawan lebih merasa terikat dengan
organisasinya, lebih puas dengan pekerjaan mereka, dan mempunyai kinerja yang lebih tinggi.
Elenkov (2002) menunjukan bahwa kepemimpinan secara langsung dan positif berpengaruh
terhadap kinerja. Selanjutnya, penelitian Shen dan Chen (2007) menguji tentang hubungan
kepemimpinan, kepercayaan tim dan kinerja tim. Hasilnya menunjukkan bukti empiris bahwa
kepemimpinan memberikan dampak positif kepada kepercayaan dan kinerja tim. Artinya
pemimpin adalah seorang yang memiliki kekuatan, kemampuan, kewibawaan, dan kekuasaan
untuk menggerakkan anggota dalam satu tim untuk melakukan usaha bersama guna mencapai
sasaran yang diinginkan, yaitu dapat meningkatkan kinerja tim dalam suatu organisasi.
Hasil berbeda ditunjukan oleh Ogbonna dan Harris (2000) bahwa gaya kepemimpinan
tidak berhubungan secara langsung dengan kinerja. Begitu juga, penelitian yang dilakukan
│Hal. 3
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Nurwati, Margono, dan Surachman (2012) menyimpulkan bahwa kepemimpinan tidak memiliki
pengaruh terhadap kinerja dan perilaku kerja pegawai negeri sipil yang berada pada 33 Satuan
Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Propinsi Sulawesi Tenggara.
Variabel motivasi juga menjadi salah satu prediktor bagi kinerja pegawai. Pendekatan
yang digunakan dalam memberikan motivasi pada pegawai perlu memperhatikan karakteristik
pegawai yang bersangkutan. Robbins (2006) mendefinisikan motivasi sebagai kesediaan untuk
melakukan upaya yang tinggi kearah tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan
upaya itu untuk memenuhi suatu kebutuhan individu. Motivasi berasal dari kata “movere” dalam
bahan latin yang artinya bergerak. Berbagai hal yang biasanya terkandung dalam definisi tentang
motivasi antara lain keinginan, harapan, kebutuhan, tujuan, sasaran, dorongan, dan insentif
(pemberian tambahan) Dharma (2006). Sedangkan Widjaja (2006) berpendapat bahwa daya
dorong yang ada di dalam diri seseorang sering disebut motif. Studi yang dilakukan oleh
Jurkeiwick (2001) membandingkan antara karyawan dan supervisor sektor publik dan swasta
memberikan hasil yang berbeda. Pada pegawai sektor publik lebih cendrung motivasi kerja
mereka disebabkan oleh adanya kestabilan dan keamanan dalam bekerja di masa mendatang
sebagai faktor utama yang berpengaruh. Sedangkan untuk karyawan sektor swasta motivasi
mereka bekerja sangat dipengaruhi oleh tingginya gaji yang mereka peroleh dan kesempatan
untuk meraih jenjang yang lebih tinggi.
Kuat lemahnya motivasi kerja seseorang menentukan baik tidaknya kinerja individu
tersebut. Hal ini dikemukakan oleh Anoraga (1993) bahwa suatu pekerjaan dalam hubungannya
dengan pencapaian kinerja akan sangat dipengaruhi oleh motivasi yang mendasari manusia
untuk melakukan pekerjaan. Hasil kajian empiris tentang pengaruh motivasi kerja terhadap
kinerja pegawai dilakukan oleh Koesmono (2005), Suprayitno dan Sukir (2007), Oluseyi .A and
Hammed, T. Ayo (2009) dan Ekaningsih, (2012) menemukan bukti bahwa motivasi berpengaruh
terhadap kinerja karyawan. Hasil yang berbeda ditunjukan oleh Brahmasari dan Suprayetno,
(2008) bahwa motivasi tidak berpengaruh terhadap prestasi kerja pegawai.
Hasil kajian pengaruh kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kinerja pegawai
menunjukan hasil yang belum konsisten atau adanya research gap sehingga menimbulkan
adanya peluang yang menarik untuk dilakukan kajian guna mengisi kekosongan dan celah
penelitian dengan menambah variabel intervening atau mediasi yaitu kepuasan kerja.
Luthan (2002) mengungkapkan bahwa kepuasan kerja adalah hasil persepsi karyawan
tentang seberapa baik pekerjaan seseorang memberikan segala sesuatu yang dipandang sebagai
sesuatu yang penting melalui hasil kerjanya. Karyawan akan merasa puas apabila dapat
melakukan pekerjaan dengan baik dan maksimal sesuai hasil kerjanya.Robbins (2006)
berpendapat bahwa kepuasan kerja adalah merujuk dari sikap umum individu terhadap
pekerjaannya. Seseorang dengan tingkat kepuasan yang tinggi, mengindikasikan sikap positif
terhadap pekerjaannya. Sebaliknya seseorang yang tidak puas dengna pekerjaannya
mengindikasikan sikap yang negatif terhadap pekerjaannya. Davis dan Newstrom (2002)
mengemukakan bahwa kepuasan kerja sebagai rasa senang senang atau tidak senang, dalam
memandang suatu pekerjaan. Kepuasan terjadi apabila ada kesesuaian antara karakteristik
pekerjaan dan keinginan karyawan. Kepuasan pekerjaan mengekspresikan sejumlah kesesuaian
antara harapan seseorang tentang pekerjaan dan imbalan yang diberikan atas hasil pekerjaan
tersebut.
Menurut Crossman (2003) kepuasan kerja adalah emosi positif yang dihasilkan dari
perasaan nyaman setiap pegawai pada saat melaksanakan kerja. Davis dan Newstrom (2002),
menyatakan bahwa kepuasan adalah kesesuaian antara harapan seseorang dan imbalan yang
diberikan dari pekerjaan. Sementara itu, Rivai dan Mulyadi (2010) mengatakan bahwa kepuasan
adalah sesuatu yang bersifat individual. Setiap individu memiliki tingkat kepuasan yang berbedabeda sesuai dengan sistem nilai yag berlaku. Semakin tinggi penilaian terhadap kegiatan yang
dirasakan sesuai dengan keinginan individu, maka semakin tinggi kepuasan terhadap kegiatan
│Hal. 4

JEM

Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Journal Of Economics and Management
E-ISSN. 2614-4212 (Online), ISSN 1411-5794 (Cetak)
Volume 20, No. 3 – Oktober 2019

tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kepuasan merupakan evaluasi yang
menggambarkan seseorang atas perasaan sikap senang atau tidak senang dalam bekerja.
Seseorang yang memiliki kepuasan kerja tinggi akan memperlihatkan sikap yang positif
terhadap pekerjaannya, sedangkan seseorang yang tidak puas akan memperlihatkan sikap yang
negatif terhadap pekerjaan itu sendiri (Robbins, 2006). Menurut George dan Jones (2002),
kepuasan kerja adalah perasaan yang dimiliki oleh pegawai tentang kondisi tempat kerja merka
saat ini. Kepuasan kerja seorang pegawai tergantung karakteristik pegawai dan situasi pekerjaan.
Setiap pegawai akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda sesuai dengan sistem nilai yang
berlaku dalam dirinya. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan kepentingan
dan harapan pegawai tersebut maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakannya dan
sebaliknya.
Kepuasan kerja dapat ditingkatkan melalui kepemimpinan, dimana kepemimpinan
sebagai bentuk dari perilaku interaksi hubungan antara pemimpin dengan bawahan dapat
berpengaruh terhadap kepuasan kerja, dimana salah satu faktor yang menyebabkan tinggi
rendahnya kepuasan kerja akibat dari pola hubungan antara atasan dan bawahan. Bycio et al.
(1995) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional dan transaksional berhubungan
positif dengan peningkatan kepuasan kerja. Lok dan Crawford (2004) menemukan adanya
hubungan yang signifikan antara gaya inovatif dan gaya supportif dengan kepuasan kerja dan
komitmen organisasi. Begitu juga Griffith (2004) menunjukkan bahwa kepemimpinan
transformasional berhubungan secara langsung dengan kepuasan kerja karyawan
Matthews (2006) menemukan bahwa tingkat kepuasan dipengaruhi oleh motivasi
(lingkungan kerja fisik/tempat kerja yang baik, sistem penggajian yang adil, pengharapan,
peluang pengembangan karir, pekerjaan yang pantas). Sedangkan Borzago (2006) menemukan
bahwa faktor intrinsik dan sikap terhadap hubungan kerja yang paling berpengaruh terhadap
kepuasan kerja. Selanjutnya kepuasan kerja selalu dikaitkan dengan kinerja pegawai. Hal ini
berarti untuk dapat meningkatkan kinerja pegawai, organisasi harus mampu memenuhi dan
meningkatkan kepuasan kerja pegawainya. Ostroff (2003) menemukan bahwa ada hubungan
yang positif antara kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Penelitian yang dilakukan oleh
Laschinger, Finegen dan Shamian (2001) juga menemukan bahwa kepuasan kerja mempunyai
hubungan yang positif terhadap kinerja. Crossman dan Bassem (2003) menemukan bukti bahwa
kepuasan kerja mempunyai hubungan korelasi yang kuat terhadap peningkatan kinerja pegawai.
Semakin puas karyawan dalam bekerja, maka semakin meningkat kinerjanya.
METODE PENELITIAN
Penelitian kuantitatif berjenis eksplanatori ini dilakukan di Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Provinsi Jawa Timur yang melibatkan 32 orang pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
Korwil II Malang yang diambil secara sensus. Karena sampel diambil secara sensus maka jumlah
populasi dan sampel sama jumlahnya, sehingga dapat diistilahkan sampel jenuh. Menurut
Sugiyono (2006:83) sampling jenuh adalah teknik pengambilan sampel bila semua anggota
populasi digunakan sebagai sampel, yang menekankan pada pengujiaan teori-teori melalui
pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan
prosedur statistik. Data penelitian dikumpulkan secara langsung dari responden dengan
menyebarkan kuesioner kemudian data penelitian ini dianalisis dengan menggunakan Analisis
Jalur.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah 1) Kepemimpinan secara langsung
berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja; 2) Motivasi kerja secara langsung berpengaruh
signifikan terhadap kepuasan kerja; 3) Kepemimpinan secara langsung berpengaruh signifikan
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terhadap kinerja pegawai; 4) Motivasi kerja secara langsung berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pegawai; dan 5) Kepuasan kerja secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja
pegawai. Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini di sajikan pada Tabel 1 berikut.
Tabel 1. Pengaruh Antar Variabel
Hubungan
Kepemimpinan

Motivasi kerja

Kepemimpinan

Motivasi kerja

Kepuasan kerja

Sumber: Data Primer Diolah

Koefisien
Jalur
0.342
0.496
0.327
0.342
0.366

Kepuasan kerja
Kepuasan kerja
Kinerja pegawai
Kinerja pegawai
Kinerja pegawai

p-value

Keterangan

0.023
0.002
0.011
0.014
0.017

Signifikan
Signifikan
Signifikan
Signifikan
Signifikan

Hipotesis pengujian kepuasan kerja sebagai pemediasi pengaruh kepemimpinan dan
motivasi kerja terhadap kinerja pegawai disajikan pada Tabel 2 berikut.
Tabel 2. Pengaruh Antar Variabel Secara Langsung, Tidak Langsung dan Total

Hubungan
Kepemimpinan
 Kepuasan kerja
Motivasi kerja
 Kepuasan kerja
Kepemimpinan
 Kinerja pegawai
Motivasi kerja
 Kinerja pegawai
Kepuasan
 Kinerja pegawai
kerja
Sumber: Data Primer Diolah

Pengaruh Tidak
Langsung Melalui
Kepuasan kerja

Pengaruh
Langsung

Pengaruh
Total

0.342
0.496
0.327
0.342

(0.342)x(0.366)=0.125
(0.496)x(0.366)=0.182

0.342
0.496
0.452
0.524

0.366

-

0.366

Kepemimpinan Secara Langsung Berpengaruh Terhadap Kepuasan Kerja
Hasil penelitian menunjukan bahwa kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap
kepuasan kerja. Pengaruh signifikan tersebut memiliki nilai yang positif, yang artinya jika terjadi
peningkatan kesesuaian pada kepemimpinan maka akan meningkatkan kepuasan kerja. Suatu
organisasi yang berhasil dalam mencapai tujuannya serta mampu memenuhi tanggung jawab
sosialnya akan sangat tergantung pada para pimpinannya. Apabila pemimpin mampu
melaksanakan fungsi-fungsinya dengan baik, sangat mungkin organisasi tersebut akan dapat
mencapai sasarannya. Oleh karena itu suatu organisasi membutuhkan pemimpin yang efektif,
yang mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya atau anak buahnya. Jadi,
seorang pemimpin atau kepala suatu organisasi akan diakui sebagai seorang pemimpin apabila
ia dapat mempunyai pengaruh dan mampu mengarahkan bawahannya ke arah pencapaian
tujuan organisasi. maka pimpinan pada berbagai tingkatan organisasi dituntut untuk mampu
menentukan kebijakan yang dapat menterjemahkan perubahan lingkungan dan mendukung
rencana organisasi di masa akan datang agar mampu meningkatkan pencapaian tujuan
organisasi
Dalam memelihara kepuasan kerja pegawai, peran seorang pemimpin harus memiliki
strategi, dimana pimpinan terlebih dahulu harus memahami siapa bawahan yang dipimpinnya,
mengerti kekuatan dan kelemahan bawahannya, dan mengerti bagaimana cara memanfaatkan
kekuatan bawahan untuk mengimbangi kelemahan yang mereka miliki. Adanya penerapan
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kepemimpinan yang sesuai atau positif pada Pengawas Ketenagakerjaan Korwil II Malang Provinsi
Jawa Timur, maka akan menimbulkan kepuasan kerja. Kepemimpinan yang mampu memberikan
kepuasan kerja pegawai adalah pemimpin yang partisipatif yaitu pemimpin selalu bersama-sama
dalam membuat keputusan dan pimpinan melibatkan partipasi anggota dalam setiap kegiatan.
Secara empiris, hasil kajian ini memperluas kajian yang dilakukan oleh Bycio et al.
(1995) menunjukan bahwa kepemimpinan transformasional dan transaksional berhubungan positif
dengan peningkatan kepuasan kerja. Lok dan Crawford (2004) menemukan adanya hubungan
yang signifikan antara gaya inovatif dan gaya supportif dengan kepuasan kerja dan komitmen
organisasi. Begitu juga Griffith (2004) menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional
berhubungan secara langsung dengan kepuasan kerja karyawan.
Motivasi Kerja Secara Langsung Berpengaruh Terhadap Kepuasan Kerja
Hasil penelitian menunjukan bahwa motivasi kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap
kepuasan kerja. Pengaruh signifikan tersebut memiliki nilai yang positif, yang artinya jika terjadi
motivasi kerja maka akan meningkatkan kepuasan kerja pegawai. Hasil ini dapat dijelaskan
bahwa untuk memberikan kepuasan kerja, dibutuhkan sebuah dorongan atau motivasi motivasi
ekstrinsik, artinya pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Korwil II Malang Provinsi Jawa Timur akan
memiliki kepuasan atas pekerjaan apabila ditempat kerja, pegawai diberi kesempatan untuk
mencapai prestasi, ditempat kerja sering memberikan penghargaan kepada pegawai dan memiliki
peluang yang sama dengan rekan kerja untuk mendapatkan promosi jabatan.
Secara empiris, hasil kajian ini memperluas kajian yang dilakukan oleh Matthews (2006)
bahwa tingkat kepuasan dipengaruhi oleh motivasi (lingkungan kerja fisik/tempat kerja yang
baik, sistem penggajian yang adil, pengharapan, peluang pengembangan karir, pekerjaan yang
pantas). Sedangkan Borzaga (2006) menenukan bahwa faktor intrinsik dan sikap terhadap
hubungan kerja yang paling berpengaruh terhadap kepuasan kerja. Low et. al. (2000) dalam
penelitiannya terhadap 148 tenaga kerja terutama tenaga penjualan menemukan hasil motivasi
berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja. Ini berarti semakin tinggi motivasi para karyawan
akan semakin tinggi pula kepuasan kerja mereka peroleh. Disamping itu penelitian ini juga
menemukan hasil bahwa kepuasan kerja berpengaruh positif terhadap komitmen organisasi dan
komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap intention to leave.
Kepemimpinan Secara Langsung Berpengaruh Terhadap Kinerja Pegawai
Kinerja pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Korwil II Malang Provinsi Jawa Timur akan
meningkat tergantung pada para pimpinan. Apabila pimpinan mampu melaksanakan fungsifungsinya dengan baik, sangat mungkin Bidang Pengawasan Ketenagakerjaan Korwil II Malang
Provinsi Jawa Timur dapat mencapai sasarannya. Sebab itu, Bidang Pengawasan
Ketenagakerjaan Korwil II Malang Provinsi Jawa Timur membutuhkan pemimpin yang efektif,
yang mempunyai kemampuan mempengaruhi perilaku anggotanya. Jadi, seorang pemimpin akan
diakui sebagai seorang pemimpin apabila ia mempunyai pengaruh dan mampu mengarahkan
bawahannya ke arah pencapaian tujuan organisasi. Pada penelitian ini dapat diketahui bahwa
kepemimpinan memiliki pengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai Pengawas Ketenagakerjaan
Korwil II Malang Provinsi Jawa Timur. Pengaruh signifikan tersebut memiliki nilai yang positif,
yang artinya adalah jika pemimpin mampu menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai dengan
harapan bawahan maka akan meningkatkan kinerja pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Korwil
II Malang Provinsi Jawa Timur. Kepemimpinan yang diharapkan pegawai adalah kepemimpinan
partisipatif, artinya pegawai menghendaki pimpinan yang selalu bersama-sama dalam membuat
keputusan dan pimpinan melibatkan partipasi anggota dalam setiap kegiatan.
Mangkunegara (2009) menyatakan kinerja karyawan adalah hasil kerja secara kualitas
dan kuantitas yang dicapai oleh seorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dapat dikatakan bahwa kinerja karyawan adalah
prestasi kerja atau atau hasil kerja baik kualitas maupun kuantitas yang dicapai karyawan atau
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pegawai persatuan periode waktu dalam melaksanakan tugas kerjanya sesuai dengan tanggung
jawab yang diberikan kepadanya.
Berdasarkan uraian tersebut, secara teoritis, hasil kajian ini menguatkan pendapat yang
dikemukakan oleh Menon (2002) bahwa pemimpin seringkali dianggap sebagai faktor terpenting
dari keberhasilan atau kegagalan organisasi, demikian juga keberhasilan atau kegagalan suatu
organisasi baik yang berorientasi bisnis maupun publik, biasanya dipersepsikan sebagai
keberhasilan atau kegagalan pemimpin. Kepemimpinan yang sangat strategis dan penting bagi
pencapaian visi, misi dan tujuan suatu organisasi, merupakan salah satu motif yang mendorong
manusia untuk selalu menyelidiki seluk-beluk yang terkait dengan kepemimpinan.
Secara empiris, hasil kajian ini memperluas kajian yang dilakukan oleh Fernandez dan
Perry (2010) menunjukkan bahwa kepemimpinan terintegrasi dalam sektor publik dapat
memperbaiki kinerja organisasional. Gaya kepemimpinan terintegrasi secara positif berhubungan
dengan kinerja. Yousef (2000) menyimpulkan bahwa kepemimpinan partisipatif atau konsultatif
menjadikan karyawan lebih merasa terikat dengan organisasinya, lebih puas dengan pekerjaan
mereka, dan mempunyai kinerja yang lebih tinggi. Elenkov (2002) menunjukan bahwa
kepemimpinan secara langsung dan positif berpengaruh terhadap kinerja. Selanjutnya, penelitian
Shen dan Chen (2007) menguji tentang hubungan kepemimpinan, kepercayaan tim dan kinerja
tim. Hasilnya menunjukkan bukti empiris bahwa kepemimpinan memberikan dampak positif
kepada kepercayaan dan kinerja tim. Artinya pemimpin adalah seorang yang memiliki kekuatan,
kemampuan, kewibawaan, dan kekuasaan untuk menggerakkan anggota dalam satu tim untuk
melakukan usaha bersama guna mencapai sasaran yang diinginkan, yaitu dapat meningkatkan
kinerja tim dalam suatu organisasi.
Motivasi Kerja Secara Langsung Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Pegawai
Dari hasil analisis data dan pengujian hipotesis menunjukan bahwa motivasi kerja
berpengaruh terhadap kinerja pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Korwil II Malang Provinsi Jawa
Timur. Motivasi seorang berasal dari kebutuhan, keinginan dan dorongan untuk bertindak demi
tercapainya kebutuhan atau tujuan. Hal ini menandakan seberapa kuat dorongan, usaha,
intensitas, dan kesediaannya untuk berkorban demi tercapainya tujuan. Dalam hal ini semakin
kuat dorongan atau motivasi dan semangat akan semakin tinggi kinerjanya.
Upaya untuk meningkatkan kinerja pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Korwil II Malang
Provinsi Jawa Timur, dibutuhkan sebuah dorongan atau motivasi motivasi ekstrinsik, artinya
pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Korwil II Malang Provinsi Jawa Timur akan memiliki kinerja
yang baik apabila pegawai diberi kesempatan untuk mencapai prestasi, diberi penghargaan dan
memiliki peluang yang sama dengan rekan kerja untuk mendapatkan promosi jabatan.
Secara teoritis, hasil kajian ini menguatkan pendapat yang dikemukakan oleh Robbins
(2006) mendefinisikan motivasi sebagai kesediaan untuk melakukan upaya yang tinggi kearah
tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi suatu
kebutuhan individu. Menurut Noegroho (2002) motivasi kerja adalah sesuatu yang menimbulkan
dorongan atau semangat kerja atau dengan kata lain motivasi merupakan suatu dorongan yang
diinginkan seseorang untuk melakukan tindakan guna memenuhi kebutuhannya.
Secara empiris, hasil kajian ini memperluas kajian yang dilakukan oleh Anogoro (1993)
bahwa suatu pekerjaan dalam hubungannya dengan pencapaian kinerja akan sangat dipengaruhi
oleh motivasi yang mendasari manusia untuk melakukan pekerjaan. Hasil kajian empiris tentang
pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja pegawai dilakukan oleh Koesmono (2005), Suprayitno
dan Sukir (2007), Oluseyi and Hammed, (2009) dan Ekaningsih, (2012) menemukan bukti bahwa
motivasi berpengaruh terhadap kinerja karyawan.
Kepuasan Kerja Secara Langsung Berpengaruh Signifikan Terhadap Kinerja Pegawai
Setiap pegawai memiliki dasar dan perilaku yang berbeda tergantung pada kepuasan
kerja. Menurut Crossman (2003) kepuasan kerja adalah emosi positif yang dihasilkan dari
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perasaan nyaman setiap pegawai pada saat melaksanakan kerja. Davis dan Newstrom (2002),
menyatakan bahwa kepuasan adalah kesesuaian antara harapan seseorang dan imbalan yang
diberikan dari pekerjaan.
Berdasarkan hasil kajian empiris, kepuasan kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja
pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Korwil II Malang Provinsi Jawa Timur. Pengaruh signifikan
tersebut memiliki nilai yang positif, yang artinya adalah jika terjadi peningkatan kepuasan kerja
maka akan meningkatkan kinerja pegawai Pengawas Ketenagakerjaan Korwil II Malang Provinsi
Jawa Timur.
Kajian ini dapat diinterpretasikan bahwa tingginya sikap maupun hasil kerja secara
kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya karena
peran kepuasan kerja seperti merasa terpuaskan jika diberi kebebasan oleh atasan dalam
mengerjakan pekerjaan dan atasan memberikan kesempatan untuk penyampaian ide-ide atau
masukan yang mungkin berguna.
Secara teoritis, hasil kajian ini menguatkan pendapat yang dikemukakan oleh Robbins
(2006) bahwa kepuasan kerja adalah merujuk dari sikap umum individu terhadap pekerjaannya.
Seseorang dengan tingkat kepuasan yang tinggi, mengindikasikan sikap positif terhadap
pekerjaannya. Sebaliknya seseorang yang tidak puas dengna pekerjaannya mengindikasikan
sikap yang negatif terhadap pekerjaannya.
Hasil kajian ini memperluas kajian yang dilakukan oleh Ostroff (2003) menemukan
bahwa ada hubungan yang positif antara kepuasan kerja dan kinerja pegawai. Penelitian yang
dilakukan oleh Laschinger, Finegen dan Shamian (2001) juga menemukan bahwa kepuasan kerja
mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja. Crossman dan Bassem (2003) menemukan
bukti bahwa kepuasan kerja mempunyai hubungan korelasi yang kuat terhadap peningkatan
kinerja pegawai. Semakin puas karyawan dalam bekerja, maka semakin meningkat kinerjanya.
Kepuasan Kerja Memediasi Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan
Hasil kajian menunjukan bahwa variabel kepuasan kerja dapat memediasi pengaruh
kepemimpinan terhadap kinerja pegawai. Artinya tingginya hasil kerja yang dicapai oleh seorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan penerapan gaya kepemimpinan yang
sesuai, karena pemimpin dapat menciptakan kepuasan kerja yang pada akhirnya berdampak
pada peningkatan kinerja pegawai. Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa kepemimpinan
partisipatif seperti pimpinan yang selalu bersama-sama dalam membuat keputusan dan pimpinan
melibatkan partipasi anggota dalam setiap kegiatan dapat menciptakan kepuasan kerja seperti
merasa terpuaskan jika diberi kebebasan oleh atasan dalam mengerjakan pekerjaan dan atasan
memberikan kesempatan untuk penyampaian ide-ide atau masukan yang mungkin berguna. Pada
saat kepuasan kerja terpenuhi maka kinerja pegawai akan meningkat yang ditunjukan dengan
meningkatkan kemampuan kerja sesuai dengan beban kerja dan dapat menyelesaikan pekerjaan
yang sesuai dengan diskripsi pekerjaan.
Kepuasan Kerja Memediasi Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai
Hasil kajian menunjukan bahwa variabel kepuasan kerja dapat memediasi pengaruh
motivasi kerja terhadap kinerja pegawai. Artinya, tingginya kinerja yang dicapai oleh seorang
pegawai dalam melaksanakan tugasnya karena motivasi ekstrinsik kerja yang dimiliki pegawai
seperti ditempat kerja diberi kesempatan untuk mencapai prestasi, adanya penghargaan kepada
pegawai dan ada peluang yang sama dengan rekan kerja untuk mendapatkan promosi jabatan.
Motivasi ekstrinsik kerja yang dimiliki pegawai akan berdampak pada kinerja seseorang
baik dari sisi sikap maupun dari hasil kerja secara kuantitas dan kualitas yang nantinya akan
berdampak pada kinerja institusi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
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KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian ini maka disimpulkan: (1)
Kepemimpinan secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja; 2) Motivasi
kerja secara langsung berpengaruh signifikan terhadap kepuasan kerja; 3) Kepemimpinan secara
langsung berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai; 4) Motivasi kerja secara langsung
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai; dan 5) Kepuasan kerja secara langsung
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Sesuai dengan hasil penelitian dan kesimpulan
yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat diberikan beberapa saran sebagai berikut: 1)
Pimpinan Pengawas Ketenagakerjaan Korwil II Malang Provinsi Jawa Timur, dalam meningkatkan
kepemimpinannya, perlu menggunakan pendekatan kepemimpinan partisipasif yaitu selalu
bersama-sama pegawai dalam membuat keputusan dan melibatkan partipasi pegawai dalam
setiap kegiatan., 2) Pegawai perlu diberi motivasi ekstrinsik seperti diberi kesempatan untuk
mencapai prestasi, diberi penghargaan dan diberi yang sama dengan rekan kerja untuk
mendapatkan promosi jabatan., 3) Untuk penelitian selanjutnya yang menggunakan tema yang
sama dengan penelitian ini, disarankan perlu melakukan kajian terhadap variabel-variabel yang
belum termuat dalam penelitian ini, seperti lingkungan kerja maupun kompensasi, sehingga akan
menghasilkan kajian yang lebih sempurna., 4) Untuk penelitian selanjutnya dapat menguji kinerja
pengawas ketenagakerjaan Provinsi Jawa Timur.
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Abstrak
Penelitian survei yang dilakukan di 4 Kantor Cabang Surabaya Raya ini bertujuan
untuk menganalisis pengaruh kompetensi dan kompensasi terhadap kualitas pelayanan
dimediasi oleh kepuasan kerja pegawai BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Surabaya Raya.
Sampel penelitian melibatkan 122 orang yang diambil secara sensus, kemudian data
terkumpul dengan menyebarkan kuesioner dan dianalisis secara statistik dengan
menggunakan teknik Path analysis dibantu dengan aplikasi SPSS 22. Hasil dari penelitian ini
antara lain: (1) Kompetensi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap
variabel kepuasan kerja di BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya. (2) Kompensasi secara
langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan kerja di BPJS
Ketenagakerjaan Surabaya Raya dengan memperoleh peringkat pengaruh terbesar dari lainnya.
(3) Kompetensi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas
pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya. (4) Kompensasi secara langsung
mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan di BPJS
Ketenagakerjaan Surabaya Raya. (5) Kepuasan kerja secara langsung berpengaruh positif dan
signifikan terhadap variabel kualitas pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya. (6)
Kompetensi dengan mediasi kepuasan kerja secara tidak langsung berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kualitas pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya., dan (7)
Kompensasi dengan mediasi kepuasan kerja secara tidak langsung berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kualitas pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya.
Kata kunci: kualitas pelayanan, kompetensi, kompensasi, kepuasan kerja

PENDAHULUAN
Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 24 tahun 2011, maka sejak 1 Januari
2014 PT. Jamsostek (Persero) bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Sebagai Badan Hukum Publik yang berfungsi untuk
menyelenggarakan program Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan memiliki Visi menjadi Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial kebanggaan bangsa, yang amanah, bertata kelola baik, serta
unggul dalam operasional dan pelayanan. Dalam mendukung Visi tersebut, maka diperlukan
adanya peningkatan Kualitas Pelayanan dengan meningkatkan Sumber Daya Manusia melalui
kompetensi, kompensasi yang menghasilkan kepuasan kerja pada Sumber Daya Manusia
(SDM).
BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya memperoleh realisasi kepesertaaan aktif tenaga
kerja dan kepesertaan badan usaha dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Peningkatan
kepesertaan badan usaha dan tenaga kerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1 yang
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menjelaskan bahwa pada kepesertaan badan usaha BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya
mengalami kenaikan pada tahun 2017 sejumlah 3.728 atau 42% dari pencapaian tahun
sebelumnya yaitu 8.853 badan usaha dan 22.489 tenaga kerja atau mengalami kenaikan 4%
dari pencapaian tahun sebelumnya yaitu 512.518 tenaga kerja. Pada tahun 2018 pencapaian
kepesertaan badan usaha sejumlah 16.416 atau mengalami peningkatan sebesar 30% dari
pencapaian tahun sebelumnya yaitu 12.581 badan usaha dan 574.848 tenaga kerja aktif atau
7% dari pencapaian tahun sebelumnya yaitu sejumlah 535.007 tenaga kerja.
Tabel 1. Jumlah Kepesertaan Tahun 2016 – 2018 di BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Surabaya Raya
Kepesertaan / tahun
Kenaikan
Uraian
No
Kepesertaan
2016
2017
2018
2016-2017 2017-2018
1.
Badan Usaha
8.853
12.581
16.416
42 %
30 %
2.
Tenaga Kerja
512.518
535.007
574.848
4 %
7 %
Sumber: Data kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya (2018)
Dengan adanya peningkatan jumlah kepersertaan maka akan meningkat pula kasus
jaminan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Raya. BPJS Ketenagakerjaan sebagai
Badan Hukum Publik, mengutamakan pelayanan yang terbaik kepada peserta. Kualitas
pelayanan merupakan komponen penting yang harus diperhatikan dalam pelayanan. Istilah
kualitas pelayanan tentunya tidak dapat dipisahkan dari persepsi tentang kualitas. Beberapa
contoh pengertian kualitas menurut Tjiptono (1995) yang dikutip dalam Hardiyansyah
(2011:40) adalah: (1) Kesesuaian dengan persyaratan; (2) Kecocokan untuk pemakaian; (3)
Perbaikan Bekelanjutan; (4) Bebas dari kerusakan/cacat; (5) Pemenuhan kebutuhan pelanggan
sejak awal dan setiap saat; (6) Melakukan segala sesuatu secara benar; (7) sesuatu yang
bisa membahagiakan pelanggan. Menurut Sampara (1999) dalam Hardiyansyah (2011:35),
mengemukakan bahwa kualitas pelayanan adalah pelayanan yang diberikan kepada pelanggan
sesuai dengan standar pelayanan yang telah dibakukan dalam memberikan pelayanan sebagai
pembakuan pelayanan yang baik. Sementara itu menurut Ibrahim (2008:22) dalam
Hardiyansyah (2011:40), kualitas pelayanan publik merupakan suatu kondisi dinamis yang
berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan dimana penilaian
kualitasnya ditentukan pada saat terjadi pemberian pelayanan publik tersebut. Menurut
Goetsch dan Davis dalam Hardiyansyah (2011:36), menyatakan bahwa:
“Kualitas pelayanan adalah sesuatu yang berhubungan dengan terpenuhinya
harapan/kebutuhan pelanggan, dimana pelayanan dikatakan berkualitas apabila
dapat menyediakan produk dan jasa (pelayanan) sesuai dengan kebutuhan dan
harapan pelanggan.”.
Sebagaimana dikemukakan oleh Trigono dalam Hardiyansyah (2011:94), bahwa
pelayanan yang terbaik yaitu: Melayani setiap saat, secara tepat dan memuaskan, berlaku
sopan, ramah dan menolong serta profesional, bahwa kualitas ialah standar yang harus
dicapai oleh seseorang/kelompok/lembaga/organisasi mengenai kualitas sumber daya
manusia, kualitas cara kerja atau produk yang berupa barang dan jasa.
Jadi kualitas pelayanan publik adalah totalitas dari kemampuan pihak penyelenggara
pelayanan dalam memberikan pelayanan akan produk (barang atau jasa) maupun pelayanan
administrasi kepada pelanggan/masyarakat, yang dapat memenuhi kebutuhan dan dapat
memberikan kepuasan kepada pelanggan berdasarkan kesesuaian dengan harapan dan
kenyataan yang diterima oleh pelanggan/masyarakat
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Sehingga manajemen perlu untuk meningkatkan pelayanan yang memanfaatkan
teknologi dan Sumber Daya Manusia (SDM). Peningkatan jumlah kasus pelayanan dapat
dijelaskan pada tabel 2 sebagai berikut:
Tabel 2. Jumlah Kasus Pelayanan Tahun 2016 – 2018 di BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Surabaya Raya
Uraian
Kenaikan
Kasus / tahun
/penurunan
No. Kasus
Pelayanan
2016
2017
2018
2016-2017
2017-2018
Jumlah
1.
56.168
52.758
65.292
- 6 %
23 %
Kasus
Jumlah
546.217.39 606.058.29
2.
737.121.154.686
10 %
21 %
Jaminan
8.505
3.523
Sumber: Data pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya (2018)
Hasil di atas menggambarkan bahwa adanya fluktuasi tingkat jumlah pelayanan setiap
tahunnya, baik dari jumlah kasus maupun dari jumlah jaminan yang telah dibayarkan kepada
peserta. Tahun 2016 BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Raya melayani 56.168 kasus
dengan jumlah jaminan sejumlah Rp. 546.217.398.505,- Sedangkan pada tahun 2017 jumlah
kasus mengalami penurunan sejumlah 6 % akan tetapi terdapat kenaikan jumlah pembayaran
jaminan sejumlah Rp. 606.058.293.523,- atau meningkat 10% dari tahun 2016. Dan tahun
2018 jumlah kasus meningkat menjadi 65.292 atau 23 % dari jumlah sebelumnya yaitu
52.758 kasus pada tahun 2017 serta jumlah pembayaran jaminan juga mengalami kenaikan
yaitu Rp. 737.121.154.686,- atau meningkat 21 % dari tahun 2017. Kesimpulan dari tabel 2 di
atas bahwa jumlah kasus tidak mempengaruhi jumlah pembayaran jaminan yang sudah
dibayarkan kepada peserta. Artinya setiap 1 kasus dengan kasus yang lain terdapat
perbedaan nominal pembayaran jaminannya.
Sumber daya manusia adalah aset paling berharga pada organisasi Badan Hukum
Publik yaitu BPJS Ketenagakerjaan, karena perannya sebagai subyek pelaksana kebijakan dan
kegiatan operasional Badan. Sumber daya yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan harus
memenuhi kompetensi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dalam mendukung
optimalisasi pelayanan. Untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkompetensi harus
dikelola dan di manage dengan sebaik mungkin, sehingga sumber daya manusia dalam
sebuah Badan Publik atau perusahaan merasa nyaman dalam menjalankan tugasnya dan
mendapatkan hasil yang maksimal. Simamora (2006) menyatakan bahwa manajemen sumber
daya manusia (human resources management) adalah pendayagunaan, pengembangan,
penilaian, pemberian balas jasa, dan pengelolaan individu anggota organisasi atau kelompok
karyawan.
Keberadaan Pegawai BPJS Ketenagakerjaan sebagai unsur paling penting dalam
memberikan pelayanan kepada peserta yang profesional dan berkualitas di era globalisasi ini
yang serba kompetitif, BPJS Ketenagakerjaan diharapkan selalu meningkatkan pelayanan yang
optimal terhadap peserta. Seorang pegawai yang mendapatkan kepuasan kerja yang tinggi
dapat menghasilkan pelayanan yang optimal terhadap peserta. Dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya sehari-hari, seorang pegawai akan sangat terbantu dengan kompetensi yang
dimilikinya. Keadaan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Raya saat ini memiliki jenjang
pendidikan paling tinggi yaitu jenjang Stata 2. Jenjang pendidikan tersebut dapat dijelaskan
pada tabel 3 sebagai berikut:
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No.

Tabel 3. Jenjang pendidikan Pegawai di BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Surabaya Raya.
Strata 2
Bidang / Posisi Jabatan
Strata 1
Diploma 3

1.

Kepala Cabang

2.

Kepada Bidang

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Staf Pemasaran
Staf Pelayanan
Staf Keuangan
Staf Umum dan SDM
Staf Teknologi Informasi
Petugas Pengawasan dan Pemeriksaan
Jumlah

1
3
2
1
1

8

3
15
34
18
8
6
3
6
92

5
8
9

Total

22
122

Sumber Data: Kantor Cabang Surabaya Raya (2018)
Tabel di atas menggambarkan bahwa jenjang pendidikan yang ada di Kantor BPJS
Ketenagakerjaan Surabaya Raya dari total 122 pegawai jenjang Strata 2 berjumlah 8 pegawai
atau 6,5 %, jenjang Strata 1 dan 75,4 % dan jenjang Diploma 18% dari total jumlah
pegawai. Pada Pasal 2 Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor :PERDIR/36/122018
tentang Pola Pembiayaan Penyelenggaraan Program Pengelolaan dan Pengembagan
Kompetensi bahwa Program Pengelolaan dan Pengembangan Kompetensi meliputi : a)
program pengembagan karir; b) program pengembagan teknis; c) program persiapan pensiun
(Pre-retirement Development Program ); d) program pengembagan penyegaran; e) orientasi
persiapan kerja (OPK); f) Assestment Pegawai; g) future leader development program (FLDP).
Setiap pegawai mendapatkan kesempatan yang sama dalam berbagai hal mulai dari
penerimaan pegawai, melaksanakan tugasnya secara profesional, memperoleh kompensasi,
pendidikan dan jenjang karir sesuai dengan kompetensinya masing-masing tanpa membedakan
suku, agama, ras, golongan, gender dan kondisi fisik. BPJS Ketenagakerjaan menjamin tidak
terjadinya diskriminasi sehingga tercipta perlakuan yang adil dan jujur dalam mendorong
pegawai sesuai dengan potensi, kemampuan, pengalaman dan keterampilan masing-masing
untuk mencapai kepuasan kerja. BPJS Ketenagakerjaan merekrut, mempertahankan, dan
mengembangkan insan yang memiliki kemampuan dan kinerja excellence. Dengan demikian
BPJS Ketenagakerjaan berupaya melakukan proses pengelolaan SDM berdasarkan faktor
kemampuan (competency) untuk mendapatkan kualitas pelayanan yang diharapkan oleh
peserta.
Spencer dalam Moeheriono (2014:5) mengemukakan bahwa kompetensi adalah,
“Karakteristik yang mendasari seseorang berkaitan dengan efektivitas kinerja individu dalam
pekerjaannya atau karakteristik dasar individu yang memiliki hubungan kausal atau sebagai
sebab- akibat dengan kriteria yang dijadikan acuan, efektif, atau berkinerja prima atau
superior di tempat kerja.”. Menurut Boyatzis dalam Priansa (2014:253) mengemukakan bahwa
kompetensi merupakan, “Kapasitas yang ada pada seseorang yang bisa membuat orang
tersebut mampu memenuhi apa yang diisyaratkan oleh pekerjaan dalam suatu organisasi
sehingga organisasi tersebut mampu mencapai hasil yang diharapkan.” Menurut Wibowo
(2012) kompetensi merupakan, “Kemampuan melaksanakan pekerjaan atau tugas yang
didasari keterampilan maupun pengetahuan dan didukung oleh sikap kerja yang ditetapkan
oleh pekerjaan.” Kompetensi menunjukkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap tertentu dari
suatu profesi dalam ciri keahlian tertentu, yang menjadi ciri dari seorang profesional. Menurut
UU No.13 Tahun 2003 kompetensi adalah “Kemampuan kerja setiap individu yang mencakup
aspek pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang
ditetapkan.” Berdasarkan beberapa definisi para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa,
kompetensi adalah kemampuan kerja individu yang menjadi karakteristik mendasar dalam
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melakukan suatu pekerjaan tertentu yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan
sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Mc Clelland (dalam Sudarmanto, 2015:48), Kompetensi adalah karakteristik dasar
personal yang menjadi faktor penentu sukses tidaknya seseorang dalam mengerjakan suatu
pekerjaan atau situasi.” “Berbeda pendapat pada “Badan Kepegawaian Negara (dalam
Manullang, 2012:201), mendefinisikan kompetensi sebagai kemampuan dan karateristik yang
dimiliki seorang Pegawai Negeri sipil yang berupa pengetahuan, keterampilan, dan sikap
perilaku yang diperlukan dalam pelaksaan tugas jabatannya, sehingga Pegawai Negeri Sipil
tersebut dapat melaksanakan tugasnya secara propesional, efektif, dan efesien.” Kompetensi
merupakan faktor kunci penentu bagi seseorang dalam menghasilkan kinerja yang sangat
baik. Dalam situasi kolektif, kompetensi merupakan faktor kunci penentu keberhasilan suatu
organisasi atau perusahaan.
Selain kompetensi, kompensasi juga mempengaruhi kepuasan kerja pegawai.
Pemberian kompensasi yang sesuai akan memberikan perasaan puas dalam diri pegawai
yang diharapkan dapat mempengaruhinya untuk menunjukkan pelayanan yang baik. Pada
hakikatnya manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan memperoleh uang
atau materi. Begitu juga seorang pegawai mulai menghargai kerja keras dan semakin
menunjukkan loyalitas terhadap organisasi atau perusahaan dan dikarenakan yang demikian
organisasi atau perusahaan akan memberikan kompensasi. Menurut Hasibuan (2017:119)
Kompensasi adalah semua pendapatan yang berbentuk uang, barang langsung atau tidak
langsung yang diterima pegawai sebagai imbalan atas jasa yang diberikan kepada
perusahaan. Pembentukan sistem kompensasi yang efektif merupakan bagian penting dari
manajemen sumber daya manusia karena membantu menarik dan mempertahankan
pekerjaan–pekerjaan yang berbakat. Selain itu sistem kompensasi perusahaan memiliki dampak
terhadap kinerja strategis.
Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang
ketenagakerjaan bahwa upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam
bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang
ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan
perundang undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu
pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Kompensasi seringkali juga disebut
penghargaan dan dapat didefinisikan sebagai setiap bentuk penghargaan yang diberikan
kepada pegawai sebagai balas jasa atas kontribusi yang mereka berikan kepada organisasi
(Panggabean,2011).
Sistem kompensasi yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan didasarkan pada Grade
dan golongan serta masa kerja pegawai tersebut. Pada BPJS Ketenagakerjaan memberikan 2
jenis kompensasi yaitu kompensasi langsung berupa gaji, tunjangan-tunjangan, insentif dan
perjalanan dinas serta kompensasi tidak langsung berupa arusansi kesehatan maupun fasilitas
kantor yang memadai. Pemberian kompensasi langsung ini berdasarkan Grade dan golongan
pegawai struktural dan non struktural. Sistem pemberian kompensasi ini diharapkan dapat
memberikan kualitas pelayanan melalui kepuasan kerja pegawai. Menurut Badriyah (2015:227)
menyatakan bahwa kepuasan kerja merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk
mendapatkan hasil kerja yang optimal, ketika seseorang merasakan kepuasan dalam berkerja,
ia akan berupaya semaksimal mungkin dengan segenap kemampuan yang dimilikinya untuk
menyelesaikan tugas pekerjaannya. Dengan demikian, produktivitas dan hasil kerjanya akan
meningkat secara optimal.
Menurut Sunyoto (2012:210) Kepuasan kerja adalah keadaan emosional yang
menyenangkan atau tidak menyenangkan dimana para pekerja memandang pekerjaannya.
Menurut Bangun (2012:327) menyatakan bahwa dengan kepuasan kerja seorang karyawan
dapat merasakan pekerjaannya apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan untuk
dikerjakan. Handoko (2012:193) berpendapat kerpuasan kerja adalah keadaan emosional yang
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menyenangkan dan tidak menyenangkan dengan mana para karyawan memandang pekerjaan
mereka. Jadi, kepuasan kerja merupakan suatu keadaan dimana emosional seorang karyawan
dalam merasakan pekerjaannya apakah menyenangkan atau tidak menyenangkan.
Menurut Sutrisno (2014:73) kepuasan kerja menjadi masalah yang cukup menarik dan
penting, karena terbukti besar manfaatnya bagi kepentingan individu, industri dan masyarakat.
Menurut Badriyah (2015:227) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja
karyawan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu intrinsik dan faktor ekstrinsik.
Menurut Badriyah (2015:241) mengatakan bahwa kepuasan kerja karyawan sangat di
pengaruhi oleh berbagai faktor. Jika faktor pemuas tidak diperoleh oleh karyawan maka akan
muncul ketidakpuasan yang dapat memunculkan perilaku negatif karyawan. Untuk menghindari
konsekwensi perilaku negatif dari ketidakpuasan karyawan. Ada beberapa cara untuk
menghindari ketidakpuasan kerja, yakni: (1) Membuat pekerjaan menjadi menyenangkan, (2)
Pemberian gaji yang adil, (3) The Right man and the right place, dan (4) Menghindari
kebosanan dalam pengulangan pekerjaan.
Dari uraian latar belakang dapat disimpulkan bahwa kompetensi dan pemberian
kompensasi diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan
melalui kepuasan kerja pada setiap individu pegawai karena secara tidak langsung akan
memberikan pengaruh yang sangat besar pada Institusi dalam sebuah organisasi.

METODE PENELITIAN
Penelitian survei ini dilakukan di 4 Kantor Cabang Surabaya Raya seperti: (1) Kantor
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Tanjung Perak, (2) Kantor BPJS Ketenagakerjaan
Cabang Surabaya Karimunjawa. (3) Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Darmo,
dan (4) Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Rungkut, melibatkan 122 orang
sampel yang diambil dengan teknik sensus. Ssampling sensus menurut Sugiyono (2008:78),
adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi. Data penelitian terkumpul
dengan menyebarkan kuesioner penelitian kemudian data dianalisis secara statistik dengan
menggunakan teknik Path analysis dibantu dengan aplikasi SPSS 22.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Hasil uji analisis dalam analisis jalur (path analysis) ditunjukkan dengan hasil analisis
data tentang hubungan langsung antara variabel X1 (kompetensi) dan X2 (kompensasi)
terhadap variabel Z (kepuasan kerja) ditunjukkan dalam tabel 4 sebagai berikut :

Variabel

Standardized
Coefficients
(BETA)

X1

0,437

Tabel 4. Model 1
Ketentuan
Nilai
Nilai
Signifikan
SIG
(Α)
0,000
0,05

X2

0,212

0,011

0,05

Keterangan
Positif dan signifikan
Positif dan signifikan

Sumber: Data primer diolah, tahun 2019
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Dari uji pengaruh langsung ditunjukkan hasil persamaan model 1 sebagai berikut:
Z = 0,437X1 + 0,212X2
Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa: (1) Adanya hubungan positif dan
signifikan antara X1 (kompetensi) dengan Z (kepuasan kerja)., (2) Adanya hubungan positif
dan signifikan antara X2 (kompensasi) dengan Z (kepuasan kerja). Hasil uji analisis dalam
analisis jalur (path analysis) ditunjukkan dengan hasil analisis data tentang hubungan tidak
langsung antara variabel X1 (kompetensi) dan X2 (kompensasi) terhadap variabel Y (kualitas
pelayanan) dengan Z (kepuasan kerja) sebagai variabel mediasi ditunjukkan dalam tabel 5
sebagai berikut:
Tabel 5. Model 2
Ketentuan
Nilai
Nilai
Signifikan
sig
(α)

Variabel

Standardized
Coefficients
(BETA)

X1

0,338

0,000

0,05

Positif dan

X2

0,266

0,001

0,05

Positif dan signifikan

Z

0,240

0,004

0,05

Positif dan signifikan

Keterangan

signifikan

Sumber: Data primer diolah, tahun 2019
Dari uji pengaruh tidak langsung ditunjukkan hasil persamaan model 2 sebagai berikut:
Y = 0,338X1 + 0,266X2 + 0,240Z
Dari persamaan model 1 dan persamaan model 2 ditunjukkan dalam gambar analisis jalur
(path analysis) sebagai berikut :
0,338

Kompetensi
(X1)

0,240
0,437

0,266
Kepuasan Kerja
(Z)

Kompensasi
(X2)

0,444

0,320
Kualitas Pelayanan
(Y)

0,212
Gambar 1. Analisis Jalur
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Untuk lebih jelasnya adanya hubungan langsung dan
ditunjukkan pada tabel 6 sebagai berikut:
Pengaruh
Pengaruh
Nilai
Variabel
tidak
Pengaruh Total
langsung
Signifikan
langsung

tidak

langsung

dapat

Kesimpulan/Hasil
Hipotesis

X1 – Z

0,437

0,437

0,000

Positif dan signifikan

X2 – Z

0,212

0,212

0,011

Positif dan signifikan

X1 – Y

0,338

0,338

0,000

Positif dan signifikan

X2 – Y

0,266

0,266

0,001

Positif dan signifikan

Z – Y

0,240

0,240

0,004

Positif dan signifikan

X1-Z-Y

X2-Z-Y

0,438X0,240 =
0,105

0,338+0,105
=0,443

0,212X0,240
0,266+0,050=
= 0,050
0,316
Sumber: Data primer diolah, tahun 2019

0,000+0,004= Positif dan signifikan
0,004
0,001+0,000= Positif dan signifikan
0,001

Dari tabel 6 menunjukkan bahwa pengaruh terbesar pada hubungan X1-Z-Y dengan
nilai 0,443 sedang hubungan pengaruh terkecil pada X2 – Z dengan nilai 0,212.

Hasil Uji Hipotesis
Dari perhitungan tabel 6 dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Variabel independen kompetensi (X1) berpengaruh langsung pada variabel dependen
kepuasan kerja (Z) nilai koefisien 0,437 dengan nilai pengukuran α = 0,000 lebih kecil dari
0,05, yang berarti antara variabel X1 dengan variabel Z secara langung menunjukkan
hubungan yang positif dan signifikan.
2. Variabel independen kompensasi (X2) berpengaruh langsung pada variabel dependen
kepuasan kerja (Z) nilai koefisien 0,212 dengan nilai pengukuran α = 0,011 lebih kecil dari
0,05, yang berarti antara variabel X2 dengan variabel Z secara langung menunjukkan
hubungan yang positif dan signifikan.
3. Variabel independen kompetensi (X1) berpengaruh langsung pada variabel dependen
kualitas pelayanan (Y), nilai koefisien 0,338 dengan nilai pengukuran α = 0,000 lebih kecil
dari 0,05 yang berarti antara variabel X1 dengan variabel Y secara langsung menunjukkan
hubungan positif dan signifikan atau variabel kompetensi (X1) secara langsung
menunjukkan hubungan yang signifikan pada variabel kualitas pelayanan (Y).
4. Variabel independen kompensasi (X2) berpengaruh langsung pada variabel dependen
kualitas pelayanan (Y), nilai koefisien 0,266 dengan nilai pengukuran α = 0,001 lebih kecil
dari 0,05 yang berarti antara variabel X2 dengan variabel Y secara langsung menunjukkan
hubungan positif dan signifikan atau variabel kompensasi (X2) secara langsung
menunjukkan hubungan yang signifikan pada variabel kualitas pelayanan (Y).
5. Variabel independen kepuasan kerja (Z) berpengaruh langsung pada variabel dependen
kualitas pelayanan (Y), nilai koefisien 0,240 dengan nilai pengukuran α = 0,004 lebih keci
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dari 0,05 yang berarti antara variabel Z dengan variabel Y secara langsung menunjukkan
hubungan positif dan signifikan atau variabel kepuasan kerja (Z) secara langsung
menunjukkan hubungan yang signifikan pada variabel kualitas pelayanan (Y).
6. Variabel independen kompetensi (X1) berpengaruh tidak langsung pada variabel dependen
kualitas pelayanan (Y) dengan variabel mediasi kepuasan kerja (Z) nilai total koefisien =
0,443 nilai pengukuran α = 0,004 lebih kecil dari 0,05 yang berarti antara variabel
kompetensi (X1) dengan variabel kualitas pelayanan (Y) secara tidak langsung melalui
variabel mediasi kepuasan kerja (Z) menunjukkan hubungan positif dan signikan.
7. Variabel independen kompensasi (X2) berpengaruh tidak langsung pada variabel dependen
kualitas pelayanan (Y) dengan variabel mediasi kepuasan kerja (Z) nilai total koefisien =
0,316 nilai pengukuran α = 0,001 lebih kecil dari 0,05 yang berarti antara variabel
kompensasi (X2) dengan variabel kualitas pelayanan (Y) secara tidak langsung melalui
variabel mediasi kepuasan kerja (Z) menunjukkan hubungan positif dan signikan.
PEMBAHASAN
1. Diskripsi variabel Kompetensi dan Kompensasi terhadap Kualitas Pelayanan melalui mediasi
Kepuasan Kerja
Variabel kompetensi dan kompensasi berpengaruh secara langsung terhadap variabel
kepuasan kerja yang berarti bahwa kompetensi dan kompensasi memberikan kepuasan kerja
terhadap kualitas pelayanan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Variabel kompensasi
berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan yang berarti bahwa pegawai dalam
melayani peserta dipengaruhi oleh kompensasi yang diberikan oleh manajemen. Variabel
kompetensi berpengaruh secara langsung terhadap kualitas pelayanan bagi peserta. Hal
tersebut menunjukkan bahwa Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya dalam hal
melayani peserta dipengaruhi oleh kompetensi dan kompensasi. Variabel kepuasan kerja
berpengaruh langsung terhadap kualitas pelayanan yang berarti bahwa dengan kepuasan kerja
Pegawai akan mendorong kualitas pelayanan dalam memberikan peran yang positif bagi
peserta. Variabel Kompetensi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kualitas pelayanan
melalui mediasi kepuasan kerja menunjukkan hasil yang positif dan signifikan, ini berarti
pegawai BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya dalam hal melayani peserta secara tidak
langsung masih dipengaruhi oleh Kepuasan Kerja. Variabel Kompensasi berpengaruh secara
tidak langsung terhadap kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya melalui
mediasi Kepuasan Kerja menunjukkan hasil positif dan signifikan, yang berarti bahwa Pegawai
BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya dalam melayani peserta masih dipengaruhi oleh
Kepuasan Kerja.
2. Kompetensi berpengaruh langsung terhadap Kepuasan Kerja
Kompetensi yang meliputi watak, motif, konsep diri, pengetahun dan keterampilan
memberikan kepuasan kerja bagi pegawai untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan
individu dalam melayani peserta di BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya. Hasil hipotesis
menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap
kepuasan kerja, yang berarti bahwa program kompetensi yang dijalankan oleh manajemen
Sumber Daya Manusia sudah berjalan dengan baik, diantaranya program pengembangan
teknis, program pengembagan penyegaran, program pengembangan karir, program assestment
sehingga mempengaruhi kepuasan kerja pegawai. Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian
Sugiyanto., dkk (2019) bahwa variabel Kompetensi berpengaruh secara positif dan signifikan
terhadap variabel Kepuasan Kerja walaupun dalam penelitian ini data diolah dengan Analisis
Structural Equation Modelling (SEM) tapi menunjukkan hasil yang sama bahwa Kompetensi
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepuasan Kerja.
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3. Kompensasi berpengaruh langung terhadap Kepuasan Kerja
Dari uji hipotesis penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi secara langsung
berpengaruh positif dan siginifikan terhadap kepuasan kerja. Yang berarti bahwa kompensasi
yang berjalan selama ini sudah baik sesuai dengan yang diharapkan oleh pegawai.
Kompensasi yang berdasarkan grade dan golongan berbentuk kompensasi langsung dan tidak
langsung secara keseluruhan dapat meningkatkan kepuasan kerja pegawai, sehingga pegawai
dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dapat menunjang proses bisnis di BPJS
Ketenagakerjaan Surabaya Raya. Pada hasil penelitian Hidayat., dkk, (2017) yang berjudul
Relevansi Kompensasi, Pengembangan Karir dan Lingkungan Kerja pada Kepuasan Kerja
Pegawai Kesatuan Bangsa dan Politik Makassar bahwa variabel Kompensasi berpengaruh
positif dan tidak signifikan, hal tersebut menjelaskan bahwa tingkat Kompensasi pada badan
kesatuan Bangsa dan politik tidak adanya pengaruh yang signifikan terhadap kepuasan kerja.
Walaupun terdapat perbedaan dalam hasil penelitian, bahwa kompensasi harus diperhatikan
oleh manajemen, agar kepuasan kerja dapat dijaga oleh pegawai BPJS Ketenagakerjaan
Surabaya Raya.
4. Kompetensi berpengaruh secara langsung terhadap Kualitas Pelayanan
Kompetensi berpengaruh langsung dan signifikan terhadap kualitas pelayanan. Yang
artinya bahwa lompetensi secara langsung berpengaruh dan signifikan terhadap kualitas
pelayanan pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Surabaya Raya. Keberhasilan manajemen
Sumber Daya Manusia dalam mengembangkan kompetensi individu dikarenakan pegawai
adalah aset yang paling berharga di Badan Pelayanan Publik. Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan selalu dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik baik
peserta.
Hal ini diperkuat hasil penelitian Risparyanto (2017) pengaruh motivasi dan
kompetensi terhadap kualitas pelayanan pustakawan pad variabel kompetensi pustakawan
terhadap kualitas pelayanan signifikan. Sehingga variabel bebas kompetensi pustakawan
secara parsial mempunyai pengaruh signifikan terhadap variabel terikat kualitas pelayanan.
Dalam Purnomo, Sularso, dan Roziq (2018), menunjukkan bahwa kompetensi berpengaruh
signifikan terhadap variabel kualitas layanan di unit layanan pengadaan pada menteri
menggunakan indikator pengetahuan, keterampilan dan sikap.
5. Kompensasi berpengaruh secara langsung terhadap Kualitas Pelayanan
Kompensasi dalam hal ini adalah kompensasi langsung dengan indikator gaji, insentif,
tunjangan hari raya, tunjangan kesehatan dan tunjangan pensiun. Dengan kompensasi yang
diberikan manajemen kepada pegawai agar dapat mendorong dan meningkatkan kualitas
pelayanan kepada peserta mempunyai pengaruh positif dan signifikan. Yang berarti bahwa
dalam menunjang kualitas pelayanan manajeman harus memperhatikan variabel kompensasi
sebagai faktor peningkatan kualitas pelayanan. Meskipun pengaruh kompensasi tidak terlalu
besar dibandingkan dengan variabel kompetensi, setidak-tidaknya kompensasi juga
berpengaruh terhadap kualitas pelayanan. Dalam penelitian Londa (2017) dengan indikator
gaji, insentif, tunjangan yang menunjukkan bahwa kompensasi memiliki korelasi yang tergolong
kuat terhadap kualitas pelayanan, sedang dalam Rekawana (2018), menunjukkan bahwa
kompensasi berpengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan dengan hasil yang signifikan.
Hal tersebut berarti variabel kompensasi berpengaruh positif dan signifikan secara langsung
terhadap kualitas pelayanan.
6. Kepuasan Kerja Berpengaruh Secara Langsung Terhadap Kualitas Pelayanan
Hasil hipotesis kepuasan kerja dengan indikator gaji, promosi, pengawasan, tunjangan
tambahan, pengahargaan, prosedure dan peraturan kerja, rekan kerja, pekerjaan dan
komunikasi menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Kepuasan kerja yang dihasilkan dari
variabel kompetensi dan kompensasi dapat berpengaruh langsung terhadap kualitas
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pelayanan. Yang berarti bahwa manajemen dalam penerapannya pada 9 indikator variabel
kepuasan kerja sebagai referensi dalam pengambilan keputusan untuk meningkatkan kualitas
pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan sudah tepat. Haris (2017) pada penelitiannya
menunjukkan hasil bahwa kepuasan kerja memiliki hubungan yang kuat terhadap kualitas
pelayanan serta memiliki pengaruh positif dan signifikan. Sedang Pernanu dan Putra (2016)
menghasilkan penelitian bahwa tidak terdapat pengaruh yang siginifikan antara variabel
kepuasan kerja terhadap kualitas pelayanan. Dengan berbagai perbedaan indikator
menghasilkan kepuasan kerja secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kualitas pelayanan.
7. Kompetensi Dengan Mediasi Kepuasan Kerja Secara Tidak Langsung Berpengaruh
Terhadap Kualitas Pelayanan
Hasil hipotesis menunjukkan bahwa kompetensi mediasi kepuasan kerja secara tidak
langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan. Ini berarti bahwa
kompetensi dengan mediasi kepuasan kerja secara tidak langsung memberikan kontribusi
yang signifikan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Pegawai BPJS Ketenagakerjaan Surabaya
Raya mempunyai kompetensi pengetahuan dan keterampilam dalam menunjang peningkatan
kualitas pelayanan dan pengaruhnya lebih besar lagi apabila pegawai BPJS Ketenagakerjaan
memiliki kepuasan kerja pada kategori tinggi. Hal ini sesuai dengan hasil analisis deskriptif
bahwa responden rata-rata memilih pada kategori tinggi yaitu setuju dan sangat setuju atau
angka 4 dan 5 pada skala likert.
Dalam Purnomo., dkk (2018), menunjukkan bahwa
kompetensi berpengaruh signifikan terhadap variabel kualitas pelayanan di unit layanan
pengadaan pada menteri dengan menggunakan indikator pengetahuan, keterampilan dan
sikap.
8. Kompensasi Dengan Mediasi Kepuasan Kerja Secara Tidak Langsung Berpengaruh
Terhadap Kualitas Pelayanan
Hasil hipotesis dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kompensasi dengan mediasi
kepuasan kerja mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan.
Secara tidak langsung kompensasi mempengaruhi kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan
Surabaya Raya untuk mendorong eksistensi instansi dan kepercayaan terhadap peserta.
Manajemen Sumber Daya Manusia selalu menjaga pemberian balas jasa kepada pegawai yang
berupa kompensasi agar pegawai selalu bekerja dengan tingkat kepuasan yang tinggi dalam
mendorong kualitas pelayanan.
Dalam penelitian Adianto (2016), hasil penelitiannya
membuktikan bahwa kompensasi secara tidak langsung berpengaruh positif dan tidak
signifikan terhadap kualitas pelayanan melalui kepuasan kerja sebagai variabel mediasi.
Meskipun terdapat hasil yang berbeda, kompensasi yang bermediasi dengan kepuasan kerja
harus dipertahankan dan ditingkatkan, agar kualitas pelayanan selalu meningkat untuk
memenuhi kebutuhan peserta BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan maka dapat di tarik kesimpulan
sebagai berikut: (1) Kompetensi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap
variabel kepuasan kerja di BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya. (2) Kompensasi secara
langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kepuasan kerja di BPJS
Ketenagakerjaan Surabaya Raya dengan memperoleh peringkat pengaruh terbesar dari lainnya.
(3) Kompetensi secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel kualitas
pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya. (4) Kompensasi secara langsung
mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kualitas pelayanan di BPJS
Ketenagakerjaan Surabaya Raya. (5) Kepuasan kerja secara langsung berpengaruh positif dan
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signifikan terhadap variabel kualitas pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya. (6)
Kompetensi dengan mediasi kepuasan kerja secara tidak langsung berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kualitas pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya., dan (7)
Kompensasi dengan mediasi kepuasan kerja secara tidak langsung berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kualitas pelayanan di BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya.
Dari hasil penelitian ini disarankan: (1) BPJS Ketenagakerjaan Surabaya Raya
sebaiknya tetap menjaga dan meningkatkan kompetensi pegawai, kompensasi pegawai
sehingga pegawai merasa puas dengan pekerjaan yang selama ini dibebankan untuk menjaga
kualitas layanan kepada peserta. (2) Dari hasil perhitungan kecenderungan frekuensi pada
variabel kompetensi, kompensasi, kepuasan kerja dan kualitas pelayanan. Bahwa variabel
kompensasi mempunyai kecenderungan pemilih paling rendah yaitu 23 % berada pada
kategori tertinggi. Sehingga manajemen harus melakukan peningkatan kompensasi dalam
bentuk pemberian kompensasi tambahan berupa indikator nilai kompensasi berupa
kompensasi kehadiran, transportasi atau kenaikan gaji. (3) Penelitian ini diharapkan dapat
digunakan sebagai bahan referensi bagi peneliti yang mengambil topik yang sama, dan juga
memberikan motivasi bagi peneliti yang lain setelah membaca topik dan hasil pemaparan
untuk melanjutkan dan mengembangkan penelitian ini dengan variabel menambahkan variabel
karakteristik individu atau budaya organisasi sebagai variabel independen sehingga dapat
menghasilkan penelitian yang lebih baik., (4) Hasil dari penelitian ini dapat dilakukan dalam
penelitian lain dengan menggunakan SEM (Structural Equation Modeling), karena hasil dari uji
path analisis semua hubungan antar variabel menunjukkan pengaruh yang signifikan.
Dalam penelitian ini variabel dan indikator sangat terbatas, oleh karena itu dalam
penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan variabel dengan inidikator yang lebih
bervariasi dan lebih luas yang dapat mempengaruhi kualitas pelayanan BPJS Ketenagakerjaan,
selain itu jumlah responden sangat terbatas hanya di Kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang
Surabaya Raya saja, oleh karena itu dalam penelitian dan kesempatan yang lain dapat
menggunakan responden seluruh pegawai BPJS Ketenagakerjaan sehingga dapat memberikan
hasil yang lebih positif dan signifikan.
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Implementasi Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) Di Jawa Timur
Sri Budi Rahayu
Kantor Satuan Kerja Non Vertikal Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur
Email: yeye_26571@yahoo.com

Abstrak
Penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan di unit kerja Direktorat Rumah Swadaya
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat dan kantor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu, Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa
Timur yang melibatkan 6 orang subyek penelitian berasal dari unsur Kepala Seksi
Perencanaan pada Subdit Perencanaan Teknis dan Standardisasi Direktorat Rumah Swadaya,
Pejabat Pembuat Komitmen Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa
Timur, Koordinator Fasilitator BSPS Kabupaten Lamongan, Tenaga Fasilitator Lapangan BSPS
Kabupaten Sidoarjo, dan Penerima BSPS Tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo. Data penelitian
dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, dan dianalisis secara deskriptif dengan
menggunakan pendekatan miles and huberman. Hasil dari penelitian ini antara lain: (1)
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah program bantuan rumah swadaya yang
dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR sejak tahun
2015 guna menuntaskan 3,4 juta Rumah Tidak Layak Huni di Indonesia. (2) Penentuan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah sebagai penerima bantuan BSPS ditentukan melalui
mekanisme berjenjang dengan berpedoman kepada kriteria yang telah ditetapkan dalam Pasal
11 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya. (3) Upaya pemberdayaan MBR melalui Program BSPS berwujud uang, material,
tenaga, maupun makanan dan minuman untuk tukang. (4) Faktor yang menjadi tantangan
dalam pelaksanaan program BSPS di lingkungan perkotaan adalah kecilnya kesanggupan
swadaya dari penerima bantuan. (5) Keberhasilan upaya pemberdayaan Masyarakat
Berpenghasilan Rendah melalui penentuan sasaran yang tepat, pengikutsertaan masyarakat
dalam pelaksanaan program BSPS dan pembentukan, (6) Pelaksanaan program BSPS oleh
Kelompok Masyarakat penerima bantuan secara tidak langsung juga membuka lapangan
pekerjaan bagi para sarjana untuk menjadi Tenaga Fasilitator Lapangan teknis dan
pemberdayaan, maupun bagi warga sekitar yang mempunyai kemampuan pertukangan.
Kata kunci: bantuan stimulan perumahan swadaya, tenaga fasilitator lapangan

PENDAHULUAN
Sejalan dengan pertumbuhan jumlah penduduk, kebutuhan akan rumah atau tempat
tinggal juga mengalami peningkatan yang signifikan. Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H ayat (1) menegaskan bahwa setiap orang berhak hidup
sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik
dan sehat. Tempat tinggal mempunyai peran strategis dalam pembentukan watak dan
kepribadian bangsa serta sebagai salah satu upaya membangun manusia seutuhnya, berjati
diri, mandiri, dan produktif. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk menjamin
pemenuhan hak akan tempat tinggal dalam bentuk rumah yang layak dan terjangkau.
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Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa persentase jumlah rumah tangga
menurut kepemilikan rumah kontrak/sewa dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2017 selalu
menunjukkan trend kenaikan yang cukup signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan
tempat tinggal akan terus meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah rumah tangga. Data
menunjukkan, angka tertinggi ada pada tahun 2017, dimana persentase jumlah rumah tangga
menurut kepemilikan rumah kontrak/sewa mencapai angka 9,52%. Hal ini bisa diasumsikan
bahwa dari 100 rumah tangga, ada 9 sampai 10 rumah tangga yang menempati rumah
kontrak/sewa.
Tabel 1. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan
Rumah Kontrak/Sewa Tahun 2011-2017
Uraian
2011* 2012 2012* 2013 2013* 2014 2015 2016 2017
Persentase Rumah Tangga
dan Status Kepemilikan
,49
,24
,88
,37
,06
,37
,08
,51
,52
Rumah Kontrak/Sewa
*) backcasting
Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional, BPS
Hasil di atas menunjukkan persentase kepemilikan rumah kontrak/sewa terendah ada
pada tahun 2012 dan 2013. Namun hal ini tidak serta merta menunjukkan penurunan
persentase jumlah rumah tangga yang menempati rumah kontrakan/sewa dibanding tahun
sebelumnya. Hal ini karena data yang ada pada tahun 2012 dan 2013 adalah data versi
backcasting, yaitu berupa perkiraan data yang didasarkan pada data-data yang ada pada
masa yang lebih belakangan.
Tabel 2. Persentase Rumah Tangga menurut Status Kepemilikan
Rumah Milik Sendiri Tahun 2011 – 2017
Uraian

2011*

2012

Persentase Rumah
Tangga menurut
9,22
0,18
Status Kepemilikan
Rumah Milik Sendiri.
*)backcasting
Sumber : BPS-RI, Susenas 2009-2016

2012*

2013

2013*

2014

2015

2016

2017

0,89

9,47

0,08

9,77

2,63

2,58

9,61

Hasil di atas menunjukkan persentase status kepemilikan rumah milik. Persentase
jumlah rumah tangga yang memiliki atau bertempat tinggal di rumah sendiri makin berkurang.
Persentase kepemilikan rumah milik tertinggi ada pada data tahun 2015 dan 2016. Pada
tahun 2015 persentase rumah tangga dengan status kepemilikan rumah sendiri ada pada
angka 82,63 persen. Posisi ini merupakan posisi tertinggi pada kurun waktu 2011 sampai
dengan 2017. Data ini bisa diterjemahkan bahwa pada tahun 2015, dari 100 rumah tangga
ada lebih dari 82 rumah tangga yang memiliki rumah sendiri. Angka ini meningkat dari
persentase pada tahun 2014 yang mencapai angka 79,77 persen atau meningkat sebesar
2.86 persen. Pada tahun 2016, persentase jumlah rumah tangga yang menempati rumah
sendiri masih tinggi, yaitu berada pada angka 82,58 persen. Jika dibandingkan dengan tahun
2015, maka persentase pada tahun 2016 ini mengalami sedikit penurunan.
Penurunan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2017. Pada tahun ini persentase
jumlah rumah tangga yang menempati rumah sendiri mencapai angka 79,61 persen, atau
mengalami penurunan sebesar 2,97 persen. Data ini pun sebenarnya masih bisa dikatakan
belum valid, karena belum memberikan gambaran riil tentang status kepemilikan rumah
tinggal yang sebenarnya. Pada banyak rumah tangga, kita sering menemui adanya satu
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rumah tinggal yang dihuni oleh lebih dari satu rumah tangga (kepala keluarga). Kondisi
seperti ini harusnya bisa dimasukkan ke dalam angka kebutuhan rumah (backlog).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
mengamanatkan bahwa negara bertanggung jawab melindungi segenap bangsa Indonesia
melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman agar masyarakat mampu
bertempat tinggal serta menghuni rumah yang layak dan terjangkau di dalam lingkungan yang
sehat, aman, harmonis, dan berkelanjutan di seluruh wilayah Indonesia. Selanjutnya Pasal 54
ayat (2) dan ayat (3) menyatakan bahwa pemerintah dan/atau pemerintah daerah wajib
memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan rumah melalui program perencanaan
pembangunan perumahan secara bertahap dan berkelanjutan.
Pemenuhan hak atas rumah merupakan masalah nasional yang dampaknya sangat
dirasakan di seluruh wilayah tanah air. Hal itu dapat dilihat dari masih banyaknya Masyarakat
Berpenghasilan Rendah (MBR) yang belum dapat menghuni dan memiliki rumah yang layak,
khususnya di wilayah perkotaan. Jika kondisi dibiarkan berlarut-larut bisa dipastikan akan
muncul permasalahan lingkungan dan sosial yang pada giliran berikutnya akan mengakibatkan
terbentuknya kawasan kumuh perkotaan yang baru.
Data dari BPS memberikan gambaran tentang indikator kelayakan hunian. Beberapa
data memang merupakan angka backcasting, namun tabel itu cukup untuk menunjukkan
bahwa kelayakan hunian rumah tangga di Indonesia terlihat dari kondisi atap, dinding dan
lantai, luasan hunian perkapita, dan ketersediaan air minum yang layak, sanitasi yang layak
serta sumber listrik yang memadai.
Tabel 3. Indikator Perumahan 2010-2017
No

Indikator

1

Persentase
Rumah
Tangga
menurut
Status
Kepemilikan
Rumah Milik
Sendiri
Persentase
Rumah
Tangga
menurut
Status
Kepemilikan
Rumah
Kontrak/Se
wa
Persentase
Rumah
Tangga
menurut
Atap
Terluas
bukan
Ijuk/Lainnya
Persentase

2

3

4

2011*

2012

2012*

2013

2013*

2014

2015

2016

2017

9,22

0,28

9,47

0,08

9,77

9,77

2,63

2,58

9,61

,49

,24

,88

,37

,06

,37

,08

,51

,52

6,69

6,99

7,05

7,28

7,35

7,66

8

8,26

8,48
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No

5

6

7

8

9

10

Indikator
Rumah
Tangga
menurut
dinding
terluas
bukan
bamboo/Lai
nnya
Persentase
Rumah
Tangga
menurut
lantai
Terluas
bukan
tanah
Persentase
Rumah
Tangga
menurut
Sumber Air
Minum
Layak
Persentase
Rumah
Tangga
menurut
Sanitasi
layak
Persentase
Rumah
Tangga
menurut
Sumber
Penerangan
Dari Listrik
Persentase
Rumah
Tangga
menurut
Sumber
Penerangan
dari Listrik
PLN
Persentase
Rumah Tangga
menurut Luas
hunian per

2011*

2012

2012*

2013

2013*

2014

2015

2016

2017

9,70

0,02

0,01

0,72

0,74

1,35

6,14

7,14

7,58

0,74

0,11

0,09

1,17

1,19

2,8

3,1

3,58

4,38

3,95

5,05

4,87

7,73

7,93

8,38

0,97

1,14

2,04

5,69

7,35

7,89

0,91

0,55

1,08

2,14

7,80

7,89

4,89

5,78

5,81

6,46

6,53

7,01

7,54

7,62

8,14

0,62

2,13

2,2

3,17

3,28

3,97

4,44

4,93

5,99

2,44

2,60

1,92

1,79

1,17

0,71

0,05

,30

,45
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No

Indikator

2011*

2012

2012*

2013

2013*

2014

2015

2016

2017

kapita ≤ 7,2
m²
*) backcasting
Sumber : BPS-RI, Susenas 2011-2017
Hasil di atas, adanya 2 (dua) indikator utama universal access yang masih rendah
tingkat persentasinya pada tahun 2017, yaitu persentase Rumah Tangga menurut Sumber Air
Minum Layak (72,04 %) dan Persentase Rumah Tangga menurut Sanitasi Layak (67,89 %).
Hal lain yang harus lebih mendapat perhatian adalah persentase rumah tangga menurut
kepemilikan rumah kontrak/sewa dan Persentase Rumah Tangga menurut Luas Hunian
perkapita.
Mengingat keterbatasan lahan perumahan khususnya di wilayah perkotaan, maka
pemenuhan kebutuhan perumahan yang sehat tidak selalu diwujudkan dalam bentuk
pembangunan perumahan baru. Namun pemenuhan kebutuhan perumahan yang sehat dapat
dilakukan melalui peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, maupun pembangunan rumah
susun. Program peningkatan kualitas rumah tidak layak huni ini sekaligus diharapkan akan
menjadi solusi peningkatan kualitas permukiman, menuju lingkungan permukiman yang sehat.
Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah yang layak huni
bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) salah satunya adalah berupa stimulan rumah
swadaya dalam Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Disebut stimulan
karena program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) memang tidak dimaksudkan
untuk memberikan pembiayaan pembangunan rumah secara penuh. Program ini mensyaratkan
adanya keswadayaan masyarakat (MBR) dalam pelaksanaannya.
Upaya untuk menggerakkan keswadayaan masyarakat berpenghasilan rendah ini
adalah wujud dari upaya pemberdayaan masyarakat. Yaitu mengikutsertakan masyarakat
dalam kegiatan pembangunan dan langkah-langkah untuk mempersiapkan masyarakat guna
memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan,
kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan yang berkelanjutan untuk
meningkatkan harkat dan martabatnya serta mampu melepaskan diri dari perangkap
kemiskinan dan keterbelakangan. (Sumaryadi, 2005: 111). Hal ini karena pada hakekatnya
setiap warga masyarakat dalam sebuah komunitas memiliki potensi, gagasan serta
kemampuan untuk membawa dirinya dan komunitasnya untuk menuju ke arah yang lebih baik.
Wilson dalam Mubarak (2010) menjelaskan empat tahapan dalam pemberdayaan
masyarakat, yaitu tahap penyadaran, tahap pemahaman, tahap pemanfaatan, dan tahap
pembiasaan. Tahap pembiasaan adalah tahapan paling akhir dalam proses pemberdayaan,
dimana masyarakat telah terbiasa untuk terlibat secara aktif dalam pembangunan di
lingkungannya, karena pada pada dasarnya hasil atau keluaran yang didapatkan adalah untuk
kepentingan mereka sendiri.

METODE PENELITIAN
Penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan pada unit kerja Direktorat Rumah Swadaya
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat dan kantor Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu (SNVT) Penyediaan Perumahan Provinsi
Jawa Timur. Subyek penelitian 6 orang yang berasal dari unsur Kepala Seksi Perencanaan
pada Subdit Perencanaan Teknis dan Standardisasi Direktorat Rumah Swadaya, Pejabat
Pembuat Komitmen Rumah Swadaya SNVT Penyediaan Perumahan Provinsi Jawa Timur,
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Koordinator Fasilitator (Korfas) BSPS Kabupaten Lamongan, Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL)
BSPS Kabupaten Sidoarjo, dan Penerima BSPS Tahun 2019 Kabupaten Sidoarjo. Data
penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, dan dianalisis secara deskriptif
dengan menggunakan pendekatan miles and huberman, mulai dari pengumpulan data,
penyajian data, reduksi data, triangulasi dan pembuatan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Program Bantuan Rumah Swadaya
Pasal 50 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan
Permukiman menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal atau menghuni
rumah. Sedangkan pada pasal 54 UU tersebut menegaskan bahwa Pemerintah mempunyai
kewajiban untuk memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua
pasal inilah yang menjadi alasan utama penyelenggaraan program Bantuan Stimulan
Perumahan Swadaya (BSPS). Permasalahan perumahan yang menjadi tantangan bagi
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah adanya backlog kepemilikan rumah
sebanyak 11,4 juta unit dan backlog penghunian rumah sebesar 7,6 juta unit. Besarnya angka
kebutuhan rumah tersebut tidak diikuti dengan pertumbuhan jumlah rumah secara signifikan.
Bahkan rata-rata pertumbuhan kebutuhan rumah per tahun adalah sebanyak 800 ribu sampai
dengan 1 juta unit. Permasalahan perumahan yang lain yang juga menjadi tantangan
tersendiri bagi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan adalah jumlah rumah tidak layak
huni (RTLH) nasional yang mencapai angka 3,4 juta unit. Jumlah RTLH yang cukup tinggi, jika
tidak dikendalikan atau dicegah akan berpotensi menumbuhkan perumahan kumuh.
Fakta menunjukkan bahwa pemenuhan kebutuhan akan hunian selama ini (sekitar 70
%) dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan membangun rumah sendiri. Sedangkan
7 % diperoleh dengan cara membeli dari bukan pengembang, 4 % membeli dari pengembang
dan 19 % sisanya memperoleh rumah dari warisan, hibah, hadiah dan lain-lain. Pasal 54 UU
Nomor 1 Tahun 2011 pada ayat (2) dan (3) selanjutnya juga mengatur bahwa Pemerintah
dan/atau pemerintah daerah wajib memberikan kemudahan pembangunan dan perolehan
rumah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dan
berkelanjutan. Kemudahan dan/atau bantuan pembangunan dan perolehan rumah bagi MBR
dimaksud dapat berupa: a. subsidi perolehan rumah; b. stimulan rumah swadaya; c. insentif
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
Menyikapi tingginya angka kebutuhan perumahan, Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
menetapkan target pemenuhan kebutuhan rumah dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Nasional.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa tolok ukur kinerja program Bantuan Rumah
Swadaya (BSPS) oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian Pekerjaan
Umum dan Perumahan Rakyat dihitung mulai tahun 2015, meskipun tidak menutup adanya
fakta bahwa pada tahun-tahun sebelumnya telah ada program-program bantuan perumahan
sejenis dari Kementerian yang lain.
Tabel 4. Target dan Capaian Program Rumah Swadaya Tahun 2015 - 2019
RPJMN
Kegiatan
Total
2015
2016
2017
2018
2019
Target RPJMN

85.000

345.000

400.000

445.000

475.000

1.750.000

Pembangunan Baru
Rumah Swadaya
Peningkatan Kualitas
Rumah Swadaya
Kemampuan

20.000

45.000

50.000

60.000

75.000

250.000

65.000

300.000

350.000

385.000

400.000

1.500.000

95.991

228.068

305.283

361.191

298.000

1.288.533
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Kegiatan

2015

Anggaran
Pencapaian APBN
82.245
Pencapaian DAK
Usulan Pinjaman
Luar Negeri
(Tentatif)
APBD
13.746
Provinsi/Kab/Kota
Selisih
(10.991)
Komulatif Selisih
(10.991)
Sumber: Direktorat Rumah Swadaya

2016

RPJMN
2017

2018

2019

97.888
10.000

112.732
56.000

168.300
55.500

192.500
55.500

653.665
177.000

-

-

35.000

50.000

85.000

120.180

136.551

102.391

-

372.868

116.932
94.717
83.809
177.000
105.941
200.658
284.467
461.467
Ditjend Penyediaan Perumahan, 2019

Total

461.467
461.467

Ada peningkatan target jumlah unit rumah swadaya dari tahun 2015 yang ingin
dicapai oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan sampai dengan tahun 2019. Pada
tahun 2015 ditargetkan untuk menuntaskan RTLH sebanyak 85.000 unit, dengan kemampuan
anggaran sebanyak 95.991 unit. Capaian kinerja dari pembiayaan APBN adalah sebanyak
82.245 unit rumah, sedangkan dari APBD menyumbang pembangunan 13.746 unit. Pada tahun
ini dapat diartikan terdapat surplus penyediaan rumah sebanyak 10.991 unit. Pada tahun
2016 ditargetkan akan dituntaskan sebanyak 345.000 unit rumah, yang terdiri dari
pembangunan rumah baru sebanyak 45.000 unit dan peningkatan kualitas rumah sebanyak
300.000 unit, dengan kemampuan pembiayaan anggaran sebanyak 228.068 unit. Pada tahun
ini tingkat capaian dari APBN adalah sebanyak 97.888 unit, sedangkan dari dana
perimbangan keuangan (dalam bentuk Dana Alokasi Khusus bidang Perumahan dan
Permukiman) adalah sebanyak 10.000 unit. APBD juga menyumbang sebesar 120.180 unit.
Dari perhitungan ini terlihat adanya selisih antara target dengan capaian sebesar 116.932
unit yang menjadi pekerjaan rumah yang harus dituntaskan pada tahun-tahun berikutnya.
Pada tahun 2019 terlihat masih adanya sisa target pembangunan dan peningkatan kualitas
rumah swadaya yang harus dituntaskan sebanyak 461.467 unit.
Keseriusan Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan untuk
menyediakan hunian yang layak bagi warganya nampak pada meningkatnya alokasi anggaran
rumah swadaya yang disediakan. Gambaran trend peningkatan alokasi anggaran dimaksud
dapat kita cermati berikut.

Gambar 1. Anggaran Program Rumah Swadaya Tahun 2015 - 2019

│Hal. 31

JEM

Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Journal Of Economics and Management
E-ISSN. 2614-4212 (Online), ISSN 1411-5794 (Cetak)
Volume 20, No. 3 – Oktober 2019

Pada gambar itu terbaca bahwa pada tahun 2015 alokasi anggaran rumah swadaya
adalah sebesar Rp. 1.515.305.000.000,- dan meningkat sebesar Rp 103.077.000.000,- menjadi
Rp. 1.618.382.000.000,- pada tahun 2016. Peningkatan anggaran tertinggi terjadi pada tahun
2018, yaitu sebesar 68,8 % dari tahun 2017 sebanyak Rp. 1.930.350.000.000,- menjadi Rp.
3.259.164.000.000,- pada tahun 2018. Sedangkan untuk alokasi anggaran tahun 2019 adalah
sebanyak Rp. 4.287.039.000.000,- atau meningkat sebesar 31,5 % dari alokasi anggaran tahun
2018. Gambaran capaian kinerja program Bantuan Rumah Swadaya dari tahun 2015 sampai
dengan akhir tahun 2018 dapat kita cermati berikut.
Tabel 5. Capaian Penanganan Rumah Tidak Layak Huni
Program
Tahun
Tahun
Tahun
Tahun
Total
Penanganan
2015
2016
2017
2018
Capaian
BSPS

82.245

97.888

110.019

200.884

491.036

DAK

-

10.576

56.975

55.592

123.143

PEMDA

13.746

120.180

136.551

102.391

372.868

TOTAL
95.991
228.644
303.545
358.867
Jumlah RTLH = 3,4 juta
Dari tahun 2015-2018 pengurangan terhadap RTLH = 987.047
Sisa RTLH = 2.412.953
Sumber : Data Satu Juta Rumah per 31 Desember 2018

987.047

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa dari 3,4 juta unit Rumah Tidak Layak Huni
(RTLH) Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan baru mampu menuntaskan 987.047 unit,
atau sebesar 29,03 % dan menyisakan RTLH sebanyak 2.412.953 unit. Dari capaian tersebut,
Program BSPS tercatat memberikan andil terbesar terhadap pengentasan RTLH, yaitu
sebanyak 491.036 unit atau sebesar 49,75 %. Sedangkan dari dana APBD menyumbang
sebanyak 372.868 unit atau sebesar 37,78 % dan sisanya adalah dari dana perimbangan
keuangan (DAK bidang Perumahan dan Permukiman) sebanyak 123.143 unit.
Penyelenggaraan BSPS
Hasil penelitian menunjukkan bahwa program BSPS menjadi bagian yang tidak
terpisahkan dari program pengentasan rumah tidak layak huni yang merupakan misi utama
dari program Bantuan Rumah Swadaya yang menjadi prioritas dari Direktorat Rumah Swadaya
Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan Kementerian PUPR. Bantuan Stimulan Perumahan
Swadaya sebagai bagian dari pelaksanaan Program Bantuan Rumah Swadaya dari tahun 2015
terlihat mengalami peningkatan target dan capaian yang cukup signifikan. Untuk membedah
lebih jauh tentang penyelenggaraan BSPS di lapangan, ada baiknya diketahui tahapan
penyelenggaraan BSPS itu sendiri. Untuk pelaksanaan BSPS di Propinsi Jawa Timur mulai
tahun 2015 sampai dengan 2018. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa tidak semua
Kabupaten/Kota di Jawa Timur mendapatkan alokasi BSPS secara kontinyu.
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Tabel 6. Rekapitulasi Pemberian Bantuan Stimulan
di Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2015 – 2018
Periode Tahun
Kabupaten/Kota
2015
2016
2017
2018
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kota
Kab.
Kota
Kab.
Kota
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kota
Kota
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.
Kota
Kota
Kota
Kab.
Kab.
Kab.
Kab.

Tulungagung
Bojonegoro
Gresik
Lamongan
Lumajang
Situbondo
Jombang
Probolinggo
Tuban
Blitar
Mojokerto
Ngawi
Malang
Pasuruan
Madiun
Jember
Batu
Sampang
Madiun
Kediri
Malang
Magetan
Pasuruan
Mojokerto
Nganjuk
Pacitan
Banyuwangi
Trenggalek
Sumenep
Pamekasan
Ponorogo
Surabaya
Probolinggo
Kediri
Bondowoso
Bangkalan
Sidoarjo
Blitar
Jumlah

425
415
207
390
357
270

1000
225
956
133
145
281
360
360
910
1410
220
198
371
463
531
130
507
225
300
410
265

Jumlah
Unit
3286
0
0
1662
225
0
2482
406
590
0
469
1700
360
800
0
1207
0
0
1682
1315
1081
509
0
198
2557
878
0
1101
1722
0
864
0
0
0
225
300
410
754

6496

9400

26783

1476
817
748
499
450
350
-

448
500
300
467
450
500
400
-

362
345
478
273
445
188
374
350
297
272
365
331
289
-

1261
-

500
300
300
-

4165

902
219
6722

Sumber: Data laporan BSPS Kab./Kota di Propinsi Jawa Timur 2006-2018
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Hasil penelitian tersebut, dapat dilihat juga bahwa 13 daerah Kabupaten/Kota di
Jawa Timur yang belum pernah mendapatkan alokasi BSPS sampai dengan tahun 2018.
Daerah tersebut adalah Kabupaten Bojonegoro, Gresik, Situbondo, Blitar, Kota Madiun, Kota
Batu, Kota Pasuruan, Kabupaten Sampang, Banyuwangi, Pamekasan, Kota Surabaya, Kota
Probolinggo dan Kota Kediri. Adapun kabupaten yang telah melaksanakan program BSPS
secara berturut-turut dan memperoleh capaian unit terbangun terbanyak adalah Kabupaten
Tulungagung sebanyak 3286 unit, Kabupaten Nganjuk dengan capaian 2557 unit dan
Kabupaten Jombang sebanyak 2482 unit.
Tahapan Penyelenggaraan BSPS
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 07/PRT/M/2018
tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya pasal 12 menyebutkan
bahwa
Penyelenggaraan BSPS meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut:
1. Pengusulan lokasi BSPS. Pengusulan lokasi ini ditujukan kepada Menteri PUPR c.q Direktur
Jenderal Penyediaan Perumahan oleh Bupati/Walikota dengan tembusan Gubernur. Khusus
untuk Provinsi DKI Jakarta pengusulan lokasi dilakukan oleh Gubernur.
2. Penetapan lokasi; Penetapan lokasi dilakukan oleh Menteri PUPR berdasarkan hasil
verifikasi terhadap usulan dari Bupati/Walikota dan Gubernur.
3. Penyiapan masyarakat; Penyiapan masyarakat dilakukan oleh TFL dengan melaksanakan
pendampingan untuk memberdayakan masyarakat calon penerima bantuan pada lokasi
yang telah ditetapkan. Pendampingan dilaksanakan mulai pelaksanaan sosialisasi di tingkat
kota/kabupaten, sosialisasi di tingkat desa/kelurahan, verifikasi calon penerima bantuan,
pendampingan rembuk warga dalam pembentukan KPB, pemilihan toko bangunan sebagai
supplier material , penetapan calon penerima bantuan serta penyusunan proposal dari
masing-masing calon penerima bantuan. Tahapan inilah yang menjadi titik krusial dan titik
yang paling rawan dalam tahapan penyelenggaraan BSPS. Karena pada tahap ini
masyarakat didorong untuk mampu menetapkan besaran swadaya yang akan diberikan.
4. Penetapan calon Penerima BSPS; Calon Penerima BSPS dipilih berdasarkan hasil rembuk
warga. Penetapan Penerima BSPS dilakukan setelah PPK menyetujui proposal yang diajukan
oleh calon Penerima BSPS dan ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja (SNVT). Dari hasil
penelitian tampak bahwa penentuan calon Penerima BSPS ditentukan oleh 2 (dua) hal,
yaitu data awal yang valid dan kejelian TFL dalam melakukan verifikasi lapangan.
5. Pencairan, penyaluran, dan pemanfaatan BSPS bentuk uang; Pencairan bantuan dilakukan
melalui Bank Penyalur yang ditunjuk ke rekening Penerima Bantuan dalam 1 (satu)
tahapan penyaluran. Penyaluran bantuan dalam bentuk uang dilakukan dengan dengan
cara mentransfer besaran bantuan uang untuk pembelian material kepada Toko Bangunan
yang menjadi supplier dan senilai bantuan ongkos tukang untuk ditarik tunai oleh
Penerima Bantuan.
6. Pengadaan dan penyerahan BSPS bentuk barang; Pengadaan dan penyerahan BSPS bentuk
barang berwujud prasarana, sarana dan utilitas umum bagi lokasi yang telah terbangun
minimal 15 PBRS (pembangunan baru rumah swadaya). Pengadaan dan penyerahan barang
tersebut dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa Pemerintah.
7. Pelaporan. Pelaporan pelaksanaan BSPS dilakukan secara berjenjang sesuai dengan
kewenangan masing-masing seperti: (a) Penerima BSPS didampingi TFL dalam menyusun
dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSPS kepada PPK. (b)
Bank/Pos penyalur juga menyampaikan laporan pertanggung jawaban penyaluran BSPS
kepada PPK. (c) TFL dan Korfas menyampaikan laporan kepada PPK melalui koordinator
fasilitator tembusan kepada Dinas. (d) PPK menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan
BSPS kepada KPA/Kepala Satker. (e) KPA/Kepala Satker menyampaikan laporan kegiatan
BSPS kepada Direktur Jenderal melalui Direktur Rumah Swadaya.
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Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan BSPS dapat dilakukan
melalui berbagai cara yaitu: (1) Melalui dukungan aplikasi e-Monitoring dan Laporan Mingguan
yang dikirimkan oleh PPK Bantuan Rumah Swadaya, khususnya untuk mengetahui hitungan
progress keuangan dan fisik program BSPS. (2) Melalui survey lapangan yaitu untuk
melakukan penilaian terhadap ketepatan pelaksanaan kegiatan Bantuan Rumah Swadaya dan
penilaian kapasitas stakeholders pelaksana. (3) Melalui pelaksanaan Rapat Evaluasi Program
Rumah Swadaya, yaitu melaksanakan Rapat Evaluasi per regional untuk menyampaikan hasil
evaluasi Program Rumah Swadaya pada tahun sebelumnya dan memperoleh masukan untuk
pengembangan kebijakan Program Rumah Swadaya pada tahun berjalan maupun tahun yang
akan datang. (4) Focussed Group Discussion (FGD), diselenggarakan secara berkala dengan
mengundang praktisi bidang perumahan, perwakilan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
(5) Mid Term Evaluation, berupa penyampaian hasil evaluasi tengah periode penyelenggaraan
Program Rumah Swadaya,
Idealnya monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara menyeluruh kepada seluruh
Kabupaten/Kota pelaksana BSPS. Namun mengingat luasnya cakupan wilayah pelaksanaan
program, ada kriteria-kriteria daerah yang menjadi focus of interest pelaksanaan monitoring
dan evaluasi ini. Yaitu: (1) Provinsi dan Kabupaten/Kota dengan tingkat realisasi keuangan
dan fisik tinggi, sedang dan rendah, (2) Provinsi dan kabupaten/kota melaksanakan lebih dari
1 (satu) bentuk Program Rumah Swadaya, yaitu BSPS APBN, BSPS NAHP dan DAK Bidang
Rumah Swadaya, (3) Hasil evaluasi pelaksanaan Program Rumah Swadaya (BSPS APBN, BSPS
NAHP dan DAK Bid. Rumah Swadaya) pada tahun sebelumnya. (4) Aspek penilaian lainnya,
seperti terdapat permasalahan yang urgent di wilayah, termasuk dalam lokasi tematik, lokasi
peresmian, lokasi terdampak bencana alam dan lainnya.
Jenis dan Besaran Nilai Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
Jenis dan besaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya menurut Peraturan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 7 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri
Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 158 Tahun 2019 adalah sebagaimana berikut.
Tabel 7. Jenis dan Besaran Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya
Besarnya Bantuan (Rp)
Jenis
Kriteria/ Syarat
Bahan
Upah
Kegiatan
Total
Bangunan
Kerja
Pembangunan  PB pengganti
Baru Rumah
rumah yang
Swadaya
rusak total
30.000.000,- 5.000.000,- 35.000.000,(PBRS)
 PB di atas
tanah matang
Peningkatan
Kondisi rumah
Kualitas
tidak layak huni,
Rumah
belum memenuhi
Swadaya
persyaratan :
 Keselamatan
Bangunan
2.500.000,15.000.000,17.500.000, Kesehatan
penghuni
 Kecukupan
minimum luas
bangunan
Sumber: Keputusan Menteri PUPR Nomor 158 tahun 2019
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Hasil penelitian menunjukkan besaran bantuan BSPS untuk pembangunan baru Rumah
Swadaya adalah sebesar Rp. 30.000.000,- (Tiga puluh juta Rupiah) untuk biaya konstruksi fisik
dan Rp. 5.000.000,- (Lima juta Rupiah) untuk ongkos tukang. Sehingga jumlah alokasi
bantuan untuk program Pembangunan Baru rumah swadaya adalah Rp. 35.000.000,- (Tiga
puluh lima juta). Sedangkan untuk peningkatan kualitas rumah swadaya bantuan dana yang
disediakan adalah sebesar Rp. 17.500.000,- (Tujuh belas juta lima ratus ribu Rupiah) di mana
Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta Rupiah) untuk konstruksi fisik dan Rp. 2.500.000,- (Dua juta
lima ratus ribu Rupiah) adalah ongkos tukang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Pembangunan Baru Rumah Swadaya (PBRS) dalam kegiatan BSPS diberikan kepada Penerima
Bantuan yang rumahnya mengalami rusak total atau pembangunan yang benar-benar baru di
atas tanah matang. Tanah matang di sini secara legal formal diartikan sebagai tanah yang
telah jelas status kepemilikannya dan bukan merupakan tanah sengketa. Sedangkan secara
teknis, tanah matang adalah tanah yang siap bangun, sehingga besaran nilai bantuan benarbenar bisa dioptimalkan untuk pembangunan konstruksi rumah bukan dihabiskan untuk
pengurugan atau kegiatan penyiapan lahan lainnya.
Kegiatan Peningkatan Kualitas Rumah Swadaya (PKRS) ditujukan untuk penerima
bantuan dengan kondisi rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi kriteria keselamatan
bangunan, kriteria kesehatan dan kecukupan ruang bagi penghuni.
Besaran nilai bantuan sebesar yang tertera pada Tabel 4.5 pada beberapa lokasi BSPS
dianggap tidak mencukupi. Ini karena indeks kemahalan konstruksi masing-masing daerah
tidak sama. Apalagi tuntutan aturan BSPS utamanya yang dibiayai oleh Bank Dunia
mengharuskan penggunaan barang-barang/material yang berstandar nasional Indonesia (SNI)
dan sesuai standar konstruksi Indonesia. Untuk itu perlu dipikirkan adanya penghitungan
kembali nilai komponen kontruksi dasar pada program BSPS untuk menyusun besaran nilai
bantuan yang lebih layak.
Mekanisme Penentuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah pada Pelaksanaan Program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya
Pembagian kelompok masyarakat ke dalam desil-desil sebagaimana yang dilakukan
oleh Biro Pusat Statistik dan World Bank menunjukkan pembagian kelompok masyarakat
berdasarkan pendapatan (penghasilan) dan pola konsumsi pendapatannya. Berdasarkan
pembagian kelompok masyarakat tersebut, Pemerintah juga menyiapkan berbagai program
yang berbeda sebagai treatment, yang tentunya disesuaikan dengan kondisi sosial ekonomi
masyarakat dalam kelompok desil-desil tersebut.
Demikian juga halnya yang dilakukan dalam penentuan sasaran (calon penerima) program
BSPS. Tidak semua masyarakat berpenghasilan rendah dapat memperoleh program BSPS. Hal
ini dikarenakan program BSPS mensyaratkan adanya dukungan berupa swadaya masyarakat.
Adapun kriteria atau syarat-syarat penerima BSPS secara lengkap adalah sebagai berikut: (1)
Warga Negara Indonesia yang sudah berkeluarga, (2) Memiliki atau menguasai tanah dengan
alas hak yang sah, (3) Belum memiliki rumah atau memiliki dan menempati satu-satunya
rumah tidak layak huni, (4) Belum pernah memperoleh dana BSPS atau bantuan pemerintah
untuk program perumahan lainnya, (5) Penghasilan kurang atau sama dengan upah minimal
provinsi dan (6) bersedia berswadaya membentuk kelompok dengan penyataan tanggung
renteng. Jika dikembalikan pada pembagian kelompok masyarakat menurut BPS dan World
Bank, maka kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang menjadi target dari program
Bantuan Rumah Swadaya dapat dibedakan menjadi:
Desil 1, yaitu masyarakat yang mempunyai penghasilan bulanan keluarga sebesar 1,2
juta Rupiah, dengan pengeluaran bulanan keluarga sebesar 1,2 juta Rupiah, sehingga dengan
demikian kelompok ini tidak memiliki cadangan penghasilan untuk ditabung dan untuk dana
investasi perumahan. Pada masyarakat kelompok ini Pemerintah memberikan intervensi dalam
bentuk bantuan pendanaan perumahan secara penuh dari APBN.
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Desil 2, yaitu kelompok masyarakat yang mempunyai penghasilan bulanan keluarga
sebesar 1,8 juta Rupiah, dengan konsumsi belanja bulanan sebesar 1,4 juta Rupiah. Kelompok
ini berhasil menyisihkan 21 % penghasilannya untuk tabungan atau bisa diinvestasikan untuk
perumahan sebesar 0,4 juta Rupiah per bulan. Untuk masyarakat pada desil ini, treatment
yang diberikan oleh Pemerintah adalah bantuan 37timulant dari APBN.
Desil 3, yaitu masyarakat yang memiliki penghasilan bulanan keluarga sebesar 2,1
juta Rupiah, dengan pengeluaran bulanan sebesar 1,6 juta Rupiah. Kelompok ini mampu
menabung sebesar 24 % dari pendapatannya atau diinvestasikan untuk perumahan sebesar
0,5 juta Rupiah. Sebagaimana Desil 2, pada Desil 3 ini Pemerintah juga memberikan intervensi
dalam bentuk pemberian bantuan 37timulant yang berasal dari APBN.
Desil 4, adalah kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan bulanan keluarga
sebesar 2,6 juta Rupiah, dengan belanja konsumsi bulanan keluarga sebesar 1,8 juta Rupiah.
Masyarakat dalam kelompok ini mampu menyisihkan 30% pendapatannya untuk tabungan
bulanan atau untuk investasi perumahan sebesar 0,8 juta Rupiah. Masyarakat ini tergolong
mampu. Namun Pemerintah masih melakukan intervensi berupa bantuan 37timulant untuk
perumahan, meskipun sebenarnya mereka mampu untuk memiliki rumah yang layak melalui
Kredit Kepemilikan Rumah (KPR) secara Swadaya.
Desil 5 sampai dengan Desil 7 adalah masyarakat dengan penghasilan diatas 3 juta
Rupiah dengan kemampuan investasi untuk perumahan diatas 34 %. Untuk masyarakat
kelompok ini, skema kepemilikan rumah yang diprogramkan oleh pemerintah adalah berupa
KPR FLPP (Kredit Kepemilikan Rumah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan).
Desil 8 sampai dengan Desil 10 adalah masyarakat dengan penghasilan di atas 5,2
juta sebulan, dan memiliki kemampuan untuk menabung atau investasi perumahan sebesar
lebih dari 39 % dari pendapatan. Masyarakat ini dianggap sudah mampu untuk memiliki
rumah melalui KPR Komersial secara mandiri. Menurut pada pembagian kelompok masyarakat
berdasarkan penghasilan sebagaimana tersebut di atas, maka yang menjadi sasaran dari
program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah masyarakat yang berada pada
Desil 3 dan Desil 4. Yaitu masyarakat yang mempunyai penghasilan rendah tapi masih
memiliki kemampuan untuk berswadaya (turut menyumbangkan dana/tenaga/material) untuk
peningkatan kualitas rumah mereka.
Proses penetapan MBR sebagai calon penerima bantuan BSPS ini di lapangan tidak
serta merta hanya didasarkan pada besarnya pendapatan calon penerima bantuan. Namun
kesediaan berswadaya juga menjadi pertimbangan yang cukup menentukan. Hal ini karena
nilai bantuan BSPS yang terlalu kecil. Nilai swadaya yang cukup tinggi, keikutsertaan anggota
keluarga yang lain dalam mendukung pembangunan rumahnya dan kegotongroyongan
masyarakat sekitar untuk turut membantu penyelesaian pembangunan rumah akan menjadi
point tersendiri. Untuk program BSPS yang dibiayai Bank Dunia melalui National Affordable
Housing Program (NAHP) ditetapkan kriteria yang lebih tinggi pada calon penerima bantuan.
Hal ini karena NAHP Bank Dunia benar-benar mengutamakan aspek keselamatan bagi
penghuni rumah tersebut. Aspek keselamatan ini tentunya hanya bisa dipenuhi dengan
penggunaan struktur rumah yang kokoh yang tahan terhadap bencana alam (khususnya
gempa bumi), yang tentu saja membutuhkan biaya yang lebih banyak. Adanya kewajiban
untuk berswadaya ini di lapangan sering mendapatkan gugatan baik dari warga penerima
bantuan, maupun dari kelompok-kelompok kepentingan yang peduli kepada masyarakat kecil.
Karena dengan adanya syarat swadaya ini, golongan masyarakat yang benar-benar tidak
mampu membangun rumah yang layak huni yang berada pada Desil 1 dan Desil 2 justru
luput dari program ini. Padahal jumlah golongan ini tidak sedikit.
Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam Program BSPS
Pemberdayaan MBR dalam program BSPS didasarkan pada pemikiran bahwa
sebenarnya MBR ini memiliki kemampuan untuk menciptakan ruang hunian atau tempat
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tinggal yang lebih layak dan sehat. Namun karena kesadaran mereka untuk melakukan pola
hidup sehat belum sepenuhnya dimiliki mereka membiarkan saja kondisi rumah yang mereka
huni dalam kondisi yang memprihatinkan, meskipun tidak tertutup kemungkinan juga bahwa
kondisi kehidupan keseharian mereka memang dalam taraf kekurangan.
Strategi pembangunan yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dipahami
sebagai proses transformasi dalam hubungan sosial, ekonomi, budaya dan politik masyarakat,
sehingga proses perubahan struktural yang terjadi diharapkan berlangsung secara alami.
Pendekatan utama dari konsep pemberdayaan adalah masyarakat tidak dijadikan obyek dari
proyek pembangunan tetapi merupakan subyek dari pembangunan itu sendiri. Berdasarkan
konsep pemberdayaan masyarakat sebagai model pembangunan, pendekatan yang digunakan
dalam menganalisis pemberdayaan masyarakat dalam penelitian ini adalah :
1. Targeted artinya bahwa upaya yang dilakukan harus benar-benar terarah kepada yang
memerlukan, dengan program yang dirancang dan disusun untuk mengatasi masalah
sesuai kebutuhannya.
Program BSPS menetapkan syarat yang rigit dalam penentuan sasaran (calon
penerima) BSPS ini. Dengan berpedoman kepada kriteria calon penerima bantuan
sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/M/2018, Tenaga
Fasilitator Lapangan akan melakukan seleksi administrasi terhadap calon-calon penerima
bantuan yang diusulkan oleh Pemerintah Daerah. Proses ini biasanya akan memakan waktu
yang cukup lama, jika data calon penerima bantuan tidak dalam kondisi yang valid dan up
to date. Proses seleksi administrasi akan dilanjutkan dengan proses verifikasi lapangan.
Dari hasil verifikasi lapangan dan seleksi administrasi inilah akhirnya disusun data by name
by address (BNBA) Calon Penerima Bantuan yang akan ditetapkan menjadi Penerima Bantuan
melalui Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya, setelah dilakukan
verifikasi di tingkat Provinsi.
Dengan sistem verifikasi bertingkat seperti itu, maka bisa dipastikan bahwa calon
penerima bantuan adalah mereka yang benar-benar memenuhi kriteria yang disyaratkan.
Dari hasil verifikasi di lapangan, TFL juga membantu menyusun proposal permohonan bantuan
yang memuat rencana pembangunan / perbaikan rumah sesuai dengan kebutuhan masingmasing rumah dan disesuaikan dengan nilai besaran bantuan dan kesanggupan swadaya
calon penerima bantuan tersebut. Dengan demikian upaya perbaikan rumah yang akan
dilaksanakan nantinya adalah benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari para penerima
bantuan dan kriteria rumah layak huni.
2. Mengikutsertakan atau bahkan dilaksanakan oleh masyarakat yang menjadi sasaran dari
program pembangunan dimaksud.
Program BSPS dilaksanakan secara swakelola oleh para penerima bantuan, bukan
dilaksanakan oleh pelaksana jasa konstruksi. Dengan mengikutsertakan para penerima
bantuan itu sendiri dalam pengerjaan perbaikan rumahnya diharapkan dari sisi ekonomi para
penerima bantuan dapat lebih menghemat biaya tukang. Dari aspek psikologis, dengan
dilibatkan dalam proses pembangunan rumahnya sendiri itu para penerima bantuan akan
merasa lebih puas dan bangga dengan hasil yang diperoleh.
Keikutsertaan penerima bantuan ini tidak hanya dilihat dari nilai nominal yang disediakan,
tapi dapat juga dilihat dari material yang disediakan (berupa bahan bangunan lama yang
masih bisa digunakan atau material baru yang mereka beli sendiri), tenaga (ikut menjadi kuli
atau bahkan dikerjakan sendiri karena mereka memiliki kemampuan di bidang pertukangan)
maupun makanan dan minuman yang disediakan untuk tukang selama masa pengerjaan
rumah mereka.
3. Menggunakan pendekatan kelompok,
Ikatan gotong royong yang makin menipis di kalangan masyarakat, utamanya di
wilayah perkotaan tentunya menjadi kendala bagi upaya pemberdayaan masyarakat
berpenghasilan rendah. Oleh karena itu, BSPS dalam pelaksanaannya mensyaratkan untuk
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membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) yang semua anggota dan pengurusnya
bertanggungjawab secara tanggung renteng. Dengan demikian, setiap keputusan yang diambil
oleh kelompok adalah menjadi tanggung jawab bersama seluruh anggota kelompok bukan
hanya tanggung jawab pengurus. Suara anggota kelompok dalam rembug warga adalah
pemegang kekuasaan tertinggi yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota kelompok maupun
tenaga pendamping (TFL).
Keberhasilan Pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui Program Bantuan
Stimulan Perumahan Swadaya
Keberhasilan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya adalah terciptanya
rumah MBR yang layak huni dan terhuni. Kelayakan hunian rumah yang telah mendapatkan
bantuan BSPS dapat dilihat dari terpenuhinya syarat-syarat kelayakan hunian, yaitu aspek
keamanan konstruksi, kesehatan dan kecukupan ruang gerak penghuni rumah.
Untuk mengetahui ketepatan sasaran dan efektivitas pelaksanaan BSPS, Direktorat Rumah
Swadaya telah melakukan evaluasi dan pengolahan data yang diperoleh dari survey lapangan
dan laporan pelaksanaan BSPS yang dikirimkan secara periodik oleh PPK Rumah Swadaya di
semua Propinsi. Sampling dilaksanakan pada 758 Unit rumah swadaya yang ada di 72
Kabupaten / Kota pada 26 Provinsi pelaksana BSPS tahun 2018. Hasil evaluasi terhadap
penggunaan dana oleh penerima bantuan BSPS tahun 2018 dapat dikelompokkan sebagai
berikut :
1. Penggunaan dana bantuan untuk pemenuhan aspek keselamatan bangunan
Pemanfaatan dana untuk pemenuhan aspek keselamatan bangunan dilakukan dengan
perbaikan dan atau penambahan komponen struktur bangunan utamanya struktur rangka
atap, kolom dinding, ring balok serta pondasi, baik yang menggunakan rangka beton
bertulang maupun kayu.

Gambar 2. Persentase Penggunaan Dana Bantuan untuk Pemenuhan
Aspek Keselamatan Bangunan
Hasil di atas, memperlihatkan ada 53,8 % penerima bantuan yang membangun dan
memperbaiki struktur rumahnya dengan beton bertulang, 46,2 % dengan menggunakan rangka
kayu, sedangkan sisanya menggunakan rangka bambu. Meskipun sudah ditekankan bahwa
penggunaan rangka bangunan adalah hal yang wajib untuk memenuhi unsur keselamatan
bangunan namun dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemui penerima bantuan yang
dinding rumahnya dibangun tanpa menggunakan rangka beton (yaitu sekitar 2,4 %). Alasan
yang dikemukakan oleh penerima bantuan adalah ingin menggunakan dana bantuannya untuk
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memperkuat pondasi rumah saja, karena wilayah tempat tinggal mereka bukan berada pada
tanah yang strukturnya labil.
2. Penggunaan dana bantuan untuk pemenuhan aspek kesehatan
Aspek kesehatan dari sebuah rumah yang dikategorikan layak huni adalah rumah
yang memiliki penghawaan dan pencahayaan yang cukup serta tersedia jaringan air bersih
dan sarana sanitasi yang memadai.
Hasil survey pada pelaksanaan BSPS tahun 2018 menunjukkan bahwa penerima bantuan
sebagian besar telah memperhatikan aspek penghawaan dan pencahayaan dengan memasang
jendela dan ventilasi yang cukup di rumahnya. Gambar 4.6 menunjukkan bahwa persentase
penerima bantuan yang menggunakan dananya untuk perbaikan (penambahan) jendela
sebesar 78,9 % dan ventilasi sebesar 74,4 %.

Gambar 3. Persentase Penggunaan Dana Bantuan untuk pemenuhan Aspek Kesehatan
(Pencahayaan dan Penghawaan)
Untuk keperluan penerangan pada malam hari ada juga penerima bantuan yang
memanfaatkan dana untuk biaya pasang listrik dari PLN, yaitu sekitar 1,6 %. Hasil di atas
memperlihatkan perbandingan kondisi penerima bantuan dari segi keberadaan kamar mandi
dan kepemilikan jamban. Setelah dilaksanakan program BSPS penerima bantuan membangun
/ memindahkan kamar mandi ke dalam rumah ataupun kamar mandi komunal. Namun masih
ada juga penerima bantuan yang tidak memiliki kamar mandi sendiri, yaitu sekitar 21,4 %.

Gambar 4. Persentase Penggunaan Dana Bantuan untuk Pemenuhan Aspek Kesehatan
(Kepemilikan Prasarana Sanitasi yang layak)
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Peningkatan jumlah kepemilikan jamban di dalam rumah sebesar 13,4 %,
meskipun masih juga ada rumah yang tidak memiliki jamban sebanyak 22,2 %. Komposisi
kepemilikan sumber air bersih keluarga penerima BSPS. Meskipun tidak ada penjelasan apakah
kondisi ini berbeda dari kondisi sebelum pelaksanaan program BSPS, namun setidaknya
gambar ini bisa memberikan informasi bahwa sekitar 53,4 % penerima BSPS telah
menggunakan sumur sebagai sumber air bersih. Sedangkan 33 % lainnya menggunakan
sumber air bersih dari jaringan perpipaan (PDAM dan sejenisnya), 10,4 % masih menggunakan
air permukaan (sungai, danau, laut) dan 2,1 % masih tergantung pada pemanfaatan air
hujan. Dengan demikian masih terdapat 12,5 % rumah yang menjadi target untuk dientaskan
pada tahun berikutnya sehingga pencapaian 100 – 0 –100 dapat diwujudkan.

Gambar 5. Persentase Sumber Air Bersih pada Rumah Penerima Program BSPS
3. Aspek Kecukupan Ruang Gerak Penghuni
Berdasarkan SNI 03-1733-2004, luas minimal rumah sederhana (asumsi 1 keluarga
terdiri atas 4 orang) adalah 36 m² atau 9 m² per jiwa (Badan Standar Nasional Indonesia
2004). Rata-rata luas bangunan rumah penerima dana stimulant setelah pembangunan adalah
49,7 m2 dengan rata-rata penghuni adalah 4,4 orang per rumah sehingga luas minimal
hunian adalah 11.18 m2/orang (memenuhi syarat). Dengan demikian, pelaksanaan program
BSPS terbukti mampu meningkatkan kecukupan ruang gerak penghuni menjadi sebesar 11.18
m2/orang. Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
terhadap pelaksanaan program BSPS sampai dengan tahun 2018 dapat dinyatakan bahwa
program BSPS ini telah berhasil mendorong masyarakat berpenghasilan rendah untuk bangkit
dan berkontribusi terhadap upaya perbaikan kondisi kehidupan mereka yang dimulai dari
peningkatan kualitas hunian mereka. Atau dengan kata lain BSPS telah berhasil
memberdayakan MBR untuk meningkatkan kualitas kehidupan mereka.
Pemberdayaan Masyarakat dari sisi Politis
Keberadaan masyarakat miskin selalu menimbulkan dualisme dalam sisi kebijakan
politis. Masyarakat miskin selalu menjadi objek yang menarik untuk diekspos oleh para
pemegang kepentingan politis. Dari sisi penguasa, untuk dapat menunjukkan keberhasilan
kinerja Pemerintah, mereka adalah objek yang harus segera dituntaskan dengan berbagai
program-program pembangunan dan pengentasan kemiskinan yang telah ditetapkan.
Namun di sisi yang lain, keberadaan mereka seolah dipertahankan, karena mereka adalah
kantong-kantong suara yang akan mudah diperebutkan dalam kontestasi politis misalnya
Pemilu, Pemilihan Legislatif baik di tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat, maupun
Pemilihan Kepala Daerah. Kelompok masyarakat miskin ini menjadi objek utama programprogram pembangunan dari pihak yang sedang berkuasa untuk mendapatkan dukungan guna
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mempertahankan posisi dan kekuasaaannya pada kontestasi berikutnya. Keberadaan
masyarakat yang miskin yang biasanya berpendidikan rendah adalah pasar yang menjanjikan
untuk program-program pencitraan dan jargon-jargon fantastis yang menjanjikan perbaikan
nasib dan kesejahteraan mereka secara instan.
Dalam pelaksanaan program BSPS ini di lapangan tidak jarang ditemui hambatanhambatan yang bersumber dari sisi politis ini, yang ujung-ujungnya adalah upaya perebutan
kantong suara pendukung partai politik. Pihak yang sedang berkuasa dianggap memanfaatkan
keberadaan program ini untuk meraih simpati warga dan meraup dukungan dari basis-basis
pendukung partai politik lawan. Anggapan yang berlebihan semacam ini kadang diikuti dengan
tindakan yang kontra produktif, berupa upaya untuk mengganggu pelaksanaan program
dengan mencari celah-celah kelemahan pelaksanaan kegiatan bahkan menggagalkan program
yang sedang berjalan.
Sisi positif dari kondisi ini adalah posisi masyarakat penerima bantuan menjadi objek
yang diperebutkan oleh para pemegang kepentingan politik. Sehingga dengan demikian warga
MBR penerima bantuan memiliki posisi tawar (bargaining position) untuk mengajukan tuntutan
yang lebih kepada para pemegang kepentingan politis. Meskipun sisi politis ini kental
mewarnai pelaksanaan program BSPS di beberapa lokasi, namun dalam penelitian kali ini
pengaruh tersebut diabaikan. Ini karena secara legal formal seharusnya pelaksanaan Program
BSPS harus dilepaskan dari bendera politik Kepala Daerah penerima bantuan.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya mengenai
pelaksanaan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), maka dapat disimpulkan
beberapa hal sebagai berikut: (1) Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) adalah
program bantuan rumah swadaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Penyediaan
Perumahan Kementerian PUPR sejak tahun 2015 guna menuntaskan 3,4 juta Rumah Tidak
Layak Huni di Indonesia. (2) Penentuan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebagai
penerima bantuan BSPS ditentukan melalui mekanisme berjenjang dengan berpedoman kepada
kriteria yang telah ditetapkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri PUPR Nomor 7/PRT/M/2018
tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya. Hasil seleksi awal calon penerima bantuan
kemudian diverifikasi secara administratif maupun teknis oleh Tenaga Fasilitator Lapangan
dan Koordinator Wilayah untuk ditetapkan menjadi Penerima Bantuan BSPS oleh Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK) Rumah Swadaya yang berkedudukan di SNVT Penyediaan
Perumahan Provinsi. (3) Upaya pemberdayaan MBR melalui Program BSPS, dilakukan dengan
mewajibkan adanya swadaya dari para penerima bantuan BSPS. Swadaya ini dapat berwujud
uang, material, tenaga, maupun makanan dan minuman untuk tukang. (4) Faktor yang
menjadi tantangan dalam pelaksanaan program BSPS di lingkungan perkotaan adalah kecilnya
kesanggupan swadaya dari penerima bantuan. Kecilnya swadaya ini disebabkan oleh
kemampuan ekonomi penerima bantuan maupun mind set yang ada selama ini yang
menganggap
bantuan
dari
Pemerintah
itu
akan
menutup
semua
keperluan
perbaikan/pembangunan rumah seperti program bedah rumah sejenis yang ditayangkan oleh
stasiun televisi swasta. Syarat adanya swadaya sering dianggap sebagai sebuah pelanggaran
terhadap pedoman teknis pelaksanaan program. Di sinilah peranan kemampuan TFL untuk
memberikan sosialisasi dan mendorong keswadayaan penerima bantuan benar-benar diuji. (5)
Keberhasilan upaya pemberdayaan Masyarakat Berpenghasilan Rendah melalui pelaksanaan
Program BSPS sepanjang pelaksanaannya terbukti mampu mendorong keswadayaan dan
kegotongroyongan di antara MBR, utamanya dalam penyelesaian pembangunan rumah
menjadi layak huni. Ini dibuktikan dengan terpenuhinya tiga komponen pemberdayaan yaitu
penentuan sasaran yang tepat (targeted), pengikutsertaan masyarakat dalam pelaksanaan
program BSPS (Participated) dan pembentukan Kelompok Penerima Bantuan sebagai upaya
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pendekatan kelompok untuk menguatkan kembali nilai kebersamaan yang mulai menipis di
masyarakat. Program BSPS dinyatakan berhasil jika pembangunan/peningkatan kualitas rumah
tidak layak huni dapat tuntas dilaksanakan sesuai kriteria rumah sehat dan layak huni. (6)
Pelaksanaan program BSPS oleh Kelompok Masyarakat penerima bantuan secara tidak
langsung juga membuka lapangan pekerjaan bagi para sarjana untuk menjadi Tenaga
Fasilitator Lapangan (TFL) teknis dan pemberdayaan, maupun bagi warga sekitar yang
mempunyai kemampuan pertukangan. Bahkan bagi warga penerima bantuan yang tidak
mempunyai keahlian pun bisa menjadi kuli atau tenaga kerja untuk penyelesaian
pembangunan rumah mereka sendiri tanpa upah ataupun rumah-rumah lain dalam kelompok
mereka dan mendapatkan bayaran.
Adapun beberapa hal yang dapat disarankan untuk peningkatan pelaksanaan program
BSPS ini adalah sebagai berikut: (1) Bagi Direktorat Jenderal Penyediaan Perumahan
khususnya Direktorat Rumah Swadaya: a. Pengembangan
pedoman
teknis
pelaksanaan
program BSPS hendaknya terus menerus dilakukan, karena perkembangan situasi dan kondisi
di lapangan yang selalu berbeda dari tahun ke tahun. b. Mengingat
kondisi
perekonomian
MBR yang selama ini menjadi sasaran program BSPS ini umumnya tidak memiliki kesanggupan
untuk berswadaya lebih banyak, sedangkan harga-harga bahan bangunan cenderung tinggi
maka ada baiknya dipikirkan untuk meningkatkan besaran nilai Bantuan Rumah Swadaya.
Karena dengan tuntutan kelaikan sebuah hunian yang dinilai berdasarkan kekuatan/keamanan
struktur bangunan, kesehatan (pencahayaan, penghawaan, air bersih dan sarana sanitasi yang
sehat) serta kecukupan ruang gerak bagi penghuni, besaran nilai bantuan yang diberikan
sekarang ini kurang memadai. (2). Bagi SNVT Penyediaan Perumahan. Mengingat waktu
pelaksanaan Program BSPS yang cukup pendek, maka ada baiknya SNVT mempekerjakan
kembali TFL-TFL yang terbukti memiliki kompetensi dan komitmen yang tinggi dalam
melaksanakan pendampingan di masyarakat. Bahkan ada baiknya SNVT melaksanakan
sertifikasi Tenaga Fasilator Lapangan (TFL) bidang Rumah Swadaya. Sehingga dengan
demikian tidak banyak waktu yang harus terbuang untuk proses seleksi maupun pembekalan
TFL.
Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, a. Keberadaan data perumahan yang valid
dan up to date adalah sebuah kebutuhan. Hal ini karena dari dasar data itulah kita dapat
merumuskan dan menyusun rencana program-program dan kebijakan pengembangan
perumahan yang layak huni dan sehat. b. Mengingat kemampuan anggaran Pemerintah Pusat
terbatas dan tidak bisa membiayai pengentasan rumah tidak layak huni secara keseluruhan,
maka peran serta Pemerintah Daerah untuk melaksanakan program-program sejenis yang
dibiayai oleh APBD akan sangat efektif untuk segera menurunkan jumlah rumah tidak layak
huni di wilayah masing-masing. Bagi kalangan akademisi. Dengan waktu yang relative lebih
banyak, penelitian ini masih bisa dikembangkan dengan melakukan survey dan analisis data
secara kuantitatif, untuk meneliti tentang efektivitas program BSPS ini dalam pemberdayaan
Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
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Abstrack
This research was conducted to analyse and describe about the attractiveness of Sariayu Hijab
Shampoo advertisement for female students of State Polytechnic of Malang. This research
employed qualitative approach mainly descriptive analysis, the location of research was in State
Polytechnic of Malang. The informants used were female students of State Polytechnic of
Malang who had watched the advertisement through Youtube. The result of interview was
treated as primary data which was used to gain description about the attractiveness of Sariayu
Hijab adverstisement. The result shows that the advertisement was used to remind, persuade
and inform in the process of developing a product brand image. In addition, hiring Alyssa
Soebandono as the brand ambassador of Sariayu Hijab shampoo has been proved to create
attractiveness to present choices to consumers to buy the shampoo for hair treatment especially
for women who wear hijab. The use of visual elements and picture in the advertisement is a
company method to feature the product being introduced to the public. This is in line with the
image being developed by the company which is focused on describing an Islamic beauty
product as well as a shampoo for women with hijab. Therefore, the use of brand ambassador
fits with the image of a beautiful woman who has good personality to attract consumers mainly
and finally increase the sale of the shampoo. The use of electronic advertisement by the
company has been proved to be effective since it causes consumers buy the product after
watching the ad. It shows that the information being delivered to consumers about the
advantages of Sariayu Hijab shampoo can be well accepted by public.
Keywords: marketing communication, advertisement, brand image

PENDAHULUAN
Perkembangan ekonomi di era globalisasi telah menciptakan perubahan yang telah
membawa pengaruh besar bagi kehidupan masyarakat. Termasuk bagaimana masing-masing
individu mulai mencari penyedia barang kebutuhan. Hal ini berdampak kepada persaingan ketat
khususnya bagi berbagai perusahaan yang merupakan produsen barang kebutuhan masyarakat.
Persaingan semua pelaku bisnis dengan mengandalkan kualitas produk dengan merek
tertentu merupakan satu langkah yang dilakukan perusahaan agar tetap konsistan sehingga
dapat menjadi pilihan konsumen dalam memenuhi kebutuhan. Termasuk kebutuhan akan produk
perawatan rambut khususnya pada wanita berhijab. Seseorang merasa tak bersih, jika mandi
tanpa menggunakan sabun dan keramas tidak memakai shampoo (www.marketing.co.id). Hal ini
mendorong para pengusaha berlomba untuk memaksimalkan pelayanan dari segala aspek baik
dari sumber dayanya, fasilitas penunjangnya maupun dari konsep pemasarannya yang
berorientasi kepada minat beli konsumen akan suatu produk yang dipasarkan.
Fenomena di akhir tahun 2014, PT Martina Berto Tbk membaca peluang di lapangan
sehingga perusahaan mengeluarkan inovasi produk baru berupa shampoo yang dikhususkan
untuk perempuan berhijab. Salah satu pemicunya merupakan fenomena tren hijab yang
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berkembang secara pesat di Indonesia (www.marketing.co.id). Memang bukan rahasia lagi, jika
permasalahan rambut yang timbul karena pemakaian hijab, seperti : rambut kering, kusam, kulit
kepala berminyak, hingga rambut rontok. Sehingga ini menjadi permasalahan yang kompleks
untuk perempuan berhijab. Untuk itu Sariayu mengeluarkan produk berupa rangkaian hair care
yang ditujukan bagi konsumen berhijab untuk mengatasi permasalahan pada rambut
(www.marketing.co.id).
Respon pasar terhadap hijab care di kalangan hijabers terbilang sangat baik. Permintaan
produk hijab care telah mengalami kenaikan hingga 400% (www.marketing.co.id). Sariayu Hijab
Hair Care memberikan kontribusi kurang lebih 10% dari total penjualan Sariayu
(www.syariahfinance.com). Data penjualan berdasarkan kategori produk untuk hair care
mengalami kenaikan dari tahun 2013 sampai 2015. Tahun 2013 prosentase kenaikan mencapai
sebesar 6,39%, tahun 2014 persentase kenaikannya melonjak tinggi mencapai 43,2% dan tahun
2015 juga mengalami kenaikan sebesar 12,47% (www.martinaberto.co.id).
Kenaikan jumlah produk hair care Sariayu menciptakan pelaku bisnis untuk melakukan
kegiatan pemasaran yang salah satunya adalah kegiatan promosi. Diantara berbagai jenis
kegiatan pemasaran yang ada, iklan merupakan salah satu bentuk promosi yang banyak
digunakan perusahaan dalam memperkenalkan produknya. Ada berbagai macam alternatif media
periklanan yang dapat digunakan perusahaan untuk mempromosikan produknya, diantaranya
surat kabar, radio, majalah, internet dan televisi dan lain-lainnya. Untuk mencapai tujuan yang
diharapkan dari suatu promosi maka perusahaan harus dapat membuat iklan yang dapat
memberikan informasi produk secara efektif.
Iklan adalah salah satu komunikasi pemasaran yang dipergunakan untuk mengenalkan
produk ke pasar sasaran dan juga bisa menjadi pembeda dengan pesaing. Iklan itu memotivasi
konsumen untuk mempertimbangkan pembelian merek dan menciptakan asosiasi merek yang
kuat dengan semua pengaruh komunikasi yang tersimpan sehingga dapat memberikan pengaruh
ketika konsumen mempertimbangkan
Melalui iklan, brand image menjadi satu hal yang harus diperhatikan oleh perusahaan
selaku pelaku pasar, karena akan menimbulkan serta mempengaruhi nilai-nilai emosional pada
diri konsumen (Maunaza, 2012:5). Sangadji dan Sopiah (2013) mengatakan bahwa brand image
dapat menjadi positif maupun negatif, tergantung pada persepsi seseorang terhadap merek.
Citra merek atau brand image yang baik dan positif akan menimbulkan kesan yang baik dalam
benak konsumen dalam mengonsumsi produk dari suatu merek (Maunaza, 2012:19).
Brand memiliki peran yang sangat sentral bagi program pemasaran sebuah perusahaan,
di antaranya sebagai sarana identifikasi perusahaan dan untuk membedakan produk dengan
produk pesaing (Kotler, 2004: 38). Menciptakan nama brand dengan asosiasi yang positif adalah
salah satu cara yang dapat dilakukan untuk membentuk serta menjaga brand (Arslan dan
altuna; 2010). Brand image adalah asosiasi yang dimiliki seorang konsumen ketika memikirkan
sebuah brand dan menjadi sangat penting, karena brand image melekat kuat di ingatan
konsumen (Shimp, 2008: 39).
Hal ini menguatkan pentingnya dilakukan pengkajian secara lebih jauh dalam brand
image. Tuntutan dan permintaan akan produk berkualitas membuat perusahaan bersaing
meningkatkan kualitas produk yang dimiliki demi mempertahankan dan meningkatkan brand
image. Perusahaan berusaha menempelkan sifat khas pada mereknya, dan sifat inilah yang
memiliki peran paling besar dalam membedakan satu merek dengan merek lainnya, meskipun
berada dalam satu lini produk yang sama (Alfian; 2012).
Pada sebuah iklan peran brand ambarasdor tidak dapat dipisahkan dalam membentuk
brand image. Yusiana dan Maulida (2015:2), mengatakan bahwa brand ambassador merupakan
orang yang mendukung suatu merek dari berbagai tokoh masyarakat populer, selain dari
masyarakat populer dapat juga didukung oleh orang biasa dan lebih sering disebut sebagai
endorser biasa. Karakteristik brand ambassador yaitu visibility (kepopuleran), credibility
(keahlian), attraction (daya tarik) dan power (kekuatan).
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Brand ambassador sebagai promosi dalam memasarkan produknya dapat membuat
konsumen akan lebih tertarik terhadap produk yang di gunakan oleh public figure yang dapat
mempengaruhi keputusan pembeliannya terhadap suatu produk, berikut adalah definisi mengenai
Brand ambassador. Menurut Prawira (2012), menjelaskan bahwa Brand ambassador adalah
seseorang yang mempresentasikan potret atau citra terbaik suatu produk. Penggunaan brand
ambassador dilakukan oleh perusahaan untuk memengaruhi atau mengajak konsumen. Hal ini
bertujuan untuk membangun brand image sebuah produk yang selanjutnya mendorong
konsumen tertarik menggunakan produk, terlebih karena pemilihan brand ambassador biasanya
didasarkan pada pencitraan melalui seorang selebrititas yang terkenal (Gita, 2012).
Dengan diberlakukannya brand ambassador di iklan produk Shampoo Sariayu Hijab,
tidak dipungkiri bahwa penjualan semakin meroket. Adapun data yang didapat pada penjualan
Shampo Sariayu hijab selama 5 tahun terakhir yaitu 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 dan 2018
awal adalah ditampilkan pada tabel dibawah ini:
Tabel 1. Persentase Kenaikan Jumlah Penjualan Shampo Sariayu Hijab
Tahun

Persentase Penjualan

2013

6,39%

2014

43,2%

2015

12,47%

2016

23,1%

2017

27,3%

2018

29,2%

Sumber : www.martinaberto.co.id; diolah peneliti (2018)
Berdasarkan data yang telah dirangkum, dapat dijelaskan bahwa pada tahun 2013,
persentase penjualan Shampo Sariayu Hijab mengalami kenaikan sebesar 6,39% dari tahun
sebelumnya, pada tahun 2014 mengalami kenaikan persentase penjualan sebesar 43,2% dari
tahun sebelumnya, pada tahun 2015 mengalami kenaikan persentase penjualan sebesar 12,47%
dari tahun sebelumnya. Persentase penjualan 3 tahun ini meningkat walaupun dalam iklan
Shampo Sariayu Hijab belum ada brand ambassadornya. Ketika memasuki tahun berikutnya,
yaitu 2016, 2017 dan 2018 awal, perusahaan memberlakukan adanya brand ambassador dalam
iklan Shampo Sariayu Hijab. Persentasi penjualan yang didapat adalah pad atahun 2016,
persentase penjualan Shampo Sariayu Hijab adalah meningkat 23,1% dari tahun sebelumnya,
pada tahun 2017 mengalami kenaikan persentase penjualan sebesar 27,3% dari tahun
sebelumnya, dan memasuki awal tahun 2018 ini, persentase penjualan Shampo Sariayu Hijab
mengalami kenaikan persentase penjualan lagi sebesar 29,2% dari tahun sebelumnya.
Beberapa penelitian terdahulu sebagai pendukung penelitian ini adalah seperti yang
dilakukan oleh putra (2014) dan Magdalena (2015) cenderung menunjukkan bahwa penggunaan
Brand ambassador memiliki efek paling positif dalam membangun brand image. Brand
ambassador sangat berperan dalam membantu kelancaran aktivitas pemasaran baik secara
lokal maupun global (Greenwood, 2012:78). Brand ambassador akan membantu membuat
hubungan emosional yang lebih kuat antara sebuah merek/perusahaan dengan konsumen
sehingga secara tidak langsung akan membangun citra produk berdampak terhadap keputusan
pembelian maupun pemakaian produk (Royan, 2004:8). Produk shampoo sariayu hijab merupakan
salah satu produk varian dari Sariayu yang baru saja diluncurkan dan menggunakan Alyssa
Soebandono sebagai brand ambrasadornya.
Sebagai pemasar produk skala nasional, sariayu tentunya mengetahui karakteristik
konsumen dan budaya sehingga jeli dalam memilih brand ambrasador. Alyssa Soebandono
merupakan salah satu artis yang kini berhijrah dan menggunakan hijab. Alyssa Soebandono
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memiliki basis penggemar yang cukup banyak apalagi dia adalah istri dari Dude Herlino yang
keduanya terkenal taat dalam beribadah. Pemilihan brand ambrasador sangat penting karena
hal tersebut dapat mengarah pada pemahaman tentang sistem bisnis dan membentuk loyalitas
konsumen. Pada dasarnya etika dan pemahaman karakteristik kosumen dan budaya
mempengaruhi semua kegiatan bisnis, sehingga sangat penting bagi pemasar (Sariayu) untuk
memahami karkateristik konsumennya dan membentuk citra produk melalui brand ambrasador.
Sebagai salah satu produk yang bermain pada segmen produk shampoo hijab, Sariayu dituntut
untuk lebih atraktif dalam mengkomunikasikan (mengiklankan) diferensiasi produk dengan
menyesuaikannya pada karakteristik penggunanya. Pemilihan Brand Ambassador yang
disesuaikan dengan target market diyakini mampu mendongkrak citra merek Shampoo Sariayu
Hijab dan membentuk sikap konsumen terhadap produk.
Adanya Fenomena tersebut menunjukan bahwa ada peluang pesar yang tinggi pada
produk shampoo hijab yang disebabkan denga banyaknya jumlah perempuan-perempuan dari
berbagai kalangan untuk menjaga kesehatan rambut dengan menggunakan produk-produk yang
sesuai dengan kebutuhannya salah satunya poduk shampoo untuk perempuan berhijab. Dengan
demikian ruang lingkup yang dipilih oleh peneliti terkait dengan daya tarik iklan pada sebuah
produk shampoo dengan merek Shampoo
Sariayu Hijab dalam membangun citra merek dengan brand ambassador Alyssa
Soebandono. Adapun penelitian ini akan dilakukan pada mahasiswa Politeknik Negeri Malang
yang menggunakan hijab.
Dari uraian yang telah disampaikan di dalam latar belakang di atas, maka penelitian
ini dilakukan untuk menganalisa sejauh mana iklan dapat membangun citra pada sutu produk
sehingga judul yang diambil dalam penelitian ini adalah “Studi Fenomenologi Daya Tarik Iklan
Shampoo Sariayu Hijab”.
METODE PENELITIAN
Lokasi penelitian ini dilakukan di Politeknik Negeri Malang. Alasan dari penelitian ini
dilakukan di Kota Malang karena sebagai salah satu kota yang banyak para hijabers. Waktu
Penelitian yang digunakan dalam penelitian Studi Fenomenologi Daya Tarik iklan Shampoo
Sariayu Hijab adalah bulan Juli-September 2018. Jenis penelitian yang dilakukan dalam
penelitian ini ditinjau dari tujuan dan sifat penelitiannya adalah penelitian deksriptif kualitatif.
Penelitian ini berkisar pada mahasiswi Politeknik Negeri Malang yang telah menonton atau
melihat video iklan youtube Shampoo Sariayu Hijab. Sumber data dalam penelitian adalah data
primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah Tahap Persiapan,
Tahap Pembuatan Panduan Wawancara, Tahap Penentuan Calon Informan, Tahap Wawancara,
Tahap Transkripsi Data. Teknik analisis data melalui Pengumpulan Data, Penyajian Data, Reduksi
Data, Analisis Data, Kesimpulan. Untuk menjaga kredibilitas penelitian ini, maka upaya yang
dilakukan adalah Triangulasi merupakan usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang
diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan cara mengurangi sebanyak
mungkin bias yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Iklan merupakan media yang dipakai perusahaan dengan tujuan mengingatkan,
membujuk dan memberi informasi. Selain itu iklan sebagai sarana memperkenalkan produk baru
terutama kepada konsumen yang sesuai dengan sasaran. Dengan kata lain seperti awal mula
pemasaran produk baru tersebut. Dalam meningkatkan pembelian media iklan merupakan salah
satu media untuk mempromosikan suatu produk agar produk tersebut dikenal oleh masyarakat
umum. Media iklan yang marak menampilkan produk-produk untuk di promosikan yaitu melalui
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media iklan televisi. Televisi merupakan media yang sangat strategis untuk mempromosikan
produk-produk agar masyarakat mengetahui serta melakukan pembelian.
Iklan Shampoo merupakan suatu produk yang digunakan untuk membersihkan kotoran
yang menempel pada rambut. selain untuk membersihkan shampoo juga bisa melembutkan
rambut, mencegah rambut rontok dan masih banyak fungsi lainnya. Saat ini persaingan industri
shampoo di dalam negeri sangat tinggi. Hal tersebut ditunjukan dengan banyaknya merek
shampoo yang muncul dengan berbagai macam variasi yang dibutuhkan oleh konsumen.
Dengan meningkatnya tren penggunaan hijab dikalangan perempuan muslim PT Martina Berto
Tbk mengeluarkan produk shampoo Sariayu hijab dalam menghadapi persaingan yang tinggi.
Adapun produk shampoo sariayu hijab yang khusus diciptakan untuk para perempuan berhijab
dalam merawat rambutnya.
Iklan shampoo sariayu hijab yang ditayangkan melalui youtube ini adalah awal mula
terciptanya shampoo-shampoo hijab lainnya. Iklan ini berisikan cerita tentang problematika
wanita berhijab di Indonesia yang memiliki masalah rambut karena udara yang lembab, polusi
dan panas. Iklan shampoo sariayu hijab ini menawarkan shampoo khusus wanita berhijab dengan
komposisi yang bermacam-macam, yang paling menarik adalah ekstrak cabe rawitnya. Dengan
komposisi shampoo yang diklaim bisa mengatasi masalah rambut para wanita berhijab ini,
diharapkan akan menarik calon konsumen dan mengganti produk shampoonya dengan shampoo
sariayu hijab series.
Iklan yang berada di ruang terbuka memperlihatkan bahwa wanita berhijab sekarang
adalah wanita aktif yang penuh aktivitas. Sehingga memang diperlukan perawatan khusus
terutama untuk wanita yang berhijab. Latar belakang iklan yang hijau memberikan efek yang
menenangkan, menyegarkan dan dingin sesuai komposisi atau produk dari shampoo sariayu
hijab itu sendiri. Diharapkan setelah memakai produk ini maka sensasi yang dirasakan sama
ketika melihat iklan shampoo sariayu hijab.
Faktor Iklan Sariayu Hijab di Youtube yang Dapat Menimbulkan Perhatian menurut Para Informan
dari Mahasiswi Politeknik Negeri Malang.
Iklan yang ditayangkan hendaknya dapat menarik perhatian pemirsa, oleh karena itu
iklan harus dibuat dengan gambar yang menarik, tulisan dan kombinasi warna yang serasi dan
mencolok, serta kata-kata yang mengandung janji, jaminan, serta menunjukan kualitas produk
yang diiklankan. Menurut Liliweri (dalam Widyatama, 2005: 15), iklan merupakan suatu proses
komunikasi yang mempunyai kekuatan sangat penting sebagai alat pemasaran yang membantu
menjual barang, memberikan layanan, serta gagasan atau ide-ide melalui saluran tertentu dalam
bentuk informasi yang persuasif. Di sisi lain, menurut Masyarakat Periklanan Indonesia, iklan
sebagai segala bentuk pesan tentang suatu produk yang disampaikan lewat media, ditujukan
kepada sebagian atau seluruh masyarakat. Menurut Ralph (dalam Morissan 2010:17), iklan atau
advertising dapat didefinisikan sebagai “any paid form of nonpersonal communication about an
organization, product, service, or idea by an idenified sponsor” atau setiap bentuk komunikasi
non personal mengenai suatu organisasi, produk, servis, atau ide yang dibayar oleh satu
sponsor yang diketahui. Adapun maksud “dibayar‟ pada definisi tersebut menunjukkan fakta
bahwa ruang atau waktu bagi suatu pesan iklan pada umumnya harus dibeli.
Secara umum image dapat dideskripsikan dengan karakteristik-karakteristik tertentu
seperti manusia, semakin positif deskripsi tersebut semakin kuat brand image dan semakin
banyak kesempatan bagi pertumbuhan brand itu (Davis, 2008). Menilai baik-tidaknya suatu brand
dapat dilihat dari kriteria-kriteria mengenai brand yang baik. Menurut (Setiawan, 2007) kriteria
brand yang baik diantaranya terlindung dengan baik, mudah diucapkan, mudah diingat, mudah
dikenali, menarik, menampilkan manfaat produk, menonjolkan perbadaan produk dibanding
pesaing.
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Menurut (Simamora, 2006) mengatakan bahwa image adalah persepsi yang relatif
konsisten dalam jangka panjang (enduring perception). Jadi tidak mudah untuk membentuk
image, sehingga bila terbentuk sulit untuk mengubahnya. Brand image adalah representasi dari
keseluruhan persepsi terhadap brand dan dibentuk dari informasi dan pengalaman masa lalu
terhadap brand itu. Citra terhadap brand berhubungan dengan sikap yang berupa keyakinan
dan preferensi terhadap suatu brand. Konsumen yang memiliki citra yang positif terhadap suatu
brand, akan lebih memungkinkan untuk melakukan pembelian (Setiadi, 2007).
Brand image berkaitan antara asosiasi dengan brand karena ketika kesan-kesan brand
yang muncul dalam ingatan konsumen meningkat disebabkan semakin banyaknya pengalaman
konsumen dalam mengkonsumsi atau membeli brand tersebut. Konsumen lebih sering membeli
produk dengan brand yang terkenal karena merasa lebih nyaman dengan hal-hal yang sudah
dikenal, adanya asumsi bahwa brand terkenal lebih dapat diandalkan, selalu tersedia dan
mudah dicari, dan memiliki kualitas yang tidak diragukan, sehingga brand yang lebih dikenal
lebih sering dipilih konsumen daripada brand yang tidak terkenal (Aaker, 1991).
Sukses tidaknya strategi bauran pemasaran tergantung dari konsumen terhadap produk
yang ditawarkan oleh perusahaan. Pada umunya proses keputusan pembelian konsumen
terhadap suatu produk terjadi apabila timbul dari keinginan pada dirinya. Hal ini dapat
mengalami perubahan dengan mempertimbangkan dalam menggunakan salah satu unsur yang
terdapat dalam bauran pemasaran yaitu produk. Ada beberapa unsur penting yang terdapat
dalam produk, salah satunya adalah brand image. (Enden Novita Dewi, 2013).
Sebuah brand membutuhkan image untuk mengkomunikasikan kepada khalayak dalam
hal ini pasar sasarannya tentang nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Bagi perusahaan
citraberarti persepsi masyarakat terhadap jati diri perusahaan. Persepsi ini didasarkan pada apa
yang masyarakat ketahui atau kira tentang perusahaan yang bersangkutan. Oleh karena itulah
perusahaan yang memiliki bidang usaha yang sama belum tentu memiliki citra yang sama pula
dihadapan orang atau konsumen. Brand image menjadi salah satu pegangan bagi konsumen
dalam mengambil keputusan penting. (Alfian, 2012).
Daya Tarik Iklan Shampoo Sariayu Hijab tersebut karena visual dan gambar yang
menarik, warna yang pas dan kesannya adem untuk menarik minat beli konsumen. Daya tarik
iklan merupakan pendekatan yang digunakan untuk menarik konsumen atau mempengaruhi
perasaan mereka terhadap suatu produk (barang dan jasa). Daya tarik iklan biasanya didukung
oleh Brand Ambassador yang mempunyai daya tarik tersendiri dan mempunyai kepribadian
yang baik untuk menarik minat beli konsumen. Pada penelitian ini iklan yang menarik sangat
memiliki kemampuan menarik para pemirsanya untuk mencoba produk Shampoo Sariayu Hijab.
Para pekerja yang berperan aktif dalam daya tarik iklan biasanya didukung oleh brand
ambassador atau artis yang mempunyai daya tarik tersendiri dan mempunyai kepribadian yang
baik untuk menarik minat beli konsumen serta daya tarik iklan dalam suatu produk juga
menimbulkan hal positif dalam iklan tersebut seperti dalam produk Shampoo Sariayu Hijab yang
memiliki hal positif yang dinilai dari produk-produknya yang halal dan produk perawatan untuk
konsumen khususnya untuk wanita berhijab.
Iklan merupakan salah satu alat yang penting dalam menjual nama atau merek suatu
produk ke konsumen. Iklan adalah segala bentuk komunikasi non pribadi dan promosi gagasan,
produk atau jasa yang dibayarkan oleh sponsor tertentu atau yang diketahui. Daya tarik bukan
hanya berarti daya tarik fisik, namun daya tarik meliputi sejumlah karakteristik yang dapat
dilihat khalayak dalam diri pendukung yaitu kecerdasan, sifat-sifat kepribadian, gaya hidup,
keatletisan postur tubuh dan sebagainya.
Visual iklan yang menarik dan disertai dengan jalan cerita yang apik membuat calon
konsumen menjadi tertarik. Selain itu, juga dapat menumbuhkan rasa penasaran konsumen
terhadap produk tersebut. Sehingga konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Salah
satu hal yang penting untuk menarik penonton pada suatu iklan adalah warna. Warna dapat
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didefinisikan sebagai sifat cahaya yang dipancarkan, atau secara subjektif/psikologis dari
pengalaman indra penglihatan.
Warna menjadi sangat penting dalam kehidupan sehari-hari, karena warna
membangkitkan perasaan yang spontan kepada orang yang melihatnya. Pikiran manusia
terprogram tanpa sadar oleh warna, misalnya orang menghindari warna tertentu pada makanan
yang berwarna seperti racun atau makanan basi, jika melihat lampu hijau menyala pengendara
bermotor akan menjalankan kendaraannya, atau hal lainnya dalam kehidupan sehari-hari yang
tanpa disadari telah terpengaruh oleh warna. Warna juga tanpa disadari telah mempengaruhi
emosi manusia, seperti marah, sedih, berangan-angan, menambah nafsu makan, atau memberi
semangat kerja. Jika warna dihubungkan ke dalam dunia desain dan periklanan, bagus atau
tidaknya sebuah desain memang tergantung dari selera dan persepsi masing-masingorang yang
melihat. Namun yang pertama kali ditangkap oleh mata manusia selain bentuk adalah warna.
Warna merupakan sebuah subjek yang menjadi salah satu hal yang terpenting dalam
mempengaruhi daya tarik sebuah benda atau karya. Warna dapat memberikan tertentu di dalam
sebuah iklan. Seseorang yang bekerja di bidang advertisment harus mempertimbangkan dari
segi pewarnaan dalam membuat suatu iklan, karena warna menambah keefektifan penyampaian
pesan yang klien inginkan untuk dikomunikasikan kepada audience. Warna yang digunakan
mencakup tone dan maknanya yang sangat mempengaruhi penilaian dan reaksi audience.
Sehingga dalam sebuah iklan warna lebih dari sekedar hiasan semata yang dipilih secara acak
sesuai kemauan advertiser, melainkan lebih kepada bahasa emosional dan simbolik terkait
pesan apa yang ingin disampaikan pada penonton. Warna tidak boleh sekedar menjadi suatu
tambahan dalam desain tetapi harus disesuaikan juga dengan keseluruhan makna desain
tersebut. Dalam iklan Sariayu hijab, gambar dan corak warnanya memiliki kecocokan satu sama
lain sehingga dapat membangun ketertarikan calon konsumen pada produk Sariayu hijab
shampoo.
Selain dapat menimbulkan perhatian dan menarik, sebuah iklan yang baik juga
seharusnya dapat menimbulkan keinginan dalam diri konsumen untuk mencoba merek yang
diiklankan. Dalam hal ini, penting bagi perusahaan untuk mengetahui motif dari pembelian
konsumen, sebab dengan mengetahui motif pembelian konsumen, perusahaan dapat mengetahui
apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen. Dan melalui manfaat yang ditawarkan
lewat iklan, perusahaan berharap untuk dapat mempengaruhi sikap konsumen, yang pada
akhirnya dapat mendorong atau menimbulkan keinginan konsumen untuk mencoba merek yang
diiklankan.
Shimp (2003:468) menambahkan bahwa konsep umum dari daya tarik sendiri berasal
dari tiga ide yang berhubungan, yaitu: 1. Persamaan (similarity) 2. Pengenalan (familiarity) 3.
Penyukaan (Liking). Konsep di atas berarti bahwa sesuatu dianggap menarik oleh para khalayak
bila bisa membagi rasa similarity atau familiarty dengannya atau bila mereka hanya menyukai
sesutau tersebut tanpa melihat apakah keduanya serupa di dalam segala hal. Bila khalayak
menemukan sesuatu pada ciri pendukung yang mereka anggap menarik, terjadi persuasi melalui
suatu proses identifikasi, yaitu bila penerima menganggap menarik suatu sumber, mereka
mengidentifikasi (mencontoh) dengan pendukung dan cenderung sekali menerima sikap, perilaku,
perhatian, atau preferensi sang sumber tersebut. Daya tarik iklan merupakan pendekatan yang
digunakan untuk menarik konsumen atau mempengaruhi perasaan mereka terhadap suatu
produk (barang dan jasa). Secara umum, daya tarik iklan dapat dikelompokan menjadi dua
yaitu:
1. Daya tarik informatif/rasional.
Daya tarik ini menekankan pada pemenuhan kebutuhan konsumen terhadap aspek
praktis, fungsional, dan kegunaan suatu produk atau manfaat atau alasan memiliki dan
menggunakan produk tertentu. Isi pesan iklan dengan daya tarik rasional menekankan pada
fakta pembelajaran serta logika yang disampaikan suatu iklan. Iklan dengan daya tarik rasional
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bertujuan membujuk target, konsumen untuk membeli karena produk bersangkutan adalah yang
terbaik atau produk yang paling dapat memenuhi konsumen.
2. Daya tarik emosional.
Daya tarik yang berhubungan dengan kebutuhan sosial dan psikologi konsumen dalam
pembelian suatu produk. Tidak sedikit motif pembelian konsumen bersifat emosional, karena
perasaan mereka pada suatu merk dapat menjadi lebih penting daripada pengetahuan yang
mereka miliki terhadap merek. Dalam hal ini kebutuhan dan perasaan konsumen dapat
digunakan sebagai dasar dari daya tarik iklan yang berfungsi mempengaruhi konsumen pada
level emosional. daya tarik iklan bisa berakibat membuat seseorang yang melihatnya tertarik
dan ingin mencoba untuk menggunakan produk yang ditawarkan oleh iklan tersebut.
Untuk membuat iklan yang kreatif dan menarik dibutuhkan para pekerja yang
profesional yang memiliki kreatifitas dalam memproses iklan, mulai dari perencanaan pesan,
perencanaan media hingga bagaimana menyampaikan pesannya. Pada agen pembuat iklan
(perusahaan periklanan) terdapat bagian khusus yang merancang kreatifitas, mereka ini adalah
yang disebut copywritter, scripwritter atau screenwritter dan pengarah seni yang disebut art
director atau visualizer. Mereka yakin iklan yang kreatif akan menjadikan iklan tersebut efektif
karena dengan tampilan yang kreatif maka pesan iklan akan dapat mempengaruhi audien. Hal
itu dikarenakan, iklan yang menarik akan berpengaruh secara positif terhadap efektifitas iklan
dan sikap terhadap merek (Shapiro & Krishnan 2001, Till & Baack 2005). Para pekerja yang
berperan aktif dalam daya tarik iklan biasaya didukung oleh celebrity endorser yang mempunyai
daya tarik tersendiri dan mempunyai kepribadian yang baik untuk menarik minat beli konsumen
Iklan di media televisi termasuk bentuk komunikasi yang didasari pada informasi
tentang keunggulan atau keuntungan suatu produk yang disusun sedemikian rupa. Dengan
sifatnya yang visual, dan merupakan kombinasi warna-warna, suara dan gerakan, sehingga iklaniklan televisi nampak begitu hidup dan nyata. Dengan kelebihan ini, para pengiklan dapat
menunjukkan dan memamerkan kelebihan produknya secara detail kepada calon konsumennya.
Melalui gambar visual yang menarik, konsumen akan merasa senang dan terhibur dengan
tayangan iklan tersebut, sehingga mendorong keinginan konsumen untuk membeli produk.
Sariayu hijab merupakan salah satu iklan yang kombinasi seluruh elemen visualnya bagus
sehingga bisa menimbulkan minat konsumen untuk membeli produk tersebut berusaha untuk
menarik perhatian khalayak dengan menawarkan kelebihan masing-masing dari setiap
komponennya. Yang harus diperhatikan oleh para pengiklan bahwa setiap komponen dari iklan
yang akan digunakan sebagai “senjata” untuk menarik para konsumen haruslah dipersiapkan
dan diperhatikan benar-benar sehingga diharapkan akan membentuk citra yang baik akan
sebuah produk. Citra iklan yang baik dalam sebuah produk menimbulkan hal positif dalam iklan
yang ditawarkan dalam produk yang ditawarkan, seperti dalam produk iklan Shampoo Sariayu
Hijab.
Ciri khas produk yang baik merupakan salah satu cara yang efektif di dalam menunjang
Brand Image dari suatu produk, karena konsumen dengan sadar atau tidak sadar akan memilih
suatu produk yang memiliki ciri khas produk yang positif, sehingga tercipta persepsi yang baik
di mata konsumen, dan akan mempengaruhi konsumen dalam proses keputusan pembelian
yang pada akhirnya dapat menciptakan loyalitas terhadap suatu merek produk tertentu. Sariayu
Hijab merupakan salah satu dari sekian produk sampo yang memiliki ciri khas yang baik di
mata konsumen, sehingga konsumen mau memakainya.
Hal diatas dibuktikan dengan hasil wawancara yang dilakukan pada :
“Luluk ainun zariyah 20 d3 TL, Iya mbak, saya rasa iklannya sangat menarik,
gambar-gambarnya bagus dan fresh, akhirnya saya tertarik lihat iklannya, dan
pengen nyoba produknya juga deh. Cukup menarik karena maksud dan tujuan di
produksinya shampoo tersebut tersampaikan kepada audience.. Sesuai, karena
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kebanyakan wanita Indonesia berhijab dan merasa gerah pada kepala. Jadi dengan
adanya shampoo untuk berhijab sangat membantu.”
Begitu juga menurut “Ilmi Difna Yurinda R Prodi JTD, Daya tariknya dari iklan ini
tuh dapat mengatasi beberapa masalah rambut yang sering dialami wanita berhijab
apalagi di Indonesia yang cenderung kering panas lembab ya udaranya.. kadang
dingin kadang panas gitu deh apalagi di Malang sekarang ini.. namun untuk iklannya,
belum ya masih kurang cuma lari-larian gitu aja trus juga sebentar banget.. tapi ya
namanya juga iklan sih.. Iya, karena mayoritas masyarakat Indonesia menggunakan
hijab jadi bisa mencoba menggunakan shampoo sariayu tersebut.”
“Latiffatul Muhimmah 22 Listrik, Daya tariknya ya dilihat dari khasiat produknya. Iya
iklannya sudah cukup menarik apalagi Alyssa Soebandono sebagai brand
ambassadornya saya lumayan ngefans liat dia dengan pembawaannya yang kalem
kalem gitu dan gak pernah ada berita miring ya. Sesuai karena masyarakat kita
banyak yang muslim, dan wanita-wanita sekarang udah banyak yang berhijab juga..
jadi kalau sekarang ada shampoo berhijab boleh juga..”
“Lailul Muftawaroh umur 21 prodi JTD, Daya tarik iklan tersebut adalah bisa
mengatasi gatal dan rontok. Cukup menarik, karena kandungan produknya sesuai
ya dengan masalah rambut wanita berhijab. Sesuai, karena sebagian besar
perempuan Indonesia kan muslim dan sekarang banyak yang berhijab”
“Linda Amalia JTD 20 th, Sariayu hijab care series memberikan kebutuhan perawatan
rambut. Cukup menarik, ada kekurangan pada iklan shampoo tersebut kandungannya
sih kayak baru tau ini ya apa emang iya ?! tapi saya pake sih ya sama aja sih
pake shampoo produk lain yang bilang mengatasi gatal dan rontok, di saya ya
masih ada rontoknya, kalo gatelnya enggak ya ada sensasi ademnya gitu kayak
shampoo yang rambut berketombe merek sebelah. Iya sudah sesuai dengan gaya
hidup kita yang menganut adat ketimuran.”
“Ainun magfirah 20 JTD. Produk shampoo sariayu hijab halal. Komposisinya udah
pas sih saya gak begitu paham kalau tentang isi kontennya udah pas atau belum.
Karena kan saya nggak ngerti ya mana yang baik dan enggak tentang dunia
periklanan. Tapi sejauh ini sih oke iklannya soft gambarnya.. Sudah sesuai, ya karena
Indonesia banyak yang wanita muslimnya udah berhijab jadi produk shampoo ini
pasti laris”.
“Marchelina Nukita 21 th JTD. Iklan ini kan yang mengawali shampoo hijab di
Indonesia jadi ya awalnya wih keren ada shampoo yang khusus untuk perempuan
berhijab. Iya, karena kebanyakan wanita berhijab di Indonesia mengalami masalah
rambut rontok, gatal, ketombean, kalau ga ada keluhan kayak gitu mungkin ga akan
di bikin iklan yang mengangkat masalah rambut seperti itu”.
Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan 90% informan yang peneliti
dapatkan bahwa Daya Tarik Iklan Shampoo Sariayu tersebut karena visual dan gambar gambar
yang menarik, warna yang pas dan kesannya adem untuk menarik minat beli konsumen. Karena
iklan ini berada di lokasi terbuka yang memiliki pemandangan hijau dan sejuk kemudian ada
dua wanita yang mengenakan hijab, dan melakukan lari-larian kecil. Dimana biasanya wanita
yang memakai hijab ini memiliki masalah rambut yang lepek, berketombe, gatal, dalam iklan ini
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dijelaskan bahwa tidak masalah berkegiatan diluar karena ada shampoo sariayu hijab yang
akan mengatasi kegalauan para wanita berhijab masa kini yang aktif.
Para pekerja yang berperan aktif dalam daya tarik iklan biasanya didukung oleh brand
ambassador yang mempunyai daya tarik tersendiri dan mempunyai kepribadian yang baik untuk
menarik minat beli konsumen serta daya tarik iklan dalam suatu produk juga menimbulkan hal
positif dalam iklan tersebut seperti dalam produk Shampoo Sariayu Hijab yang memiliki hal
positif yang dinilai dari produk-produknya yang halal dan produk perawatan untuk konsumen
khususnya untuk wanita berhijab.
Brand ambassador Alyssa Soebandono salah satu artis yang tanpa berita miring,
kemudian memakai hijab, itu salah satu pemilihan perusahaan untuk menarik calon
konsumennya, namun meskipun Alyssa Soebandono artis yang memiliki citra bagus belum tentu
untuk di iklan dia mampu menarik seluruh calon konsumennya, mungkin dapat mengganti
artisnya yang lebih kekinian dan lebih bisa masuk kepada pangsa pasar yang lebih luas.
Namun disini mungkin untuk iklannya dapat dibuatkan lagi yang lebih menarik karena
persaingan dengan produk sejenis lainnya semakin banyak. Memang pada awalnya produk
shampoo sariayu hijab ini adalah pelopor, tapi agar tetap eksis dan laku dipasaran dengan
keras perlu ekstra kerja keras untuk menarik minat para calon konsumennya.
Faktor yang Menarik dari Iklan Youtube Sariayu Hijab Shampoo menurut Mahasiswi Politeknik
Negeri Malang
Iklan merupakan sebuah sarana atau alat yang digunakan oleh sebuah perusahaan
ataupun kelompok untuk menjelaskan dan memasarkan sesuatu produk yang mereka jual.
Perusahaan ataupun sebuah kelompok industri sekarang ini sangatlah bergantung kepada iklan
karena jika tanpa iklan perusahaan atau kelompok industri sebagai produsen dan para
distributor tidak akan dapat menjual produknya. Para pembeli juga tidak akan memiliki informasi
mengenai produk barang dan jasa apa saja yang dijual dan dipasarkan. Oleh karena itu
perusahaan produk shampoo Sariayu hijab menggunkan iklan melalui media Elektronik dan
Terdapat tiga tujuan utama dari iklan pada produk shampoo Sariayu hijab, yaitu
menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan para pelanggan terkait dengan produk
shampoo Sariayu hijab. Periklanan berperan dalam pemasaran suatu produk yaitu untuk
membangun kesadaran (awareness) dan brand image terhadap keberadaan produk yang
ditawarkan, menambah pengetahuan konsumen tentang produk yang ditawarkan, membujuk
calon konsumen untuk membeli dan menggunakan produk tersebut dan untuk membedakan diri
perusahaan satu dengan perusahaan yang lainnya, melalui pesan iklan yang menarik.
Sumber penyampaian pesan yang menarik atau terkenal menciptakan lebih banyak
perhatian dan ingatan konsumen. Perusahaan maupun pengiklan saat ini sering menggunakan
selebriti sebagai juru bicara. Selebriti dinilai efektif apabila selebriti melambangkan ciri utama
produk. Di dalam dunia bisnis hal ini disebut celebrity endorser (model iklan) atau yang menjadi
brand ambassador dari produk shampoo Sariayu hijab.
Shampoo Sariayu hijab mengkonsepkan iklan mereka menjadi sebuah TVC, dalam TVC
tersebut Sunsilk menunjuk Alisya Soebandono yang diketahui sebagai brand ambassador yang
terbaru pada tahun 2016 hingga tahun 2018. Produk shampoo Sariayu hijab meluncurkan TVC
dengan bintang iklan sang ambassador yaitu, Alisa Soebandono. Shampoo Sariayu hijab
membangun relevansi sebagai brand shampoo yang mendukung aktifitas dan petualangan wanita
berhijab lewat TVC tersebut. Pesan komunikasi yang ingin disampaikan adalah agar perempuan
berhijab terus berekspresi, berpetualang dengan segala aktivitas mereka tanpa perlu terganggu
karena rambut mereka bersih dan sehat dengan bantuan Shampoo Sariayu Hijab.
Shampoo Sariayu hijab memilih Alisa Soebandono sebagai model iklan mereka karena
kepribadian Alisa yang aktif dan dinamis merepresentasikan sosok pengguna hijab di Indonesia
yang ingin tetap tampil percaya diri ketika beraktifitas dan terus mengejar aspirasinya.
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Penggunaan model iklan sebagai promosi dapat membantu pemasar memasarkan sekaligus
melakukan pembeda dengan produk–produk pesaing yang ada di pasar. Basis pembedaan ini
sangat penting karena basis pembeda ini akan digunakan konsumen untuk memilih dari berbagai
macam produk yang ditawarkan produsen yang akan memunculkan niat beli konsumen.
Perusahaan yang menggunakan selebriti yang sedang naik daun untuk mengiklankan produknya
sebaiknya memperhatikan kesesuaian antara personalitas selebriti dengan target pasar produk
yang diiklankan.
Secara garis besar fungsi iklan bagi pemasaran adalah sebagai media komunikasi
pemasaran bagi penjual untuk menginformasikan hal-hal tentang produk atau jasa yang mereka
jual. Pembuatan iklan perlu memahami dengan baik tujuan tujuan dari iklan, yaitu menciptkan
efek komunikasi sebab dalam beriklan merupakan proses komunikasi yang pada gilirannya akan
membantu terjadinya penjualan. Iklan adalah pesan suatu brand, produk, atau perusahaan yang
disampaikan kepada audiens melalui media.
Perusahaan atau produsen menggunakan iklan dan promosi untuk mengenalkan
produknya. Iklan merupakan salah satu bentuk pesan yang disampaikan kepada konsumen
dengan tujuan memberi informasi, membujuk, dan mengingatkan konsumen akan produk yang
diiklankan. Iklan yang baik adalah iklan mampu menarik konsumen untuk melihatnya. Audience
yang tertarik dengan iklan akan memperhatikan informasi yang diberikan. Sehingga daya tarik
iklan merupakan salah satu hal yang harus diperhatikan.
Periklanan yang efektif adalah iklan yang berisi pesan-pesan yang dapat yang dapat
menjawab permasalahan suatu merek produk dan mampu menerangkan kondisi produk secara
keseluruhan kepada masyarakat.
Dalam dunia pemasaran, iklan yang efektif dapat dilihat dari daya Tarik yang ditawarkan
suatu iklan kepada konsumen. Daya Tarik tersebut sering kali didapatkan dari brand ambassador
dari produk yang ditawarkan. Brand ambassador merupakan orang yang mendukung suatu
merek dari berbagai tokoh masyarakat populer, selain dari masyarakat populer dapat juga
didukung oleh orang biasa dan lebih sering disebut sebagai endorser biasa. Karakteristik brand
ambassador yaitu visibility (kepopuleran), credibility (keahlian), attraction (daya tarik) dan power
(kekuatan). Penggunaan brand ambassador dilakukan oleh perusahaan untuk memengaruhi atau
mengajak konsumen. Hal ini bertujuan agar konsumen tertarik menggunakan produk, terlebih
karena pemilihan brand ambassador biasanya didasarkan pada pencitraan melalui seorang
selebrititas yang terkenal. Brand ambassador adalah ikon budaya atau identitas,dimana mereka
bertindak sebagai alat pemasaran yang mewakili pencapaian individualisme kejayaan manusia
serta komodifikasi dan komersialisasi suatu produk. Pemilihan brand ambassador seringkali
dilatarbelakangi oleh citra positif yang dibawa oleh brand ambassador. Brand ambassador dipilih
oleh perusahaan sebagai simbolisasi atau penanda untuk mewakili keinginan dan kebutuhan
dari calon konsumen. Dengan kata lain, pemilihan brand ambassador sering kali disebabkan
asumsi bahwa artis atau public figure yang bersangkutan merupakan representasi yang paling
sesuai atas keinginan konsumen.
Dalam iklan produk Sariayu Hijab Shampoo, perusahaan memilih Alyssa Soebandono
sebagai brand ambassador produk mereka. Pemilihan Alyssa Soebandono sebagai brand
ambassador didasari oleh pertimbangan bahwa produk mereka merupakan produk kecantikan
yang menargetkan wanita berhijab sebagai target marketing mereka. Oleh karena itu, maka
pemilihan Alyssa Soebandono dianggap sebagai pilihan yang paling sesuai untuk
merepresentasikan keinginan konsumennya.
Hal diatas sejalan dengan hasil penelitian melalui wawancara dari beberapa informan
dibawah ini.
“Luluk ainun zariyah 20 d3 TL. Keinginan untuk mencoba dan membuktikan
khasiatnya, Gaya berhijabnya yang bisa ditiru, Lokasi shooting yang di alam
terbuka, Bebas berhijab bebas masalah rambut, Saat kedua artis itu berlari kecil
sambil tersenyum gembira dengan lokasi yang bagus di alam terbuka, Tidak
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sesuai, karena menurut saya Allysa kurang bisa masuk/menyatu. Mempengaruhi
sekali, karena dengan seorang artis yang dipakai itu menarik maka banyak
masyarakat yang penasaran dan ingin mencoba untuk memakainya. Tidak,
menurut saya Allysa cocok untuk iklan kecantikan, untuk di iklan ini kurang
mengena, mungkin bisa mengganti dengan artis yang lainnya hehehehe…”
“Ilmi Difna Yurinda R Prodi JTD. Daya tariknya karena produk ini memang
dirancang untuk kondisi rambut berhijab yang banyak juga manfaatnya untuk
rambut apalagi di Malang yang udaranya kadang dingin kadang panas gini kan.
Kalau citra merek mah jangan ditanya ya dari dulu produk yang ditawarkan
sariayu memang bagus ya walaupun produk local tapi kualitas ga kalah kok
sama produk interlokal buat saya loh ya. Dan produk sariayu hijab adalah produk
yang bagus buat saya kualitasnya oke lah. Lokasi shootingnya yang keliatan
seger bangett.. Bebas berhijab bebas masalah rambut.. Saat 2 wanita jogging
dan kemudian merasakan masalah rambutnya trus pakai deh shampoo ini.. Iya
karena iklan yang diperankan allysa soebandono sudah memberikan manfaat
dari shampoo sariayu. Iya, karena jika seseorang model mempromosikan produk
yang mengarah kea rah hijab dan model tersebut tidak menggunakan hijab maka
daya tarik akan penonton berkurang.. Tidak, karena Allysa Soebandono saat
mempromosikan produk shampoo sariayu hijab kurang mengena kearah masalah
pada produk yang ditayangkan, karena Cuma gitu aja ya iklannya.”
“Latiffatul Muhimmah 22 Listrik. Komposisi dari shampoo ini ada cabe rawitnya
kalo produk lain kan kayaknya ga ada ya.. sariayu ini kalo ngeluarin produk
emang banyak dari bahan alaminya sih ya.. Brand image yang melekat adalah
hijab shampoo. Shampoo untuk perawatan rambut wanita yang menggunakan
hijab. Iya, iklan shampoo tapi tidak menampilkan rambutnya setelah memakai
shampoo dan uniknya bisa meyakinkan orang yang melihat iklannya. Bebas
berhijab bebas masalah rambut.. Yang paling menarik sih waktu nyebutin yang
mengandung 5 bahan alami, karena saya suka yang alami-alamii.. Sosok wanita
dalam iklan shampoo sariayu hijab sangat inspiratif. Seperti alysssa soebandono
menurut saya, ia sekarang merupakan artis Indonesia yang sudah hijrah dan
pakaiannya sudah menutup aurat. Ya, karena dengan menggunakan model yang
dapat menyampaikan pesan utama dari iklan dapat menarik konsumen. Saya
rasa memiliki karena pembawaan kalem dan tenang cocok untuk model iklan
tersebut.. yang bikin rambut juga jadi kalem dan tenang hehe..”
“Lailul Muftawaroh umur 21 prodi jtd. Saya sih udah pake ya menurut saya sih
cocok di kulit kepala saya jadi lebih enak aja ga gampang lepek. Menggunakan
shampoo untuk berhijab yang bermanfaat membersihkan sekaligus merawat
kehitaman dan kekuatan rambut. Iklannya di area outdoor jadi kayak emang
masalah rambut itu seringnya karena kita berada diluar terlalu lama, jadi pake
hijabnya juga lama kan. Slogannya “ Sariayu mengerti akan kebutuhan perawatan
rambut dan kulit kepala wanita berhijab” Ada cabe rawitnya heheheh baru tau
ini soalnya. Menurut saya Allysa Soebandono sudah sesuai menjadi brand
ambassador shampoo sariayu hijab karena dapat menyampaikan pesan dari iklan
tersebut. Iya sangat mempengaruhi karena seorang model yang cantik, feminin
keibuannya kalem cocok untuk iklan ini. Ya karena dia menyampaikan pesan dari
produk yang diiklankan sesuai dengan pembawaan kepribadiannya dia kan
menampilkan wanita yang kalem kalem gitu orangnya”.
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“Linda Amalia JTD 20 th. Khasiat yang terkandung dalam shampoo tersebut
dapat mengatasi permasalahan rambut pada umumnya. Gatal dan rontok. Terasa
nyaman setelah memakai shampoo tersebut. Iya karena ada kandungan cabe
rawitnya. Untuk berhijab karena saya juga berhijab jadi kemungkinan bisa saya
pakai coba produknya dan saya buktikan. Dan juga ada label halalnya. Udah
sesuai dengan pembawaannya yang kalem bikin produk ini juga sama kan bikin
rambut juga “kalem” nyegerin.. Sangat mempengaruhi, karena artis akan
memberikan efek sebuah produk itu akan laku dibeli atau tidak. Iya karena Alyssa
cantik rambutnya juga indah tak heran bila wajahnya bersliweran menawarkan
produk shampoo yang dia pakai.”
“Ainun magfirah 20 JTD. Menurut saya brand image itu ya citra yang ingin
ditawarkan produk, jadi misalnya gini kalu kita kan produknyashampo jadi citra
yang ingin disampaikan shampoo itu apa misalnya kecantikan, rambut indah dll
gitu sih, tapi kita fokusnya pada cantik yang islami karena kita fokus pada
konsumen yang menggunakan hijab. Iya karena tidak menampilkan waktu keramas
maupun sudah keramasnya hahaha. Bebas berhijab bebas masalah rambut.
Khasiat dan produk adalah sesuatu yang menarik buat penonton karena ingin
mencoba. Kalau pemilihan Alyssa soebandono sebenarnya lebih karena dia salah
satu artis yang memakai hijab kan, selain itu dia juga cantik, terus dia artis
terkenal juga. Terus dia juga terkenal sebagai sosok yang kalem, cantik dan alim
gitu kan, makanya dia cocok dijadikan representasi produk kita. Iya, karena artis
bisa mempengaruhi daya beli masyarakat. Iya, karena dia bisa membawakan
iklannya dengan baik dan dia juga berhijab.”
“Marchelina Nukita 21 th JTD. Iklan ini kan yang mengawali shampoo hijab di
Indonesia jadi ya awalnya wih keren ada shampoo yang khusus untuk
perempuan berhijab. Iya, karean kebanyakan wanita berhijab di Indonesia
mengalamai masalah rambut rontok, gatal, ketombean, kalau ga ada keluhan
kayak gitu mungkin ga akan di bikin iklan yang mengangkat masalah rambut
seperti itu. Merek shamp dan kandungan yang ada dalam shamponya. Bebas
berhijab bebas masalah rambut. Ekstrak cabe rawitnya yang menarik dan ingin
coba awalnya. Saya fikir sudah pas ya kalau makai Alyssa soebandono karena
dulu kan dia gak pakai jilbab sekarang pakai jilbab. Jadi lewat iklan itu kaki
cha setelah makai jilbab kan punya kegiatan yang padat dan untuk menjaga
rambutnya dia pakai produk shampoo sariayu hijab. Ini kan sudah jelas
maksudnya iklan tersebut sesuai dengan rutinitas perempuan pada umumnya.
Iya, karena pembawaan dan karakteristik seorang model dapat mempengaruhi
produk yang ditampilkan, kan ga semua artis bisa jadi brand ambassador suatu
produk, perusahaan kan juga liat track record artisnya. Ya karena dia dapat
menyampaikan pesan-pesan dari shampoo tersebut”
“Rachmadhany haffis 21 listrik. Terasa nyaman dan lembut di rambut dan
kepala. Bebas berhijab bebas masalah rambut. Bagi saya produk shampoo
sariayu hijab memang terobosan dan solusi yang baik ya khususnya bagi kami
perempuan muslim yang memakai hijab. Memang ketika aktivitas kalau shampoo
gak cocok rasanya gatel baunya apek pokoknya gak enak lah. Nah waktu pas
saya shampoo sariayu hijab itu nyaman banget bukan endorse ya tapi memang
nyata coba aja deh sendiri. Ya karena penampilan dan cara menyampaikan
brand ambassador dapat memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen. Iya
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Alyssa cantik, unik, baik, menarik, tidak sombong ya sebagai artis kalem gitu
orangnya”
“Anita Dwi Puspasari umur 21 prodi JTD. hhmm model ambassadornya
cantik, kalem dan gak neko-neko jadi kami sebagai perempuan ya
mempertimbangkan juga lah ya mana produk sariayu kan memang sudah lama
dipakai dan dikenal oleh semua perempuan Indonesia ditambah kesan halal
jadi tambah meyakinkan konsumen maupun calon konsumennya. Bebas berhijab
bebas masalah rambut. Mempengaruhi karena kalau tidak kan ya produknya
gagal iklannya juga gagal. Tidak ya kurang gaul mending yang lain kan banyak
artis yang berhijab juga yang lebih oke”
“Irma Veradyanita 22 Teknik Elektro. Brand image tentang produk ini ya produk
shampoo hijab yang ada di Indonesia dan sudah sesuai ada label halalnya.
Iya, Bebas berhijab bebas masalah rambut. Memilih brand ambassador penting
banget ya mbak karena menurut saya itu adalah deskripsi dari produk yang
kita promosikan. Dalam hal ini misalnya produk shampoo sariayu hijab yang
brand ambassadornya dipilih dengan menggunakan artis Alyssa soebandono
yang saat ini kan pakai jilbab terus setelah nikah kan pakai jilbab jadi dengan
rutinitasnya Alyssa memilih produk ini buat menjaga rambutnya karean sudah
makai jilbab. Dan saya kira iklan produk shampoo sariayu hijab ini sudah bagus
dan brand ambassadornya sudah pas atau cocok lah.”
“Putri ilma Elvira 20 d3 TL. Iya, Bebas berhijab bebas masalah rambut. Gak
juga, semua itu kan tergantung hasil dari produknya kalo hasilnya memang
bagus ya produk tersebut pasti laris dan banyak peminatnya”
“Agustiana putri 18 TT. Iya, Bebas berhijab bebas masalah rambut. Ya tentu
karena semakin menarik modelnya semakin banyak yang penasaran”
”Bintan Prawitiwi 21 Listrik. Iklan itu ya buat ngasih tau kita informasi terkait
dengan produknya dalam hal ini produk shampoo sariayu hijab. Nah kalu makai
artis yang jadi model atau brand ambassadornya malah sangat menarik
mislanya kalau wardah brand ambassadornya salah satunya Sandra dewi,
produk shampoo pantene anggun, nah kalau produk shampoo sariayu hijab
kan Alyssa soebandono itu menarik jadi setiap produk ada ikon-ikonnya.”
Dari wawancara tersebut, didapati hasil bahwa perusahaan memilih Allysa Soebandono
didasari oleh faktor kepopuleran yang ditawarkan oleh sosok Allysa Soebandono, hal tersebut
dikarenakan Allysa Soebandono merupakan seorang artis yang terkenal di Indonesia. Selain itu,
pemilihan Allysa Soebandono didasari oleh faktor kredibilitas yang dapat ditampilkan oleh
sosok Allysa, mengingat dia merupakan salah satu artis yang berhijab sehingga sesuai dengan
target konsumen yang ingin dicapai oleh perusahaan.
Selain itu, pemilihan brand ambassador seringkali dilatar belakangi oleh citra positif
yang dibawa oleh brand ambassador. Brand ambassador dipilih oleh perusahaan sebagai
simbolisasi atau penanda untuk mewakili keinginan dan kebutuhan dari calon konsumen.
Sehingga dapat dikatakan bahwa pemilihan Alyssa Soebandono sebagai brand ambassador
produk Sariayu Hijab Shampoo didasari oleh asumsi perusahaan bahwa artis tersebut mewakili
keinginan dan kebutuhan konsumen. Sukses atau tidaknya pencitraan yang dilakukan oleh artis
terhadap sebuah produk dapat dilihat dari respon konsumen terhadap iklan. Dalam sebuah
wawancara yang peneliti lakukan dengan salah satu informan Latiffatul Muhimmah, seorang
│Hal. 49

JEM

Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Journal Of Economics and Management
E-ISSN. 2614-4212 (Online), ISSN 1411-5794 (Cetak)
Volume 20, No. 3 – Oktober 2019

mahasiswi di Politeknik Negeri Malang sekaligus konsumen produk Sariayu Hijab Shampoo,
didapati fakta bahwa konsumen merasa Alyssa Soebandono merupakan figure yang representatif
dan dapat memunculkan daya Tarik tersendiri terhadap produk tersebut.
Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui 95% jawaban responden bahwa
ketertarikan konsumen tidak hanya dikarenakan keunggulan produk yang ditawarkan, melainkan
juga public figure yang menawarkan produk tersebut. Pemilihan public figure yang representatif
sering kali menjadi factor penunjang keberhasilan suatu iklan. Dalam hal ini, produk Sariayu
Hijab Shampoo menggunakan Alyssa Soebandono sebagai Brand Ambassador dikarenakan
Alyssa Soebandono kepribadiannya sesuai dengan produk Shampoo Sariayu Hijab. Selain itu,
pemilihan Alyssa Soebandono sebagai Brand Ambassador dikarenakan tingkat daya tarik yang
ditawarkan artis tersebut sehingga konsumen tertarik dengan informasi yang ditawarkan iklan
tersebut.
Berdasarkan hasil temuan yang berasal dari wawancara dengan para informan, diketahui
bahwa penggunaan brand ambassador dalam iklan shampoo sariayu hijab juga bersumbangsih
dalam membentuk citra brand image yang baik yang dapat mempengaruhi masyarakat untuk
membeli produk shampoo sariayu hijab. Penggunaan brand ambassador dilakukan oleh
perusahaan untuk memengaruhi atau mengajak konsumen. Hal ini bertujuan agar konsumen
tertarik menggunakan produk, terlebih karena pemilihan brand ambassador biasanya didasarkan
pada pencitraan melalui seorang selebrititas yang terkenal. Brand ambassador adalah ikon
budaya atau identitas,dimana mereka bertindak sebagai alat pemasaran yang mewakili
pencapaian individualisme kejayaan manusia serta komodifikasi dan komersialisasi suatu produk.
Pemilihan brand ambassador seringkali dilatarbelakangi oleh citra positif yang dibawa oleh
brand ambassador. Brand ambassador dipilih oleh perusahaan sebagai simbolisasi atau penanda
untuk mewakili keinginan dan kebutuhan dari calon konsumen.
Pemilhan brand ambassador tidaklah dipilih secara acak, namun ada salah satu hal
yang paling penting dalam pemilihan brand ambassador yaitu simbolisasi yang dapat mewakili
keinginan, hasrat atau kebutuhan yang dapat mudah diterima oleh konsumen. Ini memberikan
pengertian bahwa tidak hanya manusia yang dapat menjadi brand ambassador, namun biasanya
yang dipergunakan untuk menjadi brand ambassador sebuah produk maupun jasa adalah tokoh
profesional, artis, public figure, maupun tokoh agama. Seringkali, suatu produk menjadi menarik
di mata konsumen di karenakan oleh brand ambassador yang diusungnya. Oleh karena itu,
penunjukan seorang artis sebagai brand ambassador seharunya dilakukan dengan melihat dan
memperhatikan berbagai aspek, salah satunya kesesuaian antara citra seorang artis tersebut
sehingga dapat menunjang brand image yang sedang ingin dibangun oleh perusahaan. Sariayu
Hijab Shampoo sebagai produk shampoo untuk wanita berhijab pertama di Indonesia tentu
menyadari bahwa mereka membutuhkan sosok yang dapat merepresentasikan kebutuhan wanita
muslimah berhijab oleh karena itu perusahaan memilih
Alyssa untuk merepresentasikan
kebutuhan tersebut.
Citra yang sesuai antara brand ambassador dengan produk yang sedang
dipromosikannya merupakan salah satu daya tarik yang dicapai oleh sebuah iklan. Ketika
seorang artis mampu menunjukan citra yang sesuai dengan produk yang dipromosikannya maka
perhatian para konsumen terhadap produk tersebut akan meningkat karena konsumen
menganggap bahwa produk tersebut mampu menjawab kebutuhan mereka. Berdasarkan hasil
wawancar yang dilakukan peneliti dengan informan didapati bahwa konsumen menemukan daya
Tarik dari iklan Sariayu Hijab Shampoo disebabkan citra yang dibangun produk tersebut sesuai
dengan artis yang mempromosikannya, yaitu Alyssa Soebandono. Selain memiliki daya tarik
tersendiri, Alyssa Soebandono juga memiliki keseusain dengan konsep yang diusung perusahaan.
Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa daya tarik Alyssa Soebandono sebagai Brand
Ambassador, berpengaruh dalam membangun brand image shampoo sariayu hijab.
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Faktor Iklan Youtube Sariayu Hijab Shampoo Dapat menimbulkan keinginan Untuk mendapatkan
Produk menurut Mahasiswi Politeknik Negeri Malang.
Selain dapat menimbulkan perhatian dan menarik, sebuah iklan yang baik juga
seharusnya dapat menimbulkan keinginan dalam diri konsumen untuk mencoba merek yang
diiklankan. Dalam hal ini, penting bagi perusahaan untuk mengetahui motif dari pembelian
konsumen, sebab dengan mengetahui motif pembelian konsumen, perusahaan dapat mengetahui
apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan konsumen. Dan melalui manfaat yang ditawarkan
lewat iklan, perusahaan berharap untuk dapat mempengaruhi sikap konsumen, yang pada
akhirnya dapat mendorong atau menimbulkan keinginan konsumen untuk mencoba merek yang
diiklankan.
Salah satu strategi kreatif yang dilakukan perusahaan untuk meningkatkan keinginan
membeli dari produk mereka biasanya melalui penunjukan brand ambassador. Penunjukan brand
ambassador biasanya juga dilatarbelakangi oleh citra positif yang dibawanya sehingga dapat
mewakili citra produk secara keseluruhan. Penunjukan brand ambassador biasanya dilakukan
untuk simbolisasi yang dapat mewakili keinginan, hasrat atau kebutuhan dapat diterima dengan
mudah oleh konsumen. Biasanya diwakili oleh maskot, tokoh profesional atau tokoh agama.
Pemilhan brand ambassador tidaklah dipilih secara acak, namun ada salah satu hal
yang paling penting dalam pemilihan brand ambassador yaitu simbolisasi yang dapat mewakili
keinginan, hasrat atau kebutuhan yang dapat mudah diterima oleh konsumen. Ini memberikan
pengertian bahwa tidak hanya manusia yang dapat menjadi brand ambassador, namun biasanya
yang dipergunakan untuk menjadi brand ambassador sebuah produk maupun jasa adalah tokoh
profesional, artis, public figure, maupun tokoh agama.
Penunjukan brand ambassador sendiri biasanya diwakili oleh sosok artis atau atlet
yang menjadi panutan atau idola dari masyarakat luas. Karena, penggunaan artis kerap
merepresentasikan produk secara keseluruhan hal ini dikarenakan daya tarik yang dimiliki oleh
artis atau atlet serta citra positif yang dimilikinya. Alasan yang seringkali digunakan produsen
ketika menggunakan artis dalam iklannya adalah personality sang artis atau atlet yang dianggap
mempengaruhi
personality
merek,
pilihan
bintang
yang
tepat
dapat
mempengaruhi
personality merek, personality yang tepat dapat mempengaruhi
tumbuhnya market share, diharapkan personality sang bintang akan melekat pada merek dan
diharapkan sang bintang menjadi brand ambassador yang dapat menarik minat beli konsumen.
Pemilihan selebriti yang tepat akan meningkatkan brand produk sesuai dengan selebriti
yang akan mempengaruhi konsumen untuk percaya terhadap produk yang diwakilinya. Menjadi
seorang selebriti yang akan mewakili sebuah brand tidak hanya harus memiliki paras yang
menawan atau keahlian dalam bidang yang digelutinya di dunia entertaiment. Tetapi harus
memiliki keahlian dalam menarik perhatian konsumen, memiliki citra yang positif sehingga
konsumen dapat percaya terhadap brand ambassador karena citra yang positif yang selebriti
bentuk di dunia entertaiment secara biasanya banyak yang menyukai.
Oleh karena itu, penunjukan seorang artis sebagai brand ambassador seharusnya
dilakukan dengan melihat dan memperhatikan berbagai aspek, salah satunya kesesuaian antara
citra seorang artis tersebut sehingga dapat menunjang brand image yang sedang ingin dibangun
oleh perusahaan. Sariayu Hijab Shampoo sebagai produk shampoo untuk wanita berhijab
pertama di Indonesia tentu menyadari bahwa mereka membutuhkan sosok yang dapat
merepresentasikan kebutuhan wanita muslimah berhijab oleh karena itu perusahaan
memilih Alyssa untuk merepresentasikan kebutuhan tersebut.
Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan informan, didapati bahwa
konsumen menemukan faktor iklan youtube sariayu hijab shampoo dapat menimbulkan keinginan
untuk mendapatkan produk menurut mahasiswi Politeknik Negeri Malang. Menurut Luluk Ainun
Zariyah (20) mahasiswa D3 Teknik Listrik terkait iklan masih kurang sesuai. Narasumber Luluk
mengatakan :
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“Sedikit tertarik untuk mencoba sensasi dari dalam iklan tersebut. Kurang sesuai, karena
belum menyentuh kearah masalah pada rambutnya”
Hal serupa juga disampaikan oleh narasumber Ilmi Difna Yurinda R yang merupakan mahasiswa
prodi Jaringan Telekomunikasi Digital, yakni :
“Sedikit tertarik, mungkin iklannnya perlu diperbaiki dan bikin yang lebih menarik gituu…
Belum, karena belum mengarah ke masalah yang ditayangkan di iklan.”
Berbeda hal dengan yang disampaikan oleh beberapa narasumber yang tertarik mencoba
shampoo Sariayu Hijab setelah melihat iklan produk tersebut. Latiffatul Muhimmah (22)
mahasiswa Teknik Listrik, mengatakan :
“Saya tertarik.. karena saya kan juga pakai hijab… Sudah.. karena sesuai dengan
tujuannya yaitu memberi tahu kepada audience bahwa produk ini cocok digunakan
untuk wanita berhijab. Meskipun ya durasinya sebentar.”
Narasumber Lailul Muftawaroh (21) yang merupakan mahasiswa prodi Jaringan Telekomunikasi
Digital, menyampaikan pentingnya penggunaan iklan sebagai media promosi.
“Iklan penting banget ya mba kalau menurut saya dalam mempromosikan segala produk
salah satunya tentang produk shampoo Sariayu hijab yang segmentasi pemasarannya
memang pakai muslimah yang berhijab. Menurut saya iklan melalui media televisi,
internet, youtube dan sebagainya harus dilakukan karena pada awalnya produk
shampoo Sariayu hijab memang jenis produk shampoo khusus yang pertama kali
dikeluarkan oleh industri mungkin karena saat ini hampir sebagian besar muslimah di
Indonesia sudah menggunakan jilbab. Kalau tentang ikhlan saya gak terlalu paham tapi
menurut saya iklan Sariayu hijab sudah bagus kok apalagi yang dipakai kan artis
terkenal istri dude itu kan siapa namanya alisa ya, nah itu juga mendukung. Ya itu
tadi masih kurang aja.. belum sesuai gitu.. terlalu sebentar.. tapi oke lah.”
Narasumber Linda Amalia (20) mahasiswa Jaringan Telekomunikasi Digital mengatakan :
“Iya saya tertarik dan saya udah nyobain pake produk ini sih heheheh makanya saya
tau komposisinya kurang lebih aja tapi ga apal-apal banget. Bagus sih mbak, emm..
iya bagus ya.. jadi iklannya itu pas aja dan bisa menarik perhatian saya,, tidak tahu
mana yang paling mempengaruhi, pokoknya ya tertarik saja gitu mbak.”
Ketertarikan serupa juga disampaikan oleh beberapa narasumber lainnya, seperti Ainun magfirah
(20) mahasiswa Jaringan Telekomunikasi Digital
“Ya tertarik selain saya udah pake juga saya punya masalah rambut yang sama seperti
di iklan. Oh keseluruhan? Kalau keseluruhan sih bagus-bagus aja ya mbak, cocok sih,
kalau dibilang jelek yang enggak juga, tapi kalau kombinasi kesepadanan elemen visual
seperti saya kurang paham. Tapi sebenarnya saya juga tertarik pakai produk itu karena
iklan sih mbak, iklannya menarik saja menurut saya.”
Hal ini juga telah mempengaruhi Marchelina Nukita (21) mahasiswa Jaringan Telekomunikasi
Digital untuk mencoba produk shampoo Sariayu Hijab dan ternyata telah merasakan kecocokan
setelah menggunakannya. Narasumber mengatakan:
“Iya tertarik saya di awal iklan ini keluar awalnya nyoba jadi keterusan karena cocok.
Mungkin masih perlu disesuaikan lagi ya isi konten iklannya gak cuma 2 perempuan
ngobrol trus sudah abis itu ketawa sambil lari, mungkin setelah pakai shampoo itu jadi
langsung seger gitu kayaknya ya.”
Rachmadhany haffis (21) mahasiswa Teknik Listrik juga menyampaikan bahwa iklan produk
Sariayu Hijab menarik
“Sangat tertarik karena adanya iklan yang menarik.”
Berdasarkan wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa 90 % responden menjawab
bahwa Sariayu Hijab Shampoo berhasil membentuk citra yang sesuai dengan citra brand
ambassador produk mereka. Sebagai produk shampoo untuk wanita berhijab ertama di
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Indonesia, maka citra yang sedang dibangun oleh produk tersebut adalah kecantikan yang
islami. Hal tersebut, sesuai dengan citra yang muncul dari pribadi Alyssa Soebandono di mata
masyarakat sebagai wanita yang cantik dan memiliki kepribadian yang baik.
Faktor Iklan Youtube Sariayu Hijab Shampoo dalam Menghasilkan suatu tindakan menurut
Mahasiswi Politeknik Negeri Malang.
Media periklanan pesan memegang peranan penting dalam proses komunikasi. Tanpa
media, pesan tidak akan sampai kepada kelompok audiens yang diinginkan. Memilih media yang
tepat akan sangat menentukan apakah pesan yang ingin disampaikan kepada kelompok sasaran
akan sampai atau tidak. Iklan melibatkan media massa seperti surat kabar, televisi, radio,
majalah, direct mail dan lain sebagainya untuk mengirim pesan kepada audiens. Menurut
Morrisan (2010:18) ada beberapa alasan mengapa perusahaan memilih iklan di media massa
untuk mempromosikan barang atau jasanya. Pertama, iklan di media massa dinilai efisien dari
segi biaya untuk mencapai audiens dalam jumlah besar. Iklan di media massa dapat digunakan
untuk menciptakan citra merek dan daya tarik simbolis bagi suatu perusahaan merek. Hal ini
menjadi sangat penting khususnya bagi produk yang sulit dibedakan dari segi kualitas ataupun
fungsinya dengan produk saingannya. Alasan kedua adalah kemampuannya menarik perhatian
konsumen terutama yang iklannya populer atau sangat dikenal masyarakat. Ini tentu saja pada
akhirnya akan meningkatkan penjualan.
Setelah timbul keinginan yang kuat, maka konsumen akan mengambil tindakan untuk
membeli merek yang diiklankan. Dan jika konsumen merasa puas dengan produk dari merek
tersebut, maka konsumen akan mengkonsumsi atau melakukan pembelian ulang produk tersebut.
Hal tersebut dikarenakan setiap pembelian ulang disebabkan oleh berbagai macam fakor
diantaranya yaitu kualitas produk pun menjadi salah satu faktor untuk konsumen dalam
memutuskan membeli. Kualitas adalah salah satu alat pemasaran yang sangat penting. Kualitas
produk merupakan pemahaman bahwa produk yang ditawarkan oleh penjual mempunyai nilai
jual lebih yang tidak dimiliki oleh produk pesaing. Oleh karena itu perusahaan berusaha
memfokuskan pada kualitas produk dan membandingkannya dengan produk yang ditawarkan
oleh perusahaan pesaing. Salah satu yang mempengaruhi pengambilan keputusan seseorang
adalah produk itu sendiri. Menurut Hadi (dalam Dinawan, 2010:15) konsumen akan menyukai
dan memutuskan membeli produk yang menawarkan kualitas, kinerja dan pelengkap inovatif
yang terbaik.
Jika konsumen telah tertarik maka untuk selanjutnya yaitu trustworthiness (Dapat
dipercaya) mengacu pada kepercayaan konsumen kepada sumber untuk memberikan informasi
dengan cara yang obyektif dan jujur (Ohanian,2012). Trustworthiness atau sifat bisa dipercaya,
banyak dari kita akan lebih percaya pada seorang artis dari pada seorang tenaga penjualan
yang meskipun lebih memiliki pengetahuan tentang produk, tetapi kita ragu untuk membeli
karena belum ada kepercayaan terhadapnya. Oleh karena itu, pemanfaatan iklan sangat
mempengaruhi konsumen untuk melakukan minat beli ulang.
Sementara itu Yani Haerani (2015) menyatakan bahwa Minat beli ulang dipengaruhi
oleh sikap konsumen terhadap sikap iklan dan merek. Jika konsumen telah tertarik pada iklan
selebriti pada shampo, maka konsumen akan membeli dan menggunakan shampoo tersebut.
Pengunaan shampo jangka panjang akan menimbulkan sikap kepercayaan dengan membeli
ulang produk shampo Sunsilk. Yani Haerani (2015) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa
minat beli konsumen dipengaruhi oleh sikap konsumen terhadap iklan tertentu yang didasari
baik oleh perasaan positif dan negatif akan mampu membangun minat beli ulang.
Adanya penguatan atau keyakinan konsumen dalam membeli shampoo sariayu hijab
disebabkan banyak faktor diantaranta adalah produk shampoo yang sesuai dengan
kebutuhannya (wanita berhijab), harga yang terjangkau , memiliki kualitas produk yang baik
dengan ditunjukan hasil yang nyata atau baik tang dirasakan oleh konsumen. Dengan beberapa
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alasan tersebut menunjukan bahwa iklan shampoo hijab sariayu berhasil dalam meyakinkan
konsumen untuk melakukan pembelia terhadap produk
Penjelasan diatas juga didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti
dengan mahasiswi Luluk Ainun Zariyah (20) mahasiswa D3 Teknik Listrik yang mengatakan :
“Karena diperuntukkan untuk wanita berhijab.”
Narasumber Ilmi Difna Yurinda R yang merupakan mahasiswa prodi Jaringan Telekomunikasi
Digital, menyampaikan pendapatnya dengan melihat dari sisi penggunaan hijab yang sedang
trend di masyarakat :
“Ilmi Difna Yurinda R Prodi JTD. Kalau shampoo yang buat hijab kan baru-baru ini
ya karena sekarang kan perempuan mana yang gak pakai jilbab jadi tren fashion yang
trending banget dan selalu up to date. Selain karena agama yang wajib bagi orang
islam ya adanya tren fashion hijab sekarang juga mendukung kan jadi walaupun berhijab
kita juga masih bisa modis malah sekarang yang gak pakai jilbab malah rada aneh
hehehe. Kalau masalah menjaga rambut saya makek produk sunsilk terus sekarang
nyoba sariayu hijab soalnya kan temen ku enak kalau pakai rambut yang setiap hari
ditutupi jilbab kan. Kalau buat ngerawat rambutt saya makek produk shampoo yang
khusus buat hijab mbak ya bisa pakai wardah, sariayu,dan sebagainya tapi kalau
sekarang saya pakai sariayu rambut ku lebih ringan soalnya.”
Faktor lain turut disampaikan oleh Latiffatul Muhimmah (22) yang merupakan mahasiswaTeknik
Listrik,
“Harganya produknya yang terjangkau.”
Kelebihan produk shampoo Sariayu Hijab, menurut narasumber Lailul Muftawaroh (21) yang
merupakan mahasiswa prodi Jaringan Telekomunikasi Digital,
“Karena kan shampoo ini ditujukan ke wanita yang berhijab dengan berbagai macam
masalah dan keluhannya. Dan kan produk sariayunya sendiri udah lama ada sekarang
mengembangkan sayapnya ke produk shampoo.. lah wong produk lainnya aja oke yang
shampoo juga pastinya oke.”
Narasumber Linda Amalia (20) mahasiswa Jaringan Telekomunikasi Digital mengatakan :
“Karena produk sariayu hijab shampoo ini merawat rambutku dan kesuburan rambut
jadi mengurangi ketombe dan rontok, menjaga juga biar gak gampang lepek soalnya
ditutup jadi sering keringetan kan dan jadi seger.”
Hasil juga didapatkan oleh Ainun Magfirah (20) mahasiswa Jaringan Telekomunikasi Digital
setelah menggunakan produk shampoo Sariayu Hijab. Narasumber mengatakan :
“Soalnya cocok dengan kulit saya jadi ga bikin lepek, ketombean, selama saya pakai
produk ini Alhamdulillah aman aja dan ga cepet bau gitu rambutnya soalnya dibungkus
lama banyak kegiatan di luar rumah kan.”
Hal ini juga turut dirasakan Marchelina Nukita (21) mahasiswa Jaringan Telekomunikasi Digital
“Marchelina Nukita 21 th JTD. Shampoo ini setelah saya pakai sih cocok ya jadi nggak
lepek gak ketombean gak rontok ya hampir mirip lah sama yang ada di iklan hehehe”
Berdasarkan hasil wawancara diatas menunjukan bahwa adanya iklan yang dilakukan
oleh produk shampoo sariayu hijab menghasilkan sebuah tindakan pembelian pada prosuk bagi
konsumen yang melihat iklannya. Hal tersebut menunjukan bahwa dengan adanya iklan
membantu memberikan informasi bagi konsumen tentang kelebihan produk shampoo sariayu
Hijab dan membantu meyakinkan bahwa produk shampoo sariayu hijab memiliki kualitas produk
yang baik sehingga konsumen aka tertarik dalam menggunakan pembelian pada produk
shampoo sariayu hijab.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Iklan harus dibuat seefektif mungkin, kreatif,
menarik sehingga dapat menimbulkan pengaruh positif dan produk dapat diterima oleh
masyarakat. Dalam membuat iklan yang kreatif dan menarik harus memperhatikan proses
kreatifitas iklan tersebut mulai dari perencanaan pesan, perencanaan media hingga bagaimana
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menyampaikan (expose) pesannya. Iklan yang kreatif akan menjadikan iklan tersebut efektif
karena dengan tampilan yang kreatif maka pesan iklan akan dapat mempengaruhi audien.
Adapun adanya iklan yang efektif yang dilakukan oleh PT Martina Berto Tbk pada
produk shampoo sariayu hijab menajdikan konsumen dalam memilih produk adalah kualitas
produk. Produk merupakan sentral dari kegiatan pemasaran, keberhasilan suatu perusahaan
dapat diketahui dari respon konsumen. Dalam perencanaan produk yang dihasilkan oleh
perusahaan PT Martina Berto Tbk telah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Produk shampoo
sariayu hijab yang dihasilkan oleh PT Martina Berto Tbk telah mencerminkan kualitas yang
baik, sehingga produk tersebut dapat diterima dan memuaskan konsumen. Oleh karena itu
persepsi konsumen akan kualitas produk shampoo sariayu hijab mayoritas mengatakan baik,
sehingga sampai saat ini produk shampoo sariayu hijab disukai dan akan bertahan lama di
pasar karena mayoritas pengguna produk puas pada kualitas produk.
Daya Tarik Iklan Shampoo Sariayu Hijab Di Youtube Menurut Mahasiswi Politeknik Negeri Malang
Iklan shampoo sariayu hijab yang ditayangkan melalui youtube ini adalah awal mula
terciptanya shampoo-shampoo hijab lainnya. Iklan ini berisikan cerita tentang problematika
wanita berhijab di Indonesia yang memiliki masalah rambut karena udara yang lembab, polusi
dan panas. Iklan shampoo sariayu hijab ini menawarkan shampoo khusus wanita berhijab dengan
komposisi yang bermacam-macam, yang paling menarik adalah ekstrak cabe rawitnya. Karena
baru kali ini ada shampoo dengan ektrak cabe rawit. Dengan komposisi shampoo yang diklaim
bisa mengatasi masalah rambut para wanita berhijab ini, diharapkan akan menarik calon
konsumen dan mengganti produk shampoonya dengan shampoo sariayu hijab series.
Iklan yang berada di ruang terbuka memperlihatkan bahwa wanita berhijab sekarang
adalah wanita aktif yang penuh aktivitas di luar rumah. Sehingga memang diperlukan perawatan
khusus terutama untuk wanita yang berhijab.
Latar belakang iklan yang hijau memberikan efek yang menenangkan, menyegarkan dan
dingin sesuai komposisi atau produk dari shampoo sariayu hijab itu sendiri. Diharapkan setelah
memakai produk ini maka sensasi yang dirasakan sama ketika melihat iklan shampoo sariayu
hijab.
Dari hasil penelitian yang dilakukan, iklan shampoo sariayu hijab ini efektif menarik
minat dan mampu membuat penontonnya melakukan tindakan untuk mencoba membeli dan
memakai produk shampoo sariayu hijab. Dari awal mula tidak mengetahui sama sekali sampai
mulai melihat iklan yang ditayangkan, kemudian menarik perhatian untuk ingin mencoba sampai
pada akhirnya membeli produk ini.
Namun dalam perjalanannya semakin banyak persaingan antar produk shampoo yang
sejenis. Jadi mengharuskan perusahaan membuat iklan yang lebih baru, lebih menarik, berbeda
dengan iklan-iklan produk sejenis, agar produk shampoo sariayu hijab ini semakin banyak
peminat dan pembelinya.
.
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan iklan
sebagai media untuk mengingatkan, membujuk dan memberi informasi dalam iklan Shampoo
Sariayu Hijab berkaitan dengan proses membangun brand image suatu produk. Selain itu
penggunaan Alyssa Soebandono sebagai brand ambassador shampoo Sariayu Hijab terbukti
telah menciptakan daya tarik yang memberikan pilihan konsumen untuk membeli produk
shampoo Sariayu hijab sebagai pilihan untuk perawatan rambut bagi wanita berhijab.
Penggunaan unsur visual dan gambar dalam iklan shampoo Sariayu Hijab menjadi cara yang
dilakukan perusahaan untuk menonjolkan produk yang ingin diperkenalkan kepada khalayak.
Hal ini sesuai dengan citra yang sedang dibangun perusahaan selain sebagai produk shampoo
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untuk wanita berhijab pertama di Indonesia juga wujud penggambaran produk kecantikan yang
islami. Sehingga penggunaan brand ambassador menyesuaikan dengan citra wanita cantik dan
memiliki kepribadian yang baik sehingga mampu menarik perhatian konsumen terutama dan
pada akhirnya akan meningkatkan jumlah penjualan produk. Iklan yang dilakukan oleh
perusahaan produk shampoo sariayu hijab terbukti telah menghasilkan sebuah tindakan
pembelian pada produk bagi konsumen yang melihat iklannya. Hal tersebut menunjukan bahwa
informasi yang ingin disampaikan kepada konsumen tentang kelebihan produk shampoo Sariayu
Hijab dapat diterima oleh masyarakat.
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Abstrak
Penelitian kuantitatif dengan jenis eksplanatory bertujuan untuk mengetahui pengaruh
Promosi Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kinerja Melalui Kepuasan Pelanggan Pada The
Hadi’s Barbershop Mojokerto. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pelanggan The Hadi’s
Barbershop, dan sampel diambil dengan teknik purposive sampling sebanyak 90 orang, Data
penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner lalu dianalisis dengan menggunakan
metode analisis SEM dengan pendekatan WarpPLS. Hasil dari penelitian ini antara lain: (1)
Promosi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan. (2) Kualitas
pelayanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan. (3) Kepuasan
pelanggan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja usaha. (4) Promosi berpengaruh
signifikan dan positif terhadap kinerja usaha. (5) Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan
dan positif terhadap kinerja usaha. (6) Terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan dan
positif antara promosi terhadap kinerja usaha melalui kepuasan pelanggan. dan (7) Terdapat
pengaruh tidak langsung yang signifikan dan positif antara kualitas pelayanan terhadap
kinerja usaha melalui kepuasan pelanggan..
Kata kunci: kinerja, kualitas pelayanan, promosi, dan kepuasan kerja

PENDAHULUAN
Barbershop merupakan bisnis yang sedang meroket dengan mengambil momentum
kembalinya tren rambut era Elvis Presley alias klimis alias gaya pomade, fenomena
menjamurnya barbershop seolah tak terbendung. Tak hanya di Ibukota, di daerah-daerah kecil
di beberapa provinsi bermunculan gerai-gerai tempat cukur rambut yang bergaya unik dan
keren. Lokasinya pun tersebar dari yang di dalam mall hingga yang memiliki gerai khusus
sendiri (http://www.sindoweekly.com//). Barbershop muncul menjadi sebuah tren dalam
bidang gaya rambut pria dan juga bisnis. Berbeda dibanding salon dan pangkas rambut,
barbershop tampil dengan kesan yang lebih maskulin dibanding salon dan lebih tertata dan
bersih dibanding pangkas rambut pinggir jalan. Kemampuan tukang cukurnya dalam mengolah
berbagai gaya rambut pria yang kekinian juga menjadi keunggulan barbershop. Gaya rambut
undercut, mohawk, dan pompadour sebagai tren masa kini seperti yang dipopulerkan oleh
David
Beckham
akan
sulit
dilakukan
oleh
pemangkas
rambut
konservatif
(http://www.bbc.com//).
Fenomena barbershop sendiri di Indonesia tidak lepas dari tren rambut pria dengan
gaya undercut dihampir seluruh penjuru dunia. Gaya undercut sendiri sebenarnya telah ada
sejak era 1920, 1930, 1940, 1990 yang didominasi kalangan pria. Gaya rambut ini memiliki
ciri yaitu rambut di bagian atas kepala panjang dan di kedua sisi serta belakang kepala
hanya disisakan sedikit rambut (Fahrezal, 2017)
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Di zaman modern ini penampilan merupakan faktor penting dimana kepribadian
seseorang akan tercermin dari bagaimana orang itu terlihat. Baiknya penampilan juga dapat
meningkatkan kepercayaan diri, menarik perhatian orang/lawan jenis dan meningkatkan
kepercayaan orang lain. Tidak hanya wanita yang sudah biasa bersolek, kini para pria pun
sudah sadar akan pentingnya penampilan. Hal tersebut dapat menjadi peluang baru untuk
para pelaku bisnis untuk berlomba-lomba menyediakan produk barang atau jasa yang dapat
memenuhi permintaan yang berkaitan dengan penampilan.
The Hadi’s Barbershop adalah salah satu usaha yang bergerak di bidang jasa dengan
usaha berupa perawatan rambut bagi pria. The Hadi’s barbershop dalam mendirikan usahanya
berusaha memenuhi kebutuhan konsumen, berupa kenyamanan maupun kemudahan selama
menggunakan jasa tersebut. The Hadi’s barbershop berusaha memberikan berbagai fasilitas
yang mendukung hal tersebut, sehingga segala kebutuhan konsumen terpenuhi dan akhirnya
timbul rasa puas setelah menggunakan jasa The Hadi’s barbershop. Sebagai unit jasa
barbershop yang professional perlu menerapkan konsep pemasaran, yang intinya memberikan
kepuasan kepada para konsumennya, sebab akan sulit bagi jasa barbershop dapat bertahan
jika gagal memuaskan konsumennya.
Namun, banyaknya peluang dan kemudahan dalam menjalankan jasa potong rambut
mengakibatkan persaingan antar usaha semakin ketat. Kinerja usaha dalam jasa potong
rambut atau yang lebih dikenal dengan usaha “BARBERSHOP” harus kuat secara internal
perusahaan. Menurut Reswanda (2011) kinerja perusahaan merupakan prestasi/ keberhasilan
perusahaan dalam mengoperasikan sumber dayanya yang ada di perusahaan. Sedangkan
menurut Bastian (2001) dalam Jessika dan Devi (2013) kinerja perusahaan adalah Gambaran
mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan tugas dalam suatu perusahaan, dalam upaya
mewujudkan sasaran, tujuan, misi, dan visi perusahaan tersebut. Jadi, kinerja perusahaan
merupakan hasil atau prestasi kerja karyawan suatu perusahaan untuk mewujudkan sasaran,
tujuan, misi, dan visi perusahaan. Indikator kinerja perusahaan menurut Reswanda (2011)
yaitu: Kinerja Sumber Daya Manusia, Kinerja Pemasaran, dan Kinerja Operasional. Oleh karena
itu perlu dilakukan strategi-strategi dalam promosi dan kualitas layanan dalam menghadapi
persaingan.
Suatu produk jasa bisa dikenal oleh masyarakat luas dengan adanya promosi.
Menurut Alma (2007:179), promosi adalah jenis komunikasi yang memberi penjelasan yang
menyakinkan calon konsumen tentang barang dan jasa. Tujuan promosi ialah memperoleh
perhatian, mendidik, mengingatkan, dan menyakinkan calon konsumen. Promosi yang menarik
akan menyakinkan konsumen dalam membeli produk yang ada di perusahaan tersebut
sedangkan harga merupakan ukuran bagi konsumen untuk melakukan pembelian.
Menurut Tjiptono (2008:219), promosi adalah suatu bentuk komunikasi pemasaran,
yang dimaksud dengan komunikasi pemasaran adalah aktivitas pemasaran yang berusaha
menyebarkan informasi, mempengaruhi, membujuk, mengingatkan pasar sasaran atas
perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang
ditawarkan perusahaan yang bersangkutan. Menurut Kotler dan Amstrong (2008:63) Promosi
adalah segala aktivitas menyampaikan manfaat produk dan membujuk pelanggan membelinya.
Bauran promosi menurut Kotler dan Amstrong (2008:116), menyatakan bahwa unsur bauran
promosi (promotionmix) terdiri atas lima perangkat utama, yaitu : (1) Periklanan (Advertising).,
(2) Promosi Penjualan (Selling Promotion), (3) Pemasaran Langsung (Direct Marketing), (4)
Hubungan Masyarakat (Public Relation), dan (5) Penjualan Personal (Personal Selling).
Peranan promosi ini sangat penting artinya sebagai salah satu unsur marketing mix
yang dapat digunakan perusahaan untuk meningkatkan penjualan produk yang pada akhirnya
akan menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Aktivitas promosi merupakan usaha
pemasaran yang memberikan berbagai upaya intensif jangka pendek untuk mendorong
keinginan mencoba atau membeli suatu produk atau jasa. Seluruh kegiatan promosi bertujuan
untuk mempengaruhi perilaku pembelian, tetapi tujuan promosi yang utama adalah
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memberitahukan, membujuk dan mengingatkan kembali konsumen terhadap sebuah produk
atau jasa.
Salah satu apsek penting lainnya dalam strategi menjaga kepuasan konsumen adalah
melalui kualitas pelayanan. Pelayanan adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh
suatu pihak, yang tidak berwujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun (Taufik Amir,
2005). Suatu pelayanan akan terbentuk karena adanya proses pemberian layanan tertentu
dari pihak penyedia layanan kepada pihak yang dilayani. Disamping itu pelayanan merupakan
suatu studi tentang bagaimana pemasaran dan operasional secara bersama-sama melalui
teknologi dan orang-orang yang mampu merencanakan, menciptakan dan mengarahkan suatu
paket yang bermanfaat bagi konsumen dan kaitannya dengan konsumen.
Menurut Nasution (2010), “Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang
diharapkan dan pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi keinginan
konsumen”. Menurut Supranto (2011) “Kualitas pelayanan adalah sebuah kata yang bagi
penyedia jasa merupakan sesuatu yang harus dikerjakan dengan baik”. Sedangkan menurut
Tjiptono (2012), “Kualitas pelayanan adalah tingkat keunggulan yang diharapkan dan
pengendalian atas tingkat keunggulan tersebut untuk memenuhi kegiatan pelanggan”.
Menurut Lupiyoadi (2013), Kualitas pelayanan (jasa) dapat dikelompokkan ke dalam 5
dimensi oleh Parasuraman et.al yaitu: (1) Bukti Fisik (Tangible), yaitu : sebagai fasilitas yang
dapat dilihat dan di gunakan perusahaan dalam upaya memenuhi kepuasan konsumen. (2)
Keandalan (Reliability), yaitu: kemampuan memberikan pelayanan kepada konsumen sesuai
dengan yang diharapkan. (3) Daya Tanggap (Responsiveness), yaitu sebagai sikap tanggap,
mau mendengarkan dan merespon konsumen dalam upaya memuaskan konsumen, (4)
Jaminan (Assurance), yaitu : kemampuan karyawan dalam menimbulkan kepercayaan dan
keyakinan konsumen., dan (5) Empati (Emphaty), yaitu : kemampuan atau kesediaan karyawan
memberikan perhatian yang bersifat pribadi.
Kualitas jasa/layanan telah banyak dimanfaatkan sebagai strategi bersaing berbagai
organisasi. Pada prinsipnya, konsistensi dan superioritas kualitas jasa berpotensi menciptakan
kepuasan pelanggan yang pada gilirannya akan memberikan sejumlah manfaat seperti: a)
Terjalin relasi saling menguntungkan jangka panjang antara perusahaan dan para pelanggan.
b) Terbukanya peluang pertumbuhan bisnis melalui pembelian ulang, cross-selling, dan upselling. c)Loyalitas pelanggan bisa terbentuk. d)Terjadinya komunikasi gethok tular positif yang
berpotensi menarik pelanggan baru. e)Persepsi pelanggan dan publik terhadap reputasi
perusahaan semakin positif. f)Laba yang diperoleh bisa meningkat.Kualitas pelayanan
merupakan suatu bentuk penilaian konsumen terhadap tingkat layanan yang diterima
(perceived service) dengan tingkat layanan yang diharapkan (expected service). Kualitas
layanan mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pelanggan (Cronin dan Taylor, dalam
Prabowo 2012). Dampak positif dari pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan dan
kesetiaan pelanggan serta keinginan untuk melakukan pembelian kembali (re-buying), yang
tentunya akan meningkatkan pendapatan yang diterima dari produk yang telah terjual. Agar
dapat bersaing, bertahan hidup, dan berkembang, maka perusahaan dituntut untuk mampu
memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan memberikan pelayanan yang terbaik
dan berkualitas, maka dengan begitu pelanggan akan merasa mendapat kepuasan tersendiri
dan merasa dihargai sehingga mereka senang dan bersedia untuk menjadi pelanggan tetap.
Apabila sudah terbentuk kepercayaan dari pelanggan maka dipastikan bahwa pelanggan
tersebut puas dengan layanan yang diberikan.
Menurut Canon (2009) menyatakan bahwa “Kepuasan pelanggan adalah respon
pelanggan terhadap evaluasi ketidaksesuaian yang dirasakan antara harapan dengan kinerja
aktual produk yang dirasakan setelah pemakaian”. Sehingga dapat dikatakan bahwa salah
satu unsur penting dari setiap tugas pelayanan adalah memberikan kepuasan kepada
pelanggan dengan menghibur, menyenangkan dan membuat pelanggan gembira dalam segala
mungkin hal.
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Menurut Rangkuti (2011), kepuasan pelanggan adalah “Respon atau reaksi terhadap
ketidaksesuaian antara tingkat kepentingan sebelumnya dan kinerja aktual yang dirasakan
setelah penggunaan atau pemakaian”. Sedangkan menurut Tjiptono (2012) kepuasan
pelanggan adalah “Tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja produk (atau
hasil) yang ia rasakan dengan harapannya”. Jadi tingkat kepuasan merupakan fungsi dari
perbedaan antara kinerja yang dirasakan (perceived performance) dan harapan (expectation).
Menurut Kotler dan Keller (2009 : 140), indikator kepuasan pelanggan adalah: (1).
Membela. (2) Membeli ulang. (3) Rekomendasi produk kepada orang lain., dan (4)
Menunjukkan kekebalan dari perusahaan lain. Menurut Buttle (2007: 28) “Naiknya tingkat
kepuasan akan meningkat pula kecenderungan konsumen untuk kembali membeli produk yang
ditawarkan perusahaan”. Pada gilirannya kondisi ini akan mempengaruhi perilaku beli
konsumen dan berdampak sangat signifikan terhadap performa bisnis perusahaan.
Manfaat menciptakan kepuasan pelanggan membawa dampak yang besar bagi
perusahaan. Hasan (2013) menyatakan manfaat kepuasan pelanggan meliputi: (1) Pendapatan,
Reaksi Terhadap Produsen Berbiaya Rendah., (2) Manfaat Ekonomis, (3) Reduksi Sensitivitas
Harga, (4) Kunci Sukses Bisnis Masa Depan, dan (5) Word-Of-Mouth Relationship. Dengan
semakin banyaknya persaingan pada Barbershop di Kota Mojokerto berakibat pada penurunan
omset tempat usaha.

METODE PENELITIAN
Penelitian kuantitatif dengan jenis eksplanatory research ini dilakukan di The Hadi’s
Barbershop. Eksplanatory research ini ditujukan untuk mengetahui besar kecilnya hubungan
dan pengaruh antara variabel-variabel penelitian (Sugiyono, 2008:11). Populasi dari penelitian
ini adalah seluruh pelanggan The Hadi’s Barbershop, dan sampel diambil dengan teknik
purposive sampling sebanyak 90 orang, adapun kriteria sampel antara lain: laki-laki, Berusia ≥
17 tahun, Minimal dua kali menggunakan jasa The Hadi’s Barbershop, dan Berdomisili di Kota
Mojokerto. Sampel adalah bagian dari elemen-elemen populasi yang terpilih (Sanusi, 2014:87).
Data penelitian dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner. Menurut Sekaran (2006: 82),
kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang dirumuskan sebelumnya yang akan dijawab
oleh responden. Penyebaran kuesioner ini merupakan mekanisme pengumpulan data yang
efisien, karena kuesioner dibagikan langsung, disuratkan atau disebarkan melalui email
kepada responden. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan
metode analisis SEM dengan pendekatan WarpPLS dengan pertimbangan: (1) Model inidkator
ada yang refleksif maupun formatif, di mana WarpPLS dapat diaplikasikan pada model
struktural yang melibatkan indikator reflektif maupun formatif, (2) terdapat pengujian variabel
mediasi, di mana WarpPLS sangat powerfull, (3) sampel penelitian ini 90 pelanggan, di mana
WarpPLS bisa diaplikasikan baik pada sampel kecil maupun besar (Solimun dkk., 2017).
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Pengujian Asumsi dan Goodness Of Fit dalam SEM
Pengujian asumsi linieritas dilakukan dengan metode Curve Fit, dihitung dengan
bantuan software SPSS. Hasil linieritas disajikan pada Lampiran 6. Rujukan yang digunakan
adalah prinsip parsimony, yaitu bilamana (1) model linier signifikan, (2) model linier
nonsignifikan, akan tetapi seluruh model yang mungkin juga nonsignifikan. Spesifikasi model
yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah model linier, kuadratik, kubik, inverse,
logaritmik, power, compound, growth, dan eksponensial. Hasil pengujian linieritas hubungan
antar variabel disajikan lengkap pada Lampiran 6, dan secara ringkas disajikan pada Tabel
berikut.
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Tabel 1. Pengujian Asumsi Linieritas
Hubungan

Hasil Pengujian

Keterangan

X1 → Y1

Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,000< 0,05)

Linier

X2 → Y1

Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,000< 0,05)

Linier

X1 → Y2

Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,000< 0,05)

Linier

X2 → Y2

Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,000< 0,05)

Linier

Y1 → Y2

Model Linier Signifikan (Sig Linier 0,000< 0,05)

Linier

Sumber: Data primer diolah, 2019
Dari tabel di atas terlihat kedelapan hubungan antar variabel (lima hipotesis),
seluruh model linier signifikan, karena sig (p-value) model linier lebih kecil dari 0,05, sehingga
asumsi linieritas terpenuhi. Dengan demikian, kedelapan hubungan antar variabel dalam
penelitian ini adalah dalam bentuk linier, sehingga SEM dapat digunakan.
Goodness of Fit SEM
Kelayakan model penelitian dapat dibuktikan dengan melihat analisis koefisien
2

determinasi multivariate yang dinyatakan dengan Q-Square (Q ). Q-Square merupakan
pengukur seberapa baik observasi yang dilakukan memberikan hasil terhadap model
2

penelitian. Q >0 menunjukkan model mempunyai predictive relevance. Kriteria kuat lemahnya
model diukur berdasarkan nilai Q-square predictive relevance yang berkisar antara 0 (nol)
sampai dengan satu (Latan dan Ghozali, 2012). Semakin mendekati 0 nilai Q-Square
predictive relevance memberikan petunjuk bahwa model penelitian semakin lemah, sebaliknya
semakin menjauh dari 0 (nol) dan semakin mendekat ke nilai 1 (satu), berarti model
penelitian semakin baik. Berdasarkan nilai R2 maka dapat dihitung Q2 atau Stone Geiser QSquare test, yaitu:
Q2 = 1 – ( 1 – R12) ( 1 – R22 )
Q2 = 1 – (1 – 0,439) (1 – 0,668)
Q2 = 0,8137= 81,37%
Hasil perhitungan memperlihatkan nilai predictive-relevance sebesar 0,8137 atau
81,37%. Nilai predictive relevance sebesar 81,37% juga mengindikasikan bahwa keragaman
data yang dapat dijelaskan oleh model tersebut adalah sebesar 81,37% atau dengan kata
lain informasi yang terkandung dalam data 81,37% dapat dijelaskan oleh model tersebut.
Sedangkan sisanya 81,37% dijelaskan oleh variabel lain (yang belum terkandung dalam
model) dan error. Dengan demikian model struktural yang telah terbentuk telah sesuai.

Outer Model
Dalam Analisis SEM terdapat dua model yaitu outer model dan Inner model. Nilai
outer loading (untuk indikator refleksif) dan outer weight (untuk indikator formatif)
menunjukkan bobot dari setiap indikator sebagai pengukur dari masing-masing variabel latent.
Indikator dengan outer loading atau outer weight terbesar menunjukkan bahwa indikator
tersebut sebagai pengukur variabel yang terkuat (dominan). Variabel (X1) terdiri dari lima
indikator. Berikut disajikan tabel dan gambar hasil outer weight terhadap indikator-indikator
dari variabel Promosi (X1).
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Tabel 2. Hasil Pengujian Outer Model Variabel Promosi (X1)
Indikator

Outer weight

P-value

0,273

0,003

Signifikan

0,285

0,002

Signifikan

0,265

0,004

Signifikan

0,273

0,003

Signifikan

0,258

0,005

Signifikan

Periklanan (Advertising) (X1.1)
Promosi Penjualan (Selling

Promotion) (X1.2)
Pemasaran Langsung (Direct

Marketing) (X1.3)
Hubungan Masyarakat (Public

Relation) (X1.4)
Penjualan Personal (Personal
Selling) (X1.5)
Sumber: Data Penelitian Diolah, 2019

Keterangan

0,285
0,265
0,273
0,258

Gambar 1. Measurement Model Variabel Promosi (X1)
Indikator pertama pada pengukuran variabel Promosi (X1) adalah periklanan
(advertising) (X1.1), diperoleh outer weight sebesar 0,273 dan P-value sebesar 0,003
(signifikan). Dengan demikian indikator periklanan (advertising) (X1.1) signifikan sebagai
pengukur Promosi (X1). Tinggi rendahnya promosi (X1) ditentukan oleh tinggi rendahnya
periklanan (advertising) (X1.1). Indikator kedua pada pengukuran variabel Promosi (X1) adalah
promosi penjualan (selling promotion) (X1.2), diperoleh outer weight sebesar 0,285 dan Pvalue sebesar 0,002 (signifikan). Dengan demikian indikator promosi penjualan (selling
promotion) (X1.2) signifikan sebagai pengukur Promosi (X1). Tinggi rendahnya Promosi (X1)
ditentukan oleh tinggi rendahnya promosi penjualan (selling promotion) (X1.2).
Indikator ketiga pada pengukuran variabel Promosi (X1) adalah pemasaran langsung
(direct marketing) (X1.3), diperoleh outer weight sebesar 0,265 dan P-value sebesar 0,004
(signifikan). Dengan demikian indikator pemasaran langsung (direct marketing) (X1.3) signifikan
sebagai pengukur Promosi (X1). Tinggi rendahnya promosi (X1) ditentukan oleh tinggi
rendahnya pemasaran langsung (direct marketing) (X1.3).
Indikator keempat pada pengukuran variabel Promosi (X1) adalah hubungan
masyarakat (public relation) (X1.4), diperoleh outer weight sebesar 0,273 dan P-value sebesar
0,003 (signifikan). Dengan demikian indikator hubungan masyarakat (public relation) (X1.4)
signifikan sebagai pengukur Promosi (X1). Tinggi rendahnya Promosi (X1) ditentukan oleh
tinggi rendahnya hubungan masyarakat (public relation) (X1.4).
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Indikator kelima pada pengukuran variabel Promosi (X1) adalah penjualan personal
(personal selling) (X1.5), diperoleh outer weight sebesar 0,258 dan P-value sebesar 0,005
(signifikan). Dengan demikian indikator penjualan personal (personal selling) (X1.5) signifikan
sebagai pengukur Promosi (X1). Tinggi rendahnya Promosi (X1) ditentukan oleh tinggi
rendahnya penjualan personal (personal selling) (X1.5).
Kelima indikator yaitu periklanan (advertising) (X1.1), promosi penjualan (selling
promotion) (X1.2), pemasaran langsung (direct marketing) (X1.3), hubungan masyarakat (public
relation) (X1.4) dan penjualan personal (personal selling) (X1.5) signifikan sebagai pengukur
Promosi (X1). Dari besarnya koefisien outer weight diperoleh bahwa Promosi Penjualan (Selling
Promotion) (X1.2) sebagai pengukur terkuat Promosi (X1). Artinya, Promosi (X1), utamanya
terlihat dari tinggi indikasi Periklanan Promosi Penjualan (Selling Promotion) (X1.2). Pengukuran
terkuat ke terlemah variabel Promosi (X1) adalah sebagai berikut: Promosi Penjualan (Selling
Promotion) (X1.2), Periklanan (Advertising) (X1.1), Hubungan Masyarakat (Public Relation)
(X1.4), Pemasaran Langsung (Direct Marketing) (X1.3), dan Penjualan Personal (Personal
Selling) (X1.5).
Pada bagian kedua disajikan model pengukuran variabel Kualitas Pelayanan (X2).
Variabel ini terukur oleh lima indikator yaitu Bukti Fisik (Tangible) (X2.1), Keandalan
(Reliability) (X2.2), Daya Tanggap (Responsiveness) (X2.3), Jaminan (Assurance) (X2.4) dan
Empati (Emphaty) (X2.5). Tabel 3 dan Gambar 2 berikut menyajikan model pengukuran
variabel Kualitas Pelayanan (X2).
Tabel 3. Hasil Pengujian Outer Model Variabel Kualitas Pelayanan (X2)

Outer weight

P-value

Bukti Fisik (Tangible) (X2.1)

0,288

0,002

Signifikan

Keandalan (Reliability) (X2.2)

0,260

0,005

Signifikan

Daya Tanggap (Responsiveness)
(X2.3)

0,256

0,005

Signifikan

Jaminan (Assurance) (X2.4)

0,271

0,003

Signifikan

Empati (Emphaty) (X2.5)

0,303

0,001

Signifikan

Indikator

Keterangan

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2019

Gambar 2. Measurement Model Variabel Kualitas Pelayanan (X2)
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Indikator pertama pada pengukuran variabel Kualitas Pelayanan (X2) adalah Bukti
Fisik (Tangible) (X2.1), diperoleh outer weight sebesar 0,288 dan P-value sebesar 0,002
(signifikan). Dengan demikian indikator Bukti Fisik (Tangible) (X2.1) signifikan sebagai pengukur
Kualitas Pelayanan (X2). Tinggi rendahnya Kualitas Pelayanan (X2) ditentukan oleh tinggi
rendahnya Bukti Fisik (Tangible) (X2.1).
Indikator kedua pada pengukuran variabel Kualitas Pelayanan (X2) adalah Keandalan
(Reliability) (X2.2), diperoleh outer weight sebesar 0,260 dan P-value sebesar 0,005 (signifikan).
Dengan demikian indikator Keandalan (Reliability) (X2.2) signifikan sebagai pengukur Kualitas
Pelayanan (X2). Tinggi rendahnya Kualitas Pelayanan (X2) ditentukan oleh tinggi rendahnya
Keandalan (Reliability) (X2.2).
Indikator ketiga pada pengukuran variabel Kualitas Pelayanan (X2) adalah Daya
Tanggap (Responsiveness) (X2.3), diperoleh outer weight sebesar 0,256 dan P-value sebesar
0,005 (signifikan). Dengan demikian indikator Daya Tanggap (Responsiveness) (X2.3) signifikan
sebagai pengukur Kualitas Pelayanan (X2). Tinggi rendahnya Kualitas Pelayanan (X2)
ditentukan oleh tinggi rendahnya Daya Tanggap (Responsiveness) (X2.3).
Indikator keempat pada pengukuran variabel Kualitas Pelayanan (X2) adalah
Jaminan (Assurance) (X2.4), diperoleh outer weight sebesar 0,271 dan P-value sebesar 0,003
(signifikan). Dengan demikian indikator Jaminan (Assurance) (X2.4) signifikan sebagai pengukur
Kualitas Pelayanan (X2). Tinggi rendahnya Kualitas Pelayanan (X2) ditentukan oleh tinggi
rendahnya Jaminan (Assurance) (X2.4).
Indikator kelima pada pengukuran variabel Kualitas Pelayanan (X2) adalah Empati
(Emphaty) (X2.5), diperoleh outer weight sebesar 0,303 dan P-value sebesar 0,001 (signifikan).
Dengan demikian indikator Empati (Emphaty) (X2.5) signifikan sebagai pengukur Kualitas
Pelayanan (X2). Tinggi rendahnya Kualitas Pelayanan (X2) ditentukan oleh tinggi rendahnya
Empati (Emphaty) (X2.5).
Kelima indikator yaitu Bukti Fisik (Tangible) (X2.1), Keandalan (Reliability) (X2.2),
Daya Tanggap (Responsiveness) (X2.3), Jaminan (Assurance) (X2.4) dan Empati (Emphaty)
(X2.5) signifikan sebagai pengukur Kualitas Pelayanan (X2). Dari besarnya koefisien outer
weight tertinggi diperoleh bahwa Empati (Emphaty) (X2.5) sebagai pengukur terkuat Kualitas
Pelayanan (X2). Artinya, Kualitas Pelayanan (X2), utamanya terlihat dari tinggi indikasi Empati
(Emphaty) (X2.5). Pengukuran terkuat ke terlemah variabel Kualitas Pelayanan (X2) adalah
sebagai berikut: Empati (Emphaty) (X2.5), Bukti Fisik (Tangible) (X2.1), Jaminan (Assurance)
(X2.4), Keandalan (Reliability) (X2.2), dan Daya Tanggap (Responsiveness) (X2.3).
Pada bagian ketiga disajikan model pengukuran variabel Kepuasan Pelanggan (Y1).
Variabel ini terukur oleh empat indikator yaitu Persepsi Positif (Y1.1), Membeli Ulang (Y1.2),
Rekomendasi produk kepada orang lain (Y1.3), dan Menunjukkan kekebalan dari perusahaan
lain (Y1.4). Tabel 4 dan Gambar 3 berikut menyajikan model pengukuran variabel Kepuasan
Pelanggan (Y1).
Tabel 4. Hasil Pengujian Outer Model Variabel Kepuasan Pelanggan (Y1)

Outer weight

P-value

Persepsi Positif (Y1.1)

0,350

<0,001

Signifikan

Membeli Ulang (Y1.2)

0,312

<0,001

Signifikan

0,327

<0,001

Signifikan

0,338

<0,001

Signifikan

Indikator

Rekomendasi produk kepada
orang lain (Y1.3)
Menunjukkan kekebalan dari
perusahaan lain (Y1.4)
Sumber: Data Penelitian Diolah, 2019

Keterangan
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Gambar 3. Measurement Model Variabel Kepuasan Pelanggan (Y1)
Indikator pertama pada pengukuran variabel Kepuasan Pelanggan (Y1) adalah
Persepsi Positif (Y1.1), diperoleh outer weight sebesar 0,350 dan P-value sebesar <0.001
(signifikan). Dengan demikian indikator Persepsi Positif (Y1.1) signifikan sebagai pengukur
Kepuasan Pelanggan (Y1). Tinggi rendahnya Kepuasan Pelanggan (Y1) ditentukan oleh tinggi
rendahnya Persepsi Positif (Y1.1).
Indikator kedua pada pengukuran variabel Kepuasan Pelanggan (Y1) adalah Membeli
Ulang (Y1.2), diperoleh outer weight sebesar 0,312 dan P-value sebesar <0,001 (signifikan).
Dengan demikian indikator Membeli Ulang (Y1.2) signifikan sebagai pengukur Kepuasan
Pelanggan (Y1). Tinggi rendahnya Kepuasan Pelanggan (Y1) ditentukan oleh tinggi rendahnya
Membeli Ulang (Y1.2).
Indikator ketiga pada pengukuran variabel Kepuasan Pelanggan (Y1) adalah
Rekomendasi produk kepada orang lain (Y1.3), diperoleh outer weight sebesar 0,327 dan Pvalue sebesar <0,001 (signifikan). Dengan demikian indikator Rekomendasi produk kepada
orang lain (Y1.3) signifikan sebagai pengukur Kepuasan Pelanggan (Y1). Tinggi rendahnya
Kepuasan Pelanggan (Y1) ditentukan oleh tinggi rendahnya Rekomendasi produk kepada
orang lain (Y1.3).
Indikator keempat pada pengukuran variabel Kepuasan Pelanggan (Y1) adalah
Menunjukkan kekebalan dari perusahaan lain (Y1.4), diperoleh outer weight sebesar 0,338 dan
P-value sebesar <0,001 (signifikan). Dengan demikian indikator Menunjukkan kekebalan dari
perusahaan lain (Y1.4) signifikan sebagai pengukur Kepuasan Pelanggan (Y1). Tinggi
rendahnya Kepuasan Pelanggan (Y1) ditentukan oleh tinggi rendahnya Menunjukkan kekebalan
dari perusahaan lain (Y1.4).
Keempat indikator yaitu Persepsi Positif (Y1.1), Membeli Ulang (Y1.2), Rekomendasi
produk kepada orang lain (Y1.3), dan Menunjukkan kekebalan dari perusahaan lain (Y1.4)
signifikan sebagai pengukur Kepuasan Pelanggan (Y1). Dari besarnya koefisien outer weight
tertinggi diperoleh bahwa Persepsi Positif (Y1.1) sebagai pengukur terkuat Kepuasan Pelanggan
(Y1). Artinya, Kepuasan Pelanggan (Y1), utamanya terlihat dari tinggi indikasi Kesetiaan (Y1.1).
Pengukuran terkuat ke terlemah variabel Kepuasan Pelanggan (Y1) adalah sebagai berikut:
Persepsi Positif (Y1.1), Menunjukkan kekebalan dari perusahaan lain (Y1.4), Rekomendasi
produk kepada orang lain (Y1.3), dan Membeli Ulang (Y1.2).
Pada bagian keempat disajikan model pengukuran variabel Kinerja Usaha (Y2).
Variabel ini terukur oleh tiga indikator, yaitu Kinerja Sumber Daya Manusia (Y2.1), Kinerja
Pemasaran (Y2.2), dan Kinerja Operasional (Y2.3). Tabel 4.13 dan Gambar 4.8 berikut
menyajikan model pengukuran variabel Kinerja Usaha (Y2).
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Tabel 5. Hasil Pengujian Outer Model Variabel Kinerja Usaha (Y2)

Outer weight

P-value

Kinerja Sumber Daya Manusia
(Y2.1)

0,401

<0,001

Signifikan

Kinerja Pemasaran (Y2.2)

0,392

<0,001

Signifikan

Kinerja Operasional (Y2.3)

0,396

<0,001

Signifikan

Indikator

Keterangan

Sumber: Data Penelitian Diolah, 2019

Gambar 4. Measurement Model Variabel Kinerja Usaha (Y2)
Indikator pertama pada pengukuran variabel Kinerja Usaha (Y2) adalah Kinerja
Sumber Daya Manusia (Y2.1), diperoleh outer weight sebesar 0,401 dan P-value sebesar
<0,001 (signifikan). Dengan demikian indikator Kinerja Sumber Daya Manusia (Y2.1) signifikan
sebagai pengukur Kinerja Usaha (Y2). Tinggi rendahnya Kinerja Usaha (Y2) ditentukan oleh
tinggi rendahnya Kinerja Sumber Daya Manusia (Y2.1).
Indikator kedua pada pengukuran variabel Kinerja Usaha (Y2) adalah Kinerja
Pemasaran (Y2.2), diperoleh outer weight sebesar 0,392 dan P-value sebesar <0,001
(signifikan). Dengan demikian indikator Kinerja Pemasaran (Y2.2) signifikan sebagai pengukur
Kinerja Usaha (Y2). Tinggi rendahnya Kinerja Usaha (Y2) ditentukan oleh tinggi rendahnya
Kinerja Pemasaran (Y2.2).
Indikator ketiga pada pengukuran variabel Kinerja Usaha (Y2) adalah Kinerja
Operasional (Y2.3), diperoleh outer weight sebesar 0,396 dan P-value sebesar <0,001
(signifikan). Dengan demikian indikator Kinerja Operasional (Y2.3) signifikan sebagai pengukur
Kinerja Usaha (Y2). Tinggi rendahnya Kinerja Usaha (Y2) ditentukan oleh tinggi rendahnya
Kinerja Operasional (Y2.3).
Ketiga indikator yaitu Kinerja Sumber Daya Manusia (Y2.1), Kinerja Pemasaran (Y2.2),
dan Kinerja Operasional (Y2.3), signifikan sebagai pengukur Kinerja Usaha (Y2). Dari besarnya
koefisien outer weight tertinggi diperoleh bahwa Kinerja Sumber Daya Manusia (Y2.1) sebagai
pengukur terkuat Kinerja Usaha (Y2). Artinya, Kinerja Usaha (Y2), utamanya terlihat dari tinggi
indikasi Kinerja Sumber Daya Manusia (Y2.1). Pengukuran terkuat ke terlemah variabel Kinerja
Usaha (Y2) adalah sebagai berikut: Kinerja Sumber Daya Manusia (Y2.1), Kinerja Operasional
(Y2.3), dan Kinerja Pemasaran (Y2.2).
Inner Model
Pada bagian kedua analisis SEM adalah interpretasi model struktural atau structural
model. Model struktural menyajikan hubungan antar variabel penelitian Koefisien structural
model menyatakan besaran hubungan antara variabel satu terhadap variabel lainnya. Adanya
pengaruh yang signifikan antar variabel satu terhadap variabel lainnya, jika nilai P-value <
0.05. Dalam SEM dikenal dua pengaruh yaitu pengaruh langsung (direct effect), serta
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pengaruh tidak langsung (indirect effect) Hasil analisis secara lengkap disajikan pada
Lampiran 5, dan teringkas pada Tabel 4.14 dan Gambar 4.9 untuk pengaruh langsung.
Tabel 6. Hasil Analisis WarpPLS Pengaruh Langsung
No

Hubungan

Promosi (X1) terhadap
Kepuasan Pelanggan (Y1)
Kualitas Pelayanan (X2)
2
terhadap Kepuasan Pelanggan
(Y1)
Kepuasan Pelanggan (Y1)
3
terhadap Kinerja Usaha (Y2)
Promosi (X1) terhadap Kinerja
4
Usaha (Y2)
Kualitas Pelayanan (X2)
5
terhadap Kinerja Usaha (Y2)
Sumber: Data Primer Diolah, 2019
1

Ket

Koefisien

P-value

Keterangan

0,345

<0,001

Sangat Signifikan

0,394

<0,001

Sangat Signifikan

0,364

<0,001

Sangat Signifikan

0,300

<0,001

Sangat Signifikan

0,300

<0,001

Sangat Signifikan

: * signifikan, ** Sangat signifikan, ns tidak signifikan
Gambar 5. Model Struktural SEM
Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Hasil pengujian model struktural pengaruh langsung seperti tersaji pada Tabel 6 dan Gambar
5 sebagai berikut:
1) Pengaruh Promosi (X1) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1), diperoleh koefisien struktural
sebesar 0,345 dan P-value <0,001. Karena P-value <0,05, serta koefisien bertanda positif
mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara Promosi (X1)
terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1). Artinya semakin tinggi Promosi (X1), akan
mengakibatkan semakin tinggi pula Kepuasan Pelanggan (Y1). Dengan demikian, hipotesis
1 penelitian ini diterima.
2) Pengaruh Kualitas Pelayanan (X2) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1), diperoleh koefisien
structural sebesar 0,394 dan P-value <0,001. Karena P-value <0,05, serta koefisien
bertanda positif mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif
antara Kualitas Pelayanan
(X2) terhadap Kepuasan Pelanggan (Y1). Artinya semakin
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tinggi Kualitas Pelayanan
(X2), akan mengakibatkan semakin tinggi pula Kepuasan
Pelanggan (Y1). Dengan demikian, hipotesis 2 penelitian ini diterima.
3) Pengaruh Kepuasan Pelanggan (Y1) terhadap Kinerja Usaha (Y2), diperoleh koefisien
structural sebesar 0,364 dan P-value <0,001. Karena P-value <0,05, serta koefisien
bertanda positif mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dan positif
antara Kepuasan Pelanggan (Y1) terhadap Kinerja Usaha (Y2). Artinya semakin tinggi
Kepuasan Pelanggan (Y1), akan mengakibatkan semakin tinggi pula Kinerja Usaha (Y2).
Dengan demikian, hipotesis 3 penelitian ini diterima.
4) Pengaruh Promosi (X1) terhadap Kinerja Usaha (Y2), diperoleh koefisien struktural sebesar
0,300 dan P-value 0,001. Karena P-value <0,05, mengindikasikan bahwa terdapat pengaruh
yang signifikan dan positif antara Promosi (X1) terhadap Kinerja Usaha (Y2). Artinya
semakin tinggi Promosi (X1), akan mengakibatkan semakin tinggi pula Kinerja Usaha (Y2).
Dengan demikian, hipotesis 4 penelitian ini diterima.
5) Pengaruh Kualitas Pelayanan (X2) terhadap Kinerja Usaha (Y2), diperoleh koefisien
structural sebesar 0,300 dan P-value 0,001. Karena P-value <0,05, mengindikasikan bahwa
terdapat pengaruh yang signifikan dan positif antara Kualitas Pelayanan (X2) terhadap
Kinerja Usaha (Y2). Dengan demikian, hipotesis 5 penelitian ini diterima.
Selain pengujian pengaruh langsung, pada SEM juga dikenal pengaruh tidak
langsung (indirect effect). Pengaruh tidak langsung adalah hasil perkalian 2 (dua) pengaruh
langsung. Pengaruh tidak langsung dinyatakan signifikan jika kedua pengaruh langsung yang
membentuknya adalah signifikan. Hasil pengujian pengaruh tidak langsung disajikan pada
Tabel berikut:
Tabel 7. Analisis WarpPLS Pengaruh Tidak Langsung
Pengaruh Tidak
Langsung

Koefisien Pengaruh
Langsung

X1 → Y1 =
0,345*
X2 → Y1 =
X2 → Y1 → Y2
0,394*
Keterangan: * Signifikan
X1 → Y1 → Y2

Y1 → Y2 =
0,364*
Y1 → Y2 =
0,364*

Pengaruh Tidak
Langsung
Koefisien

Keterangan

p-value

0,125*

0,042

Signifikan

0,143*

0,024

Signifikan

Berdasarkan Tabel 7 dan Gambar 6, terdapat dua pengaruh tidak langsung.
Pengaruh tidak langsung antara Promosi (X1) terhadap Kinerja Usaha (Y2) melalui Kepuasan
Pelanggan (Y1), diperoleh koefisien pengaruh tidak langsung sebesar 0,125. Pengaruh
langsung Promosi (X1) ke Kepuasan Pelanggan (Y1) adalah signifikan, dan pengaruh langsung
antara Kepuasan Pelanggan (Y1) ke Kinerja Usaha (Y2) adalah signifikan, maka dapat
disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan antara Promosi (X1)
terhadap Kinerja Usaha (Y2) melalui Kepuasan Pelanggan (Y1). Koefisien bertanda positif
berarti bahwa semakin tinggi Promosi (X1), akan mempengaruhi semakin tinggi pula Kinerja
Usaha (Y2) yang melalui Kepuasan Pelanggan (Y1).
Sementara itu, pengaruh tidak langsung antara Kualitas Pelayanan (X2) terhadap
Kinerja Usaha (Y2) melalui Kepuasan Pelanggan (Y1), diperoleh koefisien pengaruh tidak
langsung sebesar 0,143. Pengaruh langsung Kualitas Pelayanan (X2) ke Kepuasan Pelanggan
(Y1) adalah signifikan, dan pengaruh langsung antara Kepuasan Pelanggan (Y1) ke Kinerja
Usaha (Y2) adalah signifikan, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh tidak
langsung yang signifikan antara Kualitas Pelayanan (X2) terhadap Kinerja Usaha (Y2) melalui
Kepuasan Pelanggan (Y1). Koefisien bertanda positif berarti bahwa semakin tinggi Kualitas
Pelayanan (X2), akan mempengaruhi semakin tinggi pula Kinerja Usaha (Y2) yang melalui
Kepuasan Pelanggan (Y1).
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Indikator Dominan Variabel Promosi
Variabel promosi (X1) terdiri dari 5 (lima) indikator. Berdasarkan hasil analisis dari
penelitian ini diperoleh indikator dominan pada indikator kedua yaitu promosi penjualan
(selling promotion) (X1.2) untuk pengukuran variabel promosi dengan outer weight sebesar
0,285. Tinggi rendahnya promosi (X1) ditentukan oleh tinggi rendahnya promosi penjualan
(selling promotion) (X1.2) melalui besarnya insentif yang menarik berupa cashback atau
voucher yang diberikan The Hadi’s Barbershop kepada pelanggan, Insentif yang ditawarkan
The Hadi’s Barbershop yang lebih bervariasi dan The Hadi’s Barbershop sering memberikan
hadiah (souvenir) kepada pelanggan.
Indikator Dominan Variabel Kualitas Pelayanan
Variabel kualitas pelayanan (X2) terdiri dari 5 (lima) indikator. Berdasarkan hasil
analisis dari penelitian ini diperoleh indikator dominan pada indikator kelima yaitu empati
(emphaty) (X2.5) untuk pengukuran variabel kualitas pelayanan dengan outer weight sebesar
0,303. Tinggi rendahnya kualitas pelayanan (X2) ditentukan oleh tinggi rendahnya empati
(emphaty) (X2.5) melalui karyawan The Hadi’s Barbershop yang fokus dalam melayani
pelanggan, memiliki inisiatif untuk menawarkan pelayanan favorit ke pelanggan dan lebih
mengerti kebutuhan pelanggan dengan baik.
Indikator Dominan Variabel Kepuasan Pelanggan
Variabel kualitas pelayanan (Y1) terdiri dari 4 (empat) indikator. Berdasarkan hasil
analisis dari penelitian ini diperoleh indikator dominan pada indikator pertama yaitu persepsi
positif (Y1.1) untuk pengukuran variabel kepuasan pelanggan dengan outer weight sebesar
0,350. Tinggi rendahnya kepuasan pelanggan (Y1) ditentukan oleh tinggi rendahnya persepsi
positif (Y1.1) dengan pelanggan yang selalu membantah persepsi buruk tentang The Hadi’s
Barbershop, selalu menolak testimoni buruk The Hadi’s Barbershop dan selalu yang terdepan
dalam membela The Hadi’s Barbershop.
Indikator Dominan Variabel Kinerja Usaha
Variabel kinerja usaha (Y2) terdiri dari 3 (tiga) indikator. Berdasarkan hasil analisis
dari penelitian ini diperoleh indikator dominan pada indikator pertama yaitu kinerja sumber
daya manusia (Y2.1) untuk pengukuran variabel kinerja usaha dengan outer weight sebesar
0,401. Tinggi rendahnya kinerja usaha (Y2) ditentukan oleh tinggi rendahnya kinerja sumber
daya manusia (Y2.1) dengan karyawan The Hadi’s Barbershop menjunjung tinggi kualitas hasil
kerja, karyawan The Hadi’s Barbershop bekerja dengan memenuhi keinginan pelanggan
perusahaan dan karyawan The Hadi’s Barbershop dapat melakukan fungsi kerjanya tanpa
minta bantuan bimbingan dari pengawas atau meminta turut campur karyawan lain.
PEMBAHASAN
Pengaruh Promosi terhadap Kepuasan Pelanggan
Penelitian ini menemukan bahwa promosi (X1) berpengaruh signifikan dan positif
terhadap kepuasan pelanggan (Y1). Terlihat pada hasil analisis nilai koefisien sebesar 0,345
dan p-value <0,001. Artinya semakin tinggi promosi akan mengakibatkan semakin tinggi pula
kepuasan pelanggan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Andrian Sudarso (2016) dalam
penelitiannya bertujuan untuk menemukan cara untuk meningkatkan kepuasan pelanggan
Sowe Bistro Medan secara efektif. Penelitian ini dilakukan pada pelanggan yang datang di
Sowe Bistro. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian. Variabel pada
penelitian ini yaitu promosi, kualitas pelayanan, dan harga. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa secara parsial, promosi berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pelanggan.
Direktur dan karyawan saling berkerjasama dalam meningkatkan kepuasan pelanggan melalui
promosi Sowe Bistro. Salah satu promo yang diterapkan di Sowe Bistro ini yaitu memberikan
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potongan harga bagi pemilik member card, member card ini bisa didapatkan secara gratis
dengan pembelian makanan sebesar enam ratus ribu rupiah. Adapula paket wisuda dan ulang
tahun sebagai media promosi.
Mustikawati Setyo Putri (2017) dalam penelitiannya untuk menganalisis pengaruh
kualitas pelayanan, harga dan promosi terhadap kepuasan konsumen Bus Pariwisata Merpati
Trans. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pelanggan Bus Pariwisata Merpati Trans.
Sampel dalam penelitian ini adalah 100 pelanggan Bus Pariwisata Merpati Trans. Pengujian
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan uji t,
uji F dan koefisien determinasi (R2). Putri (2017) mengatakan bahwa suatu produk jasa bisa
dikenal oleh masyarakat luas dengan adanya promosi. Hasil penelitian tersebut membuktikan
bahwa promosi berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Bus Pariwisata Merpati
Trans. Seluruh kegiatan promosi bertujuan untuk mempengaruhi perilaku pembelian, tetapi
tujuan promosi yang utama adalah memberitahukan, membujuk dan mengingatkan kembali
konsumen terhadap sebuah produk atau jasa.
Eva Afriani (2016) dalam penelitiannya membahas analisis variabel kualitas produk,
kualitas pelayanan dan promosi terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan
sebagai variabel intervening pada pengguna sepeda motor Honda di Demak. Pengumpulan
data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yang dibagikan kepada pengguna sepeda
motor Honda di Demak dengan jumlah sampel 205. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh
bahwa promosi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan dan loyalitas
pelanggan.
Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Pelanggan
Penelitian ini menemukan bahwa kualitas pelayanan (X2) berpengaruh signifikan dan
positif terhadap kepuasan pelanggan (Y1). Terlihat pada hasil analisis nilai koefisien sebesar
0,394 dan p-value <0,001. Artinya semakin tinggi kualitas pelayanan akan mengakibatkan
semakin tinggi pula kepuasan pelanggan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian
Ritna
Rahmawati Dewi (2016) dalam penelitiannya mengenai pengaruh kualitas pelayanan terhadap
loyalitas pasien pengguna BPJS dengan kepuasan pasien sebagai variabel intervening di
Rawat Inap RSU Slamet Riyadi. Sampel penelitian ini adalah 100 pasien yang mempunyai
kartu BPJS yang menjalani perawatan Rawat Inap RSU Slamet Riyadi. Dari hasil analisis data
didapatkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan
pasien. Artinya semakin baik kualitas pelayanan sebuah rumah sakit maka semakin tinggi pula
kepuasan pasien dan sebaliknya.
Andrian Sudarso (2016) dalam penelitiannya bertujuan untuk menemukan cara untuk
meningkatkan kepuasan pelanggan Sowe Bistro Medan secara efektif. Penelitian ini dilakukan
pada pelanggan yang datang di Sowe Bistro. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai
instrumen penelitian. Variabel pada penelitian ini yaitu promosi, kualitas pelayanan, dan harga.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan, kualitas pelayanan
berpengaruh signifikan positif terhadap kepuasan pelanggan.
Mustikawati Setyo Putri (2017) dalam penelitiannya untuk menganalisis pengaruh
kualitas pelayanan, harga dan promosi terhadap kepuasan konsumen Bus Pariwisata Merpati
Trans. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh pelanggan Bus Pariwisata Merpati Trans.
Sampel dalam penelitian ini adalah 100 pelanggan Bus Pariwisata Merpati Trans. Pengujian
hipotesis dalam penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linear berganda dengan uji t,
uji F dan koefisien determinasi (R2). Hasil penelitian tersebut membuktikan bahwa kualitas
pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Bus Pariwisata Merpati Trans.
Dampak positif dari pelayanan yang baik akan meningkatkan kepuasan dan kesetiaan
pelanggan serta keinginan untuk melakukan pembelian kembali (re-buying), yang tentunya
akan meningkatkan pendapatan yang diterima dari produk yang telah terjual.
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Eva Afriani (2016) dalam penelitiannya membahas analisis variabel kualitas produk,
kualitas pelayanan dan promosi terhadap loyalitas pelanggan melalui kepuasan pelanggan
sebagai variabel intervening pada pengguna sepeda motor Honda di Demak. Pengumpulan
data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner, yang dibagikan kepada pengguna sepeda
motor Honda di Demak dengan jumlah sampel 205. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh
bahwa Kualitas pelayanan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepuasan
pelanggan pada pengguna sepeda motor Honda di Demak.
Pengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Kinerja Usaha
Penelitian ini menemukan bahwa kepuasan pelanggan (Y1) berpengaruh signifikan
dan positif terhadap kinerja usaha (Y2). Terlihat pada hasil analisis nilai koefisien sebesar
0,364 dan p-value <0,001. Artinya semakin tinggi kepuasan pelanggan akan mengakibatkan
semakin tinggi pula kinerja usaha. Penelitian ini sejalan dengan penelitian Rahmadhi Mersyah
Indra Setiawan (2016) dalam penelitiannya mengenai pengaruh kinerja pelayanan jasa
terhadap kepuasan konsumen pada Bens Salon di Bandar Lampung. Sampel penelitian ini
adalah 100 orang konsumen Bens Salon. Dari hasil analisis data didapatkan bahwa kinerja
pelayanan jasa berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen.

Pengaruh Promosi terhadap Kinerja Usaha
Penelitian ini menemukan bahwa promosi (X1) berpengaruh signifikan dan positif
terhadap kinerja usaha (Y2). Terlihat pada hasil analisis nilai koefisien sebesar 0,300 dan pvalue <0,001. Artinya semakin tinggi promosi akan mengakibatkan semakin tinggi pula kinerja
usaha. Penelitian ini sejalan dengan penelitian
Purwaningsih dan Kusuma (2015) dalam
penelitiannya mengenai analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja usaha kecil dan
menengah (UKM) dengan metode structural equation modeling pada UKM berbasis Industri
Kreatif Kota Semarang. Jumlah sampel penelitian terkumpul sebanyak 68 UKM dari klaster
batik dan klaster handicraft. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahw faktor internal dapat
memberikan pengaruh secara langsung lebih banyak 0,590 terhadap kinerja Usaha Kecil dan
Menengah berbasis industri kreatif kota Semarang. Dalam hal ini faktor eksternal akan
berpengaruh besar terhadap kinerja UKM melalui mediator faktor internal. Faktor internal ini
salah satunya yaitu aspek pasar dan pemasaran yang meliputi kegiatan promosi, permintaan
pasar, penetapan harga bersaing dan saluran distribusi.
Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kinerja Usaha
Penelitian ini menemukan bahwa kualitas pelayanan (X2) berpengaruh signifikan
terhadap kinerja usaha (Y2). Terlihat pada hasil analisis nilai koefisien sebesar 0,300 dan pvalue <0,001. Artinya semakin tinggi kualitas pelayanan akan mengakibatkan semakin tinggi
pula kinerja usaha. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Suryani dkk. (2001) yang
membahas tentang pelayanan mutu total dan pengaruhnya terhadap kinerja usaha perbankan
di Indonesia. Secara umum hasil penelitian Suryani dkk. dapat dilihat bahwa variabel
pelaksanaan pelayanan mutu total yang terpilih, secara serempak mempengaruhi Kinerja
Usaha. Hal ini menandakan pentingnya pelaksanaan pelayanan mutu total di sektor jasa
khususnya industri perbankan. Hasil ini dapat dimengerti mengingat industri jasa adalah
industri pelayanan sehingga mutu pelayanan sangat dipentingkan.
Pengaruh Promosi terhadap Kinerja Usaha melalui Kepuasan Pelanggan
Penelitian ini menemukan bahwa pengaruh tidak langsung promosi (X1) terhadap
kinerja usaha (Y2) melalui kepuasan pelanggan (Y1), diperoleh koefisien pengaruh tidak
langsung sebesar 0,125 dan P-value sebesar 0,042.
Pengaruh tidak langsung adalah
signifikan, dengan koefisien jalur bertanda positif berarti bahwa semakin baik promosi (X1)
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yang diikuti peingkatan kepuasan pelanggan (Y1), maka makin tinggi kinerja usaha (Y2) The
Hadi’s Barbershop. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan (Y1) merupakan
variabel mediasi pengaruh promosi (X1) terhadap kinerja usaha (Y2). Kepuasan pelanggan
merupakan variabel central yang dibutuhkan The Hadi’s Barbershop agar kinerja usaha bisa
tercapai dan terjaga, melalui upaya peningkatan promosi.
Pengujian pengaruh tidak langsung tersebut juga ditunjang oleh jalur-jalur pengaruh
yang dilalui, yaitu promosi (X1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan
pelanggan (Y1), dengan koefisien sebesar 0,345 dan p-value <0,001 dan kepuasan pelanggan
(Y1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja usaha (Y2), dengan koefisien sebesar
0,364 dan p-value <0,001. Hasil analisis jalur-jalur yang dilalui tersebut diperkuat oleh
beberapa hasil penelitian, seperti pada penjelasan berikut.
Promosi (X1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan (Y1)
memperluas hasil penelitian Andrian Sudarso (2016) pada Sowe Bistro Medan, Mustikawati
Setyo Putri (2017) pada bus pariwisata Merpati Trans, dan Eva Afriani (2016) pada pengguna
sepeda motor Honda di Demak. Di sisi lain, kepuasan pelanggan (Y1) berpengaruh signifikan
dan positif terhadap kinerja usaha (Y2) memperluas hasil penelitian Rahmadhi Mersyah Indra
Setiawan (2016) dalam penelitiannya pada Bens Salon di Bandar Lampung.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian ini melengkapi konsep
(hasil-hasil penelitian terdahulu), yaitu kelompok peneliti yang terdiri dari Andrian Sudarso
(2016), Mustikawati Setyo Putri (2017), Eva Afriani (2016) dan Rahmadhi Mersyah Indra
Setiawan (2016).
Konsep hasil-hasil penelitian tersebut masih bersifat parsial, sedangkan
pada penelitian disertasi ini sudah bersifat lebih terintegrasi. Di mana, variabel kepuasan
pelanggan didudukkan sebagai variabel mediasi pengaruh promosi terhadap kinerja usaha.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memegang peran
sentral di dalam meningkatkan dan mempertahankan kinerja usaha dengan mendorong
perbaikan promosi. Di The Hadi’s Barbershop, peningkatan kinerja usaha dapat ditempuh
dengan melakukan promosi dengan memprioritaskan upaya peningkatan kepuasan pelanggan.
Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kinerja Usaha melalui Kepuasan Pelanggan
Penelitian ini menemukan bahwa pengaruh tidak langsung kualitas pelayanan (X2)
terhadap kinerja usaha (Y2) melalui kepuasan pelanggan (Y1), diperoleh koefisien pengaruh
tidak langsung sebesar 0,143 dan P-value sebesar 0,024. Pengaruh tidak langsung adalah
signifikan, dengan koefisien jalur bertanda positif berarti bahwa semakin baik kualitas
pelayanan (X2) yang diikuti peingkatan kepuasan pelanggan (Y1), maka makin tinggi kinerja
usaha (Y2) The Hadi’s Barbershop. Hal tersebut menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan (Y1)
merupakan variabel mediasi pengaruh kualitas pelayanan (X2) terhadap kinerja usaha (Y2).
Kepuasan pelanggan merupakan variabel sentral yang dibutuhkan The Hadi’s Barbershop agar
kinerja usaha bisa tercapai dan terjaga, melalui upaya peningkatan kualitas pelayanan.
Pengujian pengaruh tidak langsung tersebut juga ditunjang oleh jalur-jalur pengaruh
yang dilalui, yaitu kualitas pelayanan (X2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap
kepuasan pelanggan (Y1), dengan koefisien sebesar 0,394 dan p-value <0,001 dan kepuasan
pelanggan (Y1) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja usaha (Y2), dengan
koefisien sebesar 0,363 dan p-value <0,001. Hasil analisis jalur-jalur yang dilalui tersebut
diperkuat oleh beberapa hasil penelitian, seperti pada penjelasan berikut.
Kualitas pelayanan (X2) berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan
pelanggan (Y1) memperluas hasil penelitian Ritna Rahmawati Dewi (2016) pada pengguna
BPJS di Rawat Inap RSU Slamet Riyadi, Andrian Sudarso (2016) pada Sowe Bistro Medan,
Mustikawati Setyo Putri (2017) pada bus pariwisata Merpati Trans, dan Eva Afriani (2016)
pada pengguna sepeda motor Honda di Demak. Di sisi lain, kepuasan pelanggan (Y1)
berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja usaha (Y2) memperluas hasil penelitian
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Rahmadhi Mersyah Indra Setiawan (2016) dalam penelitiannya pada Bens Salon di Bandar
Lampung.
Berdasarkan hal tersebut, dapat dikatakan bahwa penelitian ini melengkapi konsep
(hasil-hasil penelitian terdahulu), yaitu kelompok peneliti yang terdiri dari Ritna Rahmawati
Dewi (2016), Andrian Sudarso (2016), Mustikawati Setyo Putri (2017), Eva Afriani (2016) dan
Rahmadhi Mersyah Indra Setiawan (2016).
Konsep hasil-hasil penelitian tersebut masih
bersifat parsial, sedangkan pada penelitian disertasi ini sudah bersifat lebih terintegrasi. Di
mana, variabel kepuasan pelanggan didudukkan sebagai variabel mediasi pengaruh promosi
terhadap kinerja usaha.
Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan pelanggan memegang peran
central di dalam meningkatkan dan mempertahankan kinerja usaha dengan mendorong
perbaikan kualitas pelayanan. Di The Hadi’s Barbershop, peningkatan kinerja usaha dapat
ditempuh dengan melakukan kualitas pelayanan kepada pelanggan dengan memprioritaskan
upaya peningkatan kepuasan pelanggan.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh kesimpulan: (1) Terbukti
bahwa Promosi berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan pelanggan. Artinya
semakin tinggi promosi akan mengakibatkan semakin tinggi pula kepuasan pelanggan., (2)
Terbukti bahwa Kualitas pelayanan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepuasan
pelanggan. Artinya semakin tinggi kualitas pelayanan akan mengakibatkan semakin tinggi pula
kepuasan pelanggan. (3) Terbukti bahwa Kepuasan pelanggan berpengaruh signifikan dan
positif terhadap kinerja usaha. Artinya semakin tinggi kepuasan pelanggan akan
mengakibatkan semakin tinggi pula kinerja usaha. (4) Terbukti bahwa Promosi berpengaruh
signifikan dan positif terhadap kinerja usaha. Artinya semakin tinggi promosi akan
mengakibatkan semakin tinggi pula kinerja usaha. (5) Terbukti bahwa Kualitas pelayanan
berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja usaha. (6) Terbukti bahwa Terdapat
pengaruh tidak langsung yang signifikan dan positif antara promosi terhadap kinerja usaha
melalui kepuasan pelanggan. Artinya semakin baik promosi yang diikuti peningkatan kepuasan
pelanggan maka makin tinggi kinerja usaha The Hadi’s Barbershop., dan (7) Terbukti bahwa
Terdapat pengaruh tidak langsung yang signifikan dan positif antara kualitas pelayanan
terhadap kinerja usaha melalui kepuasan pelanggan. Artinya semakin baik kualitas pelayanan
yang diikuti peningkatan kepuasan pelanggan maka makin tinggi kinerja usaha The Hadi’s
Barbershop.
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Abstrack
The purpose of this research are: 1) Knowing the existence of service quality can increase the
satisfaction of consultant service users in the Malang City Government; 2) to test and analyze
whether the service quality including tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy,
and zero defect variables in consultant service users in the Malang City Gouverment; 3) to test
whether the service quality which is including tangibles, reliability, responsiveness, assurance,
empathy, and zero defect variables in consultant service users in the Malang City Gouverment;
4) to choose and analyze which tangibles, reliability, responsiveness, assurance, empathy, and
zero defect variables that most influencing to the consultant service users in the Malang City
Gouverment satisfaction. This research is a survey research by collecting primary and also
secondary data by interviewing, observing, giving kuisioner, and also study book.The amount of
the sample in this research are 95 people who are choosen from the population by using Issac
and Michael Table. Statistic analysis in this research is using Statistical Package for Social
Sience (SPSS) 16,0 for windows. The result of the research are; (1) Existence of Service Quality
provided by service providers (CV. MPC) can increase service user satisfaction in Malang City
Government environment because it includes Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance,
Empathy, and Zero defect variables can provide an overview of the answers of users services
that answer all questions in percentage answer are satisfied enough to be very satisfied with
greater if appealed which answers very dissatisfied until dissatisfied, (2) Six variables of service
quality approach together have a significant / significant effect on user satisfaction services in
Malang City Government, (3) There are 2 service quality variables that have a significant
influence on the satisfaction of Consultant Service users in the Malang City Government
environment, namely the Responsiveness variable and zero defects variable, and there are four
service quality variables that have less meaningful effects, namely variables tangible, reliability,
assurance and empathy, (4). Variable zero defects service quality at the satisfaction of users
of consultant services in the Malang City Government having a dominant influence.
Keywords: service quality, satisfaction, consultant service
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PENDAHULUAN
Berdasarkan Perda No. 7 Tahun 2016 Kota Malang tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Malang yang memuat materi pokok terkait pembentukan perangkat
daerah yang terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan, Inspektorat Daerah, Dinas Daerah,
Badan Daerah dan Kecamatan beserta susunan perangkat Daerah tersebut, berjumlah 1
Sekretaris Daerah, 1 Sekretaris Dewan, 1 Inspektorat Daerah, 20 Dinas Daerah, 4 Badan Daerah
dan 5 Kecamatan Di dalam jasa konstruksi, sesuai amanat UU Jasa Konstruksi No. 9 tahun
2009 beserta perubahan-perubahannya tentunya dinas-dinas tersebut dalam pelaksanaan
pembangunan di Kota Malang pengguna jasa menggunakan jasa konstruksi di dalam pengadaan
barang dan jasa. Khusus dalam penggunaan jasa konsultasi di Kota Malang, pengguna jasa
memanfaatkan jasa penyedia jasa konsultan dengan tujuan untuk mendapatkan kepuasan dalam
memberikan jasa konsultasi yang diberikan oleh penyedia jasa konsultasi tersebut.
CV. Mukti Pratama Consultant (CV. MPC) adalah salah satu penyedia jasa konsultansi
yang didirikan tahun 2011 guna memberikan pelayanan jasa konsultansi pada dinas-dinas di
lingkungan Kota Malang. Dalam memberikan pelayanan jasa konsultasi tersebut, CV. Mukti
Pratama Consultan sangat berharap bahwa jasa yag diberikan tersebut dapat memberikan
kepuasan pelayanan pada pengguna jasa.
Menurut Le Boeuf (1992: 68) kualitas pelayanan harus memberikan keterhandalan
(reliability), kepercayaan (assurance), bukti langsung (tangibles), tanggap (responsivenes) dan
simpatik (emphaty) untuk memberikan kepuasan pada masyarakat yang menggunakan jasa
tersebut. Dalam era sekarang terdapat pengembangan empat konsep baru untuk menjamin
kualitas disamping hal diatas yaitu biaya kualitas, pengendalian kualitas terpadu (total quality
control), reliability engineering, dan zero defect.
Menurut Parasuraman (1991), kualitas layanan yang dipersepsikan seberapa besar
kesenjangan (gap) antara persepsi pelanggan atas kenyataan layanan yang diterima (customer
preceptions) dengan ekspektasi-nya. Jadi kualitas layanan dapat diketahui dengan cara
membandingkan persepsi pelanggan atas layanan yang secara nyata telah diterima dengan
layanan yang diharapkan. Secara umum dapat dikatakan kualitas layanan naik/memuaskan
apabila persepsi pelanggan atas layanan yang dirasakan (customer preceptions) sama atau
melebihi dari apa yang diharapkan. Selanjutnya Le Boeuf (1992:68) juga memberikan ulasan
atas kelima variabel kualitas layanan seperti keterhandalan, kepercayaan, bukti langsung,
tanggap, dan simpatik.
Cronnin dan Taylor (1992), menunjukkan bahwa kualitas layanan berpengaruh terhadap
kepuasan pelanggan dan kepuasan pelanggan berpengaruh pada pembelian ulang. Lebih lanjut
Formell (1995), mengemukakan bahwa kepuasan pelanggan berdampak langsung dalam upaya
peningkatan pendapatan (revenue). Pelanggan yang loyal belum tentu merupakan pelanggan
yang puas, tetapi pelanggan yang puas cenderung menjadi pelanggan yang loyal. Formell (1995)
juga telah membuktikan bahwa peningkatan kepuasan pelanggan akan meningkatkan pangsa
pasar yang pada gilirannya meningkatkan profitabilitass perusahaan.
Menurut Kotler (1997), kepuasan seorang konsumen sangat dipengaruhi oleh
pengalaman yang dirasakan di masa lalu. Kualitas layanan yang memenuhi harapan akan
membentuk minat uintuk membeli. Seorang yang puas karena membeli jasa dengan kualitas
yang baik akan melakukan beberapa macam tindakan antara lain mengungkapkan kepuasan itu
kepada orang lain dan melakukan pembelian ulang. Zeithaml dan Bitner (1996) berpendapat
faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan konsumen antara lain: kualitas layanan, kualitas
barang, harga, faktor situasi, kepuasan pelanggan dan faktor pribadi.
Menurut Schnaars (1991) seperti dikutib Tjiptono, (1994)., terciptanya kepuasan
pelanggan dapat memberikan beberapa manfaat, di antaranya: (1) Hubungan antara perusahaan
dan pelanggan menjadi harmonis; (2) Memberikan dasar yang baik bagi pembelian ulang dan
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terciptanya loyalitas pelanggan; (3) Serta membentuk suatu rekomendasi dari mulut ke mulut
(Word of Mounth) yang menguntungkan bagi perusahaan.
Atas dasar tersebut, penelitian khusus pada dinas dan badan di lingkungan Kota
Malang dengan harapan pelayan yang diberikan CV. Mukti Pratama Consultant pada masa-masa
yang akan datang dapat memberikan kontribusi nyata bagi terwujudnya hasil pelayanan yang
prima dan meningkatkan kualitas pelayanan pada penyedia jasa yang berorientasi pada
kepuasan pengguna jasa.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan di CV. Mukti Pratama Consultant Kota Malang. Jenis
penelitian eksplanatori ini melibatkan populasi sebanyak 137 orang pengguna jasa CV. Mukti
Pratama Consultant sejak tahun 2013-2017. Dari populasi tersebut, diambil sampel secara acak
sederhana dengan alfa 5% (0,05) sehingga didapatkan sampel sebesar 95 responden. Sumber
data penelitian ini berasal dari data primer. Data primer diperoleh langsung dari pengguna jasa
(PPK dan PPTK) sebagai responden, yang berupa jawaban terhadap pertanyaan dalam kuesioner
dan wawancara. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dengan menggunakan regresi
berganda dibantu dengan program software SPSS versi 16.0.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Setelah analisis validitas, dan reliabilitas selanjutnya dilakukan pengolahan data lebih
lanjut, yaitu dengan melakukan analisis kuantitatif untuk membuktikan hipotesis yang peneliti
ajukan. Hasil analisis tersebut seperti yang terangkum dalam tabel berikut.
Tabel 1. Koefisien Regresi Pengaruh Kualitas Pelayanan Konsultan
Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa Konsultan
di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
Variabel

Dependent

Kepuasan
Pengguna
Masyarakat
Jasa
Konsultan
(Y)
R
=
R2
=
F hitung
=
Sumber: Data

Variabel Independent

B

Uji t

Sig. t

Keterangan

-0,446
-0,048
0,137
-0,380
-0,106
0,179

-3,947
-0,837
1,987
-4,013
-0,933
2,347

0,000
0,405
0.050
0.000
0,354
0,021

Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan
Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan

Constant
14,845
0.538
0.290
5,986
dengan
Sig. = 0.000
Primer diolah, Tahun 2019

7,548

0,000

Signifikan

Tangibles (X1)
Reliability (X2)
Responsiveness (X3)
Assurance (X4)
Emphaty (X5)
Zero Defect (X6)

Dari tabel di atas, maka didapatkan persamaan Regresi Linier Berganda sebagai berikut:
Y = 14,845-0,446X1 -0,048X2 + 0,137X3 -0,380X4-0,106 X5+0,179 X6
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Di mana:
Y
=
X1
=
X2
=
X3
=
X4
=
X5
=
X6
=

Kepuasan
Tangible
Reliablity
Responsiveness
Assurance
Emphaty
Zero Defect

Eksistensi Kualitas Pelayanan
Pada tabel tersebut dapat untuk variabel Reliability (X2) di atas dapat dijelaskan bahwa
37,90 % menjawab sangat tidak puas dan tidak puas dan 62,10 % menjawab dari cukup
puas sampai sangai puas artinya bahwa dari lebih besar yang menjawab puas daripada yang
tidak puas sehingga eksistensi kualitas pelayanan untuk variabel Reliability (X2) ada. Untuk
variabel Responsiveness (X3) di atas dapat dijelaskan bahwa 43,16 % menjawab sangat tidak
puas dan tidak puas dan 58,64 % menjawab dari cukup puas sampai sangai puas artinya
bahwa dari lebih besar yang menjawab puas daripada yang tidak puas sehingga eksistensi
kualitas pelayanan untuk variabel Responsiveness (X3) ada. Untuk variabel Assurance (X4) di
atas dapat dijelaskan bahwa 42,11 % menjawab sangat tidak puas dan tidak puas dan 57,89
% menjawab dari cukup puas sampai sangai puas artinya bahwa dari lebih besar yang
menjawab puas daripada yang tidak puas sehingga eksistensi kualitas pelayanan untuk variabel
Assurance (X4) ada. Untuk variabel Emphaty (X5) di atas dapat dijelaskan bahwa 31,58 %
menjawab sangat tidak puas dan tidak puas dan 68,42 % menjawab dari cukup puas sampai
sangai puas artinya bahwa dari lebih besar yang menjawab puas daripada yang tidak puas
sehingga eksistensi kualitas pelayanan untuk variabel Emphaty (X5) ada.
Untuk variabel Zero Defects (X6) di atas dapat dijelaskan bahwa 30,53% menjawab
sangat tidak puas dan tidak puas dan 69,47 % menjawab dari cukup puas sampai sangai puas
artinya bahwa dari lebih besar yang menjawab puas daripada yang tidak puas sehingga
eksistensi kualitas pelayanan untuk variabel Zero Defects (X6) ada. Untuk variabel Kepuasan
(Y) di atas dapat dijelaskan bahwa 30,53% menjawab sangat tidak puas dan tidak puas dan
69,47% menjawab dari cukup puas sampai sangai puas artinya bahwa dari lebih besar yang
menjawab puas daripada yang tidak puas sehingga eksistensi kualitas pelayanan untuk variabel
Kepuasan (Y) ada.
Hipotesis I Pengujian Secara Simultan
Mengacu pada tabel hasil analisis regresi dengan enam variabel kualitas pelayanan
Konsultan (X) terhadap kepuasan pengguna jasa Konsultan pada Pemerintah Kota Malang (Y)
secara simultan diketahui nilai F = 5,986 pada signifikansi 0.000 lebih kecil dari pada 5%
(0,05), dapat dijelaskan bahwa persamaan regresi tersebut signifikan positif. Artinya, ada
pengaruh variabel-variabel kinerja kualitas pelayanan Konsultan yang meliputi dimensi Tangible,
Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Zero Defect secara simultan berpengaruh
terhadap kepuasan pengguna jasa konsultan di Lingkungan Pemerintah Kota Malang. Dengan
demikian hipotesis pertama yang peneliti ajukan, yaitu kualitas pelayanan konsultan yang
meliputi variabel Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Zesro Defect
secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan pengguna jasa konsultan di Lingkungan
Pemerintah Kota Malang terbukti kebenarannya. Selanjutnya dari hasil R2 = 0,290 dapat diartikan
bahwa peranan variabel independent terhadap variabel dependent secara statistik adalah nyata,
dengan indikasi bahwa indikator-indikator pada variabel independent dari 6 dimensi kualitas
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layanan dapat memberikan pengaruh terhadap kepuasana pengguna jasa konsultan dilingkungan
pemerintahan Kota Malang. Dengan R2 = 0,290, berarti pengaruh sebesar 29 % untuk
menjelaskan variabel dependent , sedanglan sisanya 71 % dipengaruhi oleh indikator-indikator
diluar model penelitian ini.
Hasil penelitian pada uji F ini sesuai dengan visi dan misi dari CV. Mukti Pratama
Konsultan . Bahwa, untuk mencapai peningkatatan mutu pelayanan pada pengguna jasa di
lingkungan Pemerintah Kota Malang melaksanakan kebijakan di antaranya selalu meningkatkan
pelayanan prima pada pengguna jasa, kantor yang baik, peralatan operasional yang mendukung,
SDM dan sistem keuangan yang mendukung, pelayanan yang baik, pelayanan yang cepat,
pelayanan yang baik , dan diusahakan tidak mengecewakan pengguna jasa.
Hipotesis II Pengujian Secara Parsial
Pengujian hipotesis ke dua yang diajukan dalam penelitian ini yaitu ada pengaruh
secara parsial dengan melakukan uji regresi secara parsial. Sypross dkk. (1992; 243),
menyatakan tentang adanya kontribusi uji secara parsial (uji t) terhadap kepuasan pengguna
jasa di lingkungan Pemerintah Kota Malang yang meliputi variabel Tangibles, Reliability,
Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Zero Defects secara parsial berpengaruh terhadap
kepuasan pengguna jasa konsultan di lingkungan Pemerintah Kota Malang sebagai uji tentang
signifikannya dengan memperhatikan semua hasil regresi (variabel bebas) yang lain. Dari
lampiran 3 berdasarkan regresi diperoleh nilai t, koefisien regresi, dan signifikansinya dari
masing-masing variabel bebas yang diteliti. Hal ini, bisa dilihat dari besarnya masing-masing
nilai t, dan tingkat signifikansi seperti pada tabel 1. Dari keenam variabel tersebut, ada 2 (dua)
variabel yang mempunyai variabel kurang kuat dan negatif, yaitu Reliability (X2), dan Empathy
(X5). Oleh sebab itu harus dilakukan peningkatan kualitas pelayanan untuk masing-masing
variabel, yakni:
1. Variabel realibility (X2), yaitu dengan jalan: (a) Meningkatkan SDM Konsultan agar memberikan
pelayanan yang tepat; seperti melaksanakan diskusi laporan progress berupa laporan
pendahuluan, laporan antara dan laporan akhir sesuai skedul yang telah ditentukan; (b)
Meningkatkan transparansi layanan yang diberikan, seperti memberikan hasil analisis sesuai
data data yang tersedia; (c) Meningkatkan sistem atau prosedur pelayanan sehingga lebih
mudah dipahami, seperti dengan memberikan jadual kegiatan pelaksanaan, (d) Menerapkan
waktu pelayanan sesuai yang dijanjikan, seperti melakukan asistensi pekerjaaan sesuai
dengan jadual kegiatan; (e) Meningkatkan kerahasiaan database pengguna jasa sehingga
lebih terjamin, seperti tidak memberikan hasil layanan jasa konsultansi kepihak lain tanpa
se ijin pengguna jasa.
2. Variabel empathy (X5), yaitu dengan jalan: (a) Meningkatkan SDM Konsultan agar memberikan
pelayanan yang adil, seperti memberikan penjelasan hasil kegiatan pada saat diskusi kepada
PPK dan PPTK; (b) Meningkatkan SDM Konsultan agar meninggalkan kesan yang baik setiap
akhir pelayanan, seperti SDM Konsultan selalu memberikan pelayanan dengan sopan dan
baik mulai awal sampai dengan akhir kegiatan; (c) Meningkatkan SDM Konsultan agar
memberikan atensi/ucapan sebagai pelayanan pengguna jasa yang baik, seperti SDM
Konsultan selalu berkomunikasi dengan kata kata yang dan sopan selama pelaksanaan
kegiatan.
Selain itu, ada 4 (empat) variabel yang berpengaruh kuat dan positif, yakni variabel
tangible (X1), variabel Responsiveness (X3), dan variabel assurance (X4) dan zero defect (X6).
Namun demikian, harus tetap lebih ditingkatkan lagi kualitas layanan untuk masing masing
variabel yakni:
1. Variabel tangible (X1) dengan jalan: (a) Meningkatkan agar menyediakan kantor yang lebih
reperesentative, seperti melengkapi kantor dengan tempat parkir yang baik, ruangan tunggu,
ruangan tamu, ruangan diskusi dan lain lain; (b) Meningkatkan penambahan peralatan
operasional yang mendukung, seperti menambah transportasi mobil atau kendaraan motor
│Hal. 88

JEM

Jurnal Ekonomi dan Manajemen
Journal Of Economics and Management
E-ISSN. 2614-4212 (Online), ISSN 1411-5794 (Cetak)
Volume 20, No. 3 – Oktober 2019

2.

3.

4.

5.

untuk mobilisasi selama survey dan untuk asistensi atau diskusi; (c) Memberikan pelayanan
yang tulus dan bersikap sopan, seperti detiap Asistensi atau diskusi dengan pennguna jasa
harus memberikan layanan dengan sepenuh hati dan ikhlas juga menghormati pengguna
jasa. (d) Meningkatkan Sistem manajemen keuangan yang mendukung, seperti melengkapi
struktur organisasi pada penyedia jasa dengan bagian keuangan yangs esuai bidang dan
keahliannya dan sumberdana yang cukup untuk melaksanakan kegiatan.
Variabel responsiveness (X3) dengan jalan: (a) Meningkatkan agar SDM Konsultan memberikan
pelayan secepat mungkin, seperti jika pengguna jasa meminta kita datang dan minta
informasi progress pekerjaan, maka harsu dengan cepat datang ke dinas yang memberikan
kegiatan. (b) Meningkatkan SDM Konsultan agar memberikan pelayanan sampai tuntas, seperti
Jika memberikan pelayanan kegiatan harus selesai sampai disetujui oleh PPTK atau PPK; (c)
Meningkatkan SDM Konsultan agar melakukan komuniksi yang ramah dengan bahasa yang
mudah dipahami, seperti jika melaksanakan kegiatan harus berkomunikasi dengan
mengedepankan saling menghormati dan berbicara sesuai dengan apa yang menjadi ruang
lingkup kegiuatan. (d) Meningkatkan SDM Konsultan agar selalu mendengar keluhan pengguna
jasa dan membantu menyelesaikan, seperti dalam melaksanakan pekerjaan ada masukan
untuk perbaikan laporan dilaksanakan dan disampaikan dengan laporan yang baik sesuai
yang diinginkan penyedia jasa.
Variabel assurance (X4) dengan jalan: (a) Meningkatkan kemampuan SDM Konsultan tentang
pelayanan jasa Konsultansi, seperti Kemampuan SDM Konsultan dilakukan dengan mengikuti
pendidikan dan pelatihan, disekolahkan ke jenjang yang lebih tinggi dan lain lain. (b)
Meningkatkan pelayanan dengan tulus dan sopan, seperti memberikan produk yang dihasilkan
sesuai dengan permintaan pengguna jasa dan diberikan sesuai Kerangka Acuan Kerja yang
ada. (c) Meningkatkan pelayanan dengan system komputerais.seperti memberikan pelayanan
yang ada dikantor dilengkapi dengan wi-fi, CCTV, computer yang canggih dan lain lain.
Variabel zero defect (X6) dengan cara: (a) Meningkatkan SDM Konsultan agar memberikan
pelayanan dengan memiliki pengetahuan yang baik pada pengguna jasa, seperti Memberikan
tenaga ahli yang melayani pengguna jasa yang meiliki kompetensi dengan dibuktikan sertikat
keahlian. (b) Meningkatkan SDM Konsultan agar memberikan pelayanan dengan fasilitas baik
pada pengguna jasa, seperti Pada saat survei ke lapangan diberikan fasilitas mobil atau
kendaraan bermotor sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya yang dibutuhkan. (c)
Meningkatkan SDM Konsultan agar memberikan pelayanan dengan penuh perhatian pada
pengguna jasa, seperti bersedia dan bertanggung jawab jika sewaktu-waktu diminta untuk
menjelaskan hasil pekerjaan. (d) Meningkatkan SDM Konsultan agar memberikan pelayanan
dengan penuh kesadaran pada pengguna jasa, seperti memberikan pelayanan dengan tepat
waktu tanpa harus diminta datang dan menjelaskan.
Meningkatkan SDM Konsultan agar memberikan pelayanan dengan penuh motivasi dalam
melayani pengguna jasa. Seperti Dalam melakukan perbaikan laporan yang diminta oleh
pengguna jasa maka harus dengan cepat memperbaiki dan menyerahkannnya kembali apa
sudah sesuai yang diminta.

Hipotesa III Pengujian Variabel Dominan
Dari enam variabel bebas kualitas pelayanan konsultan yang meliputi variabel Tangibles,
Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Zero Defect secara parsial berpengaruh
terhadap kepuasan pengguna jasa konsultan di lingkungan dinas Kota Malang, terdapat satu
variabel yang berpengaruh kuat dan positif dalam mempengaruhi kepuasan pengguna jasa
konsultan di lingkungan Pemerintah Kota Malang, yaitu Assurance (X4).dimana nilai t hit = 4,013
dan dengan sig = 0,000 Artinya, hipotesis ke tiga terbukti kebenarannya bahwa Assurance (X4)
mempunyai pengaruh dominan terhadap kepuasan pengguna jasa konsultansi di lingkungan
Pemerintah Kota Malang.
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Pembahasan
Hipotesis yang peneliti ajukan terbukti kebenarannya dengan berbagai kontribusi dari
masing-masing variabel sebagai berikut.
Pengaruh Bersama Kualitas Pelayanan Konsultan Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa di
Lingkungan Pemerintah Kota Malang
Berdasarkan hasil uji secara simultan dengan melihat nilai (Uji F) menunjukkan F hitung
sebesar 5,986 dengan probabilitas 0,000 lebih kecil dari taraf nyata (0,05). Hal ini menunjukkan
bahwa variabel bebas yang terdiri dari kualitas pelayanan konsultan yang meliputi variabel
Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Zero Defect secara bersama
berpengaruh terhadap kepuasan pengguna jasa di lingkungan Pemerintah di Kota Malang.
Artinya, secara serempak atau bersama-sama mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap
kepuasan pengguna jasa di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
Pengaruh Masing-Masing Variabel Kualitas Pelayanan Konsultan Terhadap Kepuasan Pengguna
Jasa di Lingkungan Pemerintah Kota Malang
Menurut hasil perhitungan statistik, di antara variabel kualitas pelayanan Konsultan
yang diteliti ditemukan bahwa terdapat empat variabel yang sama-sama berpengaruh kuat dan
positif dalam mempengaruhi kepuasan pengguna jasa konsultan di Lingkungan Pemerintah
Kota Malang, yaitu Tangibles (X1), Rsponsiveness (X3) Assurance (X4), dan Zero Defects (X6).
Di samping itu terdapat dua variabel yng sama sama berpengaruh tidak kuat dan negatif yaitu
Reliability (X2) dan variabel Emphaty (X5). Kualitas pelayanan yaitu kemampuan dalam
memberikan pelayanan kantor yang reperesentatif, peralatan operasional yang mendukung, SDM
Konsultan yang mendukung dan sistem manajemen keuangan yang mendukung masih dirasakan
kurang dan kedepan CV. Mukti Pratama Consultant harus meningkatkan kualitas pelayanan
dalam hal bukti langsung (Tangibles= X1) agar pengguna jasa dilingkungan Pemerintah Kota
Malang akan puas dan memilih CV. MPC sebagai penyedia jasa kosultan.
Penyelenggara pelayanan konsultan khususnya pada pengguna di lingkungan Pemerintah
Kota Malang mendasarkan pada aspek bukti langsung (Tangible=X1), maksudnya pelayanan
yang disampaikan dapat dirasakan langsung oleh pengguna jasa konsultan yang akan menerima
hasil produk kegiatan konsultan dimana konsultan menyiapkan kantor yang repersentatif,
peralatan operasional, SDM yang mendukung, sistem keuangan manajemen yang mendukung.
Untuk aspek keterhandalan (Reliability=X2) pelayanan konsultan yang di sampaikan harus
memiliki keterhandalan dimana konsultan memberikan pelayanan dengan SDM yang memberikan
pelayan tepat, transparansi layanan yang diberikan, sistem prosedur dan pelayanan yang mudah
dipahami, waktu pelayanan yang sesuai yang dijanjikan, kerahasian database pengguna jasa
telah terjamin masih dirasakan kurang dan kedepan CV. Mukti Pratama Consultant harus
meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal kehandalan (Reliability=X2) agar pengguna jasa
dilingkungan Pemerintah Kota Malang akan puas dan memilih CV. MPC sebagai penyedia jasa
kosultan.
Untuk aspek untuk merespon dengan cepat (Responsiveness=X3) pelayanan konsultan
yang disampaikan harus memiliki respon dengan cepat dimana konsultan memberikan SDM
Konsultan yang memberikan pelayan secepat mungkin, pelayanan sampai tuntas, melakukan
komunikasi dengan ramah dan bahsa yang mudah dipahami, mendengar keluhan pengguna
jasa konsultan dan membantu menyelesaikan permasalahan yang dialami pengguna dirasakan
sudah cukup namun
ke depan CV. Mukti Pratama Consultant harus lebih meningkatkan
meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal merespon dengan cepat (Responsiveness=X3) agar
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pengguna jasa dilingkungan Pemerintah Kota Malang akan puas dan memilih CV. MPC sebagai
penyedia jasa kosultan.
Pada aspek kepercayaan (Assurance=X4) yaitu mencakup jaminan dan kemampuan
tentang pelayanan SDM konsultan memiliki kemampuan penguasaaan tentang jasa pelayanan
yang diberikan, memberikan pelayanan dengan tulus dan sikap sopan, melakukan pelayanan
dengan sistem komputerais telah terjamin masih dirasakan kurang dan kedepan CV. Mukti
Pratama Consultant harus meningkatkan kualitas pelayanan dalam hal kepercayaan
(Assurancey=X4) agar pengguna jasa dilingkungan Pemerintah Kota Malang akan puas dan
memilih CV.MPC sebagai penyedia jasa kosultan. Aspek simpatik (Emphaty=X5), yaitu peduli
memberi perhatian secara inten pada setiap pengguna jasa konsultan agar pelayanannya adil,
kesan yang baik, atensi dan ucapan yang baik pada pengguna jasa telah terjamin masih
dirasakan kurang dan kedepan CV. Mukti Pratama Consultant harus meningkatkan kualitas
pelayanan dalam hal simpatik (Emphaty=X5) agar pengguna jasa dilingkungan Pemerintah Kota
Malang akan puas dan memilih CV.MPC sebagai penyedia jasa kosultan.
Aspek sempurna (Zero Defect=X6), yaitu SDM Konsultan memberikan pelayanan dengan
meiliki pengetahuan yang baik pada pengguna jasa, memberikan pelayanan dengan penuh
perhatian, memberikan pelayanan dengan penuh kesadaran dan memberikan pelayanan dengan
penuh motivasi dalam melayani pengguna jasa dirasakan cukup puas oleh pengguna jasa dan
ke depan CV. Mukti Pratama Consultant tetap harus lebih meningkatkan kualitas pelayanan
dalam hal pelayanan yang sempurna (Zero Defects=X3) agar pengguna jasa di lingkungan
Pemerintah Kota Malang akan puas dan memilih CV.MPC sebagai penyedia jasa kosultan.
Pengaruh Variabel Dominan Kualitas Pelayanan Konsultan Terhadap Kepuasan Pengguna Jasa
di lingkungan Pemerintah Kota Malang
Terdapat satu variabel yang berpengaruh kuat dan positif dalam mempengaruhi
kepuasan pengguna jasa konsultan dilingkungan Pemerintah Kota Malang, yaitu Assurance (X4),
dimana nilai t hit = 4,013 dan dengan t sig = 0,000. Artinya CV. Mukti Pratama Consultant
dalam melaksanakan setiap kegiatan yang diberikan oleh pengguna jasa dilingkungan Pemerintah
Kota Malang SDM Konsultan telah memiliki kemampuan dalam memberikan pelayanan jasa
konsultan, memberikan pelayanan dengan sikap tulus dan sopan, dan telah memberikan
pelaynan dengan sistem, sehingga ini menjadikan nilai yang paling positif dana berpengaruh
pada pengguna jasa dalam menentukan pilihannya dan akan tetap menggunakan CV. Mukti
Pratama Consultant sebagai penyedia jasa pada masa yang akan datang.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan pembuktian hipotesis penelitian ini, maka dapat ditarik
beberapa simpulan dan saran-saran sebagai berikut:
1. Eksistensi Kualitas Pelayanan yang diberikan oleh penyedia jasa (CV. MPC) dapat
meningkatkan kepuasan pengguna jasa di lingkungan Pemerintah Kota Malang karena
meliputi variabel Tangibles, Reliability, Responsiveness, Assurance, Empathy, dan Zero defect
ini dapat memberikan gambaran jawaban dari pengguna jasa yang menjawab dari semua
pertanyaan secara persentase menjawab cukup puas sampai dengan sangat puas yang lebih
besar jika di banding yang menjawab sangat tidak puas sampai tidak puas.
2. Kualitas pelayanan konsultan yang meliputi variabel Tangibles, Reliability, Responsiveness,
Assurance, Empathy, dan Zero defect pada Pengguna Jasa di Lingkungan Kota Malang
secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan Pengguna Jasa Konsultan di Kota Malang.
3. Kualitas pelayanan konsultan yang meliputi variabel Tangible (X1), Responsiveness (X3),
Assurance (X3), dan Zero Defect (X4) pada kepuasan pengguna jasa di lingkungan Kota
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Malang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepuasan pengguna jasa konsultan
di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
4. Variabel yang dominan mempengaruhi kepuasan pengguna jasa konsultan di lingkungan
Pemerintah Kota Malang adalah variabel Assurance (X4).
Adapun saran yang perlu peneliti sampaikan berdasarkan hasil temuan di lapangan,
antara lain masih diperlukan penelitian lebih lanjut oleh peneliti berikutnya karena masih
terdapat 71,00% faktor lain yang mempengaruhi kualitas layanan dalam rangka memberikan
kepuasan kepada pengguna jasa konsultan di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
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Abstrak
Penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan di Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kota Mojokerto khususnya pada Bidang Perbendaharaan yang melibatkan
unsur Bendahara Pengeluaran; Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara BOSKO
sebagai informan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, dan
dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknis analisis Strenght, Weakness,
Opportunities, dan Threat (SWOT), mulai dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi
data, triangulasi dan pembuatan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan: (1). Upaya
pengembangan SDM dan peningkatan kompetensi Bendahara yang telah dilaksanakan oleh
Bidang Perbendaharaan BPPKA Kota Mojokerto sudah cukup baik, (2). Strategi komunikasi
efektif yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan Pembinaan Bendahara seperti Monitoring,
evaluasi, dan pendampingan yang dilakukan secara langsung oleh personil/Tim dari Bidang
Perbendaharaan turun ke SKPD-SKPD tertentu yang dianggap perlu untuk dilakukan
pendampingan secara periodik, dan/atau memberikan pendampingan secara personal kepada
Bendahara (3) Membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada seluruh Bendahara untuk
mengonsultasikan permasalahan yang dihadapi agar segera ditemukan pemecahan/solusinya;
(4) Membuat slogan “Perbend Sahabat SKPD”, agar Bendahara merasa nyaman untuk datang
kekantor BPPKA maupun berkonsultasi melalui media komunikasi lainnya; (d) Mengoptimalkan
durasi waktu pelaksanaan sosialisasi/bimtek yang dianggap terlalu singkat, dan lebih banyak
menyediakan ruang diskusi dan tanya jawab secara langsung; (5) Memanfaatkan media
komunikasi elektronik dan jejaring media sosial sebagai sarana komunikasi yang cepat dan
efisien antara BPPKA dengan seluruh Bendahara (Personal chat, e-mail, Whatsapp Group, dan
lain-lain); (6) Memberikan penghargaan bagi Bendahara yang tertib dalam menyampaikan
Laporan bulanan secara tepat waktu, diantaranya adalah: Penyampaian Laporan SPJ
Fungsional; dan Penyampaian Laporan Data Transaksi Harian. (7) Memberikan sanksi kepada
Organisasi Perangkat Daerah jika bendahara pada Organisasi Perangkat Daerah tersebut
tidak/ terlambat dalam menyampaikan Laporan Bulanan.

Kata kunci: pengembangan sumber daya manusia, komunikasi efektif, good governance

PENDAHULUAN
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan produk revisi
dan penyempurnaan atas Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah, membawa implikasi yang cukup signifikan dan kompleks khususnya dalam berbagai
bidang dan urusan pemerintahan, termasuk pembagian urusan pemerintahan antara
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Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Seiring dengan hal
tersebut, dalam ranah keuangan publik Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas dalam keuangan publik.
Laporan keuangan merupakan salah satu hasil dari transparansi dan akuntabilitas keuangan
publik. Dan ini berarti laporan keuangan yang disusun pun harus memenuhi syarat
akuntabilitas dan transparansi. Namun, hingga saat ini belum ada kriteria normatif mengenai
transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan. Bahkan dalam Standar Akuntansi
Pemerintahan pun belum disebutkan kriteria laporan keuangan yang akuntabel dan transparan
(Annisaningrum, 2010).
Laporan keuangan merupakan media bagi sebuah entitas dalam hal ini pemerintah
untuk mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya kepada publik. Pemerintah harus mampu
menyajikan laporan keuangan yang mengandung informasi keuangan yang berkualitas. Dalam
Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dijelaskan bahwa laporan keuangan berkualitas itu
memenuhi karakteristik; Relevan, Andal, Dapat dibandingkan, dan Dapat dipahami (Yuliani et
al, 2010). Oleh karena itu, dibutuhkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten untuk
menghasilkan sebuah Laporan Keuangan yang berkualitas.
Untuk menghasilkan Laporan Keuangan Daerah yang berkualitas dibutuhkan Sumber
Daya Manusia yang dapat memahami dan mempunyai kompetensi di bidang akuntansi
pemerintahan, pengelolaan keuangan daerah, bahkan struktur organisasional tentang
pemerintahan. Hal lain yang perlu diperhatikan terkait peningkatan kompetensi aparatur
pemerintah daerah yang terlibat dalam penyusunan laporan keuangan adalah kualitas
pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan. Pendidikan dan pelatihan diarahkan
pada peningkatan kompetensi yang dibutuhkan.
Salah satu permasalahan yang seringkali dihadapi oleh Pemerintah Daerah baik di
tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota adalah terbatasnya pegawai yang berlatar belakang
pendidikan bidang manajemen keuangan dan akuntansi, yang berdampak pada kurangnya
pemahaman/penguasaan aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam mengelola keuangan
daerah dengan baik dan benar.
Salah satu unsur penting dalam penyusunan Laporan Keuangan adalah bentuk
penatausahaan dan laporan pertanggungjawaban atas setiap belanja daerah yang
dilaksanakan oleh pejabat pengelola keuangan.
Diantara personil yang ditunjuk sebagai
pejabat pengelola keuangan di Daerah adalah Bendahara Pengeluaran Pemerintah yang
mempunyai tugas dan fungsi untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggung-jawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.
Definisi dan ketentuan umum terkait Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu diatur dalam Pasal 1 angka 24 jo. Pasal 14 ayat (4) Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011, sebagai berikut :
Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk
keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
Bendahara Pengeluaran dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu oleh Bendahara
Pengeluaran Pembantu. Bendahara mempunyai posisi yang cukup sentral dalam
penatausahaan dan pertanggungjawaban belanja daerah. Seorang bendahara harus memahami
mengenai tugas pokok, tanggung jawab, uraian pekerjaan, dan fungsi bendahara itu sendiri,
yang dimulai dari menerima dana melalui rekening, menyimpan dana, membayarkan belanja
dan pengeluaran lainnya, menatausahakan semua bentuk belanja dan pengeluaran dalam
instrumen kendali dan/atau alat kerja yang telah ditetapkan, sampai dengan
mempertanggungjawabkan penggunaan dana yang dikelola dalam rangka pelaksanaan
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Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD).
Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2008 tentang Tata Cara
Penatausahaan
dan
Penyusunan
Laporan
Pertanggungjawaban
Bendahara
serta
Penyampaiannya,
dengan
jelas
disebutkan
bahwa
Bendahara
Pengeluaran
mempertanggungjawabkan pengelolaan uang yang menjadi tanggungjawabnya kepada Pejabat
Pengelola Keuangan Daerah paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Karena
pertanggungjawaban tersebut merupakan bentuk dari akuntabilitas seorang pengelola
keuangan dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya.
Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja
Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, setiap orang yang akan diangkat
menjadi
Bendahara
Penerimaan/Bendahara
Pengeluaran
harus
memiliki
Sertifikat
Bendahara yang diperoleh melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian
Keuangan. Dalam hal proses sertifikasi dimaksud belum terlaksana, persyaratan yang harus
dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Bendahara adalah sebagai berikut: (1) Pegawai Negeri;
(2) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan (3) Golongan Minimal II/b atau sederajat.
Pada Pemerintah Kota Mojokerto, penunjukan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu setiap tahun anggaran ditetapkan melalui Keputusan Walikota
Mojokerto, dengan mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Mojokerto sebagaimana diubah kedua
kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.
Sehubungan dengan pelaksanaan ketentuan pengangkatan Bendahara sebagaimana
dipersyaratkan
dalam
Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
162/PMK.05/2013 tersebut diatas, belum dapat diterapkan secara penuh di lingkungan
Pemerintah Kota Mojokerto, khususnya yang terkait dengan pemenuhan syarat Sertifikasi
Bendahara yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Hal tersebut
disebabkan karena minimnya personil Aparatur Sipil Negara yang memiliki Sertifikat
Kompetensi Bendahara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan, sehingga Penunjukan
Bendahara selama ini hanya didasarkan pada ketentuan formil atas pemenuhan syarat: (1)
Pegawai Negeri; (2) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan (3) Golongan Minimal II/b
atau sederajat.
Penunjukan
Bendahara
dengan
tanpa
mensyaratkan
kepemilikan
Sertifikat
Kebendaharaan dari Kementerian Keuangan tentunya belum dapat memberikan jaminan
kompetensi bendahara yang qualified dan cukup memadai. Selain itu, permasalahan lain
terkait kurangnya jaminan kompetensi bendahara diantaranya disebabkan oleh beberapa hal:
(1) Minimnya pengetahuan dan pemahaman Bendahara terhadap regulasi khususnya yang
berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah; (2) Terbatasnya jumlah aparatur yang
memiliki latar belakang pendidikan di bidang akuntansi dan manajemen keuangan; (3)
Peraturan perundang-undangan dan turunannya berkembang cukup dinamis mengikuti
kebutuhan dan perkembangan jaman; (4) Seringnya dilakukan pergantian personil Bendahara;
(5) Rendahnya rasa kepedulian, kesadaran (awareness), dan kepatuhan atas aturan yang
berlaku; (6) Kurangnya pelaksanaan program pengembangan SDM dan peningkatan
kompetensi Bendahara; dan (7) Program-program pengembangan SDM yang ada kebanyakan
hanya bersifat seremonial, materi yang disampaikan kurang lengkap dan komprehensif.
Hal tersebut tentunya membawa dampak yang kurang mendukung bagi pelaksanaan
penatausahaan dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien,
dan akuntabel. Beberapa tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan
dan Aset (BPPKA) Kota Mojokerto berdasarkan Pasal 17 jo. Pasal 19 Peraturan Walikota
Mojokerto Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Mojokerto,
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khususnya Bidang Perbendaharaan adalah sebagai berikut: (1) Perumusan kebijakan teknis di
bidang penerimaan kas, pengeluaran kas dan prosedur penatausahaan keuangan daerah. (2)
Pelaksanaan dan pengendalian penerimaan, penyimpanan dan pembayaran atas beban
rekening kas umum daerah. (3) Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan
koordinasi dan pembinaan di bidang perbendaharaan pendapatan dan belanja langsung. (4)
Menyiapkan data sebagai bahan pembinaan kepada para Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Secara normatif, salah satu tugas dan fungsi Bidang Perbendaharaan BPPKA Kota
Mojokerto adalah melakukan pembinaan kepada para Bendahara Pengeluaran dan Bendahara
Pengeluaran Pembantu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Beberapa upaya pembinaan
bagi para Bendahara yang telah dilakukan oleh Bidang Perbendaraan BPPKA Kota Mojokerto
adalah sebagai berikut: (1) Menyusun kebijakan di bidang pengelolaan keuangan daerah
dalam rangka memberikan pedoman, kepastian hukum dan mempermudah para pejabat
pengelola keuangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, yang meliputi, penyusunan
produk hukum daerah, Perjanjian Kerjasama dengan Pihak Ketiga di bidang pengelolaan
keuangan daerah, dan Penyampaian Surat Edaran Walikota, Sekretaris Daerah, atau Kepala
BPPKA terkait penekanan pelaksanaan penatausahaan pengelolaan keuangan daerah ke
seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto. (2)
Menyelenggarakan kegiatan rapat koordinasi secara periodik bagi para pejabat pengelola
keuangan daerah; (3) Melakukan sosialisasi atas regulasi-regulasi baru, baik regulasi di tingkat
nasional maupun regulasi daerah khususnya di bidang pengelolaan keuangan; dan (4)
Melaksanakan sosialisasi dengan bekerja sama dengan instansi terkait selaku narasumber,
yang meliputi: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Jawa
Timur; Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak II Jawa Timur; PT. Taspen (Persero); BPJS
Kesehatan; Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto., Menyampaikan peringatan/teguran
secara tertulis kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk memerintahkan
Bendahara agar memenuhi kewajiban penyampaian laporan dan kewajiban bendahara lainnya;
Memberikan layanan konsultasi dan diskusi terkait permasalahan penatausahaan dan
pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang dihadapi oleh SKPD.
Sasaran
pelaksanaan
kegiatan
pembinaan
yang
dilakukan
oleh
Bidang
Perbendaharaan BPPKA Kota Mojokerto adalah seluruh Bendahara di lingkungan Pemerintah
Kota Mojokerto yang terdiri dari Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu, yang meliputi Satuan Kerja Perangkat Daerah dari 16 Dinas, 5 Badan, 1 RSUD, 1
Inspektorat, 1 Sekretariat DPRD, 1 Satuan Polisi Pamong Praja, 8 Bagian pada Sekretariat
Daerah, 5 Bidang, 3 Kecamatan, 18 Kelurahan, 5 UPT Puskesmas, 9 UPT SMPN, dan 52
Sekolah Dasar, yang dapat diuraikan dalam Tabel berikut ini.
Tabel 1. Data Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto
Bendahara
Bendahara
SKPD
Pengeluaran
Pengeluaran
Pembantu
Dinas/Badan/RSU/Inspektorat/ 29 orang
Satuan/Sekretariat Daerah
Bidang pada Dinas PU/RSU

5 orang

Bagian pada Sekretariat
Daerah

8 orang

UPT Puskesmas

5 orang

UPT SMPN

9 orang
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SKPD

Bendahara
Pengeluaran

Kelurahan
SD (Bendahara BOSKO)
Jumlah Per Unsur
Jumlah Total

Bendahara
Pengeluaran
Pembantu
18 orang
52 orang

29 orang

97 orang

126 orang

Sumber: Data Sekunder dari dokumen Keputusan Walikota Mojokerto tentang
Penunjukan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kota Mojokerto Tahun
2019
Latar belakang pendidikan para Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran
Pembantu berasal dari disiplin ilmu, jurusan dan jenjang yang berbeda-beda. Dari kondisi
tersebut, pelaksanaan pembinaan bagi para Bendahara tersebut tentunya harus didukung
dengan koordinasi yang baik, komunikasi yang efektif, dan interaksi dua arah, agar apa yang
hendak disampaikan oleh pemberi materi dapat diterima dan dipahami dengan baik oleh
sasaran yang dituju (para Bendahara sebagai peserta pembinaan).

METODE PENELITIAN
Penelitian deskriptif kualitatif ini dilakukan di Badan Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Kota Mojokerto khususnya pada Bidang Perbendaharaan yang melibatkan
unsur Bendahara Pengeluaran; Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan Bendahara BOSKO
sebagai informan. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen, dan
dianalisis secara deskriptif dengan menggunakan teknis analisis Strenght, Weakness,
Opportunities, dan Threat (SWOT), mulai dari pengumpulan data, penyajian data, reduksi
data, triangulasi dan pembuatan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Wawancara dilakukan terhadap informan seputar pelaksanaan tugas dan tanggung
jawab Bendahara dalam pengelolaan keuangan di SKPD nya, yang dapat diuraikan sebagai
berikut.
Dasar penunjukan Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu.
Semua informan ditunjuk dan diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran, Bendahara
Pengeluaran Pembantu, maupun sebagai Bendahara BOSKO di awal tahun anggaran
berkenaan melalui instrumen hukum yang jelas dan telah sesuai dengan ketentuan yang
berlaku, yaitu melalui Keputusan Walikota Mojokerto. Dengan dasar Keputusan Walikota
Mojokerto, Bendahara secara legal formal mempunyai tugas dan kewenangan selaku Pejabat
fungsional dalam menjalankan fungsi kebendaharaan di unit kerjanya. Satu contoh,
penunjukan Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan ditetapkan dengan Keputusan
Walikota Mojokerto Nomor: 188.45/5/417.111/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola
Keuangan Daerah dan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Cek pada Dinas Pendidikan
Kota Mojokerto Tahun 2019, tertanggal 2 Januari 2019.
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Pengalaman tugas kerja di bidang pengelolaan keuangan.
Meskipun dalam penunjukkan Bendahara secara normatif administratif tidak
mempersyaratkan kepemilikan pengalaman kerja di bidang pengelolaan keuangan sebelumnya,
tetapi pada prakteknya dalam penyampaian usulan penetapan Bendahara di unit kerjanya
beberapa Kepala SKPD lebih mengutamakan personil yang mempunyai pengalaman di bidang
keuangan, paling sedikit 2 (dua) tahun.
Hal tersebut diketahui dalam wawancara terhadap informan Bendahara Pengeluaran
Dinas Pendidikan, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Perpustakaan dan Arsip, dan Puskesmas
UPT Kedundung. Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan menyampaikan:
“Sebelum ditunjuk sebagai Bendahara, saya mempunyai pengalaman di bidang
keuangan yaitu sebagai Pembantu Bendahara Pengeluaran khususnya dalam
urusan pembuatan dokumen pertanggungjawaban keuangan SKPD selama kurang
lebih 3-4 tahun.”
Senada dengan Bendahara Dinas Pendidikan, Bendahara Dinas Lingkungan Hidup juga
menyampaikan: “Sebelum menjadi Bendahara, saya bertugas sebagai admin/ operator aplikasi
SIMDA Keuangan dan admin/operator aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah pada Kantor
Lingkungan Hidup selama 2 tahun.” Hal yang sama juga disampaikan oleh Bendahara Dinas
Perpustakaan Arsip dan Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Kedundung, bahwa
sebelum diangkat sebagai Bendahara mereka sudah mempunyai pengalaman di bidang
keuangan dalam hal penyusunan dokumen pertanggungjawaban anggaran SKPD. Dari hal
tersebut dapat dikatakan bahwa pengalaman di bidang keuangan menjadi pertimbangan yang
cukup penting dalam penunjukan Bendahara pada suatu unit kerja perangkat daerah.
Kepemilikan Sertifikat Keahlian Bendahara yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan.
Persyaratan kepemilikan Sertifikat Keahlian Bendahara diatur dalam Pasal 9 Peraturan
Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan
Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara, dimana disebutkan bahwa setiap orang yang akan diangkat menjadi Bendahara
Penerimaan/Bendahara Pengeluaran harus memiliki Sertifikat Bendahara yang diperoleh
melalui proses sertifikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan.
Tetapi, dalam hal proses sertifikasi dimaksud belum terlaksana, persyaratan yang
harus dipenuhi untuk dapat diangkat sebagai Bendahara adalah sebagai berikut: (1) Pegawai
Negeri; (2) Pendidikan minimal SLTA atau sederajat; dan (3) Golongan Minimal II/b atau
sederajat.
Pada kenyataannya, dari hasil wawancara terhadap semua informan diketahui bahwa
tidak ada satupun Bendahara Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu/Bendahara
BOSKO yang memiliki Sertifikat Keahlian Bendahara yang diterbitkan oleh Kementerian
Keuangan. Sehingga penunjukan Bendahara hanya didasarkan pada persyaratan formil : 1)
berstatus PNS; 2) pendidikan minimal SLTA atau sederajat, dan 3) Golongan minimal II/b atau
sederajat.
Bagaimana cara yang ditempuh untuk memperkaya referensi dan wawasan terkait dengan
regulasi di bidang pengelolaan keuangan daerah.
Regulasi yang digunakan sebagai dasar aturan pelaksanaan pengelolaan keuangan
daerah oleh Bendahara terdiri dari bermacam-macam jenis dan tingkatan. Induk peraturan
berasal dari Pemerintah Pusat baik itu berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, maupun
Peraturan Menteri terkait menyesuaikan dengan urusan pemerintahan, jenis alokasi
dana/anggaran, sistem pengelolaan keuangan, dan lain-lain.
Dari berbagai peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Pusat tersebut, kemudian pada
tingkat Pemerintah Daerah diikuti dengan penyusunan regulasi pendukung, misalnya Peraturan
Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sebagai pedoman pelaksanaan yang memuat
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pengaturan secara lebih teknis dan rinci. Atas berlakunya berbagai macam regulasi tersebut
tentunya harus diimbangi dengan peningkatan pengetahuan bagi para stake holder terkait,
yang salah satunya adalah para Bendahara Pemerintah.
Dari hasil wawancara dengan informan, didapatkan informasi yang beragam terkait
bagaimana cara Bendahara dalam mencari dan mempelajari referensi peraturan yang terkait
dengan tugas dan fungsi Bendahara serta kendala yang ditemui dalam memahami aturan.
Bendahara SDN Mentikan 4 menyampaikan bahwa :
“Saya mendapatkan referensi dan aturan-aturan tentang pengelolaan keuangan dari
internet, dari buku juknis yang dibagikan oleh BPPKA, serta mengikuti sosialisasi atau bimtek.
Jika membaca sendiri, saya masih merasa kesulitan untuk memahami secara keseluruhan.
Daripada saya salah menginterpretasikan aturan maka jika ada yang kurang saya mengerti,
biasanya saya bertanya ke teman yang saya anggap lebih paham serta konsultasi dengan
Kepala Sekolah maupun diskusi dengan operator aplikasi SIMDA Keuangan.”
Pernyatan serupa juga disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian
Organisasi:
“Saya mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan keuangan kebanyakan langsung
dari Buku Perwali Juknis, karena jika saya mempelajari aturan yang lebih tinggi saya kurang
bisa memahami dengan mudah. Di awal-awal saya ditunjuk menjadi Bendahara, saya cukup
kesulitan memahami aturan karena sebelumnya tidak punya pengalaman dan masih sangat
awam dengan dunia keuangan. Tetapi semakin kesini saya banyak belajar dan berkat bantuan
teman-teman BPPKA saya jadi lebih mudah dalam memahami aturan. Dan saya lebih banyak
paham setelah kurang lebih 5 tahun menjadi Bendahara.”
Dan hal tesebut dialami juga oleh hampir seluruh informan, dimana para Bendahara
mendapatkan referensi aturan pengelolaan keuangan kebanyakan dari BPPKA dan dari acara
Pelatihan/Sosialisasi, serta lebih mudah memahami aturan pengelolaan keuangan langsung
dari produk hukum daerah yang mengatur secara lebih teknis dan detil. Jika terdapat
kesulitan dalam memahami aturan, hampir semua informan menempuh cara konsultasi atau
bertanya ke pihak-pihak yang dianggap lebih paham atau yang lebih berkompeten.
Pengalaman mengikuti bimtek/sosialisasi/kegiatan sejenis di bidang pengelolaan keuangan
daerah.
Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia aparatur, Pemerintah Kota
Mojokerto melalui instansi terkait dalam beberapa kesempatan telah menyelenggarakan
kegiatan Pendidikan/ Pelatihan/Bimtek dengan materi terkait dengan pengelolaan keuangan
daerah. Beberapa informan mengaku pernah mengikuti bahkan seringkali mengikuti pelatihanpelatihan baik yang diselenggarakan oleh Badan Kepegawaian maupun BPPKA Kota Mojokerto.
Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup mengatakan bahwa: “Untuk kegiatan
pelatihan keuangan daerah, Saya pernah mengikuti diklat yang diadakan oleh Badan
Kepegawaian yaitu Diklat penatausahaan dan penyusunan Laporan Keuangan bagi PPK-SKPD
dan Bendahara pada tanggal 24 s.d 29 April 2016, selebihnya saya selalu rutin mengikuti
Kegiatan Bimtek/Sosialisasi yang diadakan oleh BPPKA setiap tahunnya.”
Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Organisasi juga menyampaikan hal serupa :
“Saya selalu hadir jika ada undangan Sosialisasi/Rakor yang diselenggarakan oleh
BPPKA, karena saya pikir itu kesempatan yang baik buat saya untuk meningkatkan
pengetahuan saya seputar dunia pengelolaan keuangan daerah. BPPKA seringkali
menghadirkan Narasumber dari instansi lain di luar Pemerintah Kota Mojokerto yang ada
keterkaitannya dengan pengelolaan keuangan, misalnya Kantor Pajak dari Surabaya maupun
dari KPP Pratama Mojokerto, dari unsur Praktisi, dari BPKP Provinsi Jawa Timur, dan lain-lain
yang dianggap mempunyai kompetensi yang cukup dalam memberikan materi pengelolaan
keuangan daerah.”
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Senada dengan Bendahara Pengeluaran DLH dan Bendahara Pengeluaran Pembantu
Bagian Organisasi, semua informan menyatakan pernah mengikuti pelatihan/bimtek tentang
pengelolaan keuangan daerah baik yang dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian maupun
BPPKA. Seperti halnya yang disampaikan juga oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu
Kelurahan Magersari :
“Yang paling sering mengadakan kegiatan sosialisasi terkait pengelolaan anggaran
kelurahan adalah Kecamatan Magersari dan BPPKA. Dari acara tersebut kami saling bertukar
informasi dengan kelurahan-kelurahan lainnya dan belajar aturan-aturan baru yang relevan
agar tidak ketinggalan informasi. Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas
Kedundung juga memberikan pernyataan yang sama :
“Saya menyambut baik jika ada undangan acara sosialisasi dari Dinas Kesehatan,
BKD, maupun BPPKA. Sesibuk apapun pekerjaan saya selalu saya usahakan untuk hadir
karena hal-hal yang terkait dengan pengelolaan keuangan adalah penting. Aturan-aturannya
berkembang sangat dinamis cenderung cepat. Jadi saya juga harus aktif mengikuti informasi
terkini.” Sedangkan menurut Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan :
“Peran dan tanggung jawab saya sebagai Bendahara menuntut saya harus aktif dan
selalu update informasi terbaru khususnya aturan-aturan yang terkait dengan pengelolaan
keuangan. Dan hal tersebut bisa saya dapatkan dari kegiatan pelatihan, maupun sosialisasisosialisasi yang diadakan oleh BKD, Inspektorat, dan BPPKA. Sehingga setiap ada undangan
saya usahakan untuk selalu mengikutinya.”
Selain pernyataan beberapa informan tersebut, informan lain juga menyatakan hal
serupa, yang pada prinsipnya mereka selalu menyambut baik jika ada kegiatan yang
berkenaan dengan peningkatan pengetahuan di bidang keuangan. Hal tersebut juga lebih
disebabkan adanya rasa kesadaran dan tanggung jawab yang cukup baik pada diri
Bendahara untuk meningkatkan kompetensi dan kualitas SDMnya.
Pendapat Bendahara mengenai pelaksanaan kegiatan pembinaan yang selama ini telah
dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan BPPKA Kota Mojokerto, hasil yang didapat serta
kekurangan dan kelemahan yang ditemui.
Dari pelaksanaan pembinaan oleh Bidang Perbendaharaan yang salah satunya
diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi/rakor/sejenisnya, penyusunan kebijakan/produk
hukum, maupun layanan forum konsultasi melalui media elektronik dan/atau media sosial,
para Bendahara memberikan tanggapan yang beragam. Beberapa merasa puas dengan
memberikan penilaian yang cukup baik, selebihnya merasa masih ada kekurangan dan
kelemahan yang perlu dibenahi. Bendahara BOSKO SDN Mentikan 4 menyampaikan pendapat:
“Pembinaan yang dilakukan sudah baik, layanan konsultasi oleh personil Bidang
Perbendaharaan terhadap permasalahan-permasalahan yang kami hadapi juga selalu sigap,
apalagi dengan adanya grup medsos (whatsapp) jadi semakin memudahkan komunikasi.”
Di sisi lain Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan juga berpendapat bahwa:
“Pembinaan yang dilakukan BPPKA sudah cukup baik dan sangat membantu dalam
pelaksanaan tugas kebendaharaan sehari-hari karena pembinaan yang diberikan langsung
mengenai hal-hal teknis penatausahaan keuangan yang sifatnya detil. Penekanan pelaksanaan
tugas tidak hanya mengacu pada Juknis, tetapi juga disampaikan melalui Surat Edaran
sehingga Kami merasa lebih jelas.”
Bendahara Pengeluaran Dinas Lingkungan Hidup juga berpandangan hal yang sama,
yaitu: Informasi-informasi penting dan terbaru biasanya langsung di-share oleh personil Bidang
Perbendaharaan di Whatsapp Group sehingga Kami lebih cepat mendapatkan informasi yang
up to date untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai kebutuhan.” Berbeda dengan ketiga
Bendahara BOSKO SDN Mentikan 4, Dinas Pendidikan, dan Dinas Lingkungan Hidup,
Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Magersari justru menyatakan pandangannya
sendiri, yaitu:
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“Pembinaan yang dilakukan oleh BPPKA belum maksimal, karena saya masih harus
mencari dan menambah informasi sendiri secara intensif. Tidak ada bimbingan atau
pendampingan khusus bagi Kami para Bendahara Kelurahan yang awam akan pemahaman
aturan hukum. Terlebih lagi aturan hukum yang terkait dengan keuangan biasanya rumit dan
membingungkan.”
Dari keikutsertaan Bendahara pada kegiatan Pelatihan/Bimtek/ Sosialisasi Pengelolaan
Keuangan Daerah, tidak semua Bendahara merasakan hasil/output yang diharapkan. Beberapa
merasa kegiatan yang dilaksanakan hanya bersifat seremonial saja sehingga kurang
mendapatkan pemahaman yang komprehensif atas materi yang disampaikan. Tapi beberapa
ada yang merasa puas dan mendapatkan pencerahan yang cukup atas materi yang
disampaikan oleh Narasumber acara.
Seperti diungkapkan oleh Bendahara Pengeluaran Pepustakaan Arsip, sebagai berikut:
“Ketika mengikuti kegiatan Pelatihan, saya kadang merasa apa yang disampaikan lebih
banyak teorinya dan bersifat umum, sedangkan yang saya butuhkan adalah praktek di
lapangan, bagaimana teknis menyusun dokumen pertanggungjawaban keuangan secara rinci
dan detil, bagaimana cara perhitungan perpajakan melalui simulasi atau dipraktekkan secara
langsung, dan lain-lain yang merupakan pekerjaan saya sehari-hari.”
Hal serupa juga disampaikan oleh Bendahara SMPN 2 Mojokerto yang mengatakan:
“Pada waktu pelatihan, saya kurang bisa fokus ke materi yang disampaikan karena kadang
jumlah pesertanya terlalu banyak menjadinya pesertanya pada ngobrol sendiri. Apalagi kalau
Bendahara sekolah sedang berkumpul di satu forum gitu biasanya suka curhat kerjaannya
masing-masing.”
Terkait dengan durasi/waktu pelaksanaan kegiatan bimtek/ sosialisasi juga disoroti
oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan Magersari dimana disampaikan bahwa
alokasi waktu yang dipergunakan terlalu singkat karena biasanya hanya berlangsung selama
beberapa jam saja tidak lebih dari 1 hari, sedangkan yang dibutuhkan adalah pelatihan yang
mendalam terkait hal-hal yang sifatnya lebih teknis yang berhubungan langsung dengan
pembukuan.
Tetapi
hal
berbeda
disampaikan
oleh
Bendahara
BOSKO
SDN
Mentikan 4 yang menyatakan: “Menurut saya dari segi teknik mentoring, Narasumber sudah
menguasai materi dengan baik sehingga memudahkan saya dalam menerima materi yang
disampaikan, terlebih lagi disetiap sesi selalu diberikan kesempatan untuk bertanya sehingga
dapat mengupas lebih dalam lagi materi yang kurang jelas.”
Seperti halnya Bendahara BOSKO SDN Mentikan 4, kepuasan juga diperoleh
Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Organisasi yang berpendapat: “Dari acara
Pelatihan/Bimtek, saya bisa mudah menerima materi yang disampaikan Narasumber karena
cukup berkompeten di bidangnya dan bahasa penjelasan yang dipakai cukup dapat
dimengerti. Selain itu saya juga aktif bertanya serta meminta solusi atas kesulitan-kesulitan
yang saya alami di kantor, dan saya bersyukur selalu mendapatkan jawaban yang cukup
memuaskan.”
Kendala yang ditemui selama pelaksanaan tugas penatausahaan keuangan daerah.
Dalam menjalankan tugas dan fungsi kebendaharaan di suatu unit kerja, tentunya
seorang Bendahara berpotensi menemui kendala dan permasalahan, baik itu kendala internal
maupun eksternal. Berikut sebagaimana diungkapan oleh para informan. Menurut Bendahara
Pengeluaran Dinas Pendidikan, kendala yang kerap ditemui dalam pengelolaan keuangan
adalah dari internal Dinasnya, yaitu penyusunan laporan surat pertanggungjawaban (SPJ)
keuangan dari masing-masing bidang sering mengalami keterlambatan dari waktu yang
ditentukan. Hal tersebut menyebabkan terhambatnya pelaporan oleh Bendahara yang
berakibat secara langsung pada siklus pencairan dana, sehingga secara tidak langsung
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berakibat pada tidak terpenuhinya realisasi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai target
yang telah ditetapkan.
Sebagai unit kerja yang serumpun dengan Dinas Pendidikan, Bendahara SDN Mentikan
4 menguraikan bahwa kendala yang dialami dalam pengelolaan keuangan adalah terkait
dengan beban kerja. Dimana saat ini Bendahara SDN Mentikan 4 juga bertugas sebagai guru
kelas yang mempunyai tanggung jawab yang cukup berat sebagai tenaga pengajar, sehingga
merasa kurang maksimal dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan karena kesulitan
dalam membagi waktu. Selain itu pengetahuan terkait pengelolaan keuangan juga dirasa
masih kurang karena masih baru ditunjuk sebagai Bendahara dalam 2 (dua) tahun terakhir.
Hal yang hampir serupa juga disampaikan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu
SMPN 2 Mojokerto: “Seringkali saya menemui permasalahan dalam penatausahaan keuangan
entah itu pencatatan pembukuan, pengSPJan yang kurang tepat, realisasi SPJ yang tidak
sesuai dengan penganggaran dan lain-lain, karena memang saya juga seorang guru yang
dituntut untuk lebih fokus pada kegiatan belajar mengajar sehingga waktu untuk mempelajari
dan memahami aturan keuangan jadi kurang. Tetapi saya banyak dibantu oleh operator
BOSKO dan PPTK sekolah. Jika ada permasalahan yang tidak bisa Kami selesaikan di internal
sekolah, Kami selalu berkoordinasi dengan pihak Diknas dan berkonsultasi dengan BPPKA.”
Di sisi lain hal berbeda diungkapkan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian
Organisasi yang mengatakan bahwa tidak banyak menemui kendala-kendala di lapangan
karena adanya koordinasi yang baik di dalam internal unit kerjanya dan selalu berpedoman
pada aturan yang ada, serta anggaran yang dikelola juga tidak terlalu besar.
Selebihnya, informan yang lain juga menyatakan tidak banyak menemui kendala yang
serius dan signifikan karena permasalahan-permasalahan teknis yang terjadi di dalam
pelaksanaan tugas merupakan hal biasa dan masih dapat dikonsultasikan serta dicarikan
solusi pernyelesaian.
Saran, masukan, dan bentuk pembinaan bagaimana yang diharapkan oleh Bendahara.
Beberapa saran, masukan, dan bentuk komunikasi yang diharapkan pada pelaksanaan
pembinaan oleh BPPKA kedepan disampaikan secara langsung oleh para informan agar
menjadi catatan khusus bagi Bidang Perbendaharaan. Seperti Bendahara SDN Mentikan 4
yang menginginkan adanya pertemuan untuk evaluasi dan pendampingan langsung oleh
BPPKA pada unit kerjanya secara periodik tiap triwulan terkait dengan SPJ yang telah disusun
dan pendampingan dalam hal penyusunan laporan keuangan.
Hal yang sama juga disampaikan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kelurahan
Magersari yang menginginkan adanya pendampingan langsung oleh BPPKA di Kelurahan:“Saya
ini sungkan dan malu kalau harus sering bertanya ke BPPKA, apalagi kalau pas di depan
forum bimtek orang banyak. Padahal banyak hal yang belum saya pahami secara penuh. Jadi
saya harapkan BPPKA meluangkan waktu turun ke Kelurahan untuk melakukan pendampingan
agar Kami leluasa untuk bertanya-tanya.”
Perlunya dilakukan evaluasi secara periodik juga disampaikan oleh Bendahara
Pengeluaran Dinas Pendidikan yang menghendaki adanya evaluasi pelaksanaan kegiatan
setiap akhir semester. Bendahara Pengeluaran Pembantu UPT Puskesmas Kedundung juga
menyampaikan hal yang sama :
“Kalau bisa Juknis yang ada sekarang ini mengakomodir ketentuan terkait Badan
Layanan Umum Daerah (BLUD) karena mulai Tahun 2019 ini UPT Puskesmas Kedundung
sudah ditetapkan statusnya menjadi BLUD. Sedangkan aturan tentang BLUD di Pemerintah
Kota Mojokerto masih minim. Selain itu saya berharap kegiatan pembinaan oleh BPPKA
frekuensinya ditambah lagi sebagai bentuk monitoring dan evaluasi hasil sosialisasi/bimtek
yang telah dilaksanakan sebelumnya. Serta pelaksanaan bimtek hendaknya dimajukan di awal
tahun sehingga kita sudah punya acuan yang jelas ketika memulai pengelolaan keuangan di
awal tahun anggaran.”
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Dari hasil wawancara dengan informan tersebut, pada intinya sebagian besar mereka
menyarankan untuk dilakukan evaluasi secara periodik minimal tiap triwulan, serta
pendampingan kepada Bendahara secara langsung dengan lebih intensif lagi.
Pembahasan
Dari pemaparan hasil penelitian maka pembahasan dan analisis terkait dengan upaya
Pembinaan bagi Bendahara yang telah dilakukan oleh Bidang Perbendaharaan BPPKA Kota
Mojokerto dapat diuraikan sebagai berikut :
Pembinaan sebagai Upaya Pengembangan SDM Bendahara
Definisi Pengembangan Sumber Daya Manusia menurut T.V. Rao adalah proses di
mana karyawan dalam sebuah perusahaan dibantu secara terencana untuk meningkatkan
kemampuan sehingga bisa menyelesaikan berbagai macam tugas yang berhubungan dengan
peran mereka di masa depan. Lebih lanjut lagi dideskripsikan bahwa pengembangan Sumber
Daya Manusia juga merupakan proses pengembangan kemampuan karyawan sebagai seorang
individu dan menemukan serta memanfaatkan potensi yang ada. Pengembangan sumber daya
manusia dapat didefinisikan sebagai seperangkat aktivitas yang sistematis dan terencana yang
dirancang dalam memfasilitasi para pegawainya dengan kecakapan agar memiliki
pengetahuan, keahlian, dan/atau sikap yang dibutuhkan untuk memenuhi tuntutan pekerjaan,
baik pada saat ini maupun masa yang akan datang. (Yudhoyono, 2007).
Sehubungan dengan uraian penjelasan dan definisi Pengembangan SDM oleh T.V Rao
dan Yudhoyono tersebut ditas, jika dikorelasikan dengan hasil observasi peneliti dan
wawancara terkait Pembinaan yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan BPPKA Kota
Mojokerto,
maka kegiatan Pembinaan berupa penyelenggaraan Bimtek, Sosialisasi, Rapat
Koordinasi, dan sejenisnya dapat dikatagorikan sebagai upaya pengembangan SDM aparatur
pengelola keuangan daerah, khususnya bagi Bendahara.
Kegiatan Pembinaan yang dilaksanakan oleh BPPKA merupakan bagian dari upaya
Pemerintah Kota Mojokerto dalam meningkatkan kualitas SDM aparatur, yang telah
direncanakan secara sistematis dimulai dari proses persiapan/perencanaan, pengalokasian
kebutuhan anggaran dalam APBD, pelaksanaan kegiatan, sampai dengan evaluasi dan
pelaporan.
Hal tersebut untuk memastikan pelaksanaan Pembinaan dalam rangka
pengembangan SDM aparatur dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil yang
maksimal.
Dalam rangka optimalisasi upaya pengembangan SDM Bendahara melalui kegiatan
Pembinaan, BPPKA Kota Mojokerto juga mengundang pejabat dari instansi terkait yang
memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan daerah selaku Narasumber, diantaranya
dari Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dan Aset Provinsi Jawa Timur; Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Jawa Timur; Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal Pajak II Jawa Timur; Kantor Pelayanan Pajak Pratama Mojokerto; PT. Taspen Kantor
Cabang Utama Surabaya; BPJS Kesehatan; dan lain-lain.
Ukuran keberhasilan pengembangan pengetahuan sumber daya aparatur melalui
pengembangan pendidikan dan pelatihan adalah adanya perubahan pada peningkatan kinerja
(perfomance) aparatur itu sendiri. Menurut Fitz (987:188-197) dalam Swasto (2003:25),
perubahan kemampuan pengetahuan, keterampilan dan sikap yang positif merupakan salah
satu ukuran keberhasilan peserta latihan. Sedang ukuran lainnya adalah kinerja mereka yang
diakibatkan oleh pengetahuan, keterampilan dan sikap mereka yang baru. Perubahan ini dapat
diukur antara sebelum dan sesudah mengikuti pendidikan atau latihan, atau seberapa besar
perubahan kemampuan seseorang setelah mengikuti pendidikan dan atau latihan dalam suatu
kurun waktu tertentu.
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Dari hasil wawancara dengan informan Bendahara, diketahui bahwa beberapa
Bendahara merasa puas dan mendapatkan tambahan wawasan dan pemahaman yang cukup
setelah mengikuti kegiatan Pembinaan yang diselenggarakan oleh BPPKA. Hal tersebut
tentunya berdampak signifikan terhadap tertib administrasi penatausahaan keuangan daerah
yang baik. Dampak lain yang dirasakan baik oleh Bendahara maupun bagi pelaksana
Pembinaan adalah berkurangnya
kesalahan administrasi yang seringkali dilakukan secara
berulang-ulang oleh Bendahara.
Penerapan Pola Komunikasi Efektif dalam Kegiatan Pengembangan SDM Bendahara
Berhasilnya suatu komunikasi adalah apabila kita mengetahui
dan mempelajari
unsur-unsur yang terkandung dalam proses komunikasi. Unsur-unsur itu adalah sumber
(resource), pesan (message), saluran (channel/media) dan penerima (receiver/audience).
Komunikasi dapat efektif apabila pesan diterima dan dimengerti sebagaimana dimaksud oleh
pengirim pesan, pesan ditindaklanjuti dengan sebuah perbuatan oleh penerima pesan dan
tidak ada hambatan untuk hal itu (Hardjana, 2003).
Komunikasi yang efektif terjadi bila pendengar (penerima berita) menangkap dan
menginterpretasikan ide yang disampaikan dengan tepat seperti apa yang dimaksud oleh
pembicara (pengirim berita).
Terdapat beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mengupayakan proses
komunikasi yang efektif, yaitu antara lain: Sensitivitas kepada penerima komunikasi.
Sensitivitas ini sangatlah penting dalam penentuan cara komunikasi serta pemilihan media
komunikasi. Hal-hal yang bersifat penting dan pribadi paling baik dibicarakan secara langsung
atau tatap muka, dan dengan demikian mengurangi adanya kecanggungan serta kemungkinan
adanya miskomunikasi. Kesadaran dan pengertian terhadap makna simbolis. Hal ini menjadi
penting dalam seseorang mengerti komunikasi yang disampaikan. Komunikasi seringkali
disampaikan secara non verbal atau lebih dikenal dengan body language. Pengertian akan
body language, yang bisa berbeda sesuai dengan kultur, ini akan memberikan kelebihan
dalam komunikasi. Penentuan waktu yang tepat dan umpan balik. Hal ini sangatlah penting
terutama dalam mengkomunikasikan keadaan yang bersifat sensitif. Umpan balik menjadikan
komunikasi lebih efektif karena dapat memberikan kepastian mengenai sejauh mana
komunikasi yang diadakan oleh seseorang sumber ( source) dapat diterima oleh komunikan
(receiver). Komunikasi tatap muka. Komunikasi semacam ini memungkinkan kita untuk melihat
dengan baik lawan bicara kita, melihat body language, melihat mimik lawan bicara, serta
menghilangkan panjangnya rantai komunikasi yang memungkinkan terjadinya missed
komunikasi. Komunikasi efektif. Komunikasi efektif diharapkan dapat mengatasi kendala yang
ditimbulkan oleh pihak-pihak terkait, pelaksana pembinaan (pelayanan konsultasi), Bendahara,
maupun pengelola keuangan lainnya.
Dari uraian definisi dan teori mengenai Komunikasi Efektif oleh Hardjana tersebut
diatas, apabila dikorelasikan dengan pemaparan hasil wawancara, diperoleh fakta bahwa
mayoritas Bendahara lebih menyukai model Pembinaan secara lebih personal/ private dan
intens. Hal tersebut diketahui dari informasi yang disampaikan oleh Bendahara bahwa mereka
merasa lebih nyaman apabila diberikan penjelasan/ pendampingan/konsultasi secara personal
baik bertatap muka langsung maupun berkomunikasi melalui media elektronik dan media
sosial (personal chat).
Model komunikasi secara langsung antara pelaksana pembinaan (tim BPPKA selaku
konsultan) dan penerima layanan pembinaan (Bendahara) memberikan dampak yang cukup
maksimal terhadap pemahaman yang diterima oleh penerima layanan pembinaan, karena : 1)
penjelasan yang diberikan lebih fokus, komprehensif dan solutif atas permasalahan yang
dihadapi, 2) Komunikasi dua arah langsung secara personal melalui tatap muka sehingga
tidak ada rasa segan/malu serta meminimalisir adanya kesalahpahaman, 3) Tidak terbatas
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pada forum dan dapat dilaksanakan sewaktu-waktu meskipun diluar jam kerja menyesuaikan
kebutuhan wajar di lapangan.
Pengelolaan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Mojokerto dengan Prinsip Good Governance
Good governance sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik. Konsep good
governance cenderung pada suatu gagasan adanya saling ketergantungan (interdependence)
dan interaksi dari bermacam-macam aktor kelembagaan di semua level di dalam Negara
(Legislatif, Eksekutif, Yudikatif, Militer) dan sektor swasta (Perusahaan, lembaga keuangan).
Tidak boleh ada aktor kelembagaan didalam good governance yang mempunyai kontrol
paling absolut. Dengan kata lain, didalam good governance hubungan antar Negara,
masyarakat madani, dan sektor swasta harus dilandasi prinsip-prinsip transparansi,
akuntanbilitas publik dan partisipasi, yaitu suatu prasyarat kondisional yang dibutuhkan dalam
proses pengambilan dan keberhasilan pelaksanaan kebijakan publik dan akseptibilitas
masyarakat terhadap suatu kebijakan yang dibuat bukan ditentukan oleh kekuasaan yang
dimiliki, tetapi sangat tergantung dari sejauh keterlibatan aktor-aktor didalamnya.
Menurut Kooiman (2009: 273), good governance memiliki hakikat yang sesuai yaitu
bebas dari penyalahgunaan wewenang dan korupsi, serta dengan pengakuan hak yang
berlandaskan pada pemerintahan hukum. Sedangkan Robert Charlick mengartikan good
governance sebagai pengelolaan segala macam urusan publik secara efektif melalui
pembuatan peraturan dan/atau kebijakan yang absah demi untuk mempromosikan nilai-nilai
kemasyarakatan.
Menurut United National Development Program (UNDP) Tahun 1997 ada 14 prinsip
good governance. Yaitu : Pertama, wawasan ke depan ( visionary). Kedua, keterbukaan dan
transparansi
(openness and transparency). Ketiga, partisipasi masyarakat
(participation).
Keempat, tanggung gugat (accountability). Kelima, supremasi hukum (rule of law). Keenam,
demokrasi (democracy). Ketujuh, profesionalisme dan kompetensi (profesionalism and
competency). Kedelapan, daya tanggap (responsiveness). Kesembilan, keefisienan dan
keefektifan (efficiency and effectiveness). Kesepuluh, desentralisasi (decentralization).
Kesebelas, kemitraan dengan dunia usaha swasta dan masyarakat (private sector and civil
society partnership). Keduabelas, komitmen pada pengurangan kesenjangan ( commitment to
reduce Inequality). Ketigabelas, komitmen pada lingkungan hidup (commitment to
environmental protection). Dan keempatbelas, komitmen pasar yang fair (commitment to fair
market).
Kemudian pada era reformasi Pemerintah Indonesia mencanangkan asas-asas umum
pemerintahan yang baik yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Secara umum capaian upaya Pembinaan/Pengembangan SDM Bendahara ditujukan untuk
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik khususnya di bidang pengelolaan keuangan
daerah. SDM aparatur yang unggul merupakan modal utama bagi Pemerintah Kota Mojokerto
untuk menuju Pemerintahan yang menerapkan prinsip Good Governance. Dengan tersedianya
SDM Bendahara yang berkompeten, tentunya akan sangat berpengaruh pada kualitas Laporan
Keuangan Daerah dengan pemenuhan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, khususnya
prinsip : tertib, transparan, dan akuntabel. Dengan kata lain, upaya Pembinaan bagi
Bendahara Pemerintah Kota Mojokerto dilakukan dalam rangka pengembangan SDM aparatur
yang unggul sebagai modal utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
sesuai prinsip Good Governance.
Penentuan Strategi Komunikasi dalam Pelaksanaan Pembinaan Bendahara Melalui Analisis
SWOT
Penentuan strategi komunikasi yang paling efektif dan efisien dalam suatu sistem,
salah satunya dapat dilakukan dengan menggunakan instrumen analisis SWOT. Analisis SWOT
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adalah penilaian terhadap hasil identifikasi situasi, untuk menentukan apakah suatu kondisi
dikategorikan sebagai kekuatan, kelemahan, peluang atau ancaman.
Analisis SWOT
merupakan bagian dari proses perencanaan.
Hal utama yang ditekankan adalah bahwa
dalam proses perencanaan tersebut, suatu institusi membutuhkan penilaian mengenai kondisi
saat ini dan gambaran ke depan yang mempengaruhi proses pencapaian tujuan institusi.
Dengan analisa SWOT akan didapatkan karakteristik dari kekuatan utama, kekuatan
tambahan, faktor netral, kelemahan utama dan kelemahan tambahan berdasarkan analisa
lingkungan internal dan eksternal yang dilakukan (Alma, dan Priansa, 2009: 115-125).
Menurut Cangara (2014 : 109) dari empat komponen yang digunakan dalam analisis
SWOT, Strenght (kekuatan) dan Weakness (kelemahan) berada dalam ranah internal
organisasi. Kedua hal ini berhubungan erat dengan sumber daya dan manajemen organisasi.
Sedangkan komponen Opportunities (peluang) dan Threats (ancaman) berada dalam ranah
eksternal organisasi. Berikut identifikasi ke-empat komponen Strength, Weakness, Opportunity,
dan Threats yang ada dalam pelaksanaan Pembinaan, Peningkatan Kompetensi dan
Pengembangan SDM Bendahara yang dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan BPPKA Kota
Mojokerto :
Kekuatan (Strength)
Adalah situasi internal organisasi yang berupa kompentensi/ kapabalitas/sumberdaya
yang dimiliki organisasi, yang dapat digunakan sebagai alternatif untuk menangani dan
ancaman. BPPKA mempunyai kekuatan yang dapat diidentifikasi, yaitu: (1) Selaku SKPKD
mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan daerah, mulai dari penyusunan kebijakan
perencanaan, penganggaran, penatausahaan dan pertanggungjawaban, serta akuntansi dan
pelaporan; (2) Ketersediaan anggaran/dana yang cukup untuk pelaksanaan program kegiatan;
(3) Memiliki sarana dan prasarana yang cukup modern dan memadai dalam mendukung
pelaksanaan tugas; (4) Mempunyai sistem kerja yang terintegrasi. Beberapa sistem/ aplikasi
dapat diakses secara online dalam rangka percepatan pelayanan; (5) Mempunyai SDM
aparatur yang cukup handal dan berpengalaman di bidang keuangan daerah. Hal tersebut
dapat dilihat dari masa kerja dan golongan ruang serta latar belakang pendidikan yang
mayoritas S1 bahkan beberapa sudah S2. Selain itu, semua personil Bidang Perbendaharaan
juga memiliki kelas jabatan yang cukup tinggi berdasarkan analisis jabatan dan penilaian
kompetensi oleh pejabat yang berwenang di bidang kepegawaian; (6) Latar belakang
pendidikan dan pengalaman Aparatur di bidang hukum dan keuangan menjadi modal yang
cukup baik dalam menjalankan fungsi perumusan kebijakan di bidang keuangan daerah,
sehingga menghasilkan produk hukum yang mudah dipahami dan diterima oleh seluruh stake
holder pengelola keuangan; (7) SDM Aparatur yang disiplin, cermat, berkomitmen, dan
bertanggung jawab atas tugas pokok dan fungsinya; (8) Kemampuan komunikasi dan/atau
mentoring yang cukup baik dalam menyampaikan suatu materi ataupun penyelesaian atas
suatu permasalahan (problem solving); (9) Koordinasi, komunikasi, dan rasa solidaritas antar
personil di internal Bidang Perbendaharaan yang sangat baik, tidak ada ego sektoral, ataupun
satu orang merasa lebih pintar daripada yang lain; (10) Rasa kepedulian aparatur yang cukup
tinggi dan respon yang cepat dalam memberikan layanan perbendaharaan maupun layanan
pembinaan kepada dinas/instansi; dan (11) Membuka layanan konsultasi melalui media
komunikasi elektronik, media sosial dan Whatsapp Group.
Kelemahan (Weakness)
Adalah situasi internal organisasi di mana kompentensi/kapabalitas/ sumberdaya
organisasi sulit digunakan untuk menangani kesempatan dan ancaman. Berikut identifikasi
kelemahan yang ada: (1) Minimnya jumlah SDM Aparatur yang tidak sebanding dengan
volume beban kerja yang cukup tinggi; (2) Banyaknya tugas tambahan di luar tugas pokok,
yang menyebabkan pegawai harus menyelesaikan pekerjaannya di luar jam kerja; (3) Tidak
adanya penghargaan (reward) atas kinerja pegawai yang berprestasi; (4) Kurangnya komitmen
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dari pimpinan dalam memberikan reward/ kompensasi atas kinerja pegawai di luar jam kerja;
(5) Tingginya volume beban kerja Bidang Perbendaharaan menyebabkan kesulitan dalam
meluangkan waktu untuk melakukan pendampingan secara langsung ke SKPD-SKPD; (6)
Pelaksanaan kegiatan pembinaan berupa sosialisasi/bimtek dianggap terlalu singkat waktunya,
sehingga materinya tidak menyentuh hal-hal teknis dan detil.
Peluang (Opportunity)
Adalah situasi eksternal organisasi yang berpotensi menguntungkan. Organisasiorganisasi yang berada dalam satu instansi yang sama secara umum akan merasa
diuntungkan bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. Identifikasi terhadap peluang
yang dimiliki BPPKA: (1) Kesempatan keikutsertaan bagi personil Bidang Perbendaharaan pada
kegiatan Diklat peningkatan kompetensi dan pengembangan SDM aparatur; (2) Tawaran
kerjasama dari pihak luar untuk menyelenggarakan kegiatan Pembinaan, peningkatan
kompetensi dan pengembangan SDM bagi seluruh Bendahara; (3) Munculnya sistem
baru/aplikasi pendukung guna kelancaran layanan perbendaharaan dan layanan pembinaan
bagi Bendahara; (4) Adanya kebijakan pimpinan untuk memberikan reward/ kompensasi bagi
personil Bidang Perbendaharaan yang berprestasi dan/atau menyelesaikan tugas di luar jam
kerja; (5) Antusiasme yang cukup tinggi dari para Bendahara, sehingga perlu ditindaklanjuti
dengan peningkatan intensitas kegiatan monitoring, evaluasi, dan pembinaan secara
berkesinambungan; (6) Semakin maju dan berkembangnya media komunikasi elektronik dan
jejaring media sosial yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi yang cepat dan
efisien antara BPPKA dengan seluruh Bendahara.
Ancaman (Threat)
Adalah suatu keadaan eksternal yang berpotensi menimbulkan kesulitan. Organisasiorganisasi yang berada dalam satu instansi yang sama secara umum akan merasa
dirugikan/dipersulit/ terancam bila dihadapkan pada kondisi eksternal tersebut. Identifikasi
terhadap ancaman yang ada di BPPKA: (1) Masih adanya rasa malu atau sungkan dari para
Bendahara untuk berkonsultasi secara langsung ke BPPKA atas permasalahan-permasalahan
yang dihadapi. Jika permasalahan tersebut didiamkan dan tidak segera ditangani, maka akan
dapat berakibat pada tidak tertibnya penatausahaan dan pertanggungjawaban keuangan suatu
SKPD; (2) Karakter dan SDM Bendahara yang bermacam-macam, ada yang mudah memahami
aturan keuangan, ada yang butuh waktu lama untuk bisa mengerti secara keseluruhan; (3)
Adanya gangguan teknis pada sistem keuangan daerah yang dapat mengakibatkan
terhambatnya sirkulasi pengelolaan keuangan; (4) Terjadinya kesalahan-kesalahan administrasi
dalam penatausahaan pengelolaan keuangan daerah yang secara langsung akan berdampak
terhadap kualitas laporan keuangan. (6) Rendahnya kualitas Laporan Keuangan akan dapat
berakibat pada: (a) Tidak diraihnya opini tertinggi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari
Auditor BPK RI, dimana opini WTP hanya diterbitkan jika laporan keuangan dianggap
memberikan informasi yang bebas dari salah saji materiil; dan (b) Potensi timbulnya
permasalahan hukum di kemudian hari.
Setelah
mengetahui
Kekuatan
(Strenght),
Kelemahan
(Weakness),
Peluang
(Opportunity), dan Ancaman (Threat) yang ada pada pelaksanaan Pembinaan Bendahara oleh
BPPKA Kota Mojokerto, maka langkah selanjutnya adalah menyusun matriks SWOT. Matriks
SWOT adalah instrumen yang penting untuk membantu memudahkan dalam menentukan 4
(empat) tipe strategi yaitu: SO (Strengths˗Opportunities), WO (Weakness˗Opportunities),
ST (Strengths˗ Threats), dan WT (Weaknesses˗Threats), sebagai berikut :
Strategi SO (Strengths˗Opportunities)
Strategi yang ditetapkan berdasarkan jalan pikiran organisasi yaitu dengan
memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesarbesarnya.
Inilah yang merupakan strategi agresif positif yaitu menyerang penuh inisiatif dan terencana.
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Data program atau kegiatan yang akan dilaksanakan, kapan waktunya dan dimana
dilaksanakan, sehingga tujuan organisasi akan tercapai secara terencana dan terukur. Dalam
strategi SO, organisasi mengejar peluang-peluang dari luar dengan mempertimbangkan
kekuatan organisasi. Strategi yang disusun berdasarkan analisis ini adalah: (1) Mengirimkan
personil Bidang Perbendaharaan untuk mengikuti
Diklat peningkatan kompetensi dan
pengembangan SDM; (b) Memanfaatkan secara maksimal penggunaan sistem baru/aplikasi
pendukung yang disediakan guna kelancaran layanan perbendaharaan dan layanan
pembinaan bagi Bendahara; (c) Pemberian reward/kompensasi bagi aparatur Bidang
Perbendaharaan yang berprestasi dan/atau menyelesaikan tugas di luar jam kerja; (d) Adanya
antusiasme yang cukup tinggi dari para Bendahara, sehingga jika ada peningkatan intensitas
kegiatan monitoring, evaluasi, dan pembinaan secara berkesinambungan tiap periode tertentu
akan disambut dengan baik oleh SKPD; (e) Menjalin kerjasama dengan pihak luar sebagai
Narasumber yang berkompeten untuk penyelenggaraan kegiatan Pembinaan, peningkatan
kompetensi dan pengembangan SDM seluruh Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota
Mojokerto; (f) Memanfaatkan media komunikasi elektronik dan jejaring media sosial sebagai
sarana komunikasi yang cepat dan efisien antara BPPKA dengan seluruh Bendahara ( Personal
chat, E-mail, Whatsapp Group, dan lain-lain)
Strategi WO (Weakness-Opportunity)
Strategi yang ditetapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara
meminimalkan kelemahan dalam organisasi. Dalam hal ini perlu dirancang strategi turn
around yaitu strategi merubah haluan. Peluang eksternal yang besar penting untuk diraih,
namun permasalahan internal atau kelemahan yang ada pada internal organisasi lebih utama
untuk dicarikan solusi, sehingga capaian peluang yang besar tadi perlu diturunkan skalanya
sedikit. Dalam hal ini kelemahan-kelemahan organisasi perlu diperbaiki dan dicari solusinya
untuk memperoleh peluang tersebut. Identifikasi strategi dari hasil analisis ini adalah: (1)
Monitoring evaluasi dan pendampingan yang dilakukan secara langsung oleh personil Bidang
Perbendaharaan ke SKPD-SKPD, dilaksanakan dengan perencanaan yang cukup matang,
meliputi: Jadwal/Waktu pelaksanaan; Pembentukan Tim sebanyak 2-3 orang; dan Daftar
sarana, instrumen, dan yang dibutuhkan; Hal-hal tersebut perlu dipersiapkan mengingat beban
kerja Bidang Perbendaharaan yang sangat tinggi tetapi tidak sebanding dengan jumlah
pegawai, sehingga tidak bisa turun sewaktu-waktu ke SKPD; (2) Meminimalisir tugas tambahan,
agar aparatur lebih fokus ke pekerjaan pokoknya, sehingga mengurangi waktu lembur kerja;
(3). Mengajukan usulan pemberian penghargaan (reward) atas kinerja pegawai yang
berprestasi, dan kompensasi bagi pegawai yang melaksanakan tugas di luar jam kerja.
Strategi ST (Strenght-Threats)
Strategi yang ditetapkan berdasarkan kekuatan yang dimiliki organisasi untuk
mengatasi ancaman yang terdeteksi. Strategi ini dikenal dengan istilah strategi diversifikasi
atau strategi perbedaan. Maksudnya, seberapa besar pun ancaman yang ada, kepanikan dan
ketergesa-gesaan hanya memperburuk suasana, untuk itu bahwa organisasi yg memiliki
kekuatan yang besar yang bersifat independen dan dapat digunakan sebagai senjata untuk
mengatasi
ancaman
tersebut
diharapkan
mampu
mengidentifikasi
kekuatan
dan
menggunankannya untuk mengurangi ancaman dari luar. Identifikasi strategi dari hasil analisis
ini adalah: (1) Mengkomunikasikan kepada Bendahara agar tidak perlu merasa malu ataupun
segan untuk bertanya jika memang ada kendala, daripada berkembang menjadi permasalahan
yang lebih rumit di kemudian hari; (2) Membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada seluruh
Bendahara untuk mengonsultasikan permasalahan yang dihadapi agar segera ditemukan
pemecahan/solusinya, baik datang secara langsung ke kantor BPPKA maupun melalui media
komunikasi elektronik dan/atau media sosial; (3) Membuat slogan “Perbend Sahabat SKPD”,
agar Bendahara merasa nyaman untuk datang kekantor BPPKA maupun berkonsultasi melalui
media komunikasi lainnya; (4) Meningkatkan kualitas pelayanan dengan mengimplementasikan
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prinsip-prinsip pelayanan publik; (5) Membuat sistem pertahanan pada aplikasi keuangan dan
back up data sebagai bentuk pengamanan atas sistem keuangan daerah, serta menyiapkan
opsi manual jika terjadi kendala teknis pada sistem elektronik; (6) Melaksanakan
pendampingan langsung ditujukan pada hal-hal yang bersifat teknis penatausahaan keuangan,
serta evaluasi atas titik-titik kelemahan yang banyak dialami oleh Bendahara, misalnya:
Kesesuaian dokumen SPJ dengan jenis pengadaan barang/jasa; Perhitungan pengenaan pajak;
Penyiapan berkas pengajuan SPM; Input data Buku Kas Umum, Buku Pajak, Buku Kas
Pembantu;dan Implementasi Belanja dengan sistem Transaksi Non Tunai; dan lain-lain
Strategi WT (Weakness-Threats)
Strategi yang diterapkan ke dalam bentuk kegiatan yang bersifat defensif dan
berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman. Karena dalam
kondisi ini, organisasi yang sedang dalam bahaya, kelemahan menimpa kondisi internal
dangan ancaman dari luar juga akan menyerang. Bila tidak mengambil strategi yang tepat,
maka kondisi ini bisa berdampak buruk bagi citra dan eksistensi organisasi ke depan. Hal
yang perlu di lakukan adalah bersama seluruh elemen organisasi merencanakan suatu
kegiatan untuk mengurangi kelemahan organisasi, dan menghindar dari ancaman eksternal.
Identifikasi strategi pada analisis ini adalah: (1) Mengajukan permohonan penambahan
personil/aparatur kepada Kepala Daerah melalui Badan Kepegawaian untuk ditugaskan pada
Bidang Perbendaharaan; (2) Pembagian job desk yang jelas agar tidak terjadi tumpang tindih
tugas dan fungsi aparatur; (3) Mengoptimalkan durasi waktu pelaksanaan sosialisasi/bimtek
yang dianggap terlalu singkat, dan lebih banyak menyediakan ruang diskusi dan tanya jawab.
Untuk
memperjelas
gambaran
atas
keempat
tipe
strategi
SO (Strengths˗Opportunities), WO (Weakness˗Opportunities), ST (Strengths˗Threats), dan WT
(Weaknesses˗Threats) dalam upaya Pengembangan SDM Bendahara, dapat dilihat dari matriks
berikut ini:
Tabel.1 Matriks SWOT untuk penentuan Strategi Pengembangan SDM Bendahara
melalui Pola Pendekatan Komunikasi Efektif

INTERNAL

EKSTERNAL

KEKUATAN (STRENGHT) :
a. Kewenangan
pengelolaan
keuangan daerah;
b. Ketersediaan
anggaran/dana
yang cukup untuk pelaksanaan
program kegiatan;
c. Sarpras yang cukup modern dan
memadai;
d. Sistem kerja yang terintegrasi;
e. SDM
aparatur
yang
cukup
handal dan berpengalaman;
f. Kemampuan
komunikasi
dan/atau mentoring yang cukup
baik dan problem solving;
g. Solidaritas antar personil yang
cukup tinggi dan tidak ada ego
sektoral.

KELEMAHAN (WEAKNESS) :
a. Minimnya jumlah SDM
Aparatur yang tidak
sebanding
dengan
volume beban kerja;
b. Banyaknya
tugas
tambahan
di
luar
tugas pokok;
c. Tidak adanya reward
atas kinerja pegawai
yang berprestasi;
d. Kurangnya
komitmen
pimpinan
atas
kompensasi
kerja
lembur;
e. Tingginya
volume
beban kerja; kesulitan
untuk
melakukan
pendampingan secara
langsung;
f. Durasi
sosialisasi/bimtek
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dianggap
terlalu
singkat, materi kurang
teknis dan detil.

a.

b.

c.

d.

e.

PELUANG
(OPPORTUNITY) :
Kesempatan
keikutsertaan
pada
kegiatan Diklat;
Tawaran
kerjasama
dari pihak luar untuk
kegiatan Pembinaan,
bagi
seluruh
Bendahara ;
Munculnya
sistem
baru/aplikasi
pendukung
layanan
perbendaha-raan dan
layanan konsultasi;
Antusiasme
yang
cukup
tinggi
dari
para Bendahara atas
upaya pembinaan;
Semakin canggihnya
media
komunikasi
elektronik
dan
jejaring media sosial

ANCAMAN (THREAT) :
a. Adanya
rasa
malu/sungkan
dari
para Bendahara untuk
berkonsul-tasi.
Permasalahan
tidak
segera
ditangani
berakibat pada tidak
tertibnya
Laporan
Keuangan;
b. Karakter dan SDM
Bendahara
yang
bermacam-macam;
c. Gangguan
teknis
pada
sistem
keuangan daerah;
d. Kesalahan
administrasi
dalam
penatausahaan
keuangan daerah;
e. Rendahnya
kualitas
Laporan Keuangan.

a.

b.
c.
d.

e.

STRATEGI SO :
Mengirimkan personil Bidang
Perbendaharaan
untuk
mengikuti
Diklat peningkatan
kompetensi dan pengembangan
SDM;
Memanfaatkan sistem/aplikasi
pendukung dan media sosial;
Pemberian reward/kompensasi;
Menjalin
kerjasama
dengan
pihak luar sebagai Narasumber
yang berkompeten;
Mengintensifkan
layanan
konsultasi via WAG.

STRATEGI ST :
a. Mengkomunikasikan kepada
Bendahara agar tidak perlu
malu/segan untuk bertanya;
b. Membuat slogan “Perbend
Sahabat SKPD”;
c. Meningkatkan kualitas
pelayanan;
d. Membuat sistem pengamanan
aplikasi dan back up data;
e. Pendampingan ditujukan pada
hal yang bersifat teknis, dan
titik-titik kelemahan Bendahara

STRATEGI WO :
a. Pendampingan secara
langsung
turun
ke
SKPD-SKPD;
b. Meminimalisir
tugas
tambahan;
c. Mengusulkan
pemberian reward bagi
Bendahara yang rajin
dan tertib.

STRATEGI WT :
a. Mengajukan
permohonan
penambahan
personil/aparatur ;
b. Pembagian job desk
yang jelas agar tidak
terjadi tumpang tindih
tugas
dan
fungsi
aparatur;
c. Mengoptimalkan durasi
waktu
pelaksanaan
sosialisasi/bimtek yang
dianggap
terlalu
singkat,
dan
lebih
banyak
menyediakan
ruang
diskusi
dan
tanya jawab.
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Dari keempat tipe strategi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, didapatkan titik
penekanan jenis strategi yang paling sesuai dengan kondisi dan kebutuhan pembinaan
Bendahara adalah: (1) Memanfaatkan secara maksimal penggunaan sistem baru/aplikasi
pendukung yang disediakan guna kelancaran layanan perbendaharaan dan layanan
pembinaan bagi Bendahara; (2) Menjalin kerjasama dengan pihak luar sebagai Narasumber
yang berkompeten untuk penyelenggaraan kegiatan Pembinaan, peningkatan kompetensi dan
pengembangan SDM seluruh Bendahara di lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto; (3)
Memanfaatkan media komunikasi elektronik dan jejaring media sosial sebagai sarana
komunikasi yang cepat dan efisien antara BPPKA dengan seluruh Bendahara ( Personal chat,
E-mail, Whatsapp Group, dan lain-lain); (4) Monitoring evaluasi dan pendampingan yang
dilakukan oleh personil Bidang Perbendaharaan turun langsung ke SKPD-SKPD secara periodik;
(5) Membuka kesempatan selebar-lebarnya kepada seluruh Bendahara untuk mengonsultasikan
permasalahan yang dihadapi agar segera ditemukan pemecahan/solusinya, baik datang
secara langsung ke kantor BPPKA maupun melalui media komunikasi elektronik dan/atau
media sosial; (6) Membuat slogan “Perbend Sahabat SKPD”, agar Bendahara merasa nyaman
untuk datang kekantor BPPKA maupun berkonsultasi melalui media komunikasi lainnya; dan
(7) Mengoptimalkan durasi waktu pelaksanaan sosialisasi/bimtek yang dianggap terlalu
singkat, dan lebih banyak menyediakan ruang diskusi dan tanya jawab.

KESIMPULAN
Berdasarkan pembahasan penelitian yang telah dilakukan, maka hasil penelitian ini
menunjukkan:
1. Upaya pengembangan SDM dan peningkatan kompetensi Bendahara yang telah
dilaksanakan oleh Bidang Perbendaharaan BPPKA Kota Mojokerto sudah cukup baik,
dengan beberapa catatan dan kendala yang ditemui yaitu: (a) Kebijakan pengelolaan
keuangan daerah yang dituangkan produk hukum sudah cukup lengkap dan jelas untuk
dijadikan pedoman pelaksanaan tugas-tugas kebendaharaan oleh Bendahara SKPD; (b)
Beragamnya SDM dan kemampuan Bendahara dalam memahami aturan terkait pengelolaan
keuangan, mengakibatkan perlunya penentuan bentuk pembinaan yang tepat disesuaikan
dengan kebutuhan dan kondisi di lapangan; (c) Upaya peningkatan kompetensi dan
pengembangan SDM Bendahara yang diwujudkan dengan pelaksanaan bimtek/sosialisasi
dianggap sudah cukup baik, tetapi perlu diperpanjang waktu pelaksanaannya agar materi
yang disampaikan lebih komprehensif; (d) Sebagian besar Bendahara mengharapkan
adanya pendampingan secara personal yang dilakukan oleh personil/tim dari Bidang. (e)
Perbendaharaan dengan cara mendatangi SKPD tempat Bendahara bertugas. Pembinaan
dilakukan terkait dengan monitoring dan evaluasi penatausahaan keuangan yang sifatnya
lebih spesifik dan konkrit.
2. Strategi komunikasi efektif yang dapat diterapkan dalam pelaksanaan Pembinaan
Bendahara adalah sebagai berikut: (a) Monitoring, evaluasi, dan pendampingan yang
dilakukan secara langsung oleh personil/Tim dari Bidang Perbendaharaan turun ke SKPDSKPD tertentu yang dianggap perlu untuk dilakukan pendampingan secara periodik,
dan/atau memberikan pendampingan secara personal kepada Bendahara terkait
pelaksanaan tugas-tugas kebendaharaan sehari-hari; (b) Membuka kesempatan selebarlebarnya kepada seluruh Bendahara untuk mengonsultasikan permasalahan yang dihadapi
agar segera ditemukan pemecahan/solusinya, baik datang secara langsung ke kantor
BPPKA maupun melalui media komunikasi elektronik dan/atau media sosial; (c) Membuat
slogan “Perbend Sahabat SKPD”, agar Bendahara merasa nyaman untuk datang kekantor
BPPKA maupun berkonsultasi melalui media komunikasi lainnya; (d) Mengoptimalkan durasi
waktu pelaksanaan sosialisasi/bimtek yang dianggap terlalu singkat, dan lebih banyak
menyediakan ruang diskusi dan tanya jawab secara langsung; (e) Memanfaatkan media
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komunikasi elektronik dan jejaring media sosial sebagai sarana komunikasi yang cepat dan
efisien antara BPPKA dengan seluruh Bendahara (Personal chat, e-mail, Whatsapp Group,
dan lain-lain); (f) Memberikan penghargaan bagi Bendahara yang tertib dalam
menyampaikan Laporan bulanan secara tepat waktu, diantaranya adalah: Penyampaian
Laporan SPJ Fungsional; dan Penyampaian Laporan Data Transaksi Harian. (g) Memberikan
sanksi kepada Organisasi Perangkat Daerah jika bendahara pada Organisasi Perangkat
Daerah tersebut tidak/ terlambat dalam menyampaikan Laporan Bulanan, yaitu berupa: (1)
Teguran Secara tertulis; (2) Penundaan pencairan Tambahan Penghasilan PNS; dan/atau
(3) Penundaan proses pencairan dana kegiatan dari organisasi Perangkat Daerah yang
bersangkutan.
Saran dan masukan yang dapat Penulis sampaikan dari hasil penelitian ini adalah: (1)
Strategi komunikasi yang saat ini telah dilakukan perlu ditingkatkan dengan membangun
intensitas dan jejaring komunikasi dari berbagai media yang mudah dimanfaatkan oleh pelaku
pembinaan dan para Bendahara, terutama media komunikasi elektronik dan media sosial; (2)
Bagi personil BPPKA yang bertindak sebagai pelaksana pembinaan juga dituntut untuk
meningkatkan kapasitas dan kompetensi di bidang pengelolaan keuangan, diantaranya adalah
keikutsertaan dalam acara pendidikan dan pelatihan khusus, hal tersebut sangat diperlukan
untuk mengimbangi terbitnya regulasi dari Pemerintah Pusat yang berkembang cukup dinamis.
(3) Mengembangkan layanan konsultasi/pembinaan dengan memanfaatkan teknologi yang juga
berkembang cukup dinamis saat ini, yaitu penyediaan aplikasi layanan e-clinic yang bisa
diunduh oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan informasi terkait pengelolaan keuangan
daerah.
Dalam penelitian ini terdapat beberapa kelemahan dan keterbatasan yang ditemui
oleh Penulis, diantaranya yaitu: (1) Beberapa informan merasa segan/malu dan kurang
terbuka dalam memberikan penjelasan, sehingga Penulis kesulitan menggali lebih dalam lagi
informasi yang diperlukan; (2) Subyektivitas dari informan terkait dengan pemahaman atas
ketentuan pengelolaan keuangan daerah yang berbeda-beda dapat mengakibatkan hasil
penelitian ini rentan terhadap biasnya jawaban/ pendapat informan. Selain itu, keterbatasan
juga ada pada subyektivitas peneliti terhadap interpretasi pada maksud yang sebenarnya
hendak disampaikan oleh informan dalam wawancara sehingga kecenderungan untuk bias
masih tetap ada.
Untuk mengurangi potensi bias tersebut maka dilakukan proses triangulasi, yaitu
Triangulasi Sumber dan Triangulasi Metode. Triangulasi Sumber dilakukan dengan cara
konfirmasi dan/atau cross check informasi/data dengan fakta dari informan yang berbeda,
dan dari hasil penelitian lainnya. Sedangkan Triangulasi Metode dilakukan dengan cara
menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan data, yaitu wawancara dan observasi.
Terbatasnya waktu penelitian yang mengakibatkan sempitnya waktu implementasi dan evaluasi
terhadap hasil penelitian.
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COPE Best Practice Guidelines for Journal Editors
Good Editors should:
(1)

General duties and responsibilities
• actively seek the views of authors, readers, reviewers and editorial board members about ways of improving their
journal’s processes
• encourage and be aware of research into peer review and ‘journalology’ and reassess journal processes in the light
of new findings
• work to persuade their publishers to provide them with appropriate resources, guidance from experts (e.g. designers,
lawyers) and adequate training to perform their role in a professional manner and raise the quality of their journal
• support initiatives designed to reduce academic misconduct
• support initiatives to educate researchers about publication ethics
• assess the effects of their journal policies on author and reviewer behaviour and revise policies, as required, to
encourage responsible behaviour and discourage misconduct
• ensure that any press releases issued by the journal reflect the message of the reported article and put it into context

(2)

Relations with readers
• ensure that all published reports of research have been reviewed by suitably qualified reviewers (e.g. including
statistical review where appropriate)
• ensure that non-peer-reviewed sections of their journal are clearly identified
• adopt processes that encourage accuracy, completeness and clarity of research reporting (e.g. technical editing, use
of CONSORT checklist for randomised trials1,2)
• consider developing a transparency policy to encourage maximum disclosure about the provenance of nonresearch articles3
• adopt authorship or contributorship systems that promote good practice (i.e. so that listings accurately reflect who
did the work)4 and discourage misconduct (e.g. ghost and guest authors)
• inform readers about steps taken to ensure that submissions from members of the journal’s staff or editorial board
receive an objective and unbiased evaluation

(3)

Relations with authors
• publish clear instructions in their journals about submission and what they expect from authors
• provide guidance about criteria for authorship and/or who should be listed as a contributor
• review author instructions regularly and provide links to relevant guidelines (e.g. ICMJE, COPE)
• require all contributors to disclose relevant competing interests and publish corrections if competing interests are
revealed after publication
• ensure that appropriate reviewers are selected for submissions (i.e. individuals who are able to judge the work and
are free from disqualifying competing interests)
• respect requests from authors that an individual should not review their submission, if these are well-reasoned.
• be guided by the COPE flowcharts in cases of suspected misconduct or disputed authorship
• publish details of how they handle cases of suspected misconduct (e.g. with links to the COPE flowcharts)

(4)

Relations with reviewers
• provide clear advice to reviewers (which should be straightforward and regularly updated)
• require reviewers to disclose any potential competing interests before agreeing to review a submission
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• encourage reviewers to comment on ethical questions and possible research misconduct raised by submissions,
(e.g. unethical research design, insufficient detail on patient consent or protection of research subjects, including
animals)
• encourage reviewers to ensure the originality of submissions and be alert to redundant publication and plagiarism
• consider providing reviewers with tools to detect related publications (e.g. links to cited references and
bibliographic searches)
• seek to acknowledge the contribution of reviewers to the journal
• encourage academic institutions to recognise peer-review activities as part of the scholarly process
• monitor the performance of peer reviewers and take steps to ensure this is of high quality
• develop and maintain a database of suitable reviewers, and update this on the basis of reviewer performance
• remove from the journal’s database  any reviewers who consistently produce discourteous, poor quality or late
reviews
• seek to add new reviewers to the database to replace those who have been removed (because of poor performance
or other reasons)
• ensure that the reviewer database reflects the academic community for their journal (e.g. by auditing the database
in terms of reviewer age, gender, location, etc.)
• use a wide range of sources (not just personal contacts) to identify potential new reviewers (e.g. author suggestions,
bibliographic databases)
• follow the COPE flowchart in cases of suspected reviewer misconduct
(5)

Relations with editorial board members
• identify suitably qualified editorial board members who can actively contribute to the development and good
management of the journal
• appoint editorial board members for a fixed term of office (e.g. three years)
• provide clear guidance to editorial board members about their expected functions and duties, these might include:
◊ acting as ambassadors for the journal
◊ supporting and promoting the journal
◊ seeking out the best authors and best work (e.g. from meeting abstracts) and actively encouraging submissions
◊ reviewing submissions to the journal
◊ accepting commissions to write editorials, reviews and commentaries on papers in their specialist area
◊ attending and contributing to editorial board meetings
• consult editorial board members regularly (at least once a year) to gauge their opinions about the running of the
journal, inform them of any changes to journal policies, and identify future challenges

(6)

Relations with journal owners and publishers
• establish mechanisms to handle disagreements between themselves and the journal owner/publisher with due process5
• have a written contract(s) setting out their relationship with the journal’s owner and/or publisher (the terms of this
contract should be in line with the COPE Code of Conduct)
• communicate regularly with their journal’s owners and publishers

(7)

Editorial and peer-review processes
• ensure that people involved with the editorial process (including themselves) receive adequate training and keep
abreast of the latest guidelines, recommendations and evidence about peer review and journal management
• keep informed about research into peer review and technological advances
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• adopt peer-review methods best suited for their journal and the research community it serves
• review peer-review practices periodically to see if improvement is possible
• refer troubling cases to COPE, especially when questions arise that are not addressed by the COPE flow charts, or
new types of publication misconduct are suspected
• consider appointing an ombudsperson to adjudicate in complaints that cannot be resolved internally
(8)

Quality assurance
• have systems in place to detect falsified data, e.g. manipulated photographic images or plagiarised text (either for
routine use or when suspicions are raised)
• base decisions about journal house style on relevant evidence of factors that raise the quality of reporting (e.g.
adopting structured abstracts, applying guidance such as CONSORT2) rather than simply on aesthetic grounds or
personal preference

(9)

Protecting individual data
• publish their policy on publishing individual data (e.g. identifiable patient details or images) and explain this clearly
to authors

(10) Encouraging academic integrity
• request evidence of ethical research approval for all relevant submissions and be prepared to question authors about
aspects such as how patient consent was obtained or what methods were employed to minimize animal suffering
• ensure that reports of clinical trials cite compliance with the Declaration of Helsinki6, Good Clinical Practice7 and
other relevant guidelines to safeguard participants
• ensure that reports of experiments on, or studies of, animals cite compliance with the US Department of Health
and Human Services Guide for the Care and Use of Laboratory Animals8 or other relevant guidelines
• consider appointing a journal ethics panel to advise on specific cases and review journal policies periodically
(11) Ensuring the integrity of the academic record
• take steps to reduce covert redundant publication, e.g. by requiring all clinical trials to be registered9
• ensure that published material is securely archived (e.g. via online permanent repositories, such as PubMed Central)10
• have systems in place to give authors the opportunity to make original research articles freely available
(12) Intellectual property
• adopt systems for detecting plagiarism (e.g. software, searching for similar titles) in submitted items (either routinely
or when suspicions are raised)
• support authors whose copyright has been breached or who have been the victims of plagiarism
• be prepared to defend authors’ rights and pursue offenders (e.g. by requesting retractions or removal of material
from websites) irrespective of whether their journal holds the copyright
(13) Commercial considerations
• have policies and systems in place to ensure that commercial considerations do not affect editorial decisions (e.g.
advertising departments should operate independently from editorial departments)
• publish a description of their journal’s income sources (e.g. the proportions received from display advertising,
reprint sales, special supplements, page charges, etc.)
• ensure that the peer-review process for sponsored supplements is the same as that used for the main journal
• ensure that items in sponsored supplements are accepted solely on the basis of academic merit and interest to
readers and is not influenced by commercial considerations
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(14) Conflicts of interest
• publish lists of relevant interests (financial, academic and other kinds) of all editorial staff and members of
editorial boards (which should be updated at least annually)
• adopt suitable policies for handling submissions from themselves, employees or members of the editorial board to
ensure unbiased review (and have these set out in writing)
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TEMPLATE ARTIKEL
JUDUL ARTIKEL ILMIAH
(EUPHEMIA UKURAN 9, BOLD, CENTRE, HURUF KAPITAL, SPASI 1)

Nama Penulis Pertama, Kedua, dan Seterusnya (Euphemia 9, Bold, spasi 1)
Afiliasi Penulis Pertama, Kedua, dan Seterusnya (Program Studi, Fakultas, Universitas)
Alamat e-mail Penulis Pertama, Kedua, dan Seterusnya (Euphemia 8, spasi 1)

Abstrak:
Judul dalam bahasa Indonesia atau Inggris, dirumuskan dengan singkat dan jelas, tidak lebih dari 10 kata,
ditulis dengan huruf Euphemia, ukuran 9, tebal 1 spasi, margin tengah, huruf kapital dan kurang dari 12
kata. Topik diangkat atau merupakan hasil penelitian. Nama penulis semua tanpa gelar, ditulis dengan
huruf Euphemia, ukuran 9 pts, bold, margin tengah. Nama lembaga pada baris kedua sesuai urutan
lembaga penulis, ditulis dengan huruf Euphemia, ukuran 8, margin tengah. Alamat email penulis pada baris
ketiga. Jika ada penulis kedua dan seterusnya, penulisan identitas sama dengan penulis pertama. Untuk
bahasa Inggris tulisan dicetak miring. Naskah Abstrak ditulis dengan huruf Euphemia, ukuran 9, 1 spasi
dengan jumlah 100-150 kata berisi tujuan, metoda dan hasil penelitian. Untuk abstrak dalam bahasa
inggris ditulis italic. Kata kunci ditulis dengan huruf Euphemia, ukuran 9 pts, dibawah naskah abstrak.
Tulisan kata kunci ditulis tebal.
Kata kunci: kata kunci 1, kata kunci 2, dst
PENDAHULUAN
Artikel Ilmiah ditulis dengan format 1 kolom. Pendahuluan perlu diberi judul, ditulis dengan huruf
Euphemia, ukuran 9. Pendahuluan berisi latar belakang permasalahan yang didukung oleh konsep, teori
dan hasil-hasil penelitian dari sumber-sumber pustaka yang relevan dan mutakhir. Diakhir pendahuluan
disebutkan tujuan penulisan artikel atau penelitian secara jelas.
METODE PENELITIAN
Metode berisi jenis metode atau jenis pendekatan yang digunakan, uraian data kualitatif dan/atau
kuantitatif, prosedur pengumpulan data, dan prosedur analisis data.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil berisi jawaban dari permasalahan penelitian secara kuantitatif dan/atau kualitatif secara
jelas, tepat dan lengkap yang dapat menggunakan informasi dalam bentuk gambar/grafik/tabel/uraian
secara aktual.
Pembahasan berisi ringkasan hasil penelitiannya, keterkaitan dengan konsep atau teori dan hasil
penelitian lain yang relevan, interpretasi temuan, keterbatasan penelitian, serta implikasinya terhadap
perkembangan konsep atau keilmuan.

Penulisan Tabel dan Gambar
Tabel
Untuk format penulisan Tabel, judul Tabel berada di atas Tabel dan diberi nomor sesuai urutan
tabel, seperti contoh di bawah ini:
Tabel. 1 Hasil Analisis Regresi Linier berganda
Model
Constanta
X1
X2
X3
X4

Unstandardize
β
0,092
0,003
0,003
-1,122
-0,012

t

Sig

F

Sig

0,116
1,053
0,430
-3,009
-0,204

0,908
0,293
0,668
0,003
0,838

2,721

0,03

Keterangan

Tidak Signifikan
Tidak Signifikan
Signifikan
Tidak Signifikan

Judul Tabel dan nomor tabel ditulis dengan huruf Euphemia, ukuran 9 pts, margin tengah, Tulisan
dalam tabel ditulis dengan huruf Euphemia, ukuran 9 pts, spasi 1. Baris pertama pada tabel (judul kolom)
dicetak tebal.
Gambar
Untuk format pencantuman Gambar, judul gambar berada di bawah gambar dan diberi nomor
sesuai urutan gambar, seperti contoh di bawah ini:

Sumber: Lampiran, output pengolahan SPSS 23
Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Judul Gambar dan nomor gambar ditulis dengan huruf Euphemia, ukuran 9 pts, margin tengah.

KESIMPULAN
Kesimpulan berisi rangkuman jawaban atas permasalahan penelitian yang merupakan sumbangan
terhadap perkembangan keilmuan.
DAFTAR PUSTAKA
Daftar pustaka berisi rujukan yang digunakan hanya dalam penulisan artikel ini. Format penulisan
sebagai berikut:
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Penerbit Universitas Diponegoro
Gujarati, Damodar. (2003). Basic Econometrics. Fourth Edition. New York: MC. Graw-Hill Inc.

Kusumawardhani, Indra. (2012). Pengaruh Corporate Governance, Struktur Kepemilikan, Dan Ukuran
Perusahaan Terhadap Manajemen Laba. Jurnal Akuntansi dan Sistem Teknologi
Informasi. Vol. 9 No. 1. pp. 41-54.
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