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ABSTRACT 

PERFORMANCE APPRAISAL, COMPENSATION, CARIER, AND 

TRAINNING  AFFECTING  EMPLOYEE’S PERFORMANCE AT  PT 

ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDARA SELAPARANG MATARAM 

 

 Employee’s performance is an organizational performance indicator in 

achieving its goal. The employee’s performance becomes importance factor for 

quality of customer services. As the customer evaluation in rendering of services, 

the company receiving value below average. Based on performance evaluation 

like the information service, employee’s courtesy, and airport services from year 

2007 until year 2009 get decreased . The employee’s performance to be studied in 

this research. The aim of this research to describe the affect of variable such as 

performance appraisal, compensation, career and trainning development, 

simultaneously and partially, and dominant variables affecting employees 

performance at PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Selaparang Mataram. 

 The object of this research is the employees performance of the company 

with consist of 70 employees, selected by proportional sampling. This research 

use quantitative statistical method using multiple regression analysis, consisting F 

test, t-test and standardized coefficient test.  

 The result of the research shows that variables such as performance 

appraisal, compensation, career and trainning development, simultaneously as 

well as partially significantly affecting employees performance at PT Angkasa 

Pura I (Persero) Bandara Selaparang Mataram.Variable career development has 

dominantly affected to the employees performance.  

 Based on conclusion, it is suggested to the management of  PT Angkasa 

Pura I (Persero) Bandara Selaparang Mataram. that more attention should be 

addresses to career development variable as an effort to improve employees 

performance as also for other variable. 

 

Key words: performance appraisal, compenzation, carier, tainning, and 

performance. 
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PENGARUH VARIABEL PENILAIAN KARYA 

PEGAWAI,PENGHASILAN,KARIR DAN PELATIHAN TERHADAP 

KINERJA PEGAWAI DI PT ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDARA 

SELAPARANG MATARAM 

 

1. Latar Belakang 

 

Berhasil atau tidaknya perusahaan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan 

sebelumnya sangat tergantung pada kemampuan sumber daya manusianya 

(pegawai) dalam menjalankan tugas atau pekerjaan yang diberikan kepadanya. 

Untuk itu perusahaan dituntut untuk lebih peduli dan lebih focus terhadap 

keberadaan sumber daya manusianya demi meningkatkan kelancaran jalannya 

suatu perusahaan. 

Kinerja merupakan tolok ukur untuk menentukan sukses tidaknya suatu 

pekerjaan, untuk mencapai kinerja yang tinggi,  maka ada beberapa macam cara 

yang bisa digunakan oleh organisasi diantaranya melalui sistem dan metode kerja. 

Namun demikian kinerja organisasi tidak hanya tergantung pada sistem dan 

metode kerja, modal yang besar, teknologi yang canggih saja, tetapi juga sangat 

tergantung pada kualitas SDM. Kinerja yang optimal, tidak terlepas dari peran 

manajer SDM dalam mengelola SDM secara maksimal dan seimbang dengan 

sistem, aturan, nilai yang ada di perusahaan, sehingga pegawai dalam 

menjalankan fungsi dan jabatannya benar-benar menyukai pekerjaannya dan 

memandang pekerjaannya bukan sebagai beban, melainkan sebagai suatu hal yang 

menyenangkan.  

Kinerja (performance) pegawai merupakan salah satu ukuran yang dapat 

dipakai dalam menentukan sukses atau tidaknya suatu pekerjaan baik ditinjau dari 

kuantitas, kualitas maupun ketepatan waktu.  Kinerja merupakan perwujudan 

kerja yang dilakukan oleh pegawai atau organisasi yang bersangkutan.    

Kinerja merupakan sarana penentu dalam mencapai tujuan organisasi, sehingga 

perlu ditingkatkan.  Namun demikian meningkatkan kinerja tidak mudah, sebab 

banyak variabel yang mempengaruhi tinggi rendahnya kinerja seseorang dalam 

melaksanakan pekerjaan. Alan Brace dalam Seri Manajemen Sumber Daya 

Manusia Kinerja (Timpe, 2000), menyatakan ada tujuh asumsi yang menghambat 

perbaikan kinerja, adapun ketujuh asumsi tersebut adalah sebagai berikut.  

1) Perbaikan-perbaikan kinerja yang paling signifikan berasal dari tindakan-

tindakan yang diarahkan ke orang-orang yang melakukan pekerjaan tersebut. 

Asumsi ini mengabaikan kenyataan bahwa mengelola pekerja ditempat kerja 

hanyalah satu aspek dari tanggung jawab manajer untuk mengelola kinerja. 

2) Pelatihan, reorganisasi, penetapan sasaran, dan dorongan positif adalah 

intervensi perbaikan kinerja yang efektif. 

Asumsi kedua ini, untuk mengatasi suatu masalah dengan melakukan sesuatu 

tanpa didahului dengan diagnosis. 

3) Orang-orang memahami apa yang diharapkan dari mereka ditempat kerja.  

Asumsi ketiga ini, dengan adanya uraian pekerjaan atau pedoman prosedur 

tentu saja tidak menjamin bahwa orang-orang mengetahui apa yang 

diharapkan dari mereka. Para pekerja mempunyai dua kebutuhan dasar dalam 
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bidang ini yaitu, pernyataan-pernyataan jelas tentang hasil-hasil yang 

diharapkan dari hasil mereka dan standar-standar sfesifik yang 

menggambarkan kualitas kinerja yang diharapkan dari setiap bidang hasil. 

4) Sistem penghargaan organisasi mendukung kinerja produktip berkualitas 

tinggi.  

Asumsi keempat ini dengan sistem penghargaan formal (gaji, promosi, dan 

tunjangan) biasanya memang mendukung kinerja yang dikehendaki 

organisasi, namun adanya akibat-akibat positif dan negatif informal mungkin 

juga mendukung kinerja yang tidak diharapkan. 

5) Penilaian kinerja tahunan memberikan umpan balik yang dibutuhkan pegawai 

untuk memperbaiki atau mempertahankan kinerja. 

Asumsi kelima ini dengan umpan balik atas hasil penilaian kinerja  betapapun 

bernilainya tidak cukup untuk memperbaiki kinerja, karena para pekerja 

disemua tingkat membutuhkan informasi yang jauh lebih sering yang  

diberikan secara formal dan informal tentang apa pekerjaan mereka dan 

bagaimana hasilnya. 

6) Tidak perlu memperhatikan bagian-bagian organisasi yang memenuhi atau 

melampaui sasaran-sasaran mereka. 

Asumsi yang keenam ini, para manajer yang bekerja dengan asumsi ini 

mungkin kehilangan peluang terbesar untuk memperbaiki kinerja didalam 

organisasinya. 

7) Unsur kunci dari perbaikan kinerja adalah motivasi yang sukar dipahami dan 

tak dapat diraba. 

Asumsi yang ketujuh ini dapat dijawab dengan ya dan tidak. 

Ya, motivasi adalah unsur kunci dalam usaha untuk meningkatkan kinerja. 

Tidak, motivasi tidak sulit dipahami dan bukan tidak dapat diraba seperti yang 

ditunjukan oleh serangkaian alternatif motivasi.                                                                                                                                                           

Rivai dan Basri (2005) menyatakan bahwa apabila pelatihan dan pendidikan 

yang dilakukan dengan teknik yang tepat akan meningkatkan pengetahuan dan 

keahlian kerja, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat dilakukan dengan lebih 

efisien dan efektif. Satu sisi karir yang mengarah pada kebijakan promosi dan 

sejenisnya akan memotivasi pegawai untuk meraihnya. Pengembangan SDM 

dalam membentuk kinerja pegawai melalui pembentukan kemampuan, motivasi 

dan bahkan peluang. Hal ini sesuai dengan faktor pembentuk kinerja, yaitu 

kemampuan, motivasi dan peluang.  

McCormick & Tiffin (1977) mengatakan bahwa sebagai penghargaan dan 

pemberian segenap hasil kerja atau performance pegawai kepada perusahaan, 

maka perusahaan memberikan balas jasa, imbalan jasa, penghargaan, penghasilan, 

compensation atau reward. 

Gomes (1999:) mendefinisikan prestasi kerja atau performance sebagai “...the 

record of outcomes produced on a specified job function or activity during a 

specified time periode (catatan outcome yang dihasilkan dari fungsi suatu 

pekerjaan tertentu atau kegiatan selama periode waktu tertentu). Berdasarkan 

definisi diatas, maka jelas semakin baik hasil kerja setiap pegawai akan 

memberikan hasil kerja yang tinggi secara menyeluruh pada organisasi. 
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PT Angkasa Pura I (Persero) sebagai perusahaan yang bergerak dibidang jasa 

kebandar udaraan yang mengelola 13 bandara diwilayah Indonesia Tengah dan 

Timur harus mampu secara cepat dan akurat mengantisipasi pertumbuhan dan 

peningkatan  aktivitas operasi penerbangan. 

PT Angkasa Pura I (Persero) dalam pengelolaan bandara dituntut untuk bergerak 

cepat dan akurat, untuk itu peran Sumber Daya Manusia yang handal dan 

kompeten mutlak diperlukan untuk keunggulan bersaing perusahaan, sehingga 

pengembangan kompetensi sumber daya manusia merupakan salah satu faktor 

kunci keberhasilan pencapaian visi dan misi perusahaan 

Sejalan dengan visi, misi dan strategi PT Angkasa Pura I (Persero) untuk 

menjadi perusahaan kelas dunia di bidang jasa kebandarudaraan, mengacu pada 

tujuh asumsi yang menghambat perbaikan kinerja yang dikemukakan oleh Alan 

Brache (Timpe, 2000) perusahaan memberikan perhatian khusus untuk 

meningkatkan kinerja sumber daya manusia yang dimiliki dengan menerapkan 

berbagai kebijakan internal perusahaan seperti kebijakan penilaian kinerja 

/performance Appraisal, penghasilan/compensation karir/career, dan 

pelatihan/training untuk dapat memberikan motivasi dalam meningkatkan kinerja 

sumber daya manusianya, untuk mencapai kinerja seperti tersebut perlu dukungan 

yang kuat dari para pegawai serta komitmen manajemen PT Angkasa Pura I 

(Persero) Bandara Selaparang Mataram. 

PT Angkasa Pura I (Persero) dalam rangka meningkatkan kinerja pegawainya 

dalam pencapaian visi dan misi perusahaan telah menerapkan sebuah sistem 

dengan menekankan pada variabel penilaian karya pegawai, penghasilan, karir, 

dan pelatihan.  

Berdasarkan atas wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan-

pertanyaan tertulis secara singkat berkaitan dengan kinerja dan variabel-variabel 

yang mempengaruhinya, terhadap beberapa pegawai, informasi yang didapatkan 

bahwa perusahaan dalam menerapkan kebijakan personalia belum diterapkan 

dengan baik, seperti : 1) Dalam penilaian prestasi kerja, pegawai tidak pernah 

mendapat umpan balik atas kinerjanya, sehingga mereka tidak dapat menunjukkan 

prestasinya yang optimal, dan pegawai tidak tahu hasil dari penilaian kinerja 

tersebut yang menginformasikan tentang kekurangan dan kebaikannya dalam 

melaksanakan pekerjaannya. 2) Tunjangan yang diberikan tidak sesuai dengan 

prestasi yang dicapai, dan tidak pernah mendapat pujian dan penghargaan atas 

keberhasilan mengerjakan suatu tugas. 3) Promosi sering terjadi tidak didasarkan 

atas prestasi, sehingga pegawai tidak termotivasi untuk berprestasi. 4) Pelatihan-

pelatihan yang telah dilaksanakan sering tidak sesuai dengan kebutuhan para 

pegawai yang ikut pelatihan, sehingga pegawai yang telah mengikuti pelatihan 

hasilnya tidak dapat mendukung tercapainya kinerja yang lebih baik. Disamping 

temuan awal yang diperoleh, berikut data diperoleh dari perusahaan sebagai 

berikut: 
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Tabel 1.1 

Laporan Laba Rugi PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Selaparang 

Tahun 2005 s/d 2008 

NO URAIAN 
TAHUN 

2005 (Rp.) 2006 (Rp.) 2007 (Rp.) 2008 (Rp.) 

1 

Pendapatan 

Operasi 

   

17,299,463,702  

   

22,735,942,124  
   

26,141,501,146  

   

30,439,190,806  

2 Beban Operasi 
   
20,557,236,936  

   
24,613,462,690  

   

26,592,348,291  

   

32,046,075,204  

3 

Laba (Rugi) 

Operasi (3,257,773,234) (1,877,520,566) (450,847,145) (1,606,884,398) 

4 
Pendapatan/(beban) 
Non Operasi (151,333,009) (1,455,643,093) (100,279,609) (28,697,285) 

  
LABA (RUGI) 

BERSIH (3,409,106,243) (3,333,163,659) (551,126,754) (1,635,581,683) 

Sumber : PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Selaparang Mataram  

               (data sekunder) 

Dari Tabel 1.1 menunjukkan perusahaan dalam pelolehan laba bersih dari tahun 

2005 sampai dengan tahun 2008 selalu menunjukkan minus, hal ini menunjukkan 

atau mengindikasikan,  kinerja perusahaan masih rendah. Berikut disajikan 

persentase penurunan kinerja dari tingkat pelayanan terhadap pelanggan bandara 

seperti pada Tabel 1.2.   

Tabel 1.2 

Persentase Penurunan Kinerja Pegawai 

Dari Tingkat PelayananTerhadap Pelanggan Bandara 

Di PT Angkasa Pura I (PERSERO) Bandara Selaparang ataram 

Tahun 2007 S/D 2009 

 
 

 

No 

 

Jenis 

Pelayanan 

Tingkat Pelayanan 

Kategori Baik 

Tingkat Pelayanan 

Kategori Cukup 

Tingkat Pelayanan 

Kategori Kurang 

2007 

(%) 

2008 

(%) 

2009 

(%) 

2007 

(%) 

2008 

(%) 

2009 

(%) 

2007 

(%) 

2008 

(%) 

2009 

(%) 

1 Pelayanan 

Informasi 

74 63,82 52,55 17,27 17,82 44,73 8,73 18,36 2,73 

2 Keramahan 

Petugas 

63,64 42,55 44 26,36 29,45 48,36 10 28 7,6 

3 Pelayanan 

Bandara 

68,55 55,45 40,18 23,27 22 54,73 8,18 22,55 5,09 

Sumber : PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Selaparang Mataram  

 

Berdasarkan Tabel 1.2 dapat dijelaskan, terdapat indikasi penurunan kinerja 

pegawai PT Angkasa Pura I (Persero) Bandara Selaparang Mataram dari sisi 

pelayanan terhadap konsumen selama 3 tahun terakhir, sebagai berikut . 

1) Persentase penurunan tingkat pelayanan informasi tahun 2007 dengan kategori 

pelayanan baik 74 persen menurun menjadi 52,55 persen pada tahun 2009 dan 

tingkat pelayanan dengan kategori cukup 17,27 persen meningkat menjadi 

44,73 persen pada tahun 2009. 



6 

2) Persentase penurunan tingkat keramahan petugas bandara tahun 2007 dengan 

kategori pelayanan baik 63,64 persen menurun menjadi 44 persen pada tahun 

2009 dan tingkat pelayanan dengan kategori cukup 26,36 persen meningkat 

menjadi 48,36 persen pada tahun 2009. 

3) Persentase penurunan tingkat pelayanan bandara tahun 2007 dengan kategori 

pelayanan baik 68,55 persen menurun menjadi 40,18 persen pada tahun 2009 

dan tingkat pelayanan dengan kategori cukup 23,27 persen meningkat menjadi 

54,73 persen pada tahun 2009. 

Dengan pertimbangan-pertimbangan kondisi tersebut di atas, PT Angkasa 

Pura I (Persero) Bandara Selaparang Mataram, menarik untuk dipilih sebagai 

obyek penelitian dengan fokus pada variabel penilaian karya pegawai, 

penghasilan, karir dan pelatihan yang mempengaruhi kinerja pegawai di PT 

Angkasa Pura I (Persero) Bandara Selaparang Mataram. 

 

2. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan atas masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah: sebagai berikut. 

1).Untuk mengetahui apakah penilaian karya pegawai (Performance Appraisal), 

penghasilan(Compensation), karir (Career) dan pelatihan (Training) baik secara 

simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai PT 

Angkasa Pura I (Persero) Bandara Selaparang Mataram. 

2).Untuk mengetahui variabel mana diantara penilaian karya pegawai 

(Performance Appraisal), penghasilan (Compensation), karir (Career) dan 

pelatihan (Training) yang berpengaruh dominan terhadap kinerja pegawai di PT 

Angkasa Pura I (Persero) Bandara Selaparang Mataram. 

 

3. .  Kajian Pustaka 

1)  Pengertian kinerja 

Pengertian kinerja atau prestasi kerja diberi batasan oleh Bambang Kusriyanto 

(Mangkunegara, 2006) sebagai “perbandingan hasil yang dicapai dengan peran 

serta tenaga kerja persatuan waktu (lazimnya per jam)”. Sedangkan Gomes dalam 

Mangkunegara (2006) mengemukakan bahwa kinerja sebagai “ungkapan seperti 

output, efisiensi serta efektifitas sering dihubungkan dengan produktifitas”. 

Menurut Bernadin dan Russel (Tika, 2006) kinerja adalah pencatatan hasil-hasil 

yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan atau kegiatan tertentu selama kurun 

waktu tertentu. Ruky (2001) menyatakan bahwa kinerja atau performance adalah 

“performance is defined as the record of outcomes produced on a specified job 

function or activity during a specified time priod (prestasi kerja adalah catatan 

tentang hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan tertentu atau 

kegiatan tertentu salama kurun waktu tertentu)”. 

James F. .Bolt dan Geary A. Rummler (Timpe,2000) artikel yang berjudul 

“Cara Menutup Kesenjangan dalam Manusia. 

Hanya terdapat sedikit harapan tentang terobosan ajaib dalam motivasi 

manusia yang akan memberi kita generasi-generasi pekerja super yang 

mempunyai rantai kinerja yang salah. Menghadapi hal ini, kita sebaiknya 

menghadapi realitas dan kerja keras dalam mengelola kinerja. 
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Orang akan bekerja efektif dalam keadaan : 

(1) Tugas atau pekerjaan jelas.  

(2) Mereka mengetahui apa yang diharapkan dari mereka. 

(3) Sumberdaya yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan mudah diperoleh, 

termasuk informasi, waktu, uang, dan peralatan yang tepat. 

(4) Individu mempunyai kapasitas, keterampilan, dan pengetahuan yang 

dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan tersebut. 

(5) Individu sering menerima umpan balik tentang seberapa baik dia bekerja 

dibandingkan dengan harapan-harapan kerja. 

(6) Individu merasa puas dengan konsekuensi atau penghargaan yang mengikuti 

keberhasilan pelaksanaan tugas. 

 Sebagai kesimpulan, manajemen harus melihat rantai kinerja yang 

diperlukan untuk mendukung perubahan.  

2)   Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

 Kinerja setiap orang dipengaruhi oleh banyak faktor yang dapat 

digolongkan pada tiga kelompok yaitu sebagai berikut. 

(1) Kompetensi individu, adalah kemampuan dan keterampilan melakukan 

kerja.Kompetensi individu dipengaruhi oleh (a) kemampuan dan 

keterampilan kerja yang meliputi kebugaran fisik, kesehatan jiwa, pendidikan, 

akumulasi pelatihan dan pengalaman kerjanya (b) motivasi dan etos kerja 

yang meliputi latar belakang keluarga,  lingkungan masyarakat, budaya dan 

nilai agama yang dianutnya. 

(2) Dukungan organisasi, dalam bentuk pengorganisasian, penyediaan sarana dan 

prasarana kerja, pemilihan teknologi,  kenyamanan lingkungan kerja, kondisi 

dan syarat kerja. 

(3) Dukungan manajemen, kinerja karyawan sangat penting  pada kemampuan 

manajerial pimpinan, baik dengan membangun system kerja yang aman dan 

harmonis maupun dengan mengembangkan kompetensi karyawan, 

menumbuhkan motivasi dan memobilisasi seluruh karyawan untuk bekerja 

secara optimal. 

       Wungu Jiwo dan Hartanto (2003) mengemukakan bahwa dalam mengelola 

kinerja akan ditentukan oleh variabel-variabel sebagai berikut:  penilaian karya 

pegawai (Performance Appraisal), penghasilan (Compensation), karir (Career), 

dan pelatihan (Training) 

Keragaman variabel yang dapat mempengaruhi kinerja, namun dalam penelitian 

ini variabel-variabel yang mempengaruhi kinerja pegawai di PT Angkasa Pura I 

(Persero) Bandara Selaparang Mataram, mengacu pada yang dikemukakan oleh 

Alan Brache, Wungu Jiwo dan hasil wawancara yang di lakukan adalah; variabel 

penilaian karya pegawai (Performance Appraisal), penghasilan (Compensation), 

karir (Career), dan pelatihan (Training) 

 Orpa Sayori (2001), Tesis yang berjudul “Pengaruh Performance Appraisal 

Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Karya Niaga Bersama Malang. Penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui gambaran pelaksanaan Performance Appraisal 

yang ditunjukkan oleh variabel-variabel metode penilaian, faktor yang dinilai, 

pejabat penilai, dan waktu penilaian.  
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 Fathurrahman (2008) melakukan penelitian analisis beberapa faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten 

Lombok Barat, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui signifikansi pengaruh 

dari faktor-faktor motivasi,kemampuan dan kesempatan kerja baik secara parsial 

maupun simultan terhadap kinerja serta menganalisis faktor yang berpengaruh 

dominan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga variabel secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan variabel kemampuan yang 

berpengaruh dominan terhadap kinerja. 

Penelitian oleh Sujawan (2002) dengan judul " Analisis beberapa faktor 

yang mempengaruhi kinerja karyawan pada Perusahaan Air Minum Kabupaten 

Gianyar". Faktor pendidikan, pelatihan, motivasi dan kepuasan kerja secara 

bersama-sama mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di 

PDAM Kabupaten Gianyar. Hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa faktor 

pelatihan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap kinerja karyawan di 

PDAM Gianyar.  

Syarifudin (2005), melakukan kajian tentang analisis faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja pegawai Dinas Transmigrasi Provinsi Nusa Tenggara 

Barat. Tujuan penelitian untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh 

dominan terhadap kinerja pegawai, dengan metode penelitian menggunakan 

sensus dan teknik analisa data menggunakan analisa kualitatif yaitu analisa faktor. 

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa terdapat 6 faktor yang memiliki eigen 

value  dengan loading faktor lebih besar dari 16 faktor lainnya yaitu : efektifitas 

kordinasi dan komunikasi, kerjasama antar pegawai, kesesuaian penghasilan, 

masa kerja, kebanggaan pegawai dan mendapatkan penghasilan. 

Martajaya (2005) melakukan penelitian mengenai analisis faktor-faktor 

motivasi terhadap kinerja pegawai pada Dinas-Dinas di Kabupaten Lombok Barat, 

pengukuran variabel menggunakan pendapat Keith Davis (1985) yaitu faktor 

motivasi yang terdiri dari sikap, dan situasi kerja, faktor kemampuan terdiri dari 

pengetahuan dan keterampilan terhadap kinerja pegawai. Dari hasil analisa 

ditemukan bahwa faktor kemampuan berpengaruh paling besar dan signifikan 

terhadap kinerja pegawai. 

Ismail (2005) penelitian dengan judul “The Influences of Capital on The 

Performance of The Telekom Malaysia (Case Study)”. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui pengaruh kemampuan intelektual terhadap kinerja di 

telekom Malaysia. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis faktor, 

ANOVA test, analisis regresi, analisis Path, dan narrative passages. Penelitian ini 

mengindikasikan pengaruh signifikan positif antara kemampuan intlektual 

terhadap kinerja. 

Steiner (1994) penelitian dengan judul “Faktor Affecting Supervisor’sUse Of 

Disciplinary Action Following Poor Performance” Salah satu aspek tugas 

supervisor berhubungan dengan rendahnya kinerja bawahan. Supervisor mungkin 

melakukan tindakan disiplin, seperti pemberian peringatan atau pemecatan 

karyawan, dalam usaha meperbaiki perilaku yang tidak di inginkan. Dalam 

penelitian ini yang dianalisis adalah hubungan antara atribut supervisor, seringnya 

kejadian, sejarah pekerjaan bawahan, keinginan supervisor, dan pentingnya 

tindakan disiplin dianalisis sebagai akibat lemahnya kinerja. 
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Varma (2007) penelitian yang berjudul “Psychological Climate and Individual 

Performance in India”. Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan 

antara lingkungan psikologi terhadap kinerja karyawan di India dengan perilaku 

organisasi (Organization Citizenship Behavior) dan kepuasan kerja sebagai 

variabel perantara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi individu 

terhadap perilaku organisasi dan kepuasan kerja. Selanjutnya perilaku organisasi 

dan kepuasan kerja mempunyai pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. 

3)  Penilaian Karya Pegawai 
 Penilaian karya pegawai didefinisikan sebagai proses sistematik untuk 

menilai segenap perilaku kerja pegawai dalam kurun waktu kerja tertentu yang 

akan menjadi dasar penetapan kebijakan personalia dan pengembangan pegawai. 

Tujuan penilaian karya pegawai pada hakekatnya terdapat dua tujuan utama dari 

kegiatan penilaian karya pegawai, yakni untuk kepentingan administratif serta 

dalam rangka peningkatan kinerja pegawai (McCormick  & Tiffin; 1977), selaras 

dengan definisi penilaian karya pegawai, maka dapat dimodifikasi menjadi untuk 

kepentingan administrasi personalia serta pengembangan pegawai sebagai berikut  

(1) Penilaian karya pegawai untuk tujuan administrasi personalia, karena hasil 

penilaian karya pegawai akan menjadi dasar untuk : 

(a) Penetapan naik atau turunnya penghasilan pegawai 

(b) Penetapan kepesertaan pelatihan pegawai 

(c) Penetapan jenjang karir jabatan pegawai dalam wujudnya sebagai 

promosi,rotasi atau demosi jabatan 

(d) Sebagai dasar untuk mengevaluasi kinerja dan produktifitas organisasi 

dan unit kerja pada umumnya serta individu-individu pegawai dalam 

setiap jabatan mereka khususnya. 

(2) Penilaian karya pegawai untuk tujuan pengembangan diri pegawai adalah 

meliputi hal-hal sebagai berikut. 

(a) Sebagai dasar untuk mengidentifikasikan kelebihan atau kekurangan 

pegawai sehingga dapat menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam 

melibatkan pegawai dalam program-program pengembangan pegawai. 

(b) Sebagai alat untuk memperbaiki atau mengembangkan kecakapan 

kerja serta meningkatkan motivasi kerja pegawai melalui proses 

supervisi atau bimbingan oleh para atasannya secara periodik. 

(c) Sebagai alat untuk mendorong atau membiasakan para atasannya atau 

pejabat penilai dalam mengamati perilaku kerja pegawai secara 

keseluruhan sehingga diketahui minat-minat,kemampuan-

kemampuan,serta kebutuhan-kebutuhan pegawai. 

4) Faktor yang dinilai 

Untuk menetapkan faktor-faktor apa saja yang dinilai adalah merupakan hal yang 

prinsip harus dipertimbangkan oleh manajemen agar penilaian bisa obyektip dan 

adil. Faktor yang digunakan untuk penilaian mestilah terkait dengan pekerjaan 

seperti inisiatif, loyalitas, kepatuhan, tanggung jawab, dan kerja sama. Dalam 

menetapkan faktor-faktor yang dinilai harus memperhatikan jenis pekerjaan yang 

dinilai, sehingga tujuan penilaian mendapat perhatian, dan faktor-faktor yang 

dinilai adalah obyektif. 
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5) Pejabat penilai. 

Mengenai siapa yang seharusnya menilai, adalah merupakan pertanyaan 

yang penting, meskipun penilaian yang dilakukan supervisor atau atasan 

merupakan pendekatan yang umum diterapkan. Pada dasarnya ada beberapa 

pilihan yang bisa dihandalkan yaitu: atasan langsung, penilai atau panitia 

pengharkatan, teman sekerja, pekerja menilai sendiri bersama atasan langsung 

(Dessler 1997).Siapapun yang menilai, dalam penilaian penilai harus memiliki 

kemampuan untuk menilai dan memiliki tingkat obyektifitas. 

5) Waktu Penilaian. 

Untuk melaksanakan penilaian kinerja tergantung pada pertimbangan 

praktis dan jenis pekerjaan yang tengah dievaluasi. Penilaian yang dilakukan 

secara kontinyu adalah menguntungkan guna memperbaiki kekurangan kinerja 

pegawai. Simamora berpendapat bahwa waktu penilaian kinerja tergantung pada 

pertimbangan praktis dan juga tipe pegawai yang tengah dievaluasi. Penilaian 

yang dilaksanakan secara kontinyu dengan waktu yang semakin pendek,  dan 

tersedianya waktu untuk pegawai berkonsultasi dengan penilai, adalah 

menguntungkan, karena segera dapat memberikan umpan balik atas kinerja yang 

dicapai.  

6) Penghasilan (Compensation) 

  Flippo (1984) mendefinisikan 3 (tiga) tujuan dalam pemberian 

penghasilan pegawai yaitu sebagai berikut. 

(1) Untuk menarik dan mendapatkan pegawai yang berkemampuan. 

(2) Untuk memotivasi pegawai  agar dapat menampilkan prestasi kerja 

terbaiknya 

(3) Untuk mempertahankan pegawai agar tetap bekerja di perusahaan sampai 

kurun waktu lama. 

Penghasilan pegawai dapat berupa: 

(1) gaji 

 Gaji atau salary adalah komponen imbalan jasa atau penghasilan yang 

pemberiannya didasarkan pada berat ringannya tugas jabatan yang diduduki 

oleh pegawai, gaji merupakan komponen penghasilan utama yang langsung 

berkaitan dengan jabatan atau direct compensation dan dalam penentuan berat 

ringannya tugas jabatan di lingkup perusahaan memerlukan kajian mendalam 

melalui kegiatan penilaian jabatan (job evaluation) 

(1) tunjangan 

 Tunjangan atau fringe and benefit adalah komponen imbalan jasa atau 

penghasilan yang tidak terkait langsung dengan berat ringannya tugas jabatan 

dan prestasi kerja pegawai. Pemberian tunjangan pada umumnya terkait 

dengan upaya perusahaan untuk memenuhi kebutuhan pegawainya akan rasa 

aman, sebagai bentuk pelayanan kepada pegawai,serta menunjukan tanggung 

jawab sosial perusahaan  kepada pegawainya. 

7)  Karir 

Karir (career) merupakan urutan dari kegiatan-kegiatan dan perilaku-

perilaku yang terkait dengan kerja dan sikap, nilai dan aspirasi yang terkait 

sepanjang masa hidup seseorang. Karir dapat dipandang dari fokus internal dan 

eksternal. Fokus internal menunjukkan cara seseorang memandang karirnya, 
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sedangkan fokus eksternal menunjukkan rangkaian kedudukan yang secara aktual 

diduduki oleh seorang pekerja (Gomes, 1999). 

8) Pelatihan  

 Wungu Jiwo dan Hartanto  (2003) mendefinisikan pelatihan pegawai atau 

training sebagai upaya perusahaan untuk meningkatkan segenap pengetahuan 

(knowledge), keterampilan (skill) dan sikap-sikap kerja (attitudes) para pegawai 

melalui proses belajar agar optimal dalam menjalankan fungsi dan tugas-tugas 

jabatannya. 

 (Gomes, 1999) Pelatihan merupakan “setiap usaha untuk memperbaiki 

performansi pekerja pada suatu pekerjaan tertentu yang sedang menjadi 

tanggungjawabnya atau satu pekerjaan yang ada kaitanya dengan pekerjaannya”. 

Dalam pelaksanaan pelatihan itu sendiri dimiliki unsur pengalaman belajar dan 

upaya penyesuaian dengan kebutuhan karyawan dalam pelaksanaan pekerjaan. 

 Pengertian yang memberikan makna pelatihan bukan hanya untuk efisiensi 

dan efektivitas kerja secara teknis diberikan oleh Mangkunegara (2006), yaitu 

“istilah-istilah yang berhubungan dengan usaha-usaha berencana, yang 

diselenggarakan untuk mencapai penguasaan skill, pengetahuan dan sikap-sikap 

pegawai atau anggota organisasi”. Sikap bukan menunjukkan hasil dari pelatihan 

yang berhubungan dengan pekerjaan teknis, tetapi lebih pada aspek psikologis.  

Metode pelatihan yang berhasil pada pelatihan tertentu belum tentu berhasil pada 

kasus pelatihan lainnya. Untuk itu, metode pelatihan yang diterapkan harus 

menjadi pemikiran yang mendasar, sehingga dana yang dikeluarkan oleh 

perusahaan mempunyai manfaat yang optimal. 

 

4.  Hipotesis 

Hipotesis merupakan suatu kesimpulan sementara yang kebenarannya masih 

perlu dibuktikan agar bisa diterima secara operasional. Berdasarkan permasalahan 

dan landasan teori yang telah diuraikan sebelumnya, maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Penilaian karya pegawai, penghasilan, karir dan pelatihan secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di PT. Angkasa Pura I 

(Persero) Bandar Udara Selaparang Mataram. 

2) Penilaian karya pegawai, penghasilan, karir dan pelatihan secara parsial 

berpengaruh signifikan dan positif terhadap kinerja pegawai di PT. 

Angkasa Pura I (Persero) Bandar Udara Selaparang Mataram 

5.  Identifikasi variabel penelitian 

Berdasarkan pokok masalah dan hipotesis yang diajukan, variabel-variabel 

dalam analisis ini dapat diidentifikasikan secara garis besar adalah sebagai  

berikut : 

1) Variabel bebas (Xi) terdiri atas : 

(1) Penilaian karya pegawai (X1) 

(2) Penghasilan (X2) 

(3) Karir (X3) 
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(4) Pelatihan (X4) 

2) Variabel tergantung (Y) yaitu,  kinerja pegawai. 

6. Definisi operasional variabel 

 Definisi operasional untuk variabel yang digunakan dalam penelitian ini, 

sebagai berikut . 

1) Penilaian karya pegawai (X1) 

 Penilaian karya pegawai  adalah penilaian terhadap perilaku kerja pegawai dalam 

kurun waktu tertentu yang dijadikan dasar dalam penetapan kebijakan personalia 

dan pengembangan pegawai, yang indikator penilaiannya adalah sebagai berikut . 

(1) Metode penilaian kinerja (X1.1), adalah metode atau teknik dalam 

melakukan penilaian karya pegawai yang sesuai dan disepakati bersama 

oleh bawahan dan atasan serta manajemen, dalam penelitian ini diukur dari 

pendapat/penilaian responden tentang pemahaman terhadap metode atau 

teknik penilaian karya yang digunakan; 

(2) Faktor-faktor yang dinilai (X1.2), adalah unsur-unsur atau faktor-faktor 

yang digunakan oleh perusahaan untuk menilai kinerja pegawai dalam 

pelaksanaan tugas yang telah dikerjakan dalam kurun waktu tertentu 

adalah merupakan hal yang prinsip yang harus dipertimbangkan oleh 

pimpinan agar penilaian kinerja bisa obyektif dan adil, dalam penelitian ini 

diukur dari pendapat/penilaian responden tentang pemahaman terhadap 

faktor-faktor yang dinilai dalam pelaksanaan pekerjaan: 

(3) Pejabat penilai (X1.3), adalah mengenai siapa yang melakukan penilaian 

karya pegawai, apakah atasan langsung, penilaian diri atau teman sejawat, 

dalam penelitian ini diukur dari pendapat/penilaian responden tentang 

penilaian kinerja dilakukan oleh atasannya langsung 

(4) Waktu penilaian (X1.4), adalah waktu penilaian kinerja tergantung pada 

pertimbangan praktis dan tipe pegawai dan jenis pekerjaan yang tengah di 

evaluasi. Penilaian yang dilakukan secara kontinyu adalah menguntungkan 

guna mengoreksi kinerja pegawai dan memungkinkan untuk 

meningkatkan motivasi, dalam penelitian ini diukur dari 

pendapat/penilaian responden tentang waktu penilaian dilakukan satu kali 

setahun. 

2) Penghasilan (X2) merupakan balas jasa yang diberikan kepada pegawai yang  

dinilai dengan uang dan memiliki kecenderungan diberikan dengan tetap. 

Indikator penghasilan adalah; 

(1) Kecukupan  gaji untuk memenuhi kebutuhan hidup (X2.1), adalah imbalan 

yang diterima pegawai yang biasanya dalam bentuk uang atas pekerjaan 

yang dilakukan, dalam penelitian ini diukur dari penilaian responden 

tentang kecukupan gaji yang diterima setiap bulan untuk memenuhi 

kebutuhan hidup. 

(2) Kenaikan gaji berkala (X2.2), adalah kenaikan yang dilakukan secara 

berkala yang lazimnya diperoleh oleh seorang pegawai, dalam penelitian 

ini diukur dari penilaian responden tentang keteraturan kenaikan gaji 

berkala yang diterima. 



13 

(3) Kesesuaian tunjangan dengan pencapaian kinerja (X2.3), adalah imbalan 

yang berupa uang untuk meningkatkan kesejahtraan pegawai, seperti 

tunjangan keluarga, tunjangan hari raya, tunjangan perumahan, dan 

tunjangan pensiun, dalam penelitian ini diukur dari penilaian responden 

tentang kecukupan tunjangan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan 

hidup. 

(4) Kesesuaian insentif dengan prestasi kerja (X2.4), adalah imbalan dalam 

bentuk uang yang tujuannya untuk menambah semangat kerja pegawai, 

dalam penelitian ini diukur dari penilaian responden tentang kesesuaian 

jumlah insentif yang diterima dengan prestasi kerja.  

3) Karir (X3) 

            Karir adalah perkembangan jenjang jabatan yang diduduki oleh seorang 

pegawai. Semakin  tinggi menduduki jabatan yang ditempati seseorang, maka 

semakin baik  karir seseorang. Karir diukur dengan tingkat tantangan 

pekerjaan, tingkat motivasi dan peluang promosi. Adapun indikator dari 

variabel karir dalam penelitian ini di ukur dengan indikator sebagai berikut; 

(1) Kesesuaian jalur karir dengan kemampuan pegawai (X3.1), yaitu 

kesesuaian antara jalur karir dengan kemampuan, pengetahuan dan 

keterampilan yang dimiliki, dalam penelitian ini diukur dari 

pendapat/persepsi responden mengenai kesesuaian pengetahuan, 

kemampuan, dan keterampilan yang dimiliki dengan yang dibutuhkan 

pada jalur karir (jenjang jabatan) yang di ikuti; 

(2) Adanya pengembangan minat (X3.2), yaitu adanya pengembangan minat 

yang diberikan perusahaan untuk membantu karir mereka di masa yang 

akan datang, dalam penelitian ini diukur dari pendapat/persepsi responden 

mengenai pengembangan minat yang di ikuti dapat membantu dalam 

mencapai sasaran karir (posisi/jabatan) yang di inginkan; 

(3) Pelaksanaan yang adil (X3.3), yaitu keadilan perlakuan dalam berkarir 

yang juga mengandung makna adanya sebuah aturan yang jelas dan dapat 

dijadikan pegangan dalam memberikan kesempatan untuk berkarir tanpa 

membedakan satu sama lain, dalam penelitian ini diukur dari 

pendapat/persepsi responden mengenai ada atau tidaknya aturan yang 

memberikan kesempatan yang adil dan memiliki tingkat obyektivitas bagi 

semua pegawai untuk dikembangkan karirnya sesuai dengan kemampuan 

pegawai 

(4) Kepedulian atasan langsung (X3.4), yaitu keberadaan atasan langsung 

dalam membimbing dan mengarahkan pegawai dalam melaksanakan tugas 

sehari-hari, memberikan umpan balik tentang kelebihan dan kekurangan 

yang mereka miliki,  dalam penelitian ini diukur dari pendapat/persepsi 

responden mengenai atasannya langsung yang selalu membimbing dan 

mengarahkan pegawai dalam melaksanakan tugas sehari-hari, dan selalu 

memberikan umpan balik tentang ke lemahan dan kekurangannya untuk 

diperbaiki; 

(5) Kepuasan dalam karir (X3.5), yaitu tingkat kepuasan akan karir (jabatan) 

yang ingin dicapai, yang ditunjukan dengan sifat pekerjaan yang lebih 

menantang, lebih bergengsi, lebih besar wewenang dan tanggung 
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jawabnya, dan semakin besar pula penghasilannya, dalam penelitian ini 

diukur dari pendapat/persepsi responden mengenai sasaran karir yang 

ingin dicapai lebih menantang, lebih bergengsi, lebih besar wewenang dan 

tanggung jawabnya, dan lebih besar penghasilannya dari karir mereka 

sekarang. 

4) Pelatihan (X4) 

 Pendidikan dan pelatihan (X4) yaitu program peningkatan atau 

pengembangan sumber daya manusia secara berencana untuk meningkatkan 

pengetahuan dan keterampilan pegawai. Adapun indikator dari pendidikan dan 

pelatihan menurut Simamora (2004) adalah sebagai berikut: 

(1) Reaksi peserta terhadap pelaksanaan pelatihan (X4.1), adalah mengukur 

reaksi-reaksi peserta pelatihan yang biasanya berfokus pada subyek 

pelatihan seperti sikap instruktur terhadap peserta pelatihan, penguasaan 

materi dan sistematika penyajian materi oleh instruktur, dan ketepatan 

waktu dalam pelaksanaan pelatihan, pelaksanaan pelatihan, dalam 

penelitian ini di ukur dari persepsi/pendapat pegawai tentang sikap 

instruktur terhadap peserta pelatihan, penguasaan materi dan sistematika 

penyajian materi oleh instruktur, dan ketepatan waktu dalam pelaksanaan 

pelatihan;  

(2) Pemahaman materi pelatihan oleh peserta pelatihan (X4.2), yaitu 

mengindikasikan materi yang telah dipelajari, sejauh mana para peserta 

paham terhadap materi-materi yang telah disampaikan, nantinya dapat 

diketahui dengan melaksanakan pelatihan akan menambah keahlian dan 

pengetahuan dari peserta pelatihan, dalam penelitian ini di ukur dari 

persepsi/pendapat pegawai tentang pemahaman materi pelatihan oleh 

peserta pelatihan; 

(3) Perubahan sikap dan perilaku peserta pelatihan (X4.3), yaitu adanya 

perubahan sikap dan perilaku peserta pelatihan dalam melaksanakan tugas 

atau pekerjaannya sebagai hasil dari pelatihan yang telah di ikutinya, 

dalam penelitian ini di ukur dari persepsi/pendapat pegawai tentang 

adanya perubahan sikap dan perilaku yang positip setelah mengikuti 

pelatihan; 

(4) Hasil pelatihan (X4.4), yaitu hasil dari pelaksanaan pendidikan dan 

pelatihan yang dapat dicapai sehubungan dengan tujuan pendidikan dan 

pelatihan yang telah ditetapkan sebelumnya,  dalam penelitian ini di ukur 

dari persepsi/pendapat pegawai tentang tingkat pencapaian sasaran atau 

keberhasilan suatu kegiatan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan 

bersama. 

5) Variabel terikat 

 Variabel terikat dalam penelitian ini adalah  kinerja pegawai (Y). 

Kinerja pegawai adalah kualifikasi pegawai sebagai input, perilaku pegawai 

dan hasil kerja dalam satu kurun waktu tertentu berdasarkan standar dan 

ketentuan-ketentuan / peraturan yang telah ditetapkan perusahaan. Variabel 

kinerja pegawai (Y)  merupakan hasil/prestasi pegawai PT. Angkasa Pura I 

(Persero) Bandara Selaparang Mataram  atas tugas yang dibebankan padanya 

yang meliputi kuantitas pekerjaan, kualitas pekerjaan dan ketepatan pekerjaan. 
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Adapun indikator dari variabel kinerja pegawai dalam penelitian ini  adalah 

sebagai berikut. 

1) Pencapaian standar pekerjaan (Y.1), yaitu tugas dan pekerjaan yang harus 

dilaksanakan oleh pegawai, dalam penelitian ini diukur dari pendapat 

responden tentang pencapaian standar pekerjaan yang harus dikerjakan 

sesuai dengan uraian pekerjaan, tugas dan tanggung jawabnya. 

2) Kesediaan  melaksanakan tugas (Y.2), yaitu kesediaan pegawai untuk 

melaksanakan tugas dan pekerjaan, dalam penelitian ini diukur dari 

pendapat responden tentang seberapa besar tingkat kesediaannya dalam 

melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 

3) Ketelitian dalam menyelesaikan tugas (Y.3), yaitu ketelitian pegawai 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya, dalam penelitian ini diukur dari 

pendapat responden tentang tingkat ketelitian dalam melaksanakan tugas 

dan pekerjaannya. 

4) Kerapian pekerjaan (Y4), yaitu kerapian dari hasil pekerjaan pegawai, 

dalam penelitian ini diukur dari pendapat responden tentang tingkat 

kerapiannya dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya. 

5) Tingkat ketidaksalahan dalam bekerja (Y5), yaitu adalah tingkat 

ketidaksalahan dari hasil pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai, dalam 

penelitian ini diukur dari pendapat responden tentang seberapa tinggi 

tingkat ketidaksalahan dari hasil pekerjaannya. 

6) Optimalisasi jam kerja (Y6), yaitu tingkat optimalisasi dari jam kerja yang 

disediakan dalam melaksanakan tugas, dalam penelitian ini diukur dari 

pendapat responden tentang pengoptimalisasian jam kerja yang disediakan 

dalam melaksanakan pekerjaannya. 

7) Kesesuaian kualitas pengerjaan tugas dengan standar perusahaan (Y7), 

dalam penelitian ini diukur dari pendapat responden tentang tingkat 

kesesuaian kualitas pengerjaan tugas-tugasnya dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

8) Ketepatan waktu kerja (Y8), yaitu ketepatan dari waktu yang disediakan 

dalam melaksanakan pekerjaannya, dalam penelitian ini diukur dari 

pendapat responden tentang tingkat ketepatan waktu kerja dalam 

melaksanakan tugas-ttugas yang menjadi kewajibannya. 

9) Loyalitas terhadap perusahaan (Y9), yaitu rasa ikut memiliki terhadap 

semua aset perusahaan, dalam penelitian ini diukur dari pendapat 

responden tentang tingkat loyalitas yang tinggi terhadap perusahaan. 

 

 Untuk mengetahui diterima atau tidaknya hipotesis yang diajukan, 

dilakukan pengujian sebagai beriktu : 

1) Uji F (F-Test) untuk menguji hipotesis pertama 

Pengujian ini bertujuan untuk melihat signifikan tidaknya pengaruh 

variabel bebas secara simultan terhadap variabel terikat.  Adapun langkah-

langkah pengujiannya dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

(1) Merumuskan Hipotesis 

0,,,: 43210    
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Artinya, tidak terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari 

seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. 

0,,,: 4321  i  

Artinya, terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari seluruh 

variabel bebas terhadap variabel terikat. 

(2) Menentukan F table tingkat signifikan (level of significance) yang 

digunakan α = 0.05 dengan derajat kebebasan dk = (n) dan (n-k-1) dimana 

n adalah jumlah observasi, k adalah jumlah variabel (Sugiyono, 2004). 

(3) Nilai F rasio dihitung dengan rumus : (Gujarati, 1993) 
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yang mana : 
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2
 = koefisien 

 n = banyaknya sampel / jumlah observasi 

k = jumlah variabel 

(4)   Membandingkan Fhitung dengan Ftabel 

(a) Jika Fhitung ≤ Ftabel  maka H0 diterima, artinya variabel-variabel 

bebas secara simultan mempunyai pengaruh yang tidak bermakna 

terhadap variabel terikat. 

(b) Jika Fhitung > Ftabel  maka H0 ditolak, artinya variabel-variabel bebas 

secara simultan mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap 

variabel terikat. 

2).   Uji t (t-test) untuk menguji hipotesis kedua 

 Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikan tidaknya pengaruh 

masing-masing variabel secara individual terhadap variabel terikat.  Pengujian 

hipotesis mengenai koefisien regresi parsial.  Langkah-langkah pengujiannya 

dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

(1) Merumuskan Hipotesis 

H0 : βi = 0, artinya tidak ada pengaruh yang signifikan secara parsial dari 

variabel penilaian karya pegawai, penghasilan, karir, dan pelatihan. 

 Hi : βi > 0, artinya terdapat pengaruh positif yang signifikan secara parsial 

dari variabel penilaian karya pegawai, penghasilan, karir, dan pelatihan. 

(2) Menentukan nilai t table tingkat signifikan α = 0.05 dengan derajat 

kebebasan dk = (n-1) dimana n adalah jumlah observasi, k adalah jumlah 

variabel (Sugiyono, 2009). 

(3) Menghitung nilai t dengan rumus : (Gujarati, 1999) 

 1

1





Se
t


  

(4) Membandingkan thitung dengan ttabel 

(a) Jika thitung ≤ ttabel  maka H0 diterima, artinya variabel bebas yang diuji 

secara individual mempunyai pengaruh yang tidak bermakna terhadap 

variabel terikat. 

(b) Jika thitung > ttabel  maka H0 ditolak, artinya variabel bebas yang diuji 

secara individual mempunyai pengaruh yang bermakna (signifikan) 

terhadap variabel terikat.  
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1) Mencari variabel bebas yang berpengaruh dominan 

Koefisien beta yang di standarisasi (standardized of beta coefficienst) 

dipergunakan untuk mencari variabel bebas yang berpengaruh dominan terhadap 

variabel terikatnya. Variabel dengan nilai beta terbesar adalah variabel yang 

dominan pengaruhnya terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini semua 

perhitungan data tersebut di atas akan dibantu dengan mempergunakan program 

SPSS for Windows version 11.5. 

 

7. Uji hipotesis pertama 

 Uji hipotesis ini sesuai dengan permasalahan pertama yang 

dikemukakandalam penelitian ini yaitu apakah variabel penilaian karya pegawai 

(X1), penghasilan (X2), karir (X3), dan pelatihan (X4) secara simultan 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja (Y) pegawai di PT. Angkasa Pura I 

(Persero)  Bandara Selaparang Mataram.  

 Selanjutnya dengan menggunakan uji statistik F untuk melihat ada atau 

tidaknya pengaruh signifikan secara simultan dari ke empat variabel bebas yang 

diteliti.  

Dari hasil tersebut,  hipotesis yang menyatakan ada pengaruh signifikan variabel 

penilaian karya pegawai, penghasilan, karir dan pelatihan secara simultan 

terhadap kinerja pegawai di PT. Angkasa Pura I (Persero)  Bandara Selaparang 

Mataram, dapat diterima atau teruji kebenarannya. 

 

8. Uji hipotesis kedua 

 Hipotesis kedua yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada pengaruh 

positif yang signifikan secara parsial masing-masing variable penilaian karya 

pegawai, penghasilan, karir dan pelatihan terhadap kinerja pegawai di PT. 

Angkasa Pura I (Persero)  Bandara Selaparang Mataram.  

 Untuk menguji hipotesis ini dilakukan dengan uji t, atau berdasarkan tingkat 

signifikansi/probabilitas koefisien regresi yang diperoleh,  

 Tujuan penelitian yang ketiga dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui variable yang mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja 

pegawai di PT. Angkasa Pura I (Persero)  Bandara Selaparang Mataram.   

 Sesuai dengan rancangan penelitian sebelumnya bahwa untuk 

mendapakan variable yang dominan, dapat diketahui dari nilai tertinggi dari 

koefisien beta yang distandarisasi. Dari Tabel 5.23 terlihat nilai koefisien beta 

yang tertinggi terdapat pada variable karir (X3) yaitu sebesar 0,377. Hal ini berarti 

variabel karir yang berpengaruh dominan terhada kinerja pegawai di PT. Angkasa 

Pura I (Persero)  Bandara Selaparang Mataram. 

 

9.  Adanya Pengaruh yang Signifikan Secara Bersama-sama 

         Adanya pengaruh yang signifikan antara variabel penilaian karya pegawai 

(X1), penghasilan (X2), karir (X3), dan pelatihan (X4) terhadap kinerja pegawai, 

hal ini menunjukkan secara bersama-sama variabel X1, X2, X3, dan X4 

berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai (Y) di PT. Angkasa Pura I 

(Persero)  Bandara Selaparang Mataram.  
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 Adapun hasil dari analisis didapat variabel X1, X2, X3, dan X4 secara 

bersama-sama memberikan kontribusi sebesar 85,2 persen terhadap variabel 

kinerja pegawai di PT. Angkasa Pura I (Persero)  Bandara Selaparang Mataram, 

sedangkan sisanya sebesar 14,8 persen dipengaruhi oleh variabel-variabel lain 

yang tidak diteliti dalam penelitian ini 

Hasil regresi linier berganda diperoleh persamaan garis regresi 

Y = -0,186 + 0,209X1 + 0,144X2 + 0,347X3 + 0,300X4 dan nilai F hitung sebesar 

93,887 lebih besar dari F tabel yaitu 2,42 dengan probabilitas 0,000, yang berarti 

variabel independen mempunyai pengaruh nyata pada taraf 5 persen pada variabel 

dependen. 

 

10.   Adanya pengaruh signifikan dan positif secara parsial. 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan seperti yang telah dikemukakan 

bahwa semua hipotesis yang telah diajukan telah terjawab, dan masing-masing 

variabel bebas mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif dengan variabel 

terikatnya secara parsial, oleh karena itu dugaan yang menyatakan bahwa tingkat 

kinerja pegawai sangat ditentukan oleh :  

1) penilaian karya pegawai yang obyektif 

 Dalam menilai karya dari pegawai, penilaian hendaknya dapat 

menunjukkan adanya keadilan dalam penilaian, dapat memberikan umpan 

balik atas kinerja yang telah dicapai sehingga tetap menumbuhkan semangat 

dan kegairahan kerja bagi pegawai. 

2) kelayakan dan keadilan penghasilan 

 Balas jasa yang diterima oleh pegawai dirasakan adil dan layak, karena 

keadilan dan kelayakan penghasilan merupakan suatu cara untuk 

meningkatkan prestasi kerja, motivasi, dan kepuasan kerja pegawai. 

Adanya pengakuan terhadap profesi dan penghargaan merupakan salah satu 

faktor kepuasan kerja bagi pegawai. 

3) karir 

 Kejelasan dalam jalur karir pegawai akan termotivasi untuk meraih 

karir yang lebih tinggi, dan akan mendapatkan kepuasan dalam berkarir. 

 Dapat dinyatakan bahwa dalam usaha menciptakan tingkat kinerja 

pegawai yang baik pimpinan akan selalu dituntut untuk tetap memperhatikan 

dan menyesuaikannya dengan kebutuhan. Tercapainya tingkat kinerja yang 

baik pegawai lebih termotivasi dalam menyelesaikan pekerjaannya, dan pada 

tingkat motivasi kerja yang tinggi tingkat produktivitas perusahaan akan 

menjadi lebih baik. 

4)  pelatihan 

 Pemberian pelatihan yang tepat akan membantu pegawai dalam 

menjalankan fungsi dan tugas-tugas jabatannya sehingga dapat mendukung 

perusahaan dalam mencapai target yang dituju. Kesuksesan dalam pelaksanaan 

program-program pelatihan akan berdampak terhadap perubahan pola 

piker,penambahan pengetahuan,perubahan sikap dan perilaku serta kemampuan 

kerja pegawai. 
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11. Simpulan 

1) Berdasarkan atas hasil pengujian secara bersam-sama, bahwa variabel 

penilaian karya pegawai, penghasilan, karir, dan pelatihan secara bersama-

sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai PT. Angkasa Pura I 

(Persero)  Bandara Selaparang Mataram.   

Dengan demikian hipotesis 1 yang menyatakan  variabel penilaian karya 

pegawai, penghasilan, karir, dan pelatihan secara bersama-sama berpengaruh 

signifikan terhadap kinerja pegawai PT. Angkasa Pura I (Persero)  Bandara 

Selaparang Mataram.  

2) Berdasarkan atas hasil pengujian secara parsial, bahwa variabel penilaian 

karya pegawai, penghasilan, karir, dan pelatihan secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai PT. Angkasa Pura I (Persero)  

Bandara Selaparang Mataram. Dengan demikian hipotesis kedua yang 

menyatakan variabel penilaian karya kinerja, penghasilan, karir, dan 

pelatihan, secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

pegawai PT. Angkasa Pura I (Persero)  Bandara Selaparang Mataram dapat 

dibuktikan.  

3) Karir memiliki nilai beta yang terbesar. Hal ini menunjukkan bahwa variabel 

karir mempunyai pengaruh dominan terhadap kinerja pegawai PT. Angkasa 

Pura I (Persero)  Bandara Selaparang Mataram 

 

12. Saran-saran 

Berdasarkan hasil temuan penelitian ada beberapa saran yang diajukan 

adalah sebagai berikut . 

1) Dalam upaya untuk mencapai mutu pelayanan yang prima kepada semua 

custumer yang selama ini masih belum optimal yang ditunjukkan oleh 

rendahnya tingkat kinerja pegawai perlu terus dikembangkan  varabel variabel 

yang merupakan pendorong dalam meningkatkan kinerja pegawai dengan 

memperhatikan indikator-indikator dari masing-masing variabel yang 

menunjukkan nilai rata-rata yang paling rendah adalah sebagai berikut . 

a) Indikator penilaian harus dilaksanakan secara konsisten. 

b) Jumlah tunjangan dan insentif disesuaikan dengan prestasi 

c) Kepuasan dalam berkarir harus dikembangkan dengan perencanaan karir 

yang baik.  

d) Pelaksanaan pelatihan harus dikelola dengan lebih baik 

2) Untuk lebih efektifnya perusahaan dalam mencapai tujuan, maka variabel 

karir dapat dijadikan pedoman bagi perusahaan dalam usaha untuk 

meningkatkan tingkat  kinerja pegawai. 
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Analisis Rasio-rasio Keuangan Sebagai Pembeda Dalam Pemeringkatan 

Obligasi  

 

Agus Wahyudi Salasa Gama 

 

Abstract 

The purpose of this research is to analyze the financial ratios in differentiating 

bond rating. Following six variable of this paper: DAR, DER, ROA, ROE, OPM, and 

NPM. 

Base on the purpose multiple dicriminant function analysis is used. Sample of this 

paper are the firm that listed in Indonesian Stock Exchange. The result of this 

research find  none of six variables can differentiate the bond rating, all of variables 

have signification more than 0,05.  

Key word: bond rating, financial ratios 

 

I. Latar Belakang 

Sekuritas yang diperdagangkan di bursa efek pada dasarnya dibagi menjadi 

dua, yaitu sekuritas yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan 

dan yang menunjukkan surat tanda hutang dari emiten yang menerbitkan sekuritas 

tersebut. Surat utang tersebut dikenal dengan nama obligasi. 

Obligasi adalah surat utang jangka menengah dan panjang yang dapat 

diperjualbelikan, diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang berisi janji 

dari pihak penerbit untuk membayar kupon (bunga) secara berkala dan 

mengembalikan pokok utang pada saat jatuh tempo kepada pemilik obligasi. 

Obligasi merupakan salah satu instrument yang dapat dikeluarkan oleh emiten 

dalam upaya untuk memperoleh dana , guna memenuhi kebutuhan operasionalnya 
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ataupun pengembangan usahanya. Obligasi yang diterbitkan harus dilunasi tepat 

waktunya berikut bunganya.  

Bunga obligasi tentunya lebih tinggi dari deposito bank. Kalau tidak tentu 

orang lebih baik mendepositokan uangnya di bank yan relative aman dan likuid. 

Bila memiliki obligasi seorang investor tidak akan memiliki hak suatu atas 

perusahaan tersebut seperti ketika memiliki saham. 

Berinvestasi pada obligasi harus hati-hati karena ada berbagai jenis obligasi. 

Sehingga seorang yang berminat membeli obligasi, sudah seharusnya 

memperhatikan peringkat obligasi. Peringkat obligasi merupakan skala risiko dari 

semua obligasi yang diperdagangkan. Peringkat obligasi ini penting karena 

peringkat tersebut memberikan pernyataan yang informatif dan memberikan 

signal tentang probabilitas kegagalan utang suatu perusahaan. 

Obligasi yang dimiliki oleh setiap emiten yang berbeda akan memiliki 

peringkat yang berbeda pula. Terdapat lembaga independent yang memberi 

informasi pemeringkatan skala risiko utang, sebagai petunjuk seberapa aman 

suatu obligasi bagi investor, lembaga tersebut adalah agen pemeringkat obligasi. 

Agen pemeringkat obligasilah yang nantinya akan menentukan peringkat obligasi 

tersebut atas dasar pertimbangan-pertimbangan tertentu. Di Indonesia terdapat 

dua lembaga pemeringkat sekuritas utang, yaitu PT PEFINDO dan PT Kasnic 

Credit Rating Indonesia. 

Kinerja keuangan perusahaan yang diperlihatkan melalui rasio-rasio 

keuangannya dapat berpengaruh terhadap proses pemeringakatan tersebut. 

Perusahaan dengan kinerja yang baik tentu akan mengurangi risiko gagal bayar. 
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Namun sesungguhnya rasio-rasio keuangan mana saja yang dapat membedakan 

obligasi yang memiliki peringkat yang cukup baik dengan obligasi yang memiliki 

peringkat yang kurang.  

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat diajukan suatu 

rumusan masalah adalah apakah rasio-rasio keuangan mampu membedakan 

prediksi peringkat obligasi? 

 

II. Kajian Pustaka 

1. Obligasi 

Obligasi adalah surat utang jangka menengah dan panjang yang 

dapat diperjualbelikan, diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah yang 

berisi janji dari pihak penerbit untuk membayar kupon secara berkala dan 

mengembalikan pokok utang pada saat jatuh tempo kepada pemilik 

obligasi. 

Sebelum membuat keputusan investasi, pemodal harus 

mempertimbangkan return, risiko, dan tujuan investasi. Risiko yang 

dihadapi oleh pemegang obligasi antara lain: 

a. Kemungkinan turunnya harga obligasi 

b. Kemungkinan perusahaan penerbit obligasi tidak menepati janji 

c. Perusahaan penerbit terlambat untuk membayar bunga 

d. Perusahaan penerbit tidak membayar kembali pinjaman pokok obligasi 

e. Perusahaan penerbit dilikuidasi 
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2. Pemeringkatan Obligasi 

Investor yang ingin menanamkan dananya pada obligasi 

hendaknya memerhatikan peringkat dari obligasi tersebut untuk 

menghindarkan diri dari risiko gagal bayar. Peringkat obligasi perusahaan 

diharapkan dapat memberikan petunjuk bagi investor tentang kualitas 

investasi obligasi yang mereka minati. 

Dasar-dasar yang dipergunakan dalam pemeringkatan obligasi 

adalah sebagai berikut: 

a. Kemungkinan pelunasan pembayaran yaitu kemampuan obligor untuk 

memenuhi kewajiban financialnya sesuai dengan perjanjian. 

b. Struktur, karakteristik serta berbagai ketentuan yan diatur dalam surat 

utang. 

c. Perlindungan yang diberikan maupun posisi klaim dari pemegang surat 

utang tersebut bila terjadi pembubaran/likuidasi serta hokum lainnya 

yang memengaruhi hak kreditur. 

Berikut ini disajikan tabel pemeringkatan obligasi berdasarkan definisi 

dari PT PEFINDO. 

 

 

 

 

 

 



 5 

Simbol Arti 

AAA Efek utang yang peringkatnya paling tinggi dan berisiko paling rendah yang 

didukung oleh kemampuan obligor yang superior relative disbanding entitas 

Indonesia lainnya untuk memenuhi kewajiban jangka panjgannya sesuai 

dengan perjanjian 

AA Efek utang yang memiliki kulitas kredit sedikit dibawah peringkat tertinggi, 

didukung oleh kemampuan obligor yang sangat kuat untuk memenuhi 

kewajiban financial jangka panjangnya sesuati dengan perjanjian. 

A Efek utang yang beresiko investasi rendah dan memiliki kemampuan 
dukungan obligor yang kuat disbanding entitas Indonesia lainnya, peka 

terhadap perubahan. 

BBB Efek utang berisiko cukup rendah didukung kemampuan obligor yang 

memadai namun kemampuan tersebut dapat diperlemah oleh perubahan 

keadaan bisnis dan perekonomian yang merugikan. 

BB Efek utang yang menunjukkan dukungan kemampuan obligor yang agak 

lemah relatif dibandingkan entitas Indonesia lainnya untuk memenuhi 

kewajiban financial jangka panjangnya serta peka terhadap keadaan bisnis dan 

perekonomian yang merugikan. 

B Efek utang yang menunjukkan parameter yang sangat lemah walaupun obligor 

masih memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban financial jangka 

panjangnya, namun adanya perubahan keadaan bisnis dan perekonomian yang 

merugikan akan memeperburuk kemampuan tersebut untuk memenuhi 

kewajiban finansialnya. 

CCC Efek utang yang tidak mampu lagi memenuhi kewajiban finansialnya serta 
hanya bergantung kepada perbaikan keadaan eksternal. 

D Efek utang yang macet atau emitennya sudah berhenti berusaha 

Sumber:Pefindo 

3. Rasio-rasio Keuangan 

Rasio-rasio keuangan merupakan suatu ukuran yang 

membandingkan angka-angka yang terdapat pada laporan keuangan, 

sehingga dapat memberikan gambaran yang lebih jelas menganai kinerja 

suatu perusahaan. 

Terdapat beberapa aspek yang hendak diukur dengan 

menggunakan rasio-rasio keuangan. Rasio-rasio tersebut antara lain: rasio 

likuiditas, rasio leverage, rasio profitabilitas, rasio aktivitas, dan rasio 

pasar. 

 

 



 6 

III. Metode Penelitian 

1. Objek Penelitian 

Objek yang hendak diteliti melalui paper ini adalah prediksi 

peringkat obligasi. 

2. Sumber data 

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh melalui 

situs resmi Bursa Efek Indonesia. 

3. Sampel 

Sampel dipilih berdasarkan kriteria tertentu diantaranya: 

1. Perusahaan yang menerbitkan obligasi pada tahun 2007. 

2. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Memiliki informasi mengenai rasio-raio keuangan yang dibutuhkan 

untuk memprediksi peringkat obligasi. 

Pada Tabel berikut ini akan disajikan perusahaan-perusahaan yang 

menjadi sampel. 

No Nama Perusahaan Peringkat Obligasi 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Adhi 

Bank danamon 

BFI Finance 

Berlian Laju Tanker 

Bakrie Telecom 

Bank Victoria 

Mobile-8 Telecom 

Indofood 

Indosat 

Japfa 

Kresna Graha Sekurindo 

Bank Mayapada 

Bank Mega 

Panin Sekuritas 

A 

AA 

B 

A 

A 

A 

BBB 

AA 

AA 

BBB 

A 

A 

A 

A 
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4. Variabel-variabel yang digunakan 

Pada Paper ini variabel-variabel yang dipergunakan adalah: 

a. Variabel dependen yakni Peringkat obligasi 

b. Variabel independen yakni rasio-rasio keuangan periode sebelum 

obligasi diterbitkan seperti: DAR, DER, ROA, ROE, OPM,dan NPM. 

5. Definisi Operasional Variabel 

Adapun definisi operasional dari variabel-variabel yang digunakan, yaitu: 

a. Peringkat obligasi merupakan rating yang diberikan lembaga 

pemeringkat untuk menunjukkan skala risiko dari suatu obligasi. 

b. Debt to Assets Ratio (DAR) menunjukkan rasio utang dibandingkan 

dengan total aktiva.  

c. Debt to Equty Ratio (DER) menunjukkan rasio utang dibandingkan 

dengan modal sendiri. 

d. Return On Asset (ROA) rasio ini membandingkan laba bersih setelah 

pajak dengan total aktiva. 

e. Return On Equty (ROE) rasio ini membandingkan laba bersih setelah 

pajak dengan modal sendiri. 

f. Operating Profit Margin (OPM) rasio ini membandingkan antara laba 

operasi dengan penjualan. 

g. Net Profit Margin (NPM) rasio ini membandingkan antara laba bersih 

setelah pajak dengan penjualan. 
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6. Teknik Analisis 

Teknik analisis yang dipergunakan dalam paper ini adalah analisis 

diskriminan. Analsis diskriminan merupakan analisis statistika yang 

digunakan untuk mengklasifikasikan kasus-kasus pada variable 

independen ke dalam grup atau kategori pada variabel dependen. 

Pengklasifikasian kasus-kasus dapat berupa dua atau lebih grup. Analisis 

diskriminan pada grup yang lebih dari dua, biasa dikenal dengan istilah 

multiple dicriminant function analysis. 

Prinsip analisis diskriminan adlaah membuat model yang secara 

jelas dapat menunjukkan perbedaan dan mengklasifikasikan kasus-kasus 

ke dalam grup. Untuk melakukan analisis diskriminan penulis akan 

dibantu dengan menggunakan program SPSS. 

 

IV. Pembahasan 

Paper ini mempergunakan peringkat obligasi sebagai variabel dependen. 

Peringkat ini menunjukkan sebagai berisikonya suatu obligasi yang diterbitkan. 

Penentuan peringkat obligasi ditentukan oleh agen-agen pemeringkat. Di 

Indonesia terdapat dua agen pemeringkat yakni, PT PEFINDO dan dan PT Kasnic 

Credit Rating Indonesia. Perusahaan yang menjadi sampel pada paper ini 

peringkat obligasi mereka terbagi menjadi empat kelompok, mulai dari 

AA,A,BBB, dan B.  

Variabel independen yang digunakan merupakan rasio-rasio keuangan yang 

berasal dari kelompok rasio utang dan rasio profitabilitas. Penggunaan rasio utang 
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adalah untuk mengetahui sejauhmana penggunaan utang oleh suatu perusahaan 

dalam memenuhi kebutuhan pendanaannya, sehingga dapat diketahui apakah 

perusahaan tersebut mampu menjamin penggunaan utangnya. Berikutnya, rasio 

profitabilitas digunakan untuk mengukur sejauhmana perusahaan tersebut mampu 

menghasilkan laba. Kemampuan perusahaan memperoleh laba tentunya akan 

menunjang dirinya di dalam membayar kewajiban-kewajibannya nanti, baik itu 

kewajiban jangka pendek maupun jangka panjangnya. 

Analsisi selanjutnya dilakukan menggunakan multiple discriminant function 

analysis sebab terdapat lebih dari dua kelompok dalam analisis. Menggunakan 

data dan sampel yang ada ternyata tidak ada satupun rasio yang dipergunakan 

pada paper ini dapat membedakan prediksi pemeringkatan obligasi. Hal ini 

diketahui dari uji F, karena tidak ada satupun nilai dari hasil uji F yang signifikan 

(sig<0,05). Seperti yang terlihat pada tabel berikut: 

Variabel Independen signifikansi 

DAR 

DER 

ROA 

ROE 

OPM 

NPM 

0.237 

0.564 

0.245 

0.721 

0.515 

0.624 

Oleh karena tidak ada satupun variabel yang signifikan, maka fungsi 

diskriminannya tidak dapat ditentukan dan analisis tidak dilanjutkan lagi.  

 

V. Penutup 

Berdasarkan hasil analsis tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rasio-rasio 

keuangan seperti DAR, DER, ROA, ROE, OPM, dan NPM tidak mampu 
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membedakan kenapa suatu perusahaan memiliki peringkat berbeda atas obligasi 

yang diterbitkannya dengan perusahaan lainnya. Karena jumlah rasio-rasio 

keuangan begitu banyaknya, masih terdapat kemungkinan rasio-rasio keuangan 

lainnya yang mampu membedakan perolehan peringkat obligasi tersebut atau 

mungkin faktor-faktor lain diluar rasio keuangan yang dapat membedakan. 

Hasil yang kurang bagus diperoleh dari penelitian ini sesungguhnya lebih 

disebabkan karena masih banyaknya kekurangan-kekurangan pada paper ini. 

Kekurangan tersebut antara lain: keterbatasan waktu dan informasi yang dimiliki 

penulis, data hanya didasarkan pada tahun tertentu saja kemungkinan hasil akan 

lebih bagus apabila diamati berdasarkan rentang periode waktu tertentu, sampel 

yang dipergunakan terlampau minim, rasio keuangan yang digunakan hanya 

terbatas atas beberapa rasio utang dan profitabilitas saja, dan terakhir masih 

kurangnya kemampuan penulis dalam melakukan penelitian yang baik dan benar.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam Peraturan Daerah Propinsi Bali No.8 Tahun 2002 dinyatakan bahwa 

fungsi dan tujuan Lembaga Perkreditan Desa (LPD) sebagai  salah satu wadah 

kekayaan Desa, menjalankan fungsinya dalam bentuk usaha ke arah peningkatan 

taraf hidup Krama Desa. Oleh karena itu, LPD diharapkan dapat berperan dalam 

membantu permasalahan yang dihadapi usaha kecil dan menengah melalui 

penyaluran kredit. Menurut data BPS Bali tahun 2010 jumlah kredit yang disalurkan 

untuk membantu warganya Rp 2,383 trilyun dengan pertumbuhan dalam 5 (lima) 

tahun terakhir rata-rata 15% pertahun. 

Dengan peran serta LPD, maka usaha kecil dan menengah dapat meringankan 

masalah permodalannya dan dapat meningkatkan usahanya dengan kualitas yang 

baik sehingga dapat membantu pertumbuhan ekonomi desa.  

Melalui kegiatan penyaluran kredit, selain masyarakat mendapatkan dana 

yang mereka butuhkan, kegiatan ini juga merupakan usaha paling pokok di LPD 

karena LPD juga memperoleh pendapatan dari pembayaran bunga kredit tersebut. 

Keamanan atas kredit yang diberikan merupakan masalah yang harus 

diperhatikan oleh LPD. Aktivitas penyaluran kredit memiliki resiko macetnya kredit 

yang disalurkan. Resiko dapat kurangi bahkan dihindari dengan adanya suatu 

pengendalian intern yang memadai. Suatu pengendalian intern yang dapat 

menunjang efektivitas sistem pemberian kredit dan sikap kehati-hatian 

mengantisipasi resiko kegagalan pengembalian kredit. 

LPD Desa Pakraman Panjer merupakan salah satu LPD yang ada di Bali, 

sebagai badan usaha yang melakukan pemberian kredit berusaha meningkatkan 

efektivitas dan efisiensi pemberian kredit dan berusaha sebaik mungkin mengurangi 

risiko kegagalan kredit. 

LPD Desa Pekraman Panjer Denpasar dalam 5 (lima) tahun telah 

menyalurkan kredit dengan pertumbuhan rata-rata 20%. Ini berarti resiko atas 

kegagalan pengembalian kredit semakin besar.   
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Berdasarkan kondisi uraian di atas, maka penulis memilih judul 

makalah“Pengendalian Intern Kredit Pada LPD Desa Pakraman Panjer Denpasar 

Bali” 

B. Pokok Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas menjadi pokok permasalahan 

penelitian ini adalah bagaimana pengendalian intern kredit yang diterapkan pada 

LPD Desa Pakraman Panjer Denpasar Bali? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

pengendalian intern kredit yang diterapkan pada LPD Desa Pakraman Panjer 

Denpasar Bali 
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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

 

A. Pengendalian Intern 

 

1. Pengertian Pengendalian Intern 

 

Pengendalian intern ialah suatu proses yang dipengaruhi oleh pimpinan, 

dewan pengawas, manajemen dan personil satuan usaha lainnya, yang dirancang 

untuk mendapat keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan dalam hal-hal 

berikut: keandalan  pelaporan keuangan, kesesuaian dengan undang-undang, dan 

peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi. Sedangkan Mulyadi 

(2002 : 150) menyebutkan bahwa sistem pengendalian intern meliputi struktur 

organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga 

kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, 

mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.  

Sistem Pengendalian Intern menurut AICPA (American Institute Of 

Certified Public Accountants) meliputi struktur organisasi, semua metode-metode 

dan ketentuan-ketentuan yang terkoordinasi yang dianut dalam perusahaan untuk 

melindungi harta kekayaan, memeriksa ketelitian dan seberapa jauh data 

akuntansi dapat dipercaya, meningkatkan efisiensi usaha dan mendorong 

ditaatinya kebijakan perusahaan yang telah ditetapkan. Definisi tersebut 

menekankan pada harapan yang ingin dicapai. 

  

2. Tujuan Pengendalian Intern 

 

 Menurut Mulyadi (2002 : 180), tujuan pengendalian intern antara lain, 

adalah  : 

a.  Menjaga kekayaan organisasi 

 Harta fisik perusahaan dapat dicuri, disalah gunakan. Sistem pengendalian  

intern dibentuk guna mencegah ataupun menemukan harta yang hilang. 

b.  Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi 
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Manajemen harus memiliki data akuntansi yang dapat diuji ketepatannya 

untuk melaksanakan operasi perusahaan, berbagai macam data yang 

digunakan untuk mengambil keputusan yang penting. 

c.  Mendorong efisiensi usaha 

   Pengendalian dalam suatu perusahaan juga dimaksud untuk menghindari 

pekerjaan-pekerjaan berganda yang tidak perlu, mencegah pemborosan 

terhadap semua aspek usaha termasuk pencegahan terhadap penggunaan 

sumber-sumber dana yang efisien. 

d.  Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. 

     Manajemen menyusun prosedur dan peraturan untuk mencapai tujuan 

perusahaan. Sistem pengendalian initern memberikan jaminan akan ditaatinya 

prosedur dan peraturan tersebut oleh perusahaan.  

Keempat tujuan tersebut dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu 

pengendalian intern akuntansi (internal accounting control) dan pengendalian 

intern administratif (internal administrative control). Pengendalian intern 

akuntansi, yang merupakan bagian dari sistem pengendalian intern, meliputi 

struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama 

untuk menjaga kekayaan organisasi dan mengecek ketelitian dan keandalan data 

akuntansi. Pengendalian intern administratif, meliputi struktur organisasi, metode 

dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan 

dipatuhinya kebijakan manajemen. 

 

3. Komponen Pengendalian Intern 

 

Pengendalian internal terdiri atas beberapa komponen, namun hendaknya 

tetap diingat bahwa komponen tersebut saling berhubungan dalam suatu sistem. 

Menurut Committee of Sponsoring Organizations of the Tradeway atau COSO 

(Baidaie, 2005) yang meliputi unsur-unsur pokok pengendalian intern adalah: 

a.  Lingkungan pengendalian (control environment), suasana organisasi yang 

mempengaruhi kesadaran penguasaan (control consciousness) dari seluruh 

pegawainya. Lingkungan pengendalian ini merupakan dasar dari komponen 

lain karena menyangkut kedisiplinan dan struktur. 
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b.  Penaksiran resiko (risk assestment), adalah proses mengidentifikasi dan 

menilai resiko-resiko yang dihadapi dalam mencapai tujuan. Setelah 

teridentifikasi, manajemen harus menentukan bagaimana 

mengelola/mengendalikannya. 

c.  Aktivitas pengendalian (control activities), adalah kebijakan dan prosedur 

yang harus ditetapkan untuk meyakinkan manajemen bahwa semua arahan 

telah dilaksanakan. Aktivitas pengendalian ini diterapkan pada semua tingkat 

organisasi dan pengolahan data. 

d.  Informasi dan komunikasi (information and communication), dua elemen 

yang dapat membantu manajemen melaksanakan tanggung jawabnya. 

Manajemen harus membangun sistem informasi yang efektif dan tepat waktu. 

Hal tersebut antara lain menyangkut sistem akuntansi yang terdiri dari cara-

cara dan perekaman (records) guna mengidentifikasi, menggabungkan, 

menganalisa, mengelompokkan, mencatat dan melaporkan transaksi yang 

timbul serta dalam rangka membuat pertanggung jawaban (akuntabilitas) asset 

dan utang-utang perusahaan. 

e.  Pemantauan (monitoring), suatu proses penilaian sepanjang waktu atas 

kualitas pelaksanaan pengendalian internal dan dilakukan perbaikan jika 

dianggap perlu. 

 

B. Kredit 

 

1. Pengertian Kredit 

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 Tahun 1998, kredit adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan 

persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain 

yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu 

tertentu dengan pemberian bunga. 

Dalam arti luas kredit diartikan sebagai kepercayaan. Maksud dari percaya 

bagi pemberi kredit adalah ia percaya kepada penerima kredit bahwa kredit yang 

disalurkannya pasti akan dikembalikan sesuai dengan perjanjian. Sedangkan bagi 

penerima, kredit merupakan penerima kepercayaan sehingga mempunyai 
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kewajiban untuk membayar sesuai jangka waktu. Perjanjian kredit mencakup hak 

dan kewajiban masing – masing pihak termasuk masalah sanksi apabila penerima 

kredit atau debitur tidak menepati perjanjian yang telah dibuat bersama 

(Kasmir,2005:93). 

 

2. Tujuan dan Fungsi Kredit 

 

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai tujuan tertentu yang tidak 

terlepas dari misi pendirian bank tersebut. Adapun tujuan utama pemberian kredit 

(Kasmir, 2005:96) antara lain: 

a. Mencari Keuntungan 

b. Membantu Usaha Nasabah 

c. Membantu Pemerintah 

Disamping  tujuan tersebut, suatu fasilitas kredit juga memiliki fungsi 

sebagai berikut: 

a. Meningkatkan daya guna uang 

b. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang 

c. Meningkatkan daya guna barang 

d. Meningkatkan peredaran uang 

 

3. Unsur – Unsur Kredit 

 

Adapun unsur–unsur yang terkandung dalam pemberian kredit 

(Kasmir,2005:98) adalah sebagai berikut: 

a. Kepercayaan 

b. Kesepakatan 

c. Jangka Waktu 

d. Risiko 

e. Balas Jasa 

 

4. Jenis-Jenis Kredit 

Berdasarkan berbagai keperluan usaha jenis-jenis kredit terdiri dari: 

a. Dilihat dari segi kegunaannya  

1) Kredit Investasi 
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2) Kredit Modal Kerja 

b. Dilihat dari segi tujuan kredit 

1) Kredit Produktif 

2) Kredit Konsumtif 

3) Kredit Perdagangan 

c. Jenis Kredit Menurut Jangka Waktunya. 

1) Kredit jangka pendek  

2) Kredit jangka menengah 

3) Kredit jangka panjang 

d. Dilihat dari segi jaminan 

1) Kredit dengan jaminan 

2) Kredit tanpa jaminan 

e. Dilihat dari segi sektor usaha 

1) Kredit pertanian 

2) Kredit peternakan 

3) Kredit industri 

4) Kredit pertambangan 

5) Kredit pendidikan 

6) Kredit profesi 

7) Kredit perumahan 

8) Dan sektor-sektor lainnya 

5. Kolektibilitas Kredit 

Kolektibilitas kredit pada LPD sesuai dengan pedoman sistem dan 

prosedur perkreditan yang telah ditetapkan oleh BPD Bali. Adapun ketentuan 

kolektibilitas kredit tersebut adalah: 

a. Lancar 

1) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan tunggakan bunga. 

2) Terdapat tunggakan angsuran pokok, tetapi belum melampaui batas waktu 

maksimal pengembalian. 

3) Terdapat tunggakan bunga, tetapi belum melampaui batas waktu maksimal 

pengembalian. 
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b. Kurang lancar 

1) Terdapat tunggakan angsuran pokok, melampaui batas waktu maksismal 

pengembalian tetapi belum melampaui 2 kali batas waktu maksimal 

pengembalian. 

2) Terdapat tunggakan bunga, melampaui batas waktu maksismal 

pengembalian tetapi belum melampaui 2 kali batas waktu maksimal 

pengembalian. 

c. Diragukan 

 Tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar 

d. Macet  

1) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan. 

2) Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan dan 

sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha 

penyelamatan pinjaman. 

3) Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada lembaga atau 

badan yang berhak  menangani pinjaman macet. 

 

C. Lembaga Perkreditan Desa (LPD) 

  

 1. Pengertian Lembaga Perkreditan Desa (LPD) 

 

Menurut Peraturan Daerah Propinsi Bali No. 8 Tahun 2002, Lembaga 

Perkreditan Rakyat (LPD) adalah suatu lembaga desa yang berfungsi sebagai 

wadah kekayaan desa berupa uang dan surat-surat berharga lainnya dan 

pemberdayaannya diarahkan kepada usaha-usaha peningkatan taraf  hidup 

masyarakat desa adat untuk menunjang pembangunan pedesaan. LPD merupakan 

badan usaha keuangan milik desa adat yang melaksanakan kegiatan usaha di 

lingkungan desa adat dan untuk krama desa adat oleh karena itu diperuntukkan 

untuk kesejahteraan krama desa adat dalam menunjang segala kegiatan yang 

dilakukan oleh krama desa adat itu sendiri yaitu dalam hal simpan pinjam. 

LPD berorientasi justru pada desa adat hal tersebut mempunyai beberapa 

pertimbangan antara lain: 
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a. Desa Adat di Bali telah menunjukkan partisipasinya dalam pembangunan 

bangsa terlebih pada bidang mental spiritual. 

b. Bahwa Desa Adat mempunyai tugas untuk menciptakan kesejahteraan lahir 

batin, maka bidang sosial ekonomi perlu dikembangkan, seperti dalam bidang 

perkreditan. 

c. Bahwa Desa Adat di Bali dan awig-awignya dihormati, ditaati dan 

dipertahankan oleh semua warganya, sehingga ketaatan dan kedisiplinan di 

dalam pengelolaan LPD akan terjamin yang merupakan faktor utama di dalam 

pengembangan LPD. 

d. Bahwa dalam rangka melestarikan Desa Adat sebagai warisan budaya bangsa 

yang mampu mengantarkan warganya menuju masyarakat yang adil dan 

makmur. 

 

2. Tujuan dan Fungsi LPD 

a. Mendorong pembangunan ekonomi masyarakat Desa melalui kegiatan 

menghimpun tabungan dan deposito dari Krama Desa. 

b. Memberantas ijon, gadai gelap dan lain-lain yang dapat dipersamakan dengan 

itu. 

c. Menciptakan pemerataan kesempatan berusaha dan memperluas kesempatan 

kerja bagi Krama Desa. 

d. Meningkatkan daya beli dan melancarkan lalu lintas pembayaran peredaran 

uang di Desa. 

 

3. Kedudukan LPD dalam Sistem Perbankan 

 

Keputusan Peralihan Undang-undang Perbankan No. 7 pasal 58 Tahun 

1992 menyatakan bahwa: Bank Desa, Bank Pasar, Bank Pegawai, Lumbung Pitih 

Nagari (LPN), Lembaga Perkreditan Desa (LPD), Bank Kredit Desa (BKD), Bank 

Kredit Kecamatan (BKK), Kredit Usaha Rakyat Kecil (KURK), Lembaga 

Perkreditan Kecamatan (LPK), Bank Karya Produk Desa (BKPD), dan lembaga-

lembaga perkreditan lainnya yang dipersamakan dengan itu diberikan status 



 
11 
 

   

 

sebagai Bank Perkreditan Rakyat (BPR) setelah memenuhi persyaratan serta tata 

cara yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.  

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa LPD dapat diberikan 

status BPR jika mengajukan dengan memenuhi persyaratan serta tata cara yang 

ditetapkan dalam peraturan pemerintah, namun jika LPD tidak mengajukan diri 

sebagai BPR maka LPD bukan merupakan bagian dari sistem perbankan. Namun 

berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Tingkat I Bali Nomor 8 Tahun 2002 

secara operasional LPD melakukan fungsi intermediasi keuangan sebagaimana 

layaknya sebuah BPR. 

 

4. Pengelolaan dan Kegiatan Usaha LPD 

Pengelolaan LPD dilakukan oleh pengurus, dimana pengurus bertanggung 

jawab terhadap krama desa. Pengurus terdiri dari Kepala, Tata Usaha, dan Kasir. 

Pengurus dapat mengangkat karyawan dalam membantu kegiatan operasional 

LPD. Dalam menjalankan usahanya sebagai lembaga keuangan milik Desa 

Pakraman, kegiatan LPD sehari-hari tentu tidak dapat dipisahkan dari bidang 

keuangan. Dengan demikian, lapangan usaha LPD berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2007 adalah sebagai berikut: 

a. Menerima/menghimpun dana dari Krama Desa dalam bentuk tabungan dan 

deposito. 

b. Memberikan pinjaman hanya kepada Krama Desa. 

c. Menerima pinjaman dari lembaga-lembaga keuangan maksimum sebesar 

100% dari jumlah modal, termasuk cadangan dan laba ditahan, kecuali 

batasan lain dalam jumlah pinjaman atau dukungan/bantuan dana. 

d. Menyimpan kelebihan likuiditasnya pada BPD dengan imbalan bunga 

bersaing dan pelayanan yang memadai. 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Gambaran Umum LPD Desa Pakraman Panjer Denpasar Bali 

 

1. Profil LPD Desa Pakraman Panjer Denpasar Bali 

 

Lembaga Perkreditan Desa (LPD) di Desa Pakraman Panjer didirikan pada 

tanggal 3 September 1990. Lembaga Perkreditan Desa ini dirintis oleh Prajuru 

Desa Pakraman Panjer Denpasar Bali dengan menunjuk I Nyoman Sudiharta, SE, 

MM. sebagai  Kepala LPD. LPD Desa Pakraman Panjer ini didirikan berdasarkan 

Surat Keputusan Gubernur Tingkat I Bali Nomor 38 Tahun 1990. 

Pada Awalnya LPD Desa Pakraman Panjer mempunyai 4 orang karyawan 

yang terdiri dari seorang Kepala LPD, Kasir, Tata Usaha dan seorang petugas 

keliling. Modal awal yang dimiliki LPD sebesar Rp.2.600.000,- (Dua juta enam 

ratus ribu rupiah) dari Pemerintah Daerah Tingkat I Bali dan Rp.2.000.000,- (Dua 

juta rupiah) bantuan dari Pemerintah Daerah Tingkat II Denpasar. 

Dengan bertambahnya kepercayaan masyarakat, LPD Desa Pakraman 

Panjer mengalami kemajuan yang sangat pesat. Sampai saat ini LPD Desa 

Pakraman Panjer mempunyai 22 orang karyawan. Adapun wilayah kerja LPD 

Desa Pakraman Panjer Denpasar meliputi satu Desa Pakraman Panjer yaitu Desa 

Pakraman Panjer dan satu Desa Dinas yaitu Kelurahan Panjer. 

 

2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan LPD Desa Pakraman Panjer 

Denpasar Bali 

  

Dalam suatu perusahaan baik yang bergerak di bidang jasa maupun 

industri akan memerlukan suatu sistem organisaasi yang baik untuk menunjang 

terlaksananya kegiatan sehingga tujuan perusahaan akan lebih mudah tercapai. 

Organisasi merupakan sekelompok orang-orang yang berhubungan dan kerjasama 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 
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Sedangkan struktur organisasi merupakan wadah kerjasama yang 

mencerminkan lalu lintas wewenang dan tanggung jawab diantara orang-orang 

yang terlibat dalam organisasi. 

 Bentuk organisasi yang digunakan oleh LPD Desa Pakraman Panjer 

adalah bentuk organisasi garis dimana wewenang datang dari pucuk pimpinan 

yang dilimpahkan kepada satuan-satuan organisasi di bawahnya dan 

bertanggungjawab langsung kepada atasan. 

Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas kerja, maka dilaksanakan 

pembagian tugas dan tanggung jawab secara tertulis. Adapun pembagian tugas 

dan tanggung jawab di LPD Desa Pakraman Panjer adalah sebagai berikut: 

a. Badan Pengawas 

1) Memeriksa laporan keuangan LPD dan Laporan pertanggungjawaban 

pengurus LPD, apakah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh 

BPD. 

2) Mengawasi dan membina operasional LPD, untuk meningkatkan kinerja 

LPD. Pembinaan berupa pembinaan umum dan pembinaan teknis. 

3) Pembinaan berupa pembinaan umum dan pembinaan teknis. 

4) Memberikan pendapat, usulan, saran kepada pengurus menyangkut aspek 

kegiatan LPD. 

5) Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan. 

b. Kepala 

1) Membuat rencana kerja dan program-program pelaksanaan termasuk 

rencana Anggaran Pendapatan Belanja (RAPB). 

2) Membuat dan melaporkan laporan pertanggungjawaban di dalam paruman 

krama desa. 

3) Melaksanakan kebijaksanaan yang telah dihasilkan dalam Paruman Desa 

atau Hasil Keputusan Rapat Masyarakat Desa. 

4) Memberikan pinjaman mulai dari permohonan, persetujuan, sampai pada 

persiapan oleh kepala dengan bantuan kasir untuk menentukan 

pengeluaran pinjaman. 
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c. Tata Usaha 

1) Menerima bukti-bukti dari petugas keliling maupun transaksi di kantor 

LPD pada hari itu. Menyortirnya menurut jenis transaksi dan 

menjumlahkan angka-angka yang ada pada setiap bukti transaksi 

berdasarkan jenisnya. 

2) Mencatat nota kredit atau debit yang diterima dari bank, atau pengeluaran 

cek atau biyet giro pada buku bank. Membuat slip jurnal atau transaksi 

non kas yang tidak berhubungan dengan nasabah. 

3) Pada akhir periode memindahkan saldo neraca percobaan akhir bulan yang 

ada kaitannya dengan neraca awal bulan berikutnya. 

d. Kasir 

1) Menerima uang dari nasabah (menerima angsuran pokok, tabungan, bunga 

pinjaman, dan simpanan berjangka) maupun dari pihak lain misalnya 

pinjaman dari LPD lain. 

2) Mengeluarkan uang untuk pemberian pinjaman pencairan tabungan dan 

simpanan berjangka, menerima pelunasan pinjaman yang telah diberikan, 

pembayaran biaya  misalnya bunga simpanan berjangka dan biaya sehari-

hari. 

3) Memberi jasa perbankan lain pada nasabah, misalnya membayar pada 

nasabah secara tunai atau dengan pemindahanbukuan. 

e. Bagian Administrasi 

1) Menatausahakan berkas-berkas permohonan kredit yang diterima dari 

bagian kredit serta menyimpan berkas debitur. 

2) Mencatat semua pembayaran angsuran pokok, bunga dan pelunasan 

debitur baik pembayaran yang langsung dilakukan LPD Desa Pakraman 

Panjer, maupun melalui kolektor. 

3) Membuat daftar penagihan kredit bulanan untuk diserahkan pada bagian 

kredit. 
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f. Bagian Pembukuan 

1) Bertanggung jawab kepada tata usaha mengenai seluruh aktivitas 

pencatatan keuangan dan secara berkala melaporkannya kepada Kepala 

LPD. 

2) Mencocokkan catatan pembukuan atas dasar masukan dari setiap bagian 

atau seksi lain. 

3) Menyusun laporan keuangan setiap akhir bulan paling lambat 5 hari 

setelah   tutup buku. 

g. Bagian Keamanan 

1) Menjaga keamanan LPD 

2) Menerima tamu yang berkunjung atau ingin bertemu dengan kepala LPD. 

h. Bagian Kredit 

1) Memberi penjelasan kepada calon debitur tentang syarat-syarat serta 

ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi. 

2) Memeriksa formulir permohonan kredit yang telah diisi oleh calon debitur 

serta lampiran-lampirannya kemudian mencatatnya dalam buku register 

permohonan kredit. 

3) Bertanggung jawab atas penerimaan pembayaran kredit. 

4) Melakukan penyitaan barang jaminan dari para debitur untuk pelunasan 

kreditnya. 

5) Melaksanakan kebijakan Kepala LPD yang berhubungan dengan 

penyelesaian kredit macet. 

i. Teller Kredit  

1) Menerima permohonan kredit pada LPD Desa Pakraman Panjer dari 

bagian kredit. 

2) Memberikan penjelasan tentang persyaratan kredit yang diajukan. 

3) Mencatat pembayaran angsuran pokok kredit beserta bunga dan denda 

pada prima nota kredit baik secara langsung atau dari kolektor, kemudian 

menginput transaksi tersebut ke dalam komputer. 

j. Teller Tabungan 

1) Menerima permohonan pembukaan rekening baru dari calon nasabah. 
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2) Memberikan penjelasan syarat pembukaan rekening baru.  

3) Menerima tabungan dari nasabah baik secara langsung maupun dari 

kolektor, mencatat pada prima nota tabungan dan buku tabungan nasabah. 

4)  Melayani penarikan tabungan nasabah. 

k. Teller Deposito 

1) Menerima permohonan penyetoran simpanan berjangka atau deposito. 

2) Memberikan penjelasan tentang persyaratan dan ketentuan deposito. 

3) Membayarkan bunga deposito per bulan kepada nasabah 

4) Melayani pencairan deposito. 

l. Kolektor 

Kolektor merupakan ujung tombak kegiatan LPD Desa Pakraman 

Panjer, yang bertugas antara lain: 

1) Mencari nasabah baru di Desa Pakraman Panjer. 

2) Memungut simpanan dan angsuran kredit terutama yang bermasalah 

sesuai dengan pembagian wilayah kerja yang telah ditetapkan dan 

bertanggung jawab pada bagian-bagian yang mengkoordinasikannya. 

3) Memperkenalkan dan mempromosikan LPD Desa Pakraman Panjer 

sebagai wadah ekonomi yang dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat 

melalui pelayanan-pelayanan yang diberikan. 

3. Bidang Usaha LPD Desa Pakraman Panjer Denpasar Bali 

   Adapun usaha dari LPD Desa Pakraman Panjer meliputi: 

a. Menghimpun dana, yaitu pengumpulan dana sebanyak-banyaknya. Dana yang 

terhimpun atau tersimpan dalam bentuk tabungan dengan setoran awal 

minimum Rp.10.000,- serta simpanan berjangka dengan setoran minimal 

Rp.1.000.000,- dengan bunga 8% pertahun untuk jangka waktu 6 (enam) 

bulan dan 9% pertahun untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.   

b. Menyalurkan dana 

LPD Desa Pakraman Panjer menyalurkan dana kepada masyarakat dalam 

bentuk pinjaman atau kredit. Suku bunga pinjaman 19% sampai dengan 27%  

per tahun menurun dengan denda 10% per bulan dari sisa angsuran apabila 
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terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Pada saat penandatangan surat 

pinjaman, peminjam juga dikenakan biaya provisi sebesar 10% dihitung dari 

jumlah tunggakan angsuran dan/ atau bunga yang bersangkutan. Batas 

Maksimal Pemberian Kredit (BMPK) Rp. 300 juta rupiah. 

 

B. Pengendalian Intern Kredit Pada LPD Desa Pakraman Panjer Denpasar Bali 

 

 1. Prosedur Pemberian Kredit 

 

LPD Desa Pakraman Panjer didalam operasionalnya memiliki bagian 

kredit tersendiri yang tidak dirangkap oleh bagian lain maupun ketua LPD. 

Ruangan bagian kredit ini juga terpisah dari ruang pengawas, ruang Kepala LPD 

maupun tata usaha. Bagi calon peminjam yang akan memohon kredit diharapkan 

melengkapi syarat-syarat sebagai berikut:  

a. Menyerahkan fotocopy kartu identitas: KTP/ SIM, keterangan domisili, KK. 

b. Menyerahkan bukti hak kepemilikan yang dipergunakan sebagai jaminan 

kredit seperti: BPKB, fotocopy STNK, sertifikat tanah. 

c. Bagi usahawan memperlihatkan SIUP, NPWP dan Laporan Keuangan. 

d. Surat Kontrak tanah/rumah berkaitan dengan domisili. 

e. Slip gaji terakhir untuk pegawai negeri/swasta. 

f. Memperlihatkan jaminan yang layak untuk dapat diperiksa oleh petugas. 

g. Menyerahkan surat bagi jaminan yang bukan atas nama calon nasabah. 

h. Bersedia diadakan survey/ peninjauan oleh petugas dari LPD. 

i. Bersama-sama menandatangi akad kredit dengan penanggungjawab, kepala 

LPD dan bagian kredit. 

j. Mengadakan pengikatan dengan notaris sesuai dengan flapon kredit. 

k. Menaati peraturan yang berlaku. 

Apabila syarat-syarat yang diperlukan telah dipenuhi maka 

permohonan kredit tersebut dapat diterima. Setelah tercapai kesepakatan 

antara pemohon kredit dan LPD, maka bagian kredit membuatkan kartu 

permohonan kredit dengan mencantumkan jaminan kredit pada kartu tersebut 

yang ikut ditandatangai oleh suami/ istri dari pemohon. Setelah kredit 
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dicairkan, bagian kredit membuatkan bukti kas keluar (BKK) atas pencairan 

kredit yang kemudian diarsipkan dalam Surat Perjanjian Kredit. 

 

2. Pelaksanaan Pengendalian Intern Terhadap Kredit LPD Desa Pakraman 

Panjer Denpasar Bali 

  

Berdasarkan penerapan struktur pengendalian intern terhadap kredit pada 

LPD Desa Pakraman Panjer maka dapat diuraikan mengenai struktur 

pengendalian intern atas kredit sebagai berikut: 

a. Lingkungan Pengendalian 

Lingkungan pengendalian didukung oleh adanya struktur organisasi dan 

pembagian wewenang serta pembebanan tanggung jawab yang tegas untuk 

bagian kredit, dimana bagian ini bertugas untuk memberikan pelayanan dalam 

bidang kredit bagi setiap permohonan kredit. 

b. Penaksiran Risiko 

Penaksiran risiko untuk kredit dilihat melalui penggolongan kolektabilitas 

terhadap kredit yang jatuh tempo berdasarkan kriteria lancar, kurang lancar, 

diragukan dan macet, yaitu : 

i. Lancar 

a) Tidak terdapat tunggakan angsuran pokok dan tunggakan bunga. 

b) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan; 

(1) Belum melampaui 1 (satu) bulan, bagi pinjaman yang ditetapkan 

masa angsurannya kurang dari 1 (satu) bulan. 

(2) Belum melampaui 3 (tiga) bulan, bagi pinjaman yang ditetapkan 

masa angsurannya bulanan, dua bulanan atau tiga bulanan. 

(3) Belum  melampaui 6 (enam)  bulan,   bagi   pinjaman   yang   masa  

angsurannya ditetapkan empat bulanan atau lebih. 

c) Terdapat tunggakan bunga tetapi; 

(1) Belum melampaui 1 (satu) bulan bagi yang masa angsuran kurang 

dari 1 (satu) bulan. 

(2) Belum melampaui 3 (tiga) bulan bagi pinjaman yang masa 

angsuran lebih dari 1 (satu) bulan. 
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2)  Kurang lancar 

a) Terdapat tunggakan angsuran pokok yang: 

(1) Melampaui 1 (satu) bulan dan belum melampaui 2 (dua) bulan bagi 

pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan. 

2. Melampaui 3 (tiga) bulan dan belum melampaui 6 (enam) bulan 

bagi pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan bulanan, dua 

bulanan atau tiga bulanan. 

3. Melampaui 6 (enam) bulan tetapi belum melampaui 12 bulan bagi 

pinjaman yang masa angsurannya ditetapkan 6 (enam) bulanan atau 

lebih. 

1. Terdapat tunggakan bunga yang: 

(1) Melampaui 1 (satu) bulan tetapi belum melampaui 3 (tiga) bulan 

bagi pinjaman dengan masa angsuran kurang dari 1 (satu) bulan. 

(2) Melampaui 3 (tiga) bulan tetapi belum melampaui 6 (enam) bulan 

bagi pinjaman yang masa angsuran yang lebih dari 1 (satu) bulan. 

3) Diragukan 

Tidak memenuhi kriteria lancar dan kurang lancar tetapi dapat 

disimpulkan bahwa: 

a) Pinjaman masih dapat diselamatkan dan agunannya bernilai sekurang-

kurangnya 75% dari hutang debitur. 

b) Pinjaman tidak dapat diselamatkan tetapi agunannya masih bernilai 

sekurang-kurangnya 100% dari hutang debitur. 

4) Macet  

a) Tidak memenuhi kriteria lancar, kurang lancar, dan diragukan. 

b) Memenuhi kriteria diragukan, tetapi dalam jangka waktu 21 bulan dan 

sejak digolongkan diragukan belum ada pelunasan atau usaha 

penyelamatan pinjaman. 

c) Pinjaman tersebut penyelesaiannya telah diserahkan kepada lembaga 

atau badan yang berhak  menangani pinjaman macet. 
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Untuk menjamin setiap kredit yang diberikan, kredit diasuransikan kepada 

perusahaan asuransi dan jaminan kredit yang berupa sertifikat tanah dilakukan 

pengikatan dengan notaris. 

Pada tahun 2010 LPD Desa Pakraman Panjer Denpasar Bali, memiliki kredit 

yang digolongkan kurang lancar sebesar 5% dari total kredit, diragukan 

sebesar 2% dan macet sebesar kurang dari 1%. Ini berarti kredit dengan 

katagori lancar lebih dari 90%, dimana mengalami peningkatan setiap tahun. 

c. Informasi dan Komunikasi 

Informasi dan komunikasi yang digunakan oleh LPD berhubungan dengan 

bagian kredit adalah dengan mengirimkan surat peringatan kepada peminjam 

yang kreditnya telah jatuh tempo namun belum dilunasi. Kepada peminjam 

kredit macet yang telah jatuh tempo, akan dikirimkan surat yang 

menginformasikan untuk memberikan izin untuk mengeksekusi jaminan 

kredit. Namun apabila terdapat kredit yang tergolong macet yang berasal dari 

desa adat setempat belum diumumkan dalam paruman desa pakraman. 

Padahal  desa pakraman adalah pucuk kekuasaan tertinggi LPD. 

d. Aktivitas Pengendalian 

Dalam aktivitas pengendalian kredit, LPD telah menggunakan dokumen dan 

formulir-formulir yang tepat serta telah melewati prosedur perkreditan yang 

tepat dan sistematis. Persyaratan yang wajib dilaksanakan pada setiap 

pemberian kredit juga telah dilaksanakan sesuai ketentuan yang ditetapkan.  

Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga keamanan dalam pemberian kredit. 

Sebagai contoh permohonan pinjaman Rp. 200 juta keatas harus mendapat 

persetujuan badan pengawas LPD Desa Pakraman Panjer. 

e. Pemantauan 

Proses pemantauan terhadap pemberian kredit dilakukan oleh Bendesa Adat 

demi menjamin keamanan dan mencegah terjadinya kredit macet. Pemantauan 

dilakukan dengan meminta persetujuan kepada Bendesa Adat bagi 

permohonan kredit yang jumlahnya dua ratus juta ke atas. Bendesa adat 

beserta badan pengawas lainnya juga melakukan pengawasan terhadap LPD 

setiap 3 (tiga) bulan sekali.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 
 

A. Simpulan 

 

Berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil 

kesimpulan mengenai pengendalian intern terhadap pemberian kredit yang diterapkan 

oleh Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Pakraman Panjer Denpasar Bali. 

Pengendalian intern yang diterapkan oleh LPD Desa Pakraman  Panjer Denpasar Bali 

sudah memadai. Hal ini dapat dilihat dari: 

1. Lingkungan pengendalian telah diterapkan dengan baik, yang terlihat dari adanya 

struktur organisasi yang memisahkan tanggungjawab dan pembebanan tugas 

diantara unit-unit kerjanya masing-masing. 

2. Penaksiran risiko terhadap aktivitas kredit dengan cara mengolongkan kredit yang 

telah jatuh tempo berdasarkan kriteria lancar, kurang lancar, diragukan, macet. 

Dan diasuransikan untuk menjamin setiap kredit yang diberikan. Kredit dengan 

kriteria lancar mengalami kenaikan setiap tahun.  

3. Informasi dan komunikasi telah diterapkan dengan baik, dilihat dari adanya 

pengiriman surat peringatan terhadap peminjam kredit yang terlambat membayar 

maupun surat kuasa untuk melakukan sita jaminan. Namun komunikasi kepada 

desa pakraman mengenai informasi adanya kredit macet masih kurang ini seperti 

adanya kredit macet yang berasal dari dalam desa adat tidak diumumkan dalam 

paruman desa adat. 

4. Aktivitas Pengendalian 

Dalam aktivitas pengendalian kredit LPD Desa Pakraman Panjer sudah baik hal 

ini ditunjukkan dengan telah menggunakan dokumen dan formulir-formulir yang 

tepat serta telah melewati prosedur perkreditan yang tepat dan sistematis. 

5. Pemantauan 

  Proses pemantauan terhadap pemberian kredit dilakukan oleh LPD Desa 

Pakraman Panjer Denpasar Bali sudah baik ini dibuktikan dengan adanya peran 

Bendesa Adat dalam hal pemantauan pemberian kredit yang jumlahnya cukup 

besar. 



 
22 
 

   

 

B. Saran 

 

Dari kesimpulan atas hasil pembahasan yang telah dilakukan, maka saran 

yang dapat diberikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan yang bermanfaat bagi  

LPD Desa Pakraman Panjer  Denpasar adalah sebagai berikut: 

1. Diharapkan LPD Desa Pakraman Panjer Denpasar Bali dapat terus meningkatkan 

pelayanan kepada nasabahnya terutama melalui kredit sehingga dana dapat 

tersalurkan untuk membantu perekonomian masyarakat desa. 

2. Diharapkan LPD Desa Pakraman Panjer Denpasar Bali dapat mengoptimalkan 

penerapan pengendalian intern kredit karena pelayanan pemberian kredit 

merupakan aktivitas LPD yang paling utama sehingga resiko yang dihadapi paling 

besar. Apalagi dalam 5 tahun terakhir LPD Desa Pakraman Panjer Denpasar Bali 

mengalami pertumbuhan pemberian kredit, yang berarti pula terjadi peningkatan 

resiko kegagalan pengembalian kredit 

3. Dengan semakin besar pertumbuhan dan volume penyaluran kredit, diharapkan 

LPD Desa Pakraman Panjer Denpasar mulai merencanakan pembentukan unit 

internal audit agar lebih membantu mencegah penyimpangan-penyimpangan yang 

dapat merugikan perusahaan sehingga tujuan perusahaan dapat dicapai secara 

efektif dan efisien. 
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Abstract 

This study examines the customer-oriented marketing mix strategies implemented 

by  the PT Bank Pembangunan Daerah Bali.  

The population of this research was the customers of PT Bank BPD Bali, who 

reside in various areas across Bali. The sample of the population was selected using 

judgmental sampling, in which the customers were grouped into individual customers and 

institution customers (province and regency administrations, LPD, Non-profit 

Organizations, Corporates) at the bank’s principal branch offices and branch offices all 

over Bali. The number of the samples, 175 respondents, had met the requirement for 

maximum probability estimation. Struktural Equation Model Estimation was carried out 

through full-model analysis to find out about the model’s suitability and the established 

causal relation in the tested model.  

  

The strategy is an indicator that most strongly influence the Strategy Marketing Mix, 

followed by a Promotion Strategy and People Strategy, while the weakest is the strategy 

followed by Physical Evidence Strategy Products / Services. The bank's strategy of 

excellence is supported by the results of the study Lizar Alfansi and Adrian Sargeant 

(2000), who found that a fast and efficient service, transaction accuracy, speed of service 

at branch offices, online transactions, ATM availability is a factor of considerable benefit 

most desired by bank customers in Indonesia. Physical Evidence Strategy is an indicator 

of the weakest influence the Marketing Mix Strategy so that this bank should manage 

better the physical evidence, especially concerning in particular the location of bank 

branches in the district to be more strategic and convenient in serving customers. 

          

The results also showed that in determining the Marketing Mix Strategy, the bank should 

really consider the design of marketing strategy, which is associated with market 

segmentation, target market and its market position. The third aspect is important to note 

because the results of descriptive analysis showed, there are several factors that are 

perceived by the customer by the bank received less attention, particularly on aspects of 

market segmentation, there are about 3% expressed the bank's customers pay less 

attention to aspects of market segmentation, followed by aspects of the target market by 

2% and the aspect of market position is also 2%. The results of these findings to mean 

that in determining the Marketing Mix Strategy, the bank should pay attention to any 

market segment who received less than the maximum service of this bank, resulting in 

performance in each segment is less. Thus the bank's Marketing Mix Strategy is more 

focused to the maximum on the market segment that is still under-served, so the 

performance of these banks in the market segments that can be improved. This strategy is 

important because the future of this bank are faced with increasing competition and 
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regulation are often not profitable, so that a very large dependence on the government 

segment Province / Regency / City no longer effective. Strategy needs to be done by this 

bank is proactively managing future Marketing Strategy Mix orientation customers, in an 

effort to find new customers with a market segment focused on individuals and segments 

of other institutions, namely: Nonprofit Institutions and companies that still underserved. 

Key words :  marketing mix strategy. 

  

Pendahuluan 

Dunia bisnis pada era globalisasi sangat komplek yang ditandai dengan perbaikan 

ekonomi, alih kontrak (outsourcing) besar-besaran, migrasi pekerjaan ke negara-negara 

berkembang, perhatian lebih besar terhadap etika bisnis, melambungnya defisit anggaran 

pemerintah, peningkatan globalisasi yang terus berlangsung, meningkatnya penganguran, 

anggota Uni Eropa yang meningkat dua kali lipat, serta persaingan tajam hampir di 

semua industri (David, 2005). Revolusi teknologi khususnya dalam e-commerce telah 

menyebabkan lebih meningkatkan arus globalisasi. Revolusi teknologi menekankan pada 

produk inovasi dan kemampuan untuk menghasilkan barang dan jasa baru dengan cepat 

untuk pasar. Ekonomi global secara terus menerus menekan perusahaan untuk 

meningkatkan daya saingnya. Dengan menghasilkan barang maupun jasa yang memberi 

nilai kepada pelanggannya (customer value), daya saing perusahaan dapat meningkatkan 

probabilitas pendapatan perusahaan diatas rata-rata  (Hitt et. al. ; 2001).  

Berbagai kasus menunjukkan banyak perusahaan yang semula telah memiliki 

keunggulan kompetitif dan sebagai pemimpin pasar dengan merek produk yang terkenal 

(brand equity), ternyata kemudian bangkrut karena terlena dengan nama besarnya. 

Mereka tidak pernah mengeluarkan uang untuk penelitian dan pengembangan atau 

perencanaan jangka panjang, serta tidak pernah ambil bagian dalam persaingan secara 

serius (Hunger and Wheelen, 2003).  

Perencanaan strategis akan senantiasa menganalisis lingkungan bisnis suatu 

perusahaan baik lingkungan dekat maupun lingkungan jauh (Pearce and Robinson, 2004).  

Lingkungan dekat perusahaan meliputi : pesaing, pemasok, sumberdaya yang semakin 

langka, lembaga-lembaga pemerintah dan peraturan-peraturan mereka yang semakin 

banyak, dan pelanggan yang preferensinya seringkali berubah. Lingkungan jauh 

perusahaan meliputi kondisi sosial dan budaya, ekonomi, prioritas politik dan 

perkembangan teknologi. Perubahan lingkungan perusahaan itu jelas mempengaruhi 

paradigma berpikir para manajer dalam menyusun strategi manajemen.  

 Kim (2005) menyatakan perusahaan yang mampu mengimplementasikan inovasi 

nilai (value innovation) bukan saja akan mampu mempertahankan hidupnya melainkan 

akan menjadi perusahaan yang unggul atau “visioner” secara terus menerus dan selalu 

mengalahkan pasar, sehingga dapat membuka ruang pasar yang baru dan tanpa pesaing. 

Inovasi nilai memberikan penekanan pada nilai dan inovasi. Inovasi nilai terjadi ketika 

perusahaan mampu memadukan inovasi dengan utilitas, harga, dan posisi biaya. 

Perusahaan yang mampu menciptakan inovasi nilai, fokus kepada mengejar diferensiasi 

dan biaya rendah secara bersamaan.     

 Craven (2003) menyatakan value yang terbaik kepada pelanggan dapat diberikan 

apabila perusahaan mengimplementasikan strategi pemasaran yang berorintasi pasar. 

Perusahaan yang berorintasi pasar secara terus menerus berupaya mencari informasi baru 

(information acquisition) tentang pelanggan, pesaing dan pasar. Berdasarkan informasi 
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itu kemudian di analisis dari sisi perspektif bisnis secara keseluruhan yang meliputi 

penilaian lintas fungsi, diagnosis bersama, koordinasi aktivitas untuk memutuskan 

bagaimana memberikan value terbaik kepada pelanggan. 

Demikian pula halnya dengan PT Bank BPD Bali agar supaya dapat survive 

dalam persaingan bisnis perbankan, seharusnya mengimplementasikan strategi pemasaran 

yang berorientasi pasar. Strategi ini dipandang tepat mengingat hasil studi Nurcahya ( 

2003) menunjukkan bahwa pada saat ini PT Bank BPD Bali ada pada posisi pertumbuhan 

(growth) dan strategi yang tepat digunakan adalah strategi konsentrasi melalui integrasi 

vertikal. Sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan, strategi integrasi vertikal 

dilakukan dengan memperluas ruang lingkup operasional bank ini.  

    Dalam upaya untuk mencapai tujuan itu proses pertama yang mesti dilakukan 

adalah dengan melakukan analisis pasar, yaitu mengkaji factor-faktor marketing yang 

dipertimbangkan olen nasabah Bank ini yang mempunyai pengaruh signifikan dalam 

memilih produk/jasa bank ini.    

Meskipun demikian dari berbagai teori maupun temuan penelitian terdahulu itu 

tidak sepenuhnya begitu saja dapat diterapkan dalam rangka meningkatkan pangsa pasar 

Bank ini, karena ada berbagai faktor yang mempengaruhi sikap, perilaku dan 

respon/persepsi konsumen bank di Bali. Dalam kaitan ini maka menjadi penting untuk 

dikaji berbagai faktor yang mempengaruhi preferensi pelanggan bank ini, sehingga 

berbagai keunikan sosial budaya di daerah Bali yang terkait dengan perilaku konsumen 

yang lebih diwarnai oleh adanya ikatan-ikatan kelompok, misalnya kehidupan 

masyarakat Bali banyak dipengaruhi oleh kehibupan sosial, kekerabatan, banjar yang 

sangat berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan untuk melakukan pembelian 

suatu produk/ jasa termasuk produk/jasa perbankan, dapat diadopsi dalam proses strategi 

pemasaran bank ini. Hal ini sesuai dengan pendapat Kotler (2000) yang menyatakan 

bahwa preferensi pelanggan banyak dipengaruhi oleh faktor sosial, budaya, personal 

maupun psikologikal yang meliputi antara lain : nilai kesukaan nasabah (customer like 

and dislike), kebiasaan hidup nasabah (customer use behavior), gaya hidup nasabah 

(customer lifestyle).  

Strategi posisi pasar (positioning) yaitu merupakan strategi marketing mix yang 

dipergunakan oleh Bank ini untuk menentukan posisinya pada persaingan bisnis 

perbankan di Bali dalam perspektif nasabah. Zeithaml  (2003) menyatakan dalam 

perusahaan jasa termasuk pula jasa perbankan, marketing mix meliputi unsur 7P yaitu : 

strategi produk dan jasa (products and services), harga (price), promosi (promotion),  

tempat (place),  proses (proses),  orang (people)  dan bukti fisik (physical evidence).           

Originality/value studi ini adalah menyajikan kajian secara komprehensif 

tentang strategi marketing mix yang unik sesuai dengan sikap, perilaku dan 

persepsi/respon konsumen bank di Bali. 

 

Perumusan masalah 

Faktor-faktor marketing mix apakah dipertimbangkan nasabah dalam memilih 

produk/jasa PT Bank BPD Bali ?  

 

 

 

Tujuan Penelitian 
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Menganalisis faktor-faktor marketing mix dipertimbangkan nasabah dalam memilih 

produk/jasa PT Bank BPD Bali, sehingga dapat diformulasikan strategi  marketing mix 

yang unik sesuai dengan sikap, perilaku dan persepsi/respon konsumen bank di Bali. 

        

KERANGKA DASAR TEORITIK 

Pengertian dan fungsi Bank : 

  Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  Nomor 10 Tahun 1998, 

yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat 

dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan 

atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat banyak.  

 Jenis dan usaha bank : 

 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang 

Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998,  

jenis bank terdiri dari :  (1) Bank Umum,  (2) Bank Perkreditan Rakyat. 

 PT Bank BPD Bali merupakan bank umum, yang dalam penjelasan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, pasal 5 ayat 2, bahwa Bank 

Umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau 

memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu. Bank ini dalam 

melaksanakan usahanya sebagai bank umum menyediakan pembiayaan bagi pelaksanaan 

usaha-usaha pembangunan di daerah dalam rangka pembangunan nasional dengan cara : 

(a) Memberikan pinjaman untuk keperluan investasi, perluasan dan pembaharuan proyek-

proyek pembangunan daerah, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun 

oleh perusahaan-perusahaan campuran antara pemerintah dan swasta, (b) Bank bertindak 

sebagai penyalur kredit untuk proyek-proyek pemerintah daerah, (c) Bank juga berperan 

sebagai pemegang kas pemerintah daerah. 

Pengertian Perilaku Konsumen  

 Konsep perilaku konsumen penting untuk dikaji karena konsep ini dipergunakan 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang dipertimbangkan konsumen dalam membuat 

keputusan untuk menggunakan produk/jasa PT Bank BPD Bali.  

Konsep perilaku konsumen yang dikembangkan oleh Kotler (2000) memasukkan 

unsur sosial budaya (kebiasaan), personal (gaya hidup) dan psychological (nilai 

kesukaan), dapat mempengaruhi proses pengambilan keputusan oleh konsumen untuk 

melakukan pembelian suatu produk/jasa termasuk jasa perbankan.  

Pengertian Strategi Pemasaran :                                                                                                                                                                                                                                                           

 Cravens (2003) menyatakan agar supaya unggul dalam persaingan pada 

lingkungan usaha yang selalu bergejolak pada masa kini, diperlukan strategi pemasaran 

berorientasi pasar (market-driven strategies) yang dapat mengantisipasi seluruh 

keinginan dan kebutuhan konsumen.  

Proses Strategi Pemasaran Orientasi Pasar. Di dalam menyusun strategi pemasaran 

yang efektif diperlukan berbagai tahapan analisis yang terdiri dari : 

Tahap pertama : Melakukan analisis strategik terhadap situasi pasar dan pesaing, 

segmentasi pasar dan pembelajaran terus menerus tentang pasar.  

Analisis pasar. Analisis ini diperlukan terutama untuk mengetahui : (a) kebutuhan dan 

keinginan pelanggan dari satu atau lebih produk yang dapat memuaskan kebutuhan 
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pembeli ; (b) keinginan pembeli yang  berpotensi untuk menjadi pembelian riil terhadap 

produk yang dapat memuaskan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Evaluasi terhadap 

strategi pesaing, kekuatan, kelemahan, dan rencana adalah merupakan aspek kunci dari 

analisis situasi pasar karena akan dapat mengidentifikasi pesaing potensial.    

Analisis Segmentasi Pasar. Tujuan segmentasi pasar untuk menentukan perbedaan di 

dalam kebutuhan dan keinginan pembeli dan mengidentifikasi kelompok atau sub 

kelompok sesuai dengan kepentingan pasar produk. Kebutuhan pembeli yang memiliki 

kemiripan dalam setiap segmen menjadi target yang lebih baik bagi organisasi 

memberikan nilai kepada pembeli sesuai dengan yang diinginkannya.  

Continous Learning. Perusahaan yang berorientasi pasar hendaknya dapat mengerti apa 

yang terjadi dengan pasar mereka, mengembangkan bisnis dan strategi pemasaran mereka 

untuk menjaga segala kemungkinan dan mengkonter persaingan keras serta 

mengantisipasi apa yang diingini pasar di masa yang akan datang.  

Tahap kedua :  Menentukan desain strategi pemasaran yang terdiri dari strategi posisi dan 

target pasar, membangun hubungan pemasaran, serta mengembangkan dan menghasilkan 

produk baru. 

Strategi Target dan Posisi Pasar. Tujuan dari strategi target pasar adalah memilih orang 

atau organisasi dimana manajemen dapat memberi pelayanan dalam pasar produk/jasa 

yang dikembangkan dari kedewasaan pasar, keragaman dari kebutuhan dan keinginan 

pembeli, ukuran perusahaan dibandingkan dengan persaingan, sumber daya organisasi 

serta prioritasnya dan volume penjualan. 

Strategi posisi (positioning) adalah merupakan kombinasi dari strategi produk, value-

chain, harga dan strategi promosi yang dipergunakan oleh perusahaan menentukan posisi 

merek dalam perspektif pembeli yang membedakannya dari pesaing serta merupakan 

kunci di dalam mempertemukan kebutuhan dan keinginan target pasar. 

Marketing Relationship Strategy. Tujuan hubungan pemasaran adalah untuk 

meningkatkan kemampuan perusahaan dalam memberikan kepuasan kepada pelanggan 

melalui upaya memberikan nilai yang terbaik bagi pelanggan serta mengantisipasi 

perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis melalui penggabungan partner hubungan 

pemasaran, yaitu : pelanggan pemakai akhir, anggota saluran pemasaran, aliansi pesaing, 

tim internal.  

Mengembangkan Produk Baru. Poduk baru diperlukan untuk memposisikan kembali 

produk lama karena mengalami penurunan penjualan dan keuntungan. Keputusan untuk 

mengembangkan produk baru meliputi menemukan dan mengevaluasi ide, seleksi untuk 

promosi pengembangan, desain program pemasaran, evaluasi pasar terhadap produk baru 

dan memasukkan produk baru ke pasar.  

Tahap Ketiga : Pengembangan Program Pemasaran meliputi : pengembangan strategi  

marketing mix, serta implementasi value terhadap target pembeli.  

Strategic Brand Management. Strategi produk meliputi : (1) mengembangkan rencana 

produk baru, (2) mengelola program untuk mensukseskan produk, (3) memutuskan apa 

yang harus dilakukan memecahkan masalah produk, seperti pengurangan biaya atau 

memperbaiki produk. Strategi merek produk meliputi : (1) membangun nilai 

merek/equity, (2) mengelola sistem organisasi merek untuk meningkatkan penampilan. 

Value-chain, Price, dan Promotion Strategies : (1) Saluran Distribusi, yaitu komponen 

bauran pemasaran yang selalu dipergunakan untuk menghubungkan produsen dengan 

rumahtangga pemakai akhir. Keputusan yang tepat terhadap saluran distribusi akan dapat 
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meningkatkan positioning pembeli terhadap merek, (2)  Harga, memainkan peran yang 

penting dalam positioning produk atau jasa. Reaksi pelanggan terhadap alternatif harga, 

biaya produksi, harga pesaing, faktor etika, mempengaruhi manajemen dalam 

menentukan harga, (3) Advertizing, sales promotion, kekuatan penjualan, pemasaran 

langsung dan public relation, untuk berkomunkasi dengan pelanggan, partner saluran 

distribusi dan target pembeli lainnya untuk mendorong meningkatkan proses pembelian. 

Tahap keempat : Implementasi dan Pengelolaan Strategi Pemasaran yang terdiri dari : 

penentuan desain organisasi pemasaran dan pelaksanaan pengeloaan strategi.  

 

METODE PENELITIAN 

1. Rancangan Penelitian : Penelitian ini menganalisis hubungan antar variabel sehingga 

merupakan penelitian relasional. Penelitian ini juga berusaha untuk mengumpulkan 

informasi dengan menggunakan kuesioner dari sejumlah sampel yang dipilih dari 

populasi, sehingga penelitian ini termasuk penelitian survei. Penelitian ini juga bertujuan 

untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel melalui pengujian hipotesis, sehingga 

penelitian ini merupakan conclusive research  (Malhotra, 2004). 

2. Populasi : Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan PT Bank BPD Bali 

yang mempunyai rekening tabungan, giro, deposito dan pinjaman (kredit). 

3. Sampel : Sampel responden PT Bank BPD Bali dalam penelitian ini memakai tehnik  

judgemental sampling, dengan mengklasifikasi pelanggan menjadi pelanggan 

perseorangan dan pelanggan lembaga. Pelanggan lembaga ini dikelompokkan menurut 

segmen : Pemerintah provinsi serta kabupaten/kota, Lembaga Perkreditan Desa (LPD), 

Lembaga Nirlaba dan Perusahaan. Jumlah sampel responden Bank ini ditentukan 

sebanyak 175 responden yang terdiri dari : pelanggan perseorangan 68 responden dan 

pelanggan lembaga 107 responden. Sampel responden ditentukan secara proporsional 

dari pelanggan yang memiliki rekening tabungan, giro, deposito dan pinjaman yang loyal 

sebagai pelanggan dari Bank ini di seluruh Bali.  

4. Jenis data : Data dalam penelitian ini meliputi data primer dikumpulkan langsung dari 

pelanggan Bank ini dengan memakai kuesioner skala Likert 5.  

5. Definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian :  

Strategi Marketing mix : persepsi pelanggan tentang sejauh mana PT Bank BPB Bali 

telah melakukan upaya untuk melaksanakan strategi marketing mix berorientasi 

pelanggan, Indikatornya : produk/jasa, harga, promosi, distribusi, pegawai bank,  proses, 

bukti fisik.  

6. Metode Analisa Data : Data dalam penelitian ini dianalis dengan memakai Model 

Persamaan Struktural (SEM), didasarkan pada hubungan kausal yang diasumsikan  linier 

(Hair et al. ; 1998). Instrumen yang dipersiapkan untuk mengumpulkan data penelitian 

dilakukan pengujian validitas dengan uji criteria, uji asumsi dan Goodness of Fit. Uji 

kriteria : Ukuran sampel, menggunakan metode kemungkinan maksimum, maka besar 

sampel yang disarankan adalah 100-200 dan ukuran minimum absolut sampel 50 unit 

(Hair, 1998). Validitas ; instrument penelitian dianggap valid koefisien korelasi antara 

skor suatu indikator dengan skor total seluruh indikator lebih besar dari 0.30 (r ≥ 0.30), 

Reliabilitas, Penelitian ini menggunakan alpha cronbach ≥ 0.60 (Malhotra, 2004). Uji 

asumsi : (1) Normalitas, apabila nilai multivariate untuk nilai Z   1.96 berarti sampel 

tersebut menunjukkan distribusi normal pada signifikansi 0.05 (Ferdinand, 2002), (2) 

Linearitas, dilakukan dengan menggunakan data curve fit, (3) Outliers, yaitu apabila 
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nilai Mahalanobis Distance (p) >  maka tidak terjadi outlier (Hair et al. ; 1998). 

Kesesuaian model dievaluasi dengan berbagai criteria Goodness of Fit, yaitu : 2 -

(CMIN), RMSEA, GFI, AGFI, CMIN/DF, TLI, CFI (Ferdinand, 2002). 

 

HASIL PENELITIAN 

Gambaran Umum Perusahaan : Bank ini didirikan tanggal 5 Juni 1962 dengan Akte 

Notaris Ida Bagus Ketut Rurus No. 131 dengan nama Bank Pembangunan Daerah Bali. 

Perubahan bentuk badan hukum Bank Pembangunan Daerah Bali dari Perusahaan Daerah 

menjadi Perseroan Terbatas telah dilakukan berdasarkan Akta Pendirian PT Bank 

Pembangunan Daerah Bali Nomor 7 tanggal 12 Mei 2004, yang telah memperoleh 

pengesahan Menteri Kehakiman dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia Nomor : C-

12858 HT.01.01. Perubahan status PT Bank Pembangunan Daerah Bali dari Bank Umum 

Non Devisa menjadi Bank Umum Devisa juga telah mendapatkan persetujuan dari 

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Nomor : 6/32/KEP. DGS/2004 tanggal 11 

November 2004.                                 

Kegiatan Operasional PT Bank BPD Bali ; Jaringan Kantor dan Anjungan Tunai 

Mandiri (ATM) : Kegiatan operasional Bank ini telah tersebar di seluruh Provinsi Bali 

dengan Kantor Pusat di Denpasar dan Kantor Cabang serta Kantor Cabang Pembantu dan 

Kantor Kas di seluruh Kabupaten/Kota di Bali. Bank ini juga terus berupaya menambah 

jaringan Anjungan Tunai Mandiri dengan fasilitas ATM BERSAMA, sehingga 

memperluas jangkauan penarikan di seluruh Indonesia dengan kemudahan bertransaksi 

seperti : penarikan tunai, pembayaran tagihan Kartu Halo dan Telkom, pembelian pulsa 

Simpati dan Kartu AS, pembayaran PDAM dan tagihan Listrik, transfer antar rekening 

PT Bank BPD Bali, transfer bersama dengan 34 bank di seluruh Indonesia. Jumlah ATM 

Bank ini sampai bulan Mei 2007 sebanyak 37 ATM tersebar di seluruh Bali. Produk dan 

Layanan : Produk Bank ini meliputi : (a) Produk Simpanan : Giro, Deposito dan 

Tabungan (Sibapa, Simpeda) ; (b) Produk Kredit : Kredit dana sendiri, seperti : kredit 

investasi, kredit modal kerja, kredit konsumtif, Kredit Ketahanan Pangan (KKP), Kredit 

Permodalan Madani, seperti : Kredit Koperasi Primer untuk Anggota (KKPA), Kredit 

kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro ( KPKM), Kredit Pembinaan Usaha 

Keluarga Sejahtera Mandiri (Pundi), Kredit Program, seperti : Kredit Pemilikan Rumah 

(KPR), Kredit Dana Bergulir, Kredit KUK-DAS, Kredit Pengendalian Pencemaran 

Lingkungan ; (c) Jasa perbankan lainnya : save deposit box, bank garansi, inkaso, tranfer 

uang serta jual-beli valas.   

Deskripsi Responden : Hasil penelitian survei yang dilakukan terhadap sampel 

pelanggan PT Bank BPD Bali di seluruh Bali bulan September 2006 sampai dengan 

Januari 2007 menghasilkan profil pelanggan sebagai berikut : 

Profil Pelanggan Perseorangan : Sebagian besar pelanggan perseorangan bank ini  laki-

laki yang berusia yang masih sangat produktif dengan status perkerjaan sebagian besar 

pegawai negeri/BUMN maupun swasta. Tingkat pendidikan responden perseorangan ini 

minimal SMA/SMK disusul oleh Akademi/Diploma dan proporsi terbesar pada 

pendidikan tingkat sarjana (S1), sedangkan yang berpendidikan S2/S3 hanya sebagian 

kecil saja. Sebagian besar responden perseorangan ini sudah menikah dengan jumlah 

anak rata-rata satu sampai dua orang dengan penghasilan rata-rata Rp. 1juta-Rp. 3juta. 

Sebagian besar pelanggan perseorangan Bank ini sudah menjadi pelanggan lebih dari satu 

tahun. Mereka pertama kali memperoleh informasi produk/jasa bank ini sebagian besar 
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dari informasi keluarga/teman, informasi dari karyawan bank yang bersangkutan serta 

dari iklan surat kabar/majalah. Jenis rekening yang dimiliki sebagian besar berupa 

tabungan, disusul kemudian oleh kredit sedangkan giro dan deposito masih relatif sedikit. 

Transaksi yang paling sering dilakukan adalah tabungan, disusul oleh kredit, sedangkan 

giro dan deposito masih relatif sedikit, sebagian besar berupa transaksi biasa/mengisi 

formulir, sedangkan yang mempergunakan ATM masih sedikit. Sebagian besar 

pelanggan perseorangan ini juga sebagai nasabah bank lainnya lebih dari setahun, yaitu 

Bank BRI, disusul oleh Bank BNI dan Bank Mandiri, jenis rekening yang mereka miliki 

berupa tabungan, kredit, giro dan deposito.  

Profil Pelanggan Lembaga :  Sampel pelanggan lembaga bank ini sebagian besar dari 

segmen perusahaan, disusul oleh segmen Lembaga Perkreditan Desa, Pemerintah 

Provinsi, Kabupaten/Kota dan Lembaga Nirlaba. Jumlah karyawan pelanggan lembaga 

ini sebagai besar berkisar antara 1-19 orang dan 20-99 orang, sedangkan yang 

mempunyai karyawan 100 orang keatas masih sedikit. Pelanggan lembaga sebagaian 

besar memperoleh informasi mengenai produk/jasa bank ini dari karyawan bank, disusul 

oleh informasi dari keluarga/teman dan yang bersumber dari iklan masih sangat kecil. 

Sebagian besar telah menjadi pelanggan bank ini lebih dari satu tahun, dengan rekening 

yang dimiliki sebagian besar berupa tabungan, disusul oleh kredit/pinjaman, giro dan 

yang terkecil deposito. Transaksi yang paling sering dilakukan adalah tabungan, disusul 

oleh giro, kredit/pinjaman dan yang terkecil deposito, paling banyak dilakukan dengan 

transaksi tunai, disusul oleh cek giro. Pelanggan lembaga bank ini sebagian besar juga 

sebagai nasabah bank lainnya lebih dari setahun, yaitu : Bank BNI, Bank BRI dan Bank 

Mandiri. Jenis rekening pada bank lainnya yang dimiliki oleh pelanggan lembaga ini 

berupa tabungan, giro dan kredit/pinjaman. Transaksi yang paling sering dilakukan pada 

bank lainnya, adalah tabungan, giro, kredit dan deposito serta transfer valas.  

Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas Instrumen : Hasil analisis faktor 

konfirmatori terhadap indikator variabel penelitian ini menghasilkan loading factor 

antara 0.475–1.122, nilai GFI berkisar antara 0.950–1.000 dan contruct reliability antara 
0.76482 – 0.829153, sehingga instrumen penelitian ini sudah valid dan realibel.   

Analisis Statistik Deskriptif : Keseluruhan hasil analisis deskriptif mengindikasikan 

bahwa semua indikator-indikator penelitian ini sudah cukup baik membentuk variabel 
Strategi Marketing Mix, karena semua nilainya berada dalam posisi positif di atas 3. 

Hasil Analisis Faktor Konfirmatori : 

Hasil analisis faktor konfirmatori akhir untuk variabel Strategi Marketing Mix dapat 
dilihat dalam tabel 1 di bawah ini. 

 

 
 
 

 
 
 

Tabel 1. Hasil Analisis Faktor Konfirmatori 
Variabel Strategi Marketing Mix  

Indikator Loading 
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Factor 

X1 Strategi Produk/Jasa 0.559 

X2 Strategi Harga 0.697 

X3 Strategi Promosi 0.759 

X4 Strategi Distribusi 0.635 

X5 Strategi Orang 0.749 

X6 Strategi Proses 0.769 

X7 Strategi Bukti Fisik 0.446 

 

Tabel 1 diatas memperlihatkan bahwa Strategi Proses merupakan indikator yang paling 

kuat mempengaruhi Strategi Marketing Mix dengan loading factor 0.769 diikuti oleh 

Strategi Promosi dengan loading factor 0.759 dan Strategi Orang loading factor 0.749. 

Strategi Bukti Fisik merupakan indikator yang paling lemah mempenaruhi Strategi 

Marketing Mix dengan loading factor 0.446 diikuti oleh Strategi Produk/Jasa dengan 

loading factor 0.559. 

 

Uji Data Outliers : Hasil pemeriksaan jarak Mahalanobis menunjukkan terdapat 

sebagian kecil pengamatan yang outliers. Mengingat hasil analisis deskriptif semua 

indikator memiliki nilai minimum 1 dan maksimum 5, berada dalam batasan skor yang 

ditetapkan, maka data pengamatan yang outliers tidak dibuang. Uji Normalitas Data : 

Hasilnya menunjukkan bahwa secara multivariate data tidak berdistribusi normal (c.r = 

21.738; nilai Zkritis untuk α = 0.05 adalah 1.96; jika c.r > Zkritis tidak berdistribusi normal). 

Merujuk pada Dalil Limit Pusat (Limit Central Theorm) bilamana ukuran sampel 

semakin besar, maka statistik yang diperoleh akan mendekati distribusi normal. 

Penelitian ini n=175 sudah memenuhi Dalil Limit Pusat. Uji Linieritas : Pengujian 

asumsi linieritas menggunakan Curve Fit dengan rujukan prinsip parsimony. Hasil uji 

linieritas menunjukkan semua hubungan antar variabel yang terdapat di dalam model 

struktural adalah linier, sehingga asumsi linieritas terpenuhi.  

 

PEMBAHASAN  

Analisis Faktor Konfirmatori Variabel Marketing Mix  

 Strategi Proses merupakan indikator yang paling kuat mempengaruhi Strategi 

Marketing Mix, diikuti oleh Strategi Promosi dan Strategi Orang, sedangkan yang paling 

lemah adalah Strategi Bukti Fisik diikuti oleh Strategi Produk/Jasa. Keunggulan Strategi 

Proses bank ini didukung oleh hasil studi Lizar Alfansi dan Andrian Sargeant (2000), 

yang menemukan bahwa pelayanan yang cepat dan efisien, ketelitian transaksi, kecepatan 

pelayanan di kantor cabang, transaksi online, ketersediaan ATM yang cukup merupakan 

faktor benefit yang paling diinginkan oleh pelanggan bank di Indonesia. Strategi Bukti 

Fisik merupakan indikator yang paling lemah mempengaruhi Strategi Marketing Mix 

sehingga bank ini hendaknya mengelola bukti fisiknya lebih baik lagi terutama mengenai 

lokasi bank khususnya kantor cabang di kabupaten agar lebih strategis dan nyaman dalam 

melayani pelanggan.               

  Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa dalam menentukan Strategi Marketing 

Mix, bank ini harus  benar-benar memperhatikan Desain Strategi Pemasarannya, yaitu 

yang terkait dengan segmentasi pasar, target pasar dan posisi pasarnya. Ketiga aspek ini 

penting untuk diperhatikan karena hasil analisis deskriptif menunjukkan, ada beberapa 

faktor yang dipersepsikan oleh pelanggan kurang mendapat perhatian oleh bank ini, 
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khususnya terhadap aspek segmentasi pasar, ada sekitar 3% pelanggan menyatakan bank 

ini kurang memperhatikan aspek segmentasi pasar, disusul oleh aspek target pasar 

sebesar 2% dan aspek posisi pasar juga 2%. Hasil temuan ini mempunyai makna bahwa 

dalam menentukan Strategi Marketing Mix, bank ini seharusnya memperhatikan segmen 

pasar mana saja yang kurang mendapat pelayanan maksimal dari bank ini, sehingga 

mengakibatkan kinerjanya di segmen itu masing kurang. Dengan demikian Strategi 

Marketing Mix bank ini lebih difokuskan secara maksimal pada segmen pasar yang 

masih kurang terlayani itu, sehingga kinerja bank ini di segmen pasar itu dapat 

meningkat. Strategi ini penting mengingat kedepan bank ini dihadapkan pada persaingan 

yang semakin ketat serta peraturan yang seringkali tidak menguntungkan, sehingga 

ketergantungan yang sangat besar kepada segmen pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota 

menjadi tidak efektif lagi. Strategi yang harus dilakukan oleh bank ini kedepan adalah 

proaktif mengelola Strategi Marketing Mix orientasi pelanggannya, sebagai upaya untuk 

mencari pelanggan baru dengan target pasar yang terfokus pada segmen perseorangan 

maupun segmen lembaga lainnya, yaitu : Lembaga Nirlaba serta Perusahaan yang selama 

ini masih kurang terlayani.                                    

 

KESIMPULAN DAN IMPLIKASI PENELITIAN 

Kesimpulan 

 Strategi proses merupakan indikator yang paling kuat mempengaruhi Strategi 

Marketing Mix, diikuti oleh strategi promosi dan strategi orang, sedangkan indikator 

Bukti fisik dan Produk merupakan indikator yang paling lemah mempengaruhi Strategi 

Marketing Mix. 

 

Implikasi Penelitian   

 Bank ini hendaknya proaktif dalam mengelola strategi marketing mix orientasi 

pasar dengan lebih focus memperhatikan strategi physical evidence, khususnya lokasi 

bank kantor cabang di kabupaten agar lebih strategis dan lebih nyaman dalam melayani 

para pelanggan. 
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SISTEM PENGELOLAAN EKOWISATA KINTAMANI BERBASIS 

KEARIFAN LOKAL UNTUK MENDUKUNG CAGAR BUDAYA 

OLEH : 

I Ketut Setia Sapta, I Wayan Sujana, I Gede Suartika,  

Nyoman Utari Vipriyanti, I Made Tamba 

 

I. PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Kintamani merupakan daerah tujuan wisata yang paling terkemuka di 

Kabupaten Bangli, yang didasarkan pada besaran retribusi yang diterima. Pada tahun 

1990 sampai tahun 2000, struktur PAD Kabupaten Bangli didominasi oleh retribusi 

DTWK Kintamani. Namun dewasa ini, ditengah meningkatnya kunjungan wisatawan 

ke Bali, justru kontribusi dari retribusi  DTWK Kintamani memiliki kecenderungan 

menurun terhadap PAD Kabupaten Bangli. Fenomena ini sangat menarik untuk 

dicermati dalam upaya  memposisikan DTWK Kintamani sebagai kawasan yang 

memiliki daya tarik kuat. Perlu ditelusuri secara cermat tentang kelemahan dan 

tantangan yang ada untuk meningkatkan daya saing Kintamani sebagai daerah tujuan 

wisata. Azas kelestarian perlu dijadikan pegangan dalam pengelolaan kintamani 

sebagai daerah tujuan wisata sehingga kunjungan wisata tetap terjaga. Berkenaan 

dengan hal itu, maka konsep ekowisata menjadi label yang pas bagi pengelolaan 

DTWK Kintamani.   

     Prinsip pengembangan ekowisata, mempunyai tolok ukur pada perpaduan antara 

pelanggengan ekologi, kepuasan wisatawan, dan keberpihakan pada masyarakat lokal. 

Pelanggengan ekologi merupakan syarat pertama dan utama dalam menjaring semua 

kegiatan pembangunan pariwisata. Ekologi disini menyangkut sosial budaya, physic 

alam, dan kimia biologis. Pengutamaan masyarakat lokal artinya tanpa mengurangi 

kepentingan dari tujuan hidup masyarakat pendukung pembangunan. Kepuasan 

wisatawan merupakan pertimbangan terakhir dalam prinsip keberlanjutan. Ini berarti 

dalam ekowisata, pertimbangan keuntungan ekonomi merupakan prioritas kedua 

setelah pertimbangan kelanggengan ekologi dan keberpihakan kepentingan masyarakat 

lokal.   

Tidak perlu diragukan lagi bahwa Kintamani sangat kaya akan kearifan lokal 

yang dapat diberdayakan untuk mendukung pengembangan ekowisata. Kearifan lokal 
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dapat dijadikan basis dalam mengelola ekowisata Kintamani sehingga memiliki daya 

saing yang tinggi dan berkelanjutan. Namun yang  menjadi permasalahan adalah 

kearifan  lokal yang mana yang dapat diberdayakan untuk mendukung ekowisata 

kintamani.  Oleh karena itu, inventarisasi kearifan  lokal sangat mendesak dilakukan 

untuk dapat dijadikan basis dalam mengelola ekowisata Kintamani. Pengelolaan 

ekowisata Kintamani yang berbasis kearifan budaya lokal akan dapat difungsikan 

sebagai cagar budaya. 

 Dengan adanya pemberian wewenang kepada daerah untuk mengelola 

pariwisata, diharapkan manfaat terbesar akan berpindah dari pemerintah pusat ke 

pemerintah daerah terutama pada masyarakatnya. Namun permasalahan yang dihadapi 

sekarang adalah seberapa besar keinginan dan komitmen masyarakat untuk mengelola 

pariwisata secara berkelanjutan berbasis kearifan budaya lokal agar dapat diabdikan 

sebagai cagar budaya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan dicarikan solusinya dalam penelitian ini, yaitu 

bagaimanakah  pengelolaan ekowisata kintamani yang berbasis kearifan lokal ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk merumuskan sistem 

pengelolaan ekowisata Kintamani yang berbasis kearifan lokal. 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Desain Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan sebagai  penelitian  survey. Survey dilakukan untuk 

menginventarisasi kearifan budaya lokal yang dapat difungsikan sebagai basis dalam 

pengelolaan ekowisata Kintamani. Deskripsi dan analisis mencakup fakta mengenai 

karakteristik, potensi, dan masalah  di wilayah Kintamani yang bertujuan menemukan 

deskripsi  yang berlaku pada  situasi dan kondisi tertentu untuk pengembangan  

ekowisata. 
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3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini ada dua jenis, yaitu data primer 

dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dari responden dengan 

mengadakan wawancara secara langsung menggunakan daftar pertanyaan yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari referensi yang 

dapat bersumber dari instansi terkait. 

 

3.3 Metode Penentuan Responden dan Informan 

Responden dalam penelitian ini ditentukan dengan metode quota sampling 

dengan jumlah 90 orang masyarakat Kintamani dan 30 orang wisatawan. Pemilihan 

responden masyarakat dilakukan secara purposive, sedangkan responden wisatawan 

ditentukan secara incidental. Informan ditentukan dengan metode snow ball. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

            Metode pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Wawancara berstruktur, yaitu pengumpulan data melalui wawancara secara 

langsung dengan responden baik anggota masyarakat maupun aparat dengan 

menggunakan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

2. Observasi, yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan pengamatan dan 

pencatatan langsung ke lokasi penelitian untuk mendapatkan gambaran yang 

jelas tentang karakteristik kawasan, potensi, dan permasalahan pengelolaan 

ekowisata Kintamani yang berbasis kearifan lokal.  

3. Wawancara mendalam yaitu suatu metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data dengan tujuan menunjang data observasi dalam pembahasan masalah. 

Wawancara dipandang sebagai cara untuk melakukan komunikasi verbal, 

semacam percakapan dengan melakukan tanya jawab yang bertujuan untuk 

memperoleh informasi komprehensif berkaitan dengan masalah yang diteliti.  
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4.  Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung dari tempat 

penelitian, yang meliputi foto-foto yang berhubungan dengan pelaksaaan 

penelitian di lapangan. 

3.4. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul kemudian ditabulasi dan selanjutnya dianalisis. Analisis 

yang digunakan adalah analisis deskriptif. Analisis ini digunakan untuk memberikan 

gambaran secara jelas mengenai data-data dan informasi yang ditemukan di lapangan, 

terutama yang berkaitan dengan karakteristik wilayah, potensi, dan permasalahan 

wilayah, kemudian dilanjutkan dengan penyusunan konsep pengelolaan ekowisata 

Kintamani yang berbasis kearifan lokal  serta merujuk aspek-aspek kelestarian 

lingkungan.  

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

3.1. Potensi  Kintamani Sebagai Kawasan Ekowisata 

Potensi flora dan fauna di DTWK Kintamani sangat tinggi, terekam dari 

keberadaan berbagai jenis tanaman pertanian, perkebunan, dan perhutanan serta 

berbagai jenis binatang maupun hewan. Tanaman perkebunan yang menjadi primadona 

adalah jeruk dan kopi. Sebagian besar masyarakat Bali mengenal jeruk Kintamani yang 

memiliki bentuk dan rasa yang khas. Pertanaman jeruk menjadi obyek dan daya tarik 

ekowisata tersendiri. Ketika buah jeruk telah menguning di lokasi pertanaman, 

fenomena ini menyajikan pemandangan yang mampu mempesona pengunjung. 

Demikian juga tanaman kopi yang hamparannya terdistribusi pada lembah dan 

perbukitan mampu membius pecinta tanaman untuk datang secara berulang menikmati 

pesonanya sekaligus menikmati aromanya yang tersaji dalam kemasan berlabel organic. 

Selain tanaman jeruk dan kopi, Kintamani memiliki berbagai jenis tanaman perdu dan 

pakis, umbi-umbian, berbagai jenis anggrek lokal dan tanaman hias lainnya, pinus dan 

berbagai jenis tanaman hutan. Semua jenis tanaman dan tumbuhan hidup dengan subur 

baik melalui sentuhan budidaya maupun yang tumbuh secara liar. Hutan pinus mampu 

menyajikan pemandangan yang panoramanya mempesona kesegala arah. Keberadaan 

hutan di wilayah Kintamani memiliki makna tersendiri. Hutan tersebut berfungsi ganda, 

tidak saja bagi masyarakat Kintamani tetapi juga masyarakat yang berada di daerah 

bawahnya.   
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Potensi fauna di Kintamani juga sangat membanggakan dan membesarkan 

harkat dan martabat masyarakat. Keramba jarring apung yang merupakan usaha 

perikanan  budidaya ikan nila di Danau Batur merupakan aktivitas  yang mendominasi 

kegiatan ekonomi produktif di daerah ini. Aktivitas ini mampu memberikan kontribusi 

terhadap keragaman obyek dan daya tarik bagi keberadaan ekowisata. Disamping itu 

pemeliharaan ternak sapi juga memberikan nuansa istimewa bagi destinasi ekowisata. 

Ternak sapi yang terpelihara dalam kandang koloni menyajikan suatu sistem konservasi 

sumberdaya alam yang berdimensi ganda. Efek multipliernya terdistribusi pada lahan 

pertanaman secara proporsional. Karena memiliki kawasan hutan yang luas, maka 

kehadiran burung di wilayah ini memberikan rona yang memperkaya obyek dengan 

keragaman satwa yang mempesona. Burung yang berterbangan dengan alunan suara 

yang beraneka dapat dijadikan obyek istimewa bagi penggemar dan pengamat burung.  

Potensi alam fisik Kintamani telah terbukti menjadi daya tarik bagi wisatawan 

baik domestic maupun mancanegara. Kintamani yang memiliki wilayah pegunungan 

yang berbukit, jurang dan lembah serta danau merupakan kawasan ekowisata yang 

unik. Keberadaan air panas di Toya Bungkah juga memberikan nuansa istimewa bagi 

ekowisata Kintamani. Kemampuan mengemas sumberdaya ini menjadi produk wisata 

yang berdaya saing tinggi adalah tantangan sekaligus peluang yang dapat diabdikan 

untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.  

 

3.2. Persepsi, Sikap, dan Pengetahuan Masyarakat Terhadap Keberadaan  

        Ekowisata Kintamani 

Persepsi adalah suatu proses pemberian arti atau makna terhadap lingkungan. 

Dalam hal ini persepsi mecakup penafsiran obyek, penerimaan stimulus (input), 

pengorganisasian stimulus, dan penafsiran terhadap stimulus yang telah diorganisasikan 

dengan cara mempengaruhi perilaku dan pembentukan sikap. Secara kilat persepsi 

merupakan  tanggapan seseorang terhadap suatu peristiwa. Dalam kerangka kegiatan 

berpikir, persepsi berada dalam ranah kognitif. Persepsi biasanya terurai dalam dua 

kategori, yaitu positif dan negative. Untuk membentuk persepsi tidak diperlukan upaya 

konfirmasi terhadap obyek, namun secara langsung terekspresi dibawah regulasi alam 

sadar manusia. Berkenaan dengan keberadaan ekowisata Kintamani, maka deskripsi 
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persepsi masyarakat Kintamani sebagian besar (94 %) berada dalam kategori positif. 

Persepsi yang positif berimplikasi pada terarahnya pikiran masyarakat yang disertai 

pemusatan energy pada upaya produktif untuk menguatkan keberadaan ekowisata. Jadi  

persepsi yang positif merupakan kekuatan yang dapat dikonsolidasikan untuk 

melapangkan jalan bagi berkembangnya ekowisata Kintamani. 

Walaupun aspek sikap hanyalah  merupakan kecenderungan untuk bertindak, 

namun telah dijadikan penanda dalam mengarahkan tindakan seseorang. Inkonsistensi 

dalam bersikap disinyalir hanya terjadi pada situasi incidental yang tidak terpolakan 

dalam struktur perilaku manusia. Kejelasan dalam menyikapi suatu peristiwa 

memberikan visualisasi arah tindakan seseorang. Berkenaan dengan ekowisata 

Kintamani, sebagian besar responden memiliki sikap yang setuju (Tabel 1). Tidak 

dijumpai responden yang memiliki sikap tidak setuju dan atau sangat tidak setuju 

terhadap ekowisata Kintamani, namun ada sebagian kecil (16,677%) responden yang 

sikapnya ragu-ragu terhadap ekowisata Kintamani. 

Tabel 1. Distribusi responden menurut sikapnya terhadap Ekowisata  

              Kintamani Tahun 2011. 

 

No Rentang Skor (%) Kategori 
Jumlah 

Orang Persen 

1 20 – 36 Sangat tidak setuju   0     0,00 

2 >36 – 52 Tidak setuju   0     0,00 

3 >52 – 68 Ragu-ragu 15   16,67 

4 >68 – 84 Setuju 70   77,78 

5 >84 – 100 Sangat setuju   5     5,55 

Jumlah 90 100,00 

Sumber : Analisis Data Primer 

 

Sikap responden terhadap ekowisata Kintamani yang sebagian besar setuju 

berpengaruh nyata terhadap ekowisata Kintamani. Sikap sebagai unsur perilaku, telah 

mengarahkan tindakan responden untuk secara berkesinambungan melestarikan  

keberadaan ekowisata Kintamani.  

Seseorang dapat beperan secara nyata dalam suatu kegiatan apabila memiliki 

tingkat pengetahuan yang memadai. Demikian halnya dengan keberadaan ekowisata 

Kintamani, maka aspek pengetahuan masyarakat  memegang peranan penting sebagai 

pemandu tindakan untuk menjaga dan memelihara ekowisata Kintamani sesuai yang 
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diharapkan. Tidak menjadi soal darimana pengetahuan tersebut diperoleh, namun yang 

jelas pengetahuan tersebut harus memiliki nilai guna dan bermanfaat dalam upaya 

melestarikan dan mengembangkan ekowisata Kintamani. Beberapa responden 

menyatakan bahwa pengetahuan tentang ekowisata Kintamani sebagian diperoleh dari 

warisan orang tua yang disampaikan secara estapet kepada generasi berikutnnya. 

Distribusi responden menurut pengetahuannya tentang ekowisata Kintamani  disajikan 

pada Tabel 2. 

 

Tabel 2. Distribusi responden menurut pengetahuannya tentang  

                   Ekowisata Kintamani Tahun 2011. 

 

No Rentang Skor (%) Kategori 
Jumlah 

Orang Persen 

1 20 – 36 Sangat rendah   0     0,00 

2 >36 – 52 Rendah   0     0,00 

3 >52 – 68 Sedang 10   11,11 

4 >68 – 84 Tinggi 66   73,33 

5 >84 – 100 Sangat tinggi 14   15,56 

Jumlah 90 100,00 

Sumber : Analisis Data Primer 

 

Sebagian besar responden (73,33%) memiliki tingkat pengetahuan yang tinggi 

tentang ekowisata Kintamani. Tidak ada responden yang pengetahuannya rendah dan 

sangat rendah terhadap ekowisata Kintamani. Tingkat pengetahuan responden yang 

sebagian besar tinggi berperan positif dalam ekowisata Kintamani. Responden telah 

memiliki pengetahuan yang memadai tentang ekowisata Kintamani, dan  pengetahuan 

tersebut diamalkan dalam kehidupan sehari-hari khususnya dalam memelihara dan 

mengembangkan ekowisata Kintamani.  Pararem Desa Adat yang berkaitan dengan 

pelestarian hutan untuk mendukung ekowisata Kintamani telah diketahui responden 

secara utuh, yaitu (1) larangan menebang bambu pada hari Minggu, “ingkel Buku”, dan 

“Sasih Kelima”, dan (2) anjuran agar “krama desa Adat” menanam bambu pada hari 

Minggu.   

 

4.3. Dukungan Masyarakat Terhadap Ekowisata Kintamani  

Dukungan masyarakat merupakan necessary condition bagi keberlangsungan 

ekowisata Kintamani. Tanpa dukungan masyarakat, keberadaan ekowisata yang 
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mengandung muatan pelanggengan ekosistem  akan menjadi kurang optimal. 

Dukungan masyarakat biasanya terurai dalam aktivitas bermakna, baik yang 

tervisualisasi melalui aktivitas nyata maupun  aktivitas yang berada dalam ranah 

pikiran. Pikiran positif yang dikontribusikan pada aspek perencanaan untuk 

menguatkan keberadaan ekowisata merupakan bentuk dukungan masyarakat yang 

sangat bermakna. Secara makro dukungan masyarakat Kintamani terhadap keberadaan 

ekowisata sangat tinggi (Tabel 3).  

Dukungan masyarakat dapat juga diwujudkan pada aspek pelaksanaan, 

pengawasan, dan pemanfaatan dalam kerangka pengembangan dan pelestarian 

ekowisata Kintamani. Volume dukungan seseorang pada keempat aspek tersebut 

tidaklah mesti proporsional, namun yang penting adalah akumulasinya secara total. 

Terkait dengan ekowisata Kintamani sebagian besar (91,11%) responden memiliki 

tingkat dukungan yang tinggi (Tabel 3)  

    Tabel 3. Distribusi responden menurut dukungannya terhadap Ekowisata  

                   Kintamani Tahun 2011. 

 

No Rentang Skor (%) Kategori 
Jumlah 

Orang Persen 

1 20 – 36 Sangat rendah   0     0,00 

2 >36 – 52 Rendah   0     0,00 

3 >52 – 68 Sedang   0     0,00 

4 >68 – 84 Tinggi 82   91,11 

5 >84 – 100 Sangat tinggi   8     8,89 

Jumlah 90 100,00 

Sumber : Analisis Data Primer 

 

 Dukungan menunjukkan peran serta seseorang dalam suatu aktivitas. 

Dukungan dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti sumbangan pikiran, tenaga, 

maupun dana. Dalam ekowisata Kintamani keterlibatan responden ditunjukkan mulai 

dari perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Sebagian besar responden 

menyatakan bahwa mereka lebih banyak terlibat dalam ekowisata Kintamani pada 

aspek pelaksanaan dan pengawasan. Aktivitas dalam mendukung ekowisata Kintamani 

dilakukan secara mandiri maupun secara kelompok.  

 

4.4. Persepsi dan Harapan Wisatawan Terhadap Ekowisata Kintamani 
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    Jumlah kunjungan wisatawan ke suatu obyek wisata merupakan barometer 

ketermasyuran obyek wisata tersebut. Suatu obyek wisata akan menjadi hanya tinggal 

papan nama jika tidak mampu memenuhi keinginan dan kebutuhan wisatawan. Untuk 

tetap mendapatkan kunjungan dimasa datang maka obyek wisata harus dikelola dengan 

memperhatikan persepsi, harapan, dan saran wisatawan. Berkenaan dengan pengelolaan 

ekowisata Kintamani, maka persepsi, harapan dan saran wisatawan dideskripsikan 

sebagai berikut :     

a. Persepsi wisatawan 

   Keberadaan ekowisata Kintamani telah dipersepsikan positif oleh sebagian besar 

(91 %) wisatawan. Hanya sebagian kecil (9 %) wisatawan yang persepsinya negative 

terhadap keberadaan ekowisata Kintamani. Persepsi wisatawan yang positif didasari 

oleh keberadaan ekowisata Kintamani yang mampu menampilkan keasrian panorama 

dengan kerapatan vegetasi hutan yang masih tinggi. Di samping itu pemandangan alam 

dengan latar Gunung Batur dan Danau Batur serta hamparan kaldera menjadi daya tarik 

tersendiri bagi wisatawan. Mencermati fenomena ini, maka upaya mengkondisikan 

kelestarian  hutan di kawasan ini menjadi syarat mutlak untuk keberlanjutan ekowisata 

Kintamani di masa datang.  Persepsi yang positif dari wisatawan yang berkunjung ke 

Ekowisata Kintamani akan memberikan vibrasi kepada wisatawan lain yang belum 

berkunjung ke Kintamani. Persepsi wisatawan yang negative bersumber dari adanya 

perilaku oknum yang kontraproduktif, seperti aktivitas pedagang asongan yang 

mengganggu kenyamanan wisatawan dalam menikmati panorama ekowisata. Oleh 

karena itu dalam mengelola ekowisata Kintamani menjadi obyek wisata yang disegani, 

maka perilaku oknum pedagang asongan perlu direposisi dengan penyuluhan dan 

pelatihan yang berbasis Tri Hita Karana.  

 

b. Harapan Wisatawan 

Sejumlah harapan disampaikan wisatawan untuk memelihara dan meningkatkan 

kualitas ekowisata Kintamani. Harapan wisatawan dideskripsikan sebagai berikut : 

1) Pedagang asongan agar ditertibkan dan dikondisikan secara bijaksana sehingga 

tidak mengganggu kenyamanan dan ketentraman wisatawan menikmatai produk 

wisata. 
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2) Keberadaan flora dan fauna perlu dijaga kelestariannya sehingga keragaman 

hayati tetap terjaga. 

3) Perlu dilakukan penambahan paket wisata berupa wisata berkuda, tracking dan 

cycling, hiking, memancing, layang gantung, dan pertunjukan tari. 

4) Perlu disiapkan pemandu wisata lokal yang memahami secara komprehensif 

keberadaan ekowisata Kintamani 

5) Keberadaan ekowisata Kintamani perlu dipromosikan secara luas melalui web 

site. 

4.5  Inventarisasi Kearifan Lokal Kintamani Rujukan Tri Hita Karana 

 Masyarakat Kintamani telah menyadari, bahwa kedamaian dan ketentraman 

adalah dambaan semua mahluk, sehingga kedamaian perlu dikondisikan  untuk semua 

mahluk. Telah diyakini bahwa kedamaian yang hakiki dapat tercipta ketika bersatunya 

Atman dengan Brahman, Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kedamaian bukan hanya 

diperjuangkan saat ini, tetapi juga perlu  diperjuangkan untuk masa yang akan datang, 

sesuai dengan konsep Tri Semaya Kala (attita, anagata, dan wartamana). Tri Hita 

Karana memberikan rujukan kepada masyarakat, bahwa swadarma dapat dilaksanakan 

secara seimbang, serasi, dan selaras antara memuja keagungan Ida Sang Hyang Widi 

Wasa, bersosialisasi antar sesama, dan mengembangkan rasa cinta kasih terhadap alam 

lingkungan. Adanya prinsip “saling asah, asuh, lan asih”, “salunglung sebayantaka 

paras-paros sarpanaya” merupakan kearifan lokal yang memandu perilaku masyarakat 

untuk menciptakan kedamaian dan ketentraman. 

 Hakekat dari falsafah Tri Hita  Karana sebagai rujukan berperilaku adalah 

keseimbangan dan harmoni. Melalui keseimbangan dan harmoni akan melahirkan 

keberlanjutan, keteladanan, dan toleransi. Karakteristik demikian tercipta dari suatu 

pengamalan yang intens terhadap falsafah Tri Hita Karana, sehingga pembangunan 

yang dilaksanakan dalam mendukung keberadaan ekowisata Kintamani dapat 

memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kelestarian lingkungan dan kemakmuran 

masyarakat Kintamani. Telah disadari bahwa perlu ada upaya untuk menjaga 

keseimbangan lahir batin, keseimbangan hidup individual dan sosial, dan skala-niskala 

dalam upaya memelihara dan meningkatkan kualitas lingkungan. Melalui pemikiran 

yang berlandaskan keseimbangan, maka fanatisme dan egoisme individu akan 
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terdegradasi dan bahkan mungkin tereliminasi. Ciri keseimbangan dalam konteks 

budaya masyarakat Kintamani dapat diuraikan sebagai berikut :  

(1) Pelaksanaan Yadnya (Dewa Yadnya, Butha Yadnya).  

(2) Pemujaan Lingga - Yoni.  

(3) Aci Mamosa.  

(4) Sistem Adat Huluapad.  

Kearifan Lokal Kintamani yang kental dengan Nilai Keberlanjutan 

Pada hakekatnya, suatu pembangunan bukan hanya untuk dinikmati oleh 

generasi pelaksana, tetapi juga oleh generasi penerusnya. Dengan demikian proses 

pembangunan mengandung makna pewarisan kepada generasi penerusnya. Oleh karena 

itu, tumbuhnya kesadaran untuk membangun merupakan indikator yang baik bagi 

keberlanjutan masa depan. Kearifan lokal yang berkaitan dengan nilai keberlanjutan 

sebagai rujukan falsafah Tri Hita Karana, yaitu : 

(1)   Penancapan ranting pohon pada pangkal pohon yang ditebang.  

(2) Penebangan dan penanaman pohon yang dilakukan berdasarkan hari baik.  

(3) Pelaksanaan upacara yajnya “Tumpek Bubuh” dan “Tumpek Kandang” secara 

khidmat.  

(4) Upacara Neduh di Pura Bale Agung Desa Sukawana.  

(5) Upacara Negtegan.  

(6) Persembahan purnama sasih kepitu di Pura Jaba Kuta untuk pemujaan Ida Ratu 

Ring Alas dan Ida Ratu Petani.  

(7) Ngusaba Kedasa yang dilaksanakan pada Purnamaning sasih Kedasa di Pura 

Ulun Danu Batur untuk memohon keberhasilan tanaman dan panen di seluruh 

palemahan subak.  

(8) Budaya pakemit.  

Kearifan Lokal yang berkaitan dengan nilai Toleransi rujukan Tri Hita Karana 

Ajaran agama Hindu yang maha mulia tentang nilai toleransi adalah “tat wam asi” 

yang dimaknai dengan “Aku adalah engkau dan engkau adalah aku”. Hal ini 

memberikan suatu penyadaran bahwa diantara mahluk hidup harus saling menghormati, 

menghargai, dan mencintai. Nilai toleransi dapat dicirikan oleh atribut kearifan lokal 

Kintamani sebagai berikut : 
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(1) Sangkepan.  

(2) Pemujaan di Pura Ulun Danu Batur selain merupakan Pura Sad Kahyangan 

Jagat, juga tempat pemujaan leluhur Cina yang beragama Budha. Disini sangat 

kental dengan nilai toleransi. 

(3) Pemujaan di Pura Dalem Balingkang yang mempunyai nilai historis dengan 

kerajaan Cina dimasa lampau dan ada tempat pemujaan leluhur Cina yang 

beragama Budha. Nilai toleransi antar umat tervisualisasi secara nyata di 

lingkungan pura ini. 

(4) Penerapan “Adat Mawacara”.  

(5) Perilaku Salunglung sabayantaka, dan asah, asuh, lan asih.  

(6)  Ngaturang Pesayan. Upacara ini dilaksanakan setiap hari tilem dengan tujuan 

nunas ampure (mohon maaf) dengan persembahan nasi dengan lauk yang dialasi 

daun pisang. Setelah upacara berlangsung, maka layudan nasi tersebut dimakan 

secara bersama-sama oleh warga pengemong Pura Dalem Balingkang yang 

berjumlah 470 KK. Upacara ini penuh dengan nuansa toleransi antar krama adat. 

 

Kearifan Lokal yang berkaitan dengan Keteladanan sebagai rujukan Tri Hita Karana 

Keteladanan dalam konteks ini dimaknai sebagai nilai yang dipergunakan atau 

dilihat sebagai contoh dalam mengembangkan sikap, cara pikir, dan bertingkah 

laku. Kearifan lokal yang termasuk dalam kategori ini adalah : 

(1) Nganggap. Tradisi masyarakat Kintamani yang unik ini mengandung tata nilai 

yang diluhurkan karena didalamnya terdapat kandungan tentang kesadaran 

seseorang untuk rajin bekerja. Pengikut upacara ini adalah para pemuda, yang 

memberikan makna bahwa para pemuda harus mematrikan dalam dirinya suatu 

kesadaran bekerja keras sehingga dapat mencapai suatu tingkat kesejahteraan 

dalam meniti masa depan. Kesadaran para pemuda untuk mengikuti atau 

melaksanakan amanat tersebut sangat tinggi. 

(2) Saya Nitik. Merupakan empat orang karma yang masih aktif yang ditunjuk 

untuk ngayah pada piodalan di Pura Bale Agung. Saya Nitik merupakan 

kearifan lokal yang mengandung muatan adanya sikap patuh dengan iklas untuk 

melayani krama tigang likur. Perilaku saya nitik dapat dijadikan teladan bagi 
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masyarakat dalam memberikan pelayanan kepada orang lain. Perilaku yang 

melayani secara tulus iklas  akan menciptakan harmonisasi lingkungan. 

(3) Pujawali Purnama Sasih Keenem di Pura Sampian Wani. Upacara ini 

dimaksudkan untuk memohon suatu keteladanan berupa keterampilan dalam 

majejahitan terutama berbagai bentuk dan jenis sampian, tatuwasan serta 

raringgitan kehadapan Ida Ratu Ayu Sampian Wani dan Ida Ratu Ayu 

Pangeringgitan.  

4.6.    Sistem Pengelolaan Ekowisata Kintamani Berbasis Kearifan Lokal Untuk  

          Mendukung Keberadaan Cagar Budaya (pengelolaan yang berbasis  

           Keseimbangan dan harmoni) 

Ekowisata Kintamani  merupakan obyek wisata unggulan Kabupaten Bangli. 

Sebagai obyek wisata unggulan, maka diperlukan pengelolaan yang bijaksana 

sepanjang waktu. Kearifan lokal dapat dijadikan basis utama dalam pengelolaan 

ekowisata Kintamani. Pengelolaan yang dimaksudkan dalam kajian ini adalah kegiatan 

memelihara dan meningkatkan kualitas keberadaan ekowisata Kintamani sehingga 

mampu merespon dinamika preferensi wisatawan. Kearifan lokal yang dijadikan basis 

dalam pengelolaan ekowisata merupakan rujukan falsafah Tri Hita Karana yang 

bercirikan keseimbangan, keberlanjutan, toleransi dan keteladanan.  

Berdasarkan atas analisis permasalahan dan potensi yang dikombinasikan 

dengan persepsi, sikap, pengetahuan dan dukungan masyarakat serta persepsi dan 

harapan wisatawan dengan tetap memperhatikan kearifan lokal rujukan Tri Hita 

Karana, maka melalui kajian ini dapat direkomendasikan  sistem pengelolaan kawasan 

Ekowisata Kintamani berbasis kearifan lokal sebagai berikut : 

(1) Sistem Kelembagaan Manajemen Pengelolaan 

Hasil analisis terhadap persepsi, sikap, pengetahuan, dan dukungan masyarakat 

terhadap keberadaan ekowisata Kintamani menunjukkan bahwa sebagian besar 

responden memilih Desa Adat sebagai lembaga yang paling tepat untuk 

mengelola Kawasan Ekowisata Kintamani. Desa Adat dipercaya untuk 

mengelola karena besarnya daya dukung masyarakat terhadap Desa Adat. 

(2) Sistem Keterlibatan Masyarakat 



 14 

Keberlanjutan ekowisata Kintamani sangat ditentukan oleh besarnya partisipasi 

serta dukungan masyarakat. Dukungan masyarakat terhadap keberadaan 

ekowisata Kintamani sangat tinggi. Dukungan tersebut dapat diaktualisasikan 

dalam bentuk keterlibatan masyarakat secara langsung maupun tidak langsung 

dalam pengelolaan Ekowisata Kintamani. 

(3)  Sistem Donasi 

Untuk memasuki kawasan Ekowisata Kintamani, para wisatawan diwajibkan 

membeli tiket pada loket yang telah ditentukan. Harga tiket ditentukan oleh 

Badan Pengelola kawasan dengan memperhatikan beberapa variable, seperti 

biaya transportasi, parkir, fee pemandu wisata, beban pemeliharaan kawasan, 

beban promosi dan administrasi, dan beban operasional secara total. 

(4) Sistem Distribusi pendapatan 

Konflik sosial seringkali terjadi akibat distribusi pendapatan yang timpang. 

Dalam rangka meminimalisir konflik sosial, maka sistem distribusi pendapatan 

dari aktivitas kawasan ekowisata perlu diorientasikan bagi sebesar-besarnya 

kemakmuran masyarakat pendukung kawasan ekowisata tersebut. Badan 

Pengelola perlu membuat aturan main yang disepakati oleh masyarakat 

pendukung kawasan untuk mendistribusikan pendapatan yang diperoleh dari 

pengelolaan kawasan Ekowisata Kintamani.  

(5) Sistem Kelembagaan Sosial Investasi 

Untuk mengembangkan kawasan ekowisata dibutuhkan investasi yang 

memadai. Investasi di bidang ekowisata dikategorikan sebagai investasi 

unggulan sector tersier. Sebelum melakukan investasi, maka masyarakat 

melakukan analisis kelayakan terhadap prospek pembangunan suatu obyek 

wisata. Berdasarkan atas hasil studi kelayakan tersebut, maka masyarakat 

membuat keputusan untuk berinvestasi atau tidak. Investasi yang dilakukan di 

Kawasan Ekowisata Kintamani, meliputi villa, art shop, stage pertunjukkan, 

rumah makan, dan atraksi wisata lainnya. Investasi dapat dilakukan oleh 

masyarakat Kintamani sebagai perseorangan, masyarakat adat/desa adat, 

pemerintah daerah, dan investor dari luar Kintamani. Badan Pengelola 
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hendaknya mampu menciptakan iklim yang kondusif bagi berlangsungnya 

investasi dan memiliki instrument hukum yang kuat  dalam mengelola investasi. 

(6) Sistem Kelembagaan Sosial Pengawasan 

Keberlangsungan suatu kawasan wisata sangat ditentukan oleh peranan lembaga 

pengawas. Kelembagaan pengawasan menjadi sangat penting ditengah tren 

perilaku oknum pengelola yang menyimpang. Desa Adat perlu melembagakan 

suatu Badan pengawas yang mengandung norma-norma yang mempunyai 

kekuatan mengikat terhadap cara, kebiasaan, tata laksana dan adat istiadat.  

 

IV. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN 

 

4.1 Kesimpulan 

1. Kintamani berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan ekowisata karena 

memiliki keindahan alam, kemudahan dijangkau, keunikan, nilai historis dan 

kaya akan nilai-nilai kearifan lokal yang tetap terjaga hingga saat ini. 

2. Pengembangan Kintamani menjadi kawasan ekowisata harus dibarengi dengan 

penataan kuantitas dan kualitas fasilitas publik serta pendampingan masyarakat 

dalam membangun karakter yang jujur, ramah dan terbuka terhadap informasi. 

Hal ini akan mudah dilakukan mengingat persepsi, sikap dan pengetahuan 

masyarakat Kintamani cukup memadai. 

3. Sistem pengelolaan kawasan ekowista Kintamani harus melibatkan partisipasi 

masyarakat dalam seluruh sistem pengelolaan, yang meliputi sistem 

pengelolaan kawasan, donasi, distribusi pendapatan, pengawasan dan promosi 

untuk menarik investasi. Pelibatan desa adat diharapkan akan mampu menjaga 

kekayaan kearifan lokal yang ada di kawasan ekowisata Kintamani. 

 

4.2 Rekomendasi Kebijakan 

1. Perlu adanya langkah nyata pemerintah untuk melindungi kawasan ekowisata 

Kintamani dari keterpurukan yang disebabkan perilaku negatif sebagian 

masyarakat dan ketiadaan fasilitas publik yang mendukung. 
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2. Perlu adanya upaya merangkul masyarakat adat dalam program-program 

pengembangan kawasan ekowisata Kintamani. 

3. Perlu adanya tenaga pendamping yang terdidik dan mampu membangun 

karakter masyarakat Kintamani agar lebih terbuka dan ramah sehingga terwujud 

kawasan ekowisata yang nyaman. 
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DAYA DUKUNG KAWASAN TANJUNG BENOA 

TERHADAP PENGEMBANGAN WISATA TIRTA  
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ABSTRAK 

 

 

    Mencermati pentingnya peranan sektor pariwisata dalam perekonomian daerah 

Bali, maka diperlukan upaya taktis dan sistematis untuk mengkondisikan 

keberlangsungan eksistensi sektor pariwisata termasuk sarana prasarananya. Berkenaan 

dengan hal itu, maka masalah yang  dicarikan jawabannya dalam penelitian ini adalah (1) 

Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha penyediaan sarana wisata 

tirta di Kelurahan Tanjung Benoa ? (2) Bagaimana daya dukung Kawasan Tanjung Benoa 

terhadap pengembangan wisata tirta ? dan (3) Bagaimana persepsi wisatawan terhadap 

kualitas jasa usaha penyediaan sarana wisata tirta di Kelurahan Tanjung Benoa ? 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Kebijakan pemerintah dalam 

pengembangan usaha penyediaan sarana wisata tirta di Kelurahan Tanjung Benoa, (2) 

Daya dukung kawasan Tanjung Benoa terhadap pengembangan wisata tirta, dan (3) 

Persepsi wisatawan terhadap kualitas jasa penyediaan sarana wisata tirta di Kelurahan 

Tanjung Benoa. 

   Penelitian ini merupakan penelitian survey. Survei dilakukan terhadap wisatawan 

baik nusantara maupun mancanegara dan para penyedia jasa penyewaan sarana wisata 

tirta. Jumlah responden dalam penelitian ini sebanyak 26 pengusaha penyediaan sarana 

wisata tirta, 26 orang wisatawan nusantara dan 26 orang wisatawan mancanegara. 

Analisis data menggunakan metode deskriptif. 

    Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) Kebijakan Pemerintah terhadap 

pengembangan wisata tirta sangat kondusif, terbukti dari dilaksanakannya monitoring dan 

evaluasi secara berkelanjutan serta dilaksanakannya pengendalian perijinan usaha 

penyediaan sarana wisata tirta secara ketat, (2) Daya dukung kawasan Tanjung Benoa 

terhadap pengembangan wisata tirta dalam kategori baik sehingga perlu dipertahankan, 

dan (3) Persepsi wisatawan terhadap kualitas jasa usaha penyediaan sarana wisata tirta 

sangat positif. 

  Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka disarankan agar (1) Pemerintah  

melanjutkan monitoring dan evaluasi secara berkala ke lokasi untuk memastikan bahwa 

kawasan tersebut tetap kondusif bagi pengembangan wisata tirta, (2) Pengendalian 

perijinan usaha penyediaan sarana wisata tirta dilakukan secara ketat untuk 

mempertahankan daya dukung kawasan tetap terjaga. 

 

Kata kunci : wisata tirta, daya dukung, persepsi, wisatawan 
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I. PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Di Provinsi Bali, sektor pariwisata dalam tiga dasa warsa terakhir telah membawa 

perubahan struktur perekonomian Bali dari dominasi sektor primer ke sektor tersier. Pada 

tahun 1970 kontribusi sektor primer sebesar 59,07% dan sektor tersier sebesar 33,36%. 

Pada tahun 2006 telah terjadi perubahan yang signifikan, dimana sektor primer hanya 

menyumbang 21,37% sedangkan sektor tersier menyumbang 63,26% terhadap produk 

domestik regional bruto Provinsi Bali. Dengan demikian sektor pariwisata telah menjadi 

leading sektor perekonomian daerah  di Provinsi Bali.  

   Kelurahan Tanjung Benoa merupakan salah satu Daya Tarik Wisata di Provinsi 

Bali yang menawarkan pesona wisata tirta. Perkembangan Daya Tarik Wisata ini sangat 

pesat, yang ditandai tingginya partisipasi pengusaha dan masyarakat untuk 

mengembangkan usaha wisata tirta. Kelurahan tanjung Benoa yang memiliki panjang 

pantai 1.184 meter, telah menjadi focus pengusaha untuk melebarkan sayap usahanya, 

jumlah usaha penyediaan sarana wisata tirta di Kelurahan Tanjung Benoa sebayak 30 

usaha. Jumlah dan jenis sarana wisata tirta yang dimiliki masing-masing pengusaha 

sangat bervariasi. Ada pengusaha yang memiliki sampai sembilan jenis sarana wisata tirta 

yang meliputi fly fish, parasailing, jet ski, water ski, banana boat, turtle island, trolling 

fishing, rolling donut, serta dolpin watching tour dengan jumlah masing-masing jenis 

mencapai pupuhan unit.  

Kondisi faktual daya dukung kawasan Tanjung Benoa yang hanya memiliki panjang 

pantai 1.184 meter dengan perkembangan wisata tirta yang pesat seringkali 

dipertanyakan. Konflik penggunaan ruang pantai untuk kepentingan bisnis wisata tirta 

tidak dapat dihindarkan. Pengusaha yang berorientasi memaksimumkan profitnya 

masing-masing seringkali memanfaatkan setiap kesempatan yang ada tanpa 

memperdulikan lingkungannya. Perang tariff kerap terjadi di tengah gencarnya 

persaingan untuk mendapatkan pelanggan. Kondisi demikian jelaslah tidak kondusif 

dalam rangka menciptakan suasana yang harmonis diantara para pihak yang terlibat. 

Berkenaan dengan hal tersebut maka diperlukan pengkajian untuk mengetahui daya 
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dukung kawasan Tanjung Benoa untuk pengembangan usaha penyediaan sarana wisata 

tirta.  

 

B. Rumusan Masalah 

Mencermati pentingnya peranan sektor pariwisata dalam perekonomian daerah Bali, 

maka diperlukan upaya taktis dan sistematis untuk mengkondisikan keberlangsungan 

eksistensi sektor pariwisata termasuk sarana prasarananya. Berkenaan dengan hal itu, 

maka masalah yang  dicarikan jawabannya dalam penelitian ini dapat dirumuskan  

sebagai berikut : 

1. Bagaimana kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha penyediaan sarana 

wisata tirta di Kelurahan Tanjung Benoa ? 

2. Bagaimana daya dukung Kawasan Tanjung Benoa terhadap pengembangan wisata 

tirta ? 

3. Bagaimana persepsi wisatawan terhadap kualitas jasa usaha penyediaan sarana 

wisata tirta di Kelurahan Tanjung Benoa ? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 

1. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan usaha penyediaan sarana wisata tirta 

di Kelurahan Tanjung Benoa. 

2. Daya dukung kawasan Tanjung Benoa terhadap pengembangan wisata tirta. 

3. Persepsi wisatawan terhadap kualitas jasa penyediaan sarana wisata tirta di 

Kelurahan Tanjung Benoa. 

II.  METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Penentuan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini  dilakukan di Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten 

Badung. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara purposive dengan dasar 

pertimbangan  bahwa Kelurahan Tanjung Benoa merupakan lokasi pengembangan 

kawasan wisata tirta yang sangat prospektif. 
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B. Populasi dan Responden 

 Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengusaha yang bergerak dalam 

bidang usaha penyediaan sarana wisata tirta, dan wisatawan yang memanfaatkan jasa 

penyediaan sarana wisata tirta. Pengambilan responden pengusaha wisata tirta dan 

wisatawan yang memanfaatkan jasa penyediaan sarana wisata tirta menggunakan metode 

quota sampling yaitu masing-masing sebanyak 26 orang.  

 

C. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data yang dibutuhkan untuk mendukung penelitian adalah data kuantitatif 

dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berwujud kuantitas atau angka yang 

merupakan hasil membilang atau mengukur, seperti panjang pantai, jumlah wisatawan, 

jumlah pengusaha, jumlah permodalan, dan keuntungan usaha. Data kualitatif yakni 

berupa keterangan atau uraian yang berkaitan dengan objek penelitian dan tidak dapat 

dihitung atau tidak berupa angka melainkan keterangan yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

 Data primer merupakan data yang langsung diambil dari sumber pertama seperti 

dari pengusaha penyediaan sarana wisata tirta dan wisatawan yang memanfaatkan jasa 

penyediaan sarana wisata tirta. 

b. Data Sekunder 

 Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui teknik pencatatan 

dokumen terhadap referensi data yang diperlukan, seperti data jumlah kunjungan 

wisatawan. 

 

D. Teknik Pengumpulan Data 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 



 

 

5 

 

1) Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan cara meminta keterangan langsung 

kepada responden menggunakan daftar yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

2) Wawancara mendalam, yaitu pengumpulan data dengan cara meminta keterangan 

langsung kepada para informan melalui pedoman wawancara yang telah 

dipersiapkan sebelumnya. 

3) Observasi, yaitu suatu pengumpulan data dengan pengamatan langsung di 

lapangan untuk menguji dan melengkapi data lainnya. 

4) Dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang telah tercatat pada 

berbagai dokumen tentang berbagai hal yang diperlukan dalam penelitian. 

 

E. Metode Analisis Data 

 Metode analisis data adalah suatu cara yang digunakan untuk menganalisis data 

yang dikumpulkan melalui penelitian untuk menjawab tujuan penelitian. Skala 

pengukuran variable dalam penelitian ini  ada yang merupakan  skala rasio (jumlah 

pengusaha, jumlah sarana, jumlah karyawan, jumlah permodalan, jumlah wisatawan, 

sewa sarana wisata tirta, dan pendapatan usaha wisata tirta) dan ada yang merupakan 

skala ordinal (seperti persepsi wisatawan terhadap kualitas jasa wisata tirta). Penelitian 

ini dirancang bangun dengan pendekatan deskriptif analitik, artinya akan dilakukan 

deskripsi fakta hasil pengukuran variabel, dengan diikuti analisis signifikansi terhadap 

hubungan variable yang diuji. 

 Kebijakan pemerintah dalam pengembangan obyek wisata tirta dianalisis secara 

deskriptif. Daya dukung kawasan terhadap pengembangan  wisata tirta dianalisis dari 

variabel akses jalan menuju lokasi, ketersediaan lahan pendaratan, dan ketersediaan areal 

perairan untuk aktivitas wisata tirta. Variabel-variabel ini dianalisis secara deskriptif. 

Persepsi wisatawan terhadap kualitas jasa penyediaan sarana wisata tirta dianalisis 

menggunakan skala lima. 
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III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Daya Dukung Kawasan Terhadap Pengembangan Wisata Tirta 

Daya dukung kawasan terhadap pengembangan wisata tirta dianalisis dari 

variabel (1) akses jalan menuju lokasi, (2) ketersediaan lahan pendaratan,  (3) 

ketersediaan areal perairan untuk aktivitas wisata tirta dan (4) kenyamanan suasana 

lingkungan pada lokasi penyelenggaraan wisata tirta.  

1. Akses jalan menuju lokasi wisata tirta 

Lokasi wisata tirta di Kelurahan Tanjung Benoa relative mudah dijangkau, karena 

fasilitas jalan relatif baik. Jalan menuju lokasi wisata tirta sebagian besar merupakan 

jalan swadaya masyarakat. Para pengusaha jasa wisata tirta telah menyediakan jalan 

untuk mendukung pengembangan usahanya. Penilaian wisatawan terhadap akses jalan 

menuju lokasi wisata tirta disajikan pada tabel 1. 

 

Tabel 1. Distribusi Responden Menurut Penilaiannya Terhadap Akses Jalan 

               Menuju Lokasi Wisata Tirta di Kelurahan Tanjung Benoa 

 

 

Rentang 

Skor 
Kategori Penilaian 

Responden Wisatawan 
 Nusantara  Mancanegara 

Jumlah Persen Jumlah Persen 

   20-36 Sangat buruk 0 0,00 0 0,00 

>36-52 Buruk 0 0,00 4 15,38 

>52-68 Sedang 6 23,08 7 26,92 

>68-84 Baik 11 42,31 9 34,62 

>84-100 Sangat baik 9 34,61 6 23,08 

Total 26 100,00 26 100,00 

 

Penilaian responden wisatawan nusantara dan mancanegara terhadap akses jalan menuju 

lokasi wisata tirta sebagian besar berada dalam kategori baik dan sangat baik. Namun 

terjadi disparitas dalam penilaian akses jalan antara wisatawan nusantara dan wisatawan 

mancanegara khususnya dalam kategori buruk.wisatawan nusantara tidak ada yang 

menilai akses jalan dalam kategori buruk, namun ada wisatawan mancanegara (15,36%) 
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yang menilai bahwa akses jalan berada dalam kategori buruk. Disparitas ini disebabkan 

oleh kondisi jalan di Negara asalnya yang sangat baik, sehingga ketika mereka 

menjumpai ada prasarana jalan yang substandard, maka secara langsung mereka 

menilainya buruk. Secara kumulatif penilaian responden wisatawan terhadap akses jalan 

sebagian besar berada dalam kategori baik, sehingga akses jalan menjadi daya dukung 

yang positif terhadap pengembangan wisata tirta di Kelurahan Tanjung Benoa. Beberapa 

pengusaha perlu melakukan perbaikan terhadap kondisi jalan yang ada di wilayahnya 

sehingga penilaian negatif tidak terjadi lagi. Keberadaan lokasi wisata tirta di Kelurahan 

Tanjung Benoa memiliki keunggulan komparatif karena  secara fisik dekat dengan 

kawasan pariwisata Nusa Dua. Aksesibilitasnya sangat baik sehingga mendorong para 

pengusaha penyediaan sarana wisata tirta membangun usahanya di daerah ini. 

2. Ketersediaan Lahan Pendaratan 

Prasarana yang digunakan untuk  melakukan aktivitas  wisata tirta memerlukan 

lahan untuk pendaratannya. Sarana wisata tirta diparkir pada areal yang dimiliki oleh 

pengusaha. Lahan untuk pendaratan sarana wisata tirta menjadi sangat penting, karena 

disinilah para wisatawan melakukan seleksi terhadap sarana yang mereka inginkan. 

Parker didarat lebih aman dibandingkan dengan di laut, karena tidak dipengaruhi oleh 

gelombang. Jika parker di laut, ketika ada gelombang pasang, sering terjadi benturan 

antar sarana yang berujung kerugian bagi pengusaha. Oleh karena itu ketersediaan lahan 

pendaratan menjadi sangat penting yang memungkinkan wisatawan untuk melakukan 

seleksi terhadap keberadaan sarana yang ada. Penilaian wisatawan terhadap ketersediaan 

lahan pendaratan disajikan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Distribusi Responden Menurut Penilaiannya Terhadap Ketersediaan 

               Lahan untuk Pendaratan Wisata Tirta  di Kelurahan Tanjung Benoa 

 

 

Rentang 

Skor 
Kategori Penilaian 

Responden Wisatawan 
 Nusantara  Mancanegara 

Jumlah Persen Jumlah Persen 

   20-36 Sangat kurang 0 0,00 0 0,00 

>36-52 Kurang 0 0,00 4 15,38 

>52-68 Sedang 6 23,08 7 26,92 

>68-84 Memadai  12 46,15 10 38,46 
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>84-100 Sangat memadai 8 30,77 5 19,23 

Total 26 100,00 26 100,00 

 

Wisatawan Nusantara tidak ada yang menilai kurang terhadap ketersediaan lahan 

untuk pendaratan, tetapi wisatawan mancanegara ada yang menilai kurang ketersediaan 

lahan untuk pendaratan. Disparitas penilaian ini disebabkan oleh adanya pengalaman 

terdahulu yang dimiliki oleh wisatawan mancanegara yang telah menggunakan atau 

memanfaatkan jasa sejenis di Negara lain. Mereka membandingkan keberadaan wisata 

tirta dengan keberadaan wisata tirta di beberapa Negara. Menurut mereka beberapa 

pengusaha di Tanjung Benoa  belum menyediakan lahan pendaratan secara memadai. 

Namun demikian sebagian besar responden baik wisatawan Nusantara maupun 

mancanegara menilai ketersediaan lahan pendaratan dalam kategori memadai dan sangat 

memadai. Penyelenggara perlu merespon keluhan wisatawan terhadap ketersediaan lahan 

pendaratan sebagai upaya meningkatkan pelayanan untuk memenuhi standar kualitas 

yang diinginkan wisatawan. 

3. Ketersediaan areal perairan untuk aktivitas wisata tirta 

Areal perairan menjadi faktor penting untuk penyelenggaraan aktivitas wisata 

tirta. Sejumlah persyaratan dituntut bagi kondusifnya penyelenggaraan aktivitas wisata 

tirta. Kondisi gelombang yang tidak besar atau perairan yang relative tenang menjadi 

syarat penting bagi keberlangsungan aktivitas wisata tirta. Ketersediaan areal perairan 

dalam kondisi sedemikian dituntut sepanjang aktivitas wisata tirta. Muara dari 

ketersediaan areal perairan tertuang pada penilaian responden yang terurai pada Tabel 3. 

 

Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Penilaiannya Terhadap 

               Ketersediaan Areal Perairan untuk Aktivitas Wisata Tirta 

               di Kelurahan Tanjung Benoa 

 

 

Rentang 

Skor 
Kategori Penilaian 

Responden Wisatawan 
 Nusantara  Mancanegara 

Jumlah Persen Jumlah Persen 

   20-36 Sangat kurang 0 0,00 0 0,00 

>36-52 Kurang 0 0,00 0 0,00 
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>52-68 Sedang 4 15,38 8 30,77 

>68-84 Memadai 11 42,31 11 42,31 

>84-100 Sangat memadai 11 42,31 7 26,92 

Total 26 100,00 26 100,00 

 

Sebagian besar responden baik wisatawan Nusantara maupun mancanegara menilai 

ketersediaan areal perairan untuk aktivitas wisata tirta di Kelurahan Tanjung Benoa 

dalam kategori baik dan sangat baik. Tidak ada responden yang menyatakan bahwa 

ketersediaan areal perairan dalam kondisi buruk. Hal ini merupakan isyarat baik bagi 

pengembangan wisata tirta kedepan. Para pengusaha harus mengkaji secara seksama 

tentang kemungkinan penambahan sarana karena mempengaruhi ruang untuk aktivitas 

wisata tirta. Semakin banyak sarana yang dioperasikan tentulah semakin banyak 

membutuhkan ruang perairan. Mengingat areal perairan yang konstan, maka tidak 

tertutup kemungkinan terjadinya benturan jika terjadi penambahan sarana. Kondisi 

factual di lapangan menunjukkan bahwa ketika kunjungan sedang bom maka permintaan 

wisatawan terhadap sarana wisata tirta juga meningkat. Pada kondisi ini para pengusaha 

terkadang tidak mampu memenuhi kebutuhan permintaan wisatawan terhadap sarana 

wisata tirta. 

4. Kenyamanan suasana lingkungan 

Kenyamanan suasana lingkungan menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan 

untuk memanfaatkan jasa pengusaha sarana wisata tirta. Para pengusaha berupaya 

memelihara kenyamanan suasana lingkungan demi keberlangsungan usaha mereka di 

masa depan. Penilaian responden terhadap kenyamanan suasana lingkungan dilokasi 

penyelenggaraan wisata tirta disajikan pada Tabel 4. 

 

Tabel 4. Distribusi Responden Menurut Penilaiannya Terhadap  

               Kenyamanan Suasana Lingkungan Wisata Tirta  

               di Kelurahan Tanjung Benoa 

 

 

Rentang 

Skor 
Kategori Penilaian 

Responden Wisatawan 
 Nusantara  Mancanegara 

Jumlah Persen Jumlah Persen 
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   20-36 Sangat buruk 0 0,00 1 3,85 

>36-52 Buruk 0 0,00 2 7,69 

>52-68 Sedang 6 23,07 6 23,07 

>68-84 Baik 11 42,31 13 50,00 

>84-100 Sangat baik 9 34,61 4 15,38 

Total 26 100,00 26 100,00 

 

Ada penilaian sangat buruk dari seorang wisatawan mancanegara terhadap kenyamanan 

suasana lingkungan. Hal ini harus dijadikan referensi oleh pengusaha dalam rangka 

merespon dinamika preferensi wisatawan terhadap kenyamanan suasana lingkungan. 

Identifikasi terhadap factor yang mempengaruhi kenyamanan suasana lingkungan perlu 

dilakukan guna memelihara momentum kunjungan wisatawan tetap terjaga. 

 Secara kumulatif daya dukung kawasan terhadap pengembangan wisata tirta di 

Kelurahan Tanjung Benoa disajikan pada Tabel 5. 

 

Tabel 5. Distribusi Responden Menurut Penilaiannya Terhadap  

               Daya Dukung Kawasan Pengembangan Wisata Tirta  

               di Kelurahan Tanjung Benoa 

 

 

Rentang 

Skor 

Kategori Penilaian 

Daya Dukung 

Kawasan 

Responden Wisatawan 
 Nusantara  Mancanegara 

Jumlah Persen Jumlah Persen 

   20-36 Sangat buruk 0 0,00 0 0,00 

>36-52 Buruk 0 0,00 2 7,69 

>52-68 Sedang 6 23,07 6 23,08 

>68-84 Baik 11 42,31 13 50,00 

>84-100 Sangat baik 9 34,62 5 19,23 

Total 26 100,00 26 100,00 

 

Secara faktual Kelurahan Tanjung Benoa telah menjadi kawasan pengembangan wisata 

tirta. Namun demikian masih ada penilaian negatif terhadap eksistensi Kelurahan 

Tanjung Benoa sebagai obyek wisata tirta. Hal ini terurai dari jawaban responden 
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wisatawan yang belum merasakan denyut kawasan yang kompatibel dengan labelnya. 

Sejumlah responden (7,69%) menilai buruk daya dukung kawasan Tanjung Benoa 

terhadap pengembangan wisata tirta, namun secara signifikan sebanyak 76,93 responden 

wisatawan nusantara dan 69% responden wisatawan mancanegara menilai daya dukung 

kawasan dalam kategori baik dan sangat baik. Rata-rata persentase pencapaian skor daya 

dukung kawasan secara kumulatif diperoleh sebesar 79,23% yang berada dalam kategori 

baik. Fakta ini memberi makna bahwa kawasan Kelurahan Tanjung Benoa layak 

menyandang predikat sebagai kawasan pengembangan wisata tirta. 

 

B. Persepsi Wisatawan Terhadap Kualitas Jasa  Penyediaan Sarana Wisata    

     Tirta 

Persepsi wisatawan terhadap kualitas jasa penyediaan sarana wisata tirta diukur 

dari lima aspek, yaitu aspek tangibles, reliability, responsibility, assurance, dan aspek 

emphaty. 

1). Aspek Tangibles 

Persepsi responden terhadap aspek tangibles disajikan pada Tabel 6.  

 

Tabel 6. Distribusi Responden Menurut Persepsinya Terhadap Aspek Tangibles  

              Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta di Kelurahan Tanjung Benoa 

 

No Pernyataan 
Distribusi Persepsi Responden 

Rataan Kategori 
1 2 3 4 5 

1 Penyelenggara usaha 

wisata tirta senantiasa 

memanfaatkan sarana 

prasarana yang andal 

5 1 8 24 14 3,79 

(75,8) 

Positif 

2 Karyawan member-

kan pelayanan yang 

prima 

4 1 7 24 18 4,09 

(81,9) 

Positif 

3 Karyawan selalu 

berperilaku sopan dan 

mencerminkan citra 

professional 

0 6 8 18 20 4,00 

(80,0) 

Positif 

4 Seluruh sarana 

prasarana wisata tirta 

sangat menarik dan 

memuaskan 

1 8 4 28 11 3,77 

(75,4) 

Positif 

Sumber : analisis data primer 

Keterangan : angka dalam kurung merupakan persen terhadap skor maksimal 
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Terdapat 5 (lima)  responden yang persepsinya sangat negative terhadap keberadaan 

sarana prasarana yang digunakan oleh penyelenggara usaha penyediaan sarana wisata 

tirta. Persepsi tersebut muncul akibat adanya gangguan teknis ketika wisatawan 

memanfaatkan sarana tersebut. Menurut wisatawan, ketika mereka sedang asyiknya 

menggunakan sarana untuk water sport, tiba-tiba ada gangguan mesin yang menyebabkan 

aktivitas water sport berhenti. Jadi wisatawan menilai sarana yang disewakan oleh 

penyelenggara wisata tirta tidak andal sehingga bermuara pada terbentuknya persepsi 

sangat negative. Walaupun hal ini hanya dialami oleh lima orang wisatawan, namun 

dampaknya kedepan sangat negative, karena wisatawan akan bercerita kepada rekan-

rekannya tentang keberadaan sarana yang ada, dan mereka cenderung tidak akan 

menggunakan lagi sarana sejenis di tempat tersebut. Penyelenggara usaha penyediaan 

sarana wisata tirta perlu mengkondisikan sarananya dalam keadaan prima untuk 

mengeliminasi kejadian yang tidak diinginkan. Sarana yang andal akan memberikan efek 

berganda bagi penyelengara, diantaranya wisatawan merasa puas dan cenderung dating 

lagi memanfaatkan sarana yang ada, serta mereka akan menginformasikan 

pengalamannya kepada teman-temannya, sehingga peluang bertambahnya pelanggan 

sangat besar yang akhirnya bermuara pada keuntungan bagi penyelenggara.  

 Pelayanan prima karyawan dipersepsikan negative oleh empat orang wisatawan. 

Hal ini terjadi ketika karyawan mengalami kelelahan sehingga kondisinya kurang prima 

dalam memberikan pelayanan, sementara wisatawan selalu menuntut pelayanan prima, 

karena mereka berekspektasi sesuai dengan pengalaman terdahulu ketika menikmati 

sarana sejenis. Oleh karena itu tidak ada alasan bagi penyelenggara untuk tidak prima 

dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan.  

Keragaan perilaku sopan dan citra professional dari penyelenggara dipersepsikan 

negative oleh enam orang wisatawan. Hal ini menunjukkan bahwa penyelenggara usaha 

penyediaan sarana wisata tirta belum sepenuhnya bisa menampilkan citra professional 

dihadapan pelanggan. Lagi-lagi ekspektasi pelanggan yang lebih tinggi dibandingkan 

dengan kontribusi pelayanan penyelenggara. Penyelenggara harus selalu berperilaku 

sopan dan mencerminkan citra professional dalam memberikan pelayanan. 

Penampilan sarana wisata tirta dipersepsikan negative oleh delapan orang 

wisatawan. Wisatawan merasa tidak tertarik terhadap sarana yang ada karena tidak sejajar 
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dengan persepsi dan kepentingannya, terlebih lagi ketika digunakan sarana tersebut tidak 

memuaskan. Penyelenggara usaha penyediaan sarana wisata tirta harus berusaha 

mencermati dinamika preferensi wisatawan terhadap sarana wisata tirta sehingga 

perusahaannya tetap eksis. Namun jika dicermati secara menyeluruh sebagian besar 

responden memiliki persepsi positif terhadap aspek tangibles usaha penyediaan sarana 

wisata tirta di Kelurahan Tanjung Benoa. Persepsi negative sebagian responden 

merupakan bahan evaluasi terhadap keberadaan sarana yang ada sehingga perjalanan 

usaha ke depan bertambah lapang. Tidak dapat dipungkiri adanya perbedaan persepsi 

sebagai akibat adanya perbedaan pengalaman dan ekspektasi dari para wisatawan 

terutama yang telah mengenyam jasa yang sama. Evaluasi untuk perbaikan kualitas 

secara kontinue merupakan syarat bagi keberlanjutan dan perkembangan perusahaan ke 

depan. Penyelenggara usaha penyediaan sarana wisata tirta harus menanggapi positif 

munculnya persepsi negative sebagian wisatawan sebagai modal untuk melakukan 

perbaikan.  

 

2). Aspek Reliability 

 

Sebelum wisatawan menggunakan sarana wisata tirta, maka terlebih dahulu mereka 

melakukan pemesanan untuk menggunakan sarana wisata tirta pada waktu tertentu.  

Menurut responden janji dan komitmen penyelenggara usaha wisata tirta dapat dipercaya, 

sehingga mereka tidak ada yang memiliki persepsi negative terhadap hal ini.  

 

Tabel 7. Distribusi Responden Menurut Persepsinya Terhadap Aspek Reliability  

              Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta di Kelurahan Tanjung Benoa 

 

 

No Pernyataan 
Distribusi Persepsi Responden 

Rataan Kategori 
1 2 3 4 5 

1 Janji dan komitmen 

penyelenggara usaha 

wisata tirta dapat 

dipercaya 

0 0 12 28 12 4,00 

(80,0) 

positif 

2 Penyelenggara usaha 

sarana wisata tirta 

melakukan komuni-

kasi yg memadai, 

0 0 16 20 16 4,00 

(80,0) 

positif 
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akurat, jelas, dan 

ringkas dalam mem-

berikan pelayanan 

3 Penyelenggara usaha 

sarana wisata tirta 

menampilkan rasa 

keyakinan dan saling 

percaya 

0 0 12 28 10 3,81 

(76,2) 

positif 

4 Penyelenggara usaha 

sarana wisata tirta 

telah dikenal andal 

dalam memberikan 

pelayanan 

0 0 4 30 18 4,20 

(84,6) 

Sangat 

positif 

Sumber : analisis data primer 

Keterangan : angka dalam kurung merupakan persen terhadap skor maksimal 

Penyelenggara usaha sarana wisata tirta juga dinilai mampu melakukan komunikasi yang 

memadai, akurat, jelas, dan ringkas dalam memberikan pelayanan. Tidak berlebihan 

kemudian hal ini melahirkan persepsi yang positif di kalangan wisatawan. Momentum 

yang demikian perlu dijaga demi keberlanjutan dan kemajuan perusahaan dimasa depan.  

 Saling mempercayai diantara sesama rekan kerja akan melahirkan kesatuan 

langkah dan tindakan dalam memberikan pelayanan kepada pelanggan. Pelanggan 

dewasa ini sangat cerdas membaca situasi ketika menikmati kualitas jasa tertentu 

termasuk jasa wisata tirta. Wisatawan memiliki persepsi positif terhadap adanya saling 

mempercayai diantara sesama karyawan usaha penyediaan sarana wisata tirta. 

Kekompakan karyawan mendapat penilaian positif dari wisatawan yang menikmati 

kualitas jasa wisata tirta. Tidak ada instruksi berbeda apalagi tumpang tindih diantara 

karyawan dalam memberikan pelayanan. Keterandalan karyawan usaha penyediaan 

sarana wisata tirta juga tidak diragukan dalam memberikan tuntunan penggunaan sarana 

wisata tirta yang beragam jenisnya. Hal ini dirasakan oleh wisatawan yang baru pertama 

kali menggunakan sarana wisata tirta, sehingga merasakan keterandalan penyelenggara 

melakukan tuntunan untuk menggunakan sarana yang diminati. Tidak ada kecanggungan 

yang ditunjukkan oleh penyelenggara dalam memberikan tuntunan, sehingga sampai pada 

vonis expert untuk penyelenggara. Tentulah hal ini sangat factual, karena   sebagian besar 

responden memiliki persepsi sangat positif terhadap keterandalan karyawan usaha 

penyediaan sarana wisata tirta dalam memberikan pelayanan. Karyawan dinilai sangat 
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terlatih menggunakan sarana wisata tirta, karena tidak jarang karyawan mempertontonkan 

kepiawiannya dalam melakukan water sport dari berbagai jenis sarana yang ditawarkan. 

Banyak wisatawan yang menyatakan baru tertarik menggunakan atau menikmati sarana 

wisata tirta, ketika melihat atraksi yang dilakukan penyelenggara bersama wisatawan 

lainnya. 

 

3). Aspek Responsibility 

Tidak dijumpai persepsi negative para wisatawan terhadap aspek responsibility usaha 

penyediaan sarana wisata tirta. Penyelenggara usaha penyediaan sarana wisata tirta 

dinilai sangat tanggap terhadap masalah yang terjadi. Respon cepat dan tepat dalam 

memberikan pelayanan senantiasa ditunjukkan oleh penyelenggara. Penyelenggara usaha 

penyediaan sarana wisata tirta dinilai bersungguh-sungguh memecahkan masalah dan 

andal melakukan problem solving. Menurut pengakuan seorang wisatawan nusantara, 

mereka merasa sangat dibantu ketika menghadapi masalah yang bersumber dari 

kelalaiannya sendiri dalam penggunaan sarana wisata tirta. Tidak ada teguran yang 

bernada mencaci, apalagi bentakan yang kurang manusiawi dari penyelenggara. 

Semuanya diberikan dalam bentuk persuasi dalam bingkai edukasi yang santun sehingga 

terinternalisasikan kedalam sanubari wisatawan. Kalaulah hal ini terjadi berkelanjutan, 

maka akan menjadi promosi yang berkualitas untuk pengembangan usaha penyediaan 

sarana wisata tirta kedepan. Pendidikan dan latihan yang diberikan kepada karyawan oleh 

penyelenggara sangat penting kontribusinya terhadap terciptanya suasana kondusif 

perusahaan. Karyawan yang terlatih, akan mampu memberikan kontribusi yang terbaik 

kepada perusahaan. Kondisi faktual yang ada pada penyelenggara usaha penyediaan 

sarana wisata tirta menunjukkan bahwa pendidikan dan latihan karyawan menjadi syarat 

mutlak bagi kemajuan perusahaan. 

Tabel 8. Distribusi Responden Menurut Persepsinya Terhadap Aspek Responsibility 

              Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta  di Kelurahan Tanjung Benoa 

 

No Pernyataan 
Distribusi Persepsi Responden 

Rataan Kategori 
1 2 3 4 5 

1 Penyelenggara usaha 

sarana wisata tirta 

sangat perhatian 

terhadap masalah 

0 0 8 32 12 3,98 

(79,6) 

Positif  
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yang mungkin terjadi 

2 Penyelenggara usaha 

sarana wisata tirta 

memberikan respon 

yang cepat dan 

efisien dalam mem-

berikan pelayanan 

0 0 6 35 11 4,05 

(81,2) 

Positif 

3 Penyelenggara usaha 

sarana wisata tirta 

bersungguh-sungguh 

memecahkan masalah 

yang muncul 

0 0 6 34 12 4,04 

(80,8) 

Positif 

4 Penyelenggara usaha 

sarana wisata tirta 

dapat mengakomo-

dasi permintaan dan 

kebutuhan pelanggan 

0 0 2 36 14 4,06 

(81,2) 

Positif 

Sumber : analisis data primer 

Keterangan : angka dalam kurung merupakan persen terhadap skor maksimal 

 

Dampak dari pendidikan dan pelatihan kepada karyawan terimplikasi pada 

kemampuannya dalam mengakomodasi permintaan dan kebutuhan pelanggan. Responden 

mempunyai persepsi yang sangat positif terhadap kemampuan penyelenggara usaha 

penyediaan sarana wisata tirta dalam mengakomodasi permintaan dan kebutuhan 

pelanggan. Hal ini menjadi modal besar bagi kemajuan usaha dimasa depan. 

4). Assurance 

Tabel 9 menampilkan adanya jaminan penyelenggara usaha penyediaan sarana 

wisata tirta terhadap berbagai aspek pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan. Hal ini 

ditunjukkan oleh adanya persepsi yang sangat positif dari wisatawan terhadap aspek 

assurance usaha penyediaan sarana wisata tirta. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa 

usaha penyediaan sarana wisata tirta telah memiliki mutu terjamin, sehingga sangat layak 

dikembangkan lebih lanjut. Mempertahankan mutu yang terjamin menjadi tantangan 

tersendiri bagi penyelenggara sehingga mampu tetap eksis dalam kancah persaingan 

global. Dalam konteks inilah penyelengara dituntut untuk mampu berinovasi sehingga 

dapat merespon dinamika preferensi wisatawan dari segi jenis, kuantitas dan kualitas. 

Penyelenggara usaha sarana wisata tirta telah dinilai mampu melakukan operasi 

secara benar sejak awal. Standar operasional prosedur diberlakukan secara ketat untuk 
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mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan serta untuk menjamin kepuasan 

pelanggan. Karyawan didoktrin untuk senantiasa patuh pada standar operasional prosedur 

yang telah ditetapkan perusahaan. Penyelenggara menyatakan bahwa belum pernah ada 

pelanggaran terhadap standar operasional prosedur yang ditetapkan perusahaan. 

 Penyelenggara usaha sarana wisata tirta senantiasa berorientasi pada kebutuhan 

pelanggan. Penyelenggara usaha sarana wisata tirta juga memperlakukan pelanggan 

secara ramah dan penuh penghargaan. Hal ini dibuktikan dengan tiadanya keluhan dari 

pelanggan menyangkut pelayanan yang diberikan. 

 

Tabel 9. Distribusi Responden Menurut Persepsinya Terhadap Aspek Assurance  

              Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta di Kelurahan Tanjung Benoa 

 

 

No Pernyataan 
Distribusi Persepsi Responden 

Rataan Kategori 
1 2 3 4 5 

1 Penyelenggara usaha 

sarana wisata tirta 

mampu menampilkan 

rasa nyaman dan 

percaya diri 

0 0 7 32 13 4,12 

(82,3) 

Positif  

2 Penyelenggara usaha 

sarana wisata tirta 

telah melakukan ope-

rasi secara benar 

0 0 1 38 13 4,23 

(84,6) 

Sangat 

positif 

3 Penyelenggara usaha 

sarana wisata tirta 

senantiasa berorien-

tasi pada kebutuhan 

pelanggan 

0 0 0 40 12 4,23 

(84,6) 

Sangat 

positif 

4 Penyelenggara usaha 

sarana wisata tirta 

memperlakukan 

pelanggan secara ra-

mah dan penuh peng-

hargaan 

0 0 0 32 20 4,38 

(87,7) 

Sangat 

positif 

Sumber : analisis data primer 

Keterangan : angka dalam kurung merupakan persen terhadap skor maksimal 

 

5). Aspek Emphaty 

Kemampuan emphaty menjadi factor penting dalam hal menjual  jasa. Ekspektasi 

yang tinggi dari pelanggan menuntut penyelenggara untuk meningkatkan kualitas 
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jasanya. Kemampuan untuk menangkap ekspektasi pelanggan menuntut expert tersendiri 

pada penyelenggara. Dalam konteks ini penyelenggara harus mampu memerankan diri 

sebagai pelanggan dengan berbagai permintaan dan kebutuhannya. 

Tabel 10 memberikan deskripsi kemampuan emphaty penyelenggara usaha 

penyediaan sarana wisata tirta menurut persepsi responden (wisatawan). Secara rata-rata 

responden mempunyai persepsi sangat positif terhadap aspek emphaty usaha penyediaan 

sarana wisata tirta. Tidak dijumpai ada responden yang mempunyai persepsi negative 

apalagi sangat negative terhadap aspek emphaty usaha penyediaan sarana wisata tirta. Hal 

ini menunjukkan bahwa penyelenggara usaha penyediaan sarana wisata tirta mampu 

menempatkan diri dalam peranan responden selaku pelanggan. 

 

Tabel 10. Distribusi Responden Menurut Persepsinya Terhadap Aspek Emphaty  

              Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta di Kelurahan Tanjung Benoa 

 

 

No Pernyataan 
Distribusi Persepsi Responden 

Rataan Kategori 
1 2 3 4 5 

1 Penyelenggara usaha 

sarana wisata tirta 

sangat sensitive dan 

responsive terhadap 

kebutuhan pelanggan 

0 0 0 34 18 4,35 

(86,9) 

Sangat 

positif 

2 Penyelenggara usaha 

sarana wisata tirta 

memiliki kompetensi 

yang memadai dalam 

memberikan 

pelayanan 

0 0 0 36 16 4,31 

(86,2) 

Sangat 

positif 

3 Penyelenggara usaha 

sarana wisata tirta 

mampu merespon 

kepentingan 

pelanggan secara 

akurat 

0 0 0 36 16 4,31 

(86,2) 

Sangat 

positif 

4 Penyelenggara usaha 

sarana wisata tirta 

selalu menganalisis 

dinamika preferensi 

pelanggan 

0 0 0 40 12 4,23 

(84,6) 

Sangat 

positif 

Sumber : analisis data primer 

Keterangan : angka dalam kurung merupakan persen terhadap skor maksimal 
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Secara kumulatif rata-rata persentase pencapaian skor responden terhadap kualitas 

jasa usaha penyediaan sarana wisata tirta sebesar 84,62% yang berada dalam kategori 

sangat positif. Hal ini memberi makna bahwa penyelenggara usaha penyediaan sarana 

wisata tirta telah mampu merespon preferensi wisatawan dari sisi jenis, kuantitas dan 

kualitas. Dengan demikian penyelenggara usaha penyediaan sarana wisata tirta telah 

mampu mendukung Kelurahan Tanjung Benoa sebagai obyek pengembangan wisata tirta. 

 

 

Tabel 11. Distribusi Responden Menurut Persepsinya Terhadap Kualitas Jasa  

               Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta Secara Kumulatif   

               di Kelurahan Tanjung Benoa 

 

 

No Rentang Skor Kategori 
Jumlah 

Orang Persen 

1 20 – 36 Sangat negatif   0   0,00 

2 >36 – 52 Negatif   1   5,77 

3 >52 – 68 Sedang   3 13,46 

4 >68 - 84 Positif 30 57,69 

5 >84 - 100 Sangat positif 18 23,08 

Total 52 100,00 

 

IV. KESIMPULAN, SARAN DAN IMPLIKASI 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Kebijakan Pemerintah terhadap pengembangan wisata tirta sangat kondusif, terbukti 

dari dilaksanakannya monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan serta dilaksanakannya 

pengendalian perijinan usaha penyediaan sarana wisata tirta secara ketat. 

2. Daya dukung kawasan Tanjung Benoa terhadap pengembangan wisata tirta dalam 

kategori baik sehingga perlu dipertahankan. 

3. Persepsi wisatawan terhadap kualitas jasa usaha penyediaan sarana wisata tirta sangat 

positif. 

  

B. Saran 
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Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian ini, maka disarankan sebagai berikut : 

1. Pemerintah perlu melanjutkan monitoring dan evaluasi secara berkala ke lokasi untuk 

memastikan bahwa kawasan tersebut tetap kondusif bagi pengembangan wisata tirta. 

2. Pengendalian perijinan usaha penyediaan sarana wisata tirta perlu dilakukan secara 

ketat untuk mempertahankan daya dukung kawasan tetap terjaga. 

3. Penyelenggara usaha penyediaan sarana wisata tirta harus terus berinovasi untuk 

merespon dinamika preferensi wisatawan dari sisi jenis, kuantitas, dan kualitas sarana 

wisata tirta. 

C. Implikasi 

Pengembangan wisata tirta di Kelurahan Tanjung Benoa harus tetap merujuk daya 

dukung kawasan dengan mengendalikan perijinan usaha penyediaan sarana wisata tirta 

secara ketat. 
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Abstract : 

Street hawkers are one of informal business forms in the West Denpasar Sub District. This 

research addresses the operation and the capital management of those street hawkers. It also 

identifies the impact of the economics crisis on their existence their business in terms of those 

two aspects Furthermore, this research also discusses the efforts of some organizations or 

parties to empower these street hawkwers with regard to the economic crisis. The research 

involved 200 street hawkers in West Denpasar Sub District and used interview to fill out the 

questionnaire. The method of data analysis include percentage, chi-square, t-test, and 

descriptive analysis. The result of this research shows that the impact of economic crisis on 

management and capital aspects does not significantly influence the business of the street 

hawkers. These phenomena prove that the street hawkers are able to survive, even under the 

crisi condition.. The empowerment efforts for street hawkers in West Denpasar Sub District 

are not effective due to the lack of attention of the designated organizations and parties. 

 

Keywords: street hawkers, operation and capital management, and economic crisis 
 
 

Pendahuluan 

            Dualisme kota dan desa yang terdapat di Indonesia, seperti negara-negara 

berkembang lainnya telah mengakibatkan munculnya sektor formal dan sektor informal 

dalam kegiatan perekonomian. Urbanisasi sebagai gejala yang sangat menonjol di Indonesia, 

tidak hanya mendatangkan hal-hal positif, tetapi juga hal-hal negatif. Sebagian para urbanit 

telah tertampung di sektor formal, namun sebagian urbanit lainnya -tanpa bekal ketrampilan 

yang dibutuhkan di kota tidak dapat tertampung dalam lapangan kerja formal yang tersedia. 

Para urbanit yang tidak tertampung di sektor formal pada umumnya tetap berstatus mencari 

pekerjaan dan melakukan pekerjaan apa saja untuk menopang hidupnya.  

              Sektor informal muncul dalam kegiatan perdagangan yang bersifat kompleks oleh 

karena menyangkut jenis barang, tata ruang, dan waktu. Berkebalikan dengan sektor formal 

yang umumnya menggunakan teknologi maju, bersifat padat modal, dan mendapat 

perlindungan pemerintah, sektor informal lebih banyak ditangani oleh masyarakat golongan 

bawah. Sektor informal dikenal juga dengan 'ekonomi bawah tanah' (underground economy). 

Sektor ini diartikan sebagai unit-unit usaha yang tidak atau sedikit sekali menerima proteksi 

ekonomi secara resmi dari pemerintah (Hidayat, 1978). Sektor informal ini umumnya berupa 

usaha berskala kecil, dengan modal, ruang lingkup, dan pengembangan yang terbatas. 
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            Sektor informal sering dijadikan kambing hitam dari penyebab 'kesemrawutan lalu 

lintas' maupun 'tidak bersihnya lingkungan'. Meskipun demikian sektor informal sangat 

membantu kepentingan masyarakat dalam menyediakan lapangan pekerjaan dengan 

penyerapan tenaga kerja secara mandiri atau menjadi safety belt bagi tenaga kerja yang 

memasuki pasar kerja, selain untuk menyediakan kebutuhan masyarakat golongan menengah 

ke bawah. Pada umumnya sektor informal sering dianggap lebih mampu bertahan hidup 

'survive' dibandingkan sektor usaha yang lain. Hal tersebut dapat terjadi karena sektor 

informal relatif lebih independent atau tidak tergantung pada pihak lain, khususnya 

menyangkut permodalan dan lebih mampu beradaptasi dengan lingkungan usahanya. 

           Dalam situasi krisis ekonomi, setiap usaha di sektor informal dituntut memiliki daya 

adaptasi yang tinggi secara cepat dan usaha antisipasi perkembangan dalam lingkungan usaha 

agar usaha di sektor informal tersebut dapat bertahan dalam keadaan yang sulit sekalipun. Di 

balik era perubahan yang terus-menerus terjadi, tentunya ada peluang usaha yang dapat 

dimanfaatkan secara lebih optimal. Dalam hal ini usaha di sektor informal diharapkan mampu 

mengidentifikasi peluang yang muncul akibat adanya perubahan tersebut. 

           Pedagang kaki lima (street trading/street hawker) adalah salah satu usaha dalam 

perdagangan dan salah satu wujud sektor informal. Pedagang kaki lima adalah orang yang 

dengan modal yang relatif sedikit berusaha di bidang produksi dan penjualan barang-barang 

(jasa-jasa) untuk memenuhi kebutuhan kelompok tertentu di dalam masyarakat, usaha 

tersebut dilaksanakan pada tempat-tempat yang dianggap strategis dalam suasana lingkungan 

yang informal (Winardi dalam Haryono, 1989).  

           Pedagang kaki lima pada umumnya adalah self-employed, artinya mayoritas pedagang 

kaki lima hanya terdiri dari satu tenaga kerja. Modal yang dimiliki relatif tidak terlalu besar, 

dan terbagi atas modal tetap, berupa peralatan, dan modal kerja. Dana tersebut jarang sekali 

dipenuhi dari lembaga keuangan resmi, biasanya berasal dari sumber dana ilegal atau dari 

supplier yang memasok barang dagangan. Sedangkan sumber dana yang berasal dari 

tabungan sendiri sangat sedikit. Ini berarti hanya sedikit dari mereka yang dapat menyisihkan 

hasil usahanya, dikarenakan rendahnya tingkat keuntungan dan cara pengelolaan uang. 

Sehingga kemungkinan untuk mengadakan investasi modal maupun ekspansi usaha sangat 

kecil (Hidayat, 1978).  

            Mereka yang masuk dalam kategori pedagang kaki lima ini mayoritas berada dalam 

usia kerja utama (prime-age) (Soemadi, 1993). Tingkat pendidikan yang rendah dan tidak 

adanya keahlian tertentu menyebabkan mereka sulit menembus sektor formal. Bidang 

informal berupa pedagang kaki lima menjadi satu-satunya pilihan untuk tetap 

mempertahankan hidup. Walaupun upah yang diterima dari usaha pedagang kaki lima ini di 

bawah tingkat minimum, tapi masih jauh lebih baik dibandingkan dengan keadaan mereka di 

tempat asalnya. 

            Lokasi pedagang kaki lima sangat berpengaruh terhadap perkembangan dan 

kelangsungan usaha para pedagang kaki lima, yang pada gilirannya akan mempengaruhi pula 

volume penjualan dan tingkat keuntungan. Secara garis besar kesulitan yang dihadapi oleh 

para pedagang kaki lima berkisar antara peraturan pemerintah mengenai penataan pedagang 

kaki lima belum bersifat membangun/konstruktif, kekurangan modal, kekurangan fasilitas 

pemasaran, dan belum adanya bantuan kredit (Hidayat,1978).  
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            Dalam praktek, pedagang kaki lima sering menawarkan barang-barang dan jasa 

dengan harga bersaing atau bahkan relatif tinggi, bahkan terkesan menjurus ke arah penipuan. 

Hal ini tentu saja menimbulkan citra yang negatif tentang pedagang kaki lima. Adanya tawar-

menawar (bargaining) antara penjual dan pembeli inilah yang menjadikan situasi unik dalam 

usaha pedagang kaki lima. Pada umumnya pedagang kaki lima kurang memperhatikan 

masalah lingkungan dan faktor hygiene sebagai produk sampingan yang negatif. Masalah 

lingkungan berkaitan erat dengan kepadatan, misalnya kepadatan lalu lintas maupun 

kepadatan tempat. 

 

Pokok Masalah 

           Bertitik tolak dari uraian di atas, penelitian ini mencoba meneliti hal-hal yang 

berhubungan dengan aspek manajemen dan aspek pengelolaan modal pada pedagang kaki 

lima di Kecamatan Denpasar Barat sebagai salah satu bentuk usaha sektor informal. Adapun 

perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut (1) Bagaimana manajemen 

usaha yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Barat? (2) Bagaimana 

pengelolaan modal yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Barat? 

(3) Bagaimana dampak krisis ekonomi terhadap manajemen usaha dan pengelolaan modal 

yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Barat? (4) Bagaimana usaha 

pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Barat oleh pihak-pihak terkait? 

 

Tujuan Penelitian 

           Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui manajemen usaha dan pengelolaan modal 

yang dilakukan oleh pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Barat, Selanjutnya 

penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dampak krisis ekonomi terhadap keberadaan 

pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Barat dalam manajemen usaha dan pengelolaan 

modalnya, serta untuk mengetahui usaha pemberdayaan bagi pedagang kaki lima oleh 

organisasi atau pihak terkait sebagai bentuk perhatian dan pemecahan masalah terhadap 

kondisi krisis ekonomi. 

 

Metode penelitian 

          Dalam penelitian ini terdapat 4 variabel utama yang akan diteliti, yaitu (1) manajemen 

usaha pedagang kaki lima, (2) pengelolaan modal pedagang kaki lima, dan (3) dampak krisis 

ekonomi terhadap manajemen usaha dan pengelolaan modal pedagang kaki lima, serta (4) 

usaha pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Barat oleh pihak-pihak 

terkait. 

          Penelitian survei ini menggunakan kuesioner yang diisi melalui wawancara oleh 10 

tenaga enumerator dan ditanyakan kepada 200 pedagang kaki lima yang berdagang di 

Kecamatan Denpasar Barat baik yang berjualan secara menetap maupun yang berkeliling, 

sebagai responden penelitian. Metode analisis data yang digunakan adalah metode persentase, 

pengujian perbedaan dengan metode chi-square dan uji-t untuk melihat ada atau tidaknya 

dampak krisis ekonomi terhadap manajemen usaha dan pengelolaan modal usaha ditinjau dari 

berbagai aspek. 
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Hasil penelitian 

           Di Kecamatan Denpasar Barat terdapat berbagai macam pedagang kaki lima, antara 

lain: pedagang kaki lima yang berjualan secara menetap dari pagi sampai malam hari yang 

berjualan bermacam-macam barang; pedagang kaki lima yang berjualan malam sampai pagi 

hari atau dikenal sebagai pedagang makanan lesehan; dan pedagang kaki lima yang berjualan 

berkeliling dari satu wilayah kewilayah yang lainnya;  

 

Profil Responden 

Responden penelitian ditinjau dari aspek demografisnya dapat dilihat pada tabel 

berikut ini. 

 

 
Tabel 1  Profil Responden 
 
ASPEK  DEMOGRAFIS                                                 FREKUENSI (PERSENTASE) 
Umur  
Kurang dari 20 tahun                                                            11 (5,5%) 
21 - 30 tahun                                                                          69 (34,5%) 
31 - 40 tahun                                                                          55 (27,5%) 
41 - 50 tahun                                                                          44 (22,0%) 
51 - 60 tahun                                                                          16 (8,0%) 
Lebih dari 61 tahun                                                                 5 (2,5%)  
 
Pendidikan Formal 
Tidak Sekolah                                                                            8 (4,0%) 
Tidak Lulus SD                                                                          8 (4,0%) 
Lulus SD                                                                                   45 (22,5%) 
Lulus SLTP                                                                               62 (31,0%) 
Lulus SMU                                                                                68 (34,0%) 
Lulus PT                                                                                      9 (4,5%) 
 
Jenis Kelamin 
Laki-laki                                                                                  133 (66,5%) 
Perempuan                                                                               67 (33,5%)  
 
Status Kartu Tanda Penduduk 
Penduduk Denpasar (termasuk Kippem)                            178 (89,0%) 
Penduduk Luar Denpasar                                                       22 (11,0%) 
 
Status Perkawinan 
Belum kawin                                                                            58 (29,0%) 
Kawin                                                                                     141 (70,5%) 
Bercerai mati                                                                             1 (0,5%)  
Sumber : Data Primer (2010)  
           

Sebagian besar responden berumur antara 21 sampai 30 tahun (34,5%) dan terdiri dari 

33,5% laki-laki dan 66,5% perempuan yang tergolong angkatan kerja produktif. Mayoritas 

berumah tangga atau kawin (70,5%), berstatus KTP sebagai penduduk Denpasar (89,0%), 

berpendidikan formal lulus SMU (34,0%), lulus SLTP (31,0%), lulus SD (22,5%), dan lulus 

PT (4,5%), sisanya 8,0% tidak lulus SD dan 8,0% tidak sekolah. Pedagang kaki lima di 

Kawasan Malioboro secara umum cukup berpendidikan (terbukti mayoritas telah lulus SLTP 

ke atas), namun karena persaingan mencari kerja yang begitu ketat dan kurangnya 
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ketrampilan untuk memasuki dunia kerja di sektor formal, maka pilihan menjadi pedagang 

kaki lima menjadi salah satu alternatif pekerjaan. 

 

Manajemen Usaha dan Pengelolaan Modal Pedagang Kaki Lima Kecamatan Denpasar 

Barat. 

         Manajemen usaha pedagang kaki lima mencakup asal barang dagangan, penentu harga 

barang dagangan, kelayakan harga barang dagangan, sikap terhadap pembeli, pengelolaan 

hasil usaha, waktu berjualan sekarang. Sedangkan pengelolaan modal usaha pedagang kaki 

lima mencakup sumber modal usaha, asal modal usaha, jumlah modal usaha awal, taksiran 

nilai barang dagangan dan peralatan, pendapatan bersih rata-rata per bulan, banyaknya 

kebutuhan dari penggunaan pendapatan bersih rata-rata per bulan, dan hambatan pengelolaan 

modal usaha. 

Asal barang dagangan yang diperdagangkan oleh pedagang kaki lima di Kecamatan 

Denpasar Barat sebagian besar membuat sendiri kecuali jenis barang produksi seperti kaca 

mata, asesoris serta barang kerajinan dibeli dari orang lain dan adanya pemasok tetap. Harga 

barang dagangan sebagian besar ditentukan oleh penjual, berarti penjual masih mempunyai 

'kekuatan' dalam manajemen usahanya, khususnya menyangkut penentuan harga jual. Namun 

demikian penentu harga barang dagangan berikutnya adalah penjual dan pembeli. Dalam hal 

ini harga ditentukan melalui proses tawar-menawar di antara kedua belah pihak, sampai 

tercapai harga keseimbangan (equilibrium) yang disepakati keduanya. Tawar-menawar di 

antara penjual dan pembeli merupakan ciri relasi yang khas dalam usaha perdagangan para 

pedagang kaki lima.  

Harga barang dagangan yang berlaku saat ini masih dianggap layak. Kelayakan harga 

jual barang dagangan ini menjadi faktor penting bagi pedagang kaki lima untuk tetap 

bertahan dalam pekerjaan tersebut. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan harga 

yang diberikan kepada pembeli terlalu tinggi, sehingga terkesan menipu pembeli.  

Sikap pedagang kaki lima terhadap pembeli cukup bervariasi. Sebagian pedagang 

kaki berusaha untuk menarik pembeli, namun sebagian lainnya bersikap terserah kepada 

calon pembeli dalam arti tidak memaksa calon pembeli.  

Hasil usaha pada umumnya dikelola sendiri (self-employed), cukup dengan satu orang 

tenaga kerja, artinya pedagang kaki lima cenderung tidak tergantung pada bantuan pihak lain. 

Kemandirian pedagang kaki lima ini sebenarnya salah satu ciri sektor informal di perkotaan. 

Hanya sebagian kecil hasil usaha yang dikelola bersama orang lain. Bukti di lapangan ini 

menunjukkan pedagang kaki lima menunjukkan sifat-sifat khas "one-man enterprise" dan 

"family enterprise". 

Pada umumnya waktu berjualan pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Barat 

antara 6 sampai 12 jam setiap harinya. Mayoritas pedagang kaki lima berjualan selama 12 

jam atau setengah hari kerja karena waktu tersebut telah dianggap cukup untuk berusaha di 

sektor informal ini. Namun tidak tertutup kemungkinan apabila sebagian pedagang kaki lima 

mempunyai pekerjaan sampingan, meskipun jumlah pedagang kaki lima jenis ini tidak 

banyak. 

Sebagian besar pedagang kaki lima menggunakan modal sendiri sebagai modal 

usahanya, sehingga dapat dikatakan dalam melakukan usahanya pedagang kaki lima tidak 

membutuhkan modal yang relatif besar dan tidak perlu meminta bantuan orang/pihak lain. 
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Mayoritas pedagang kaki lima juga menyatakan modal usaha yang digunakan berasal dari 

tabungan sendiri, berarti pedagang kaki lima mengandalkan kemampuan sendiri dalam 

memulai usahanya. Mayoritas jumlah modal usaha awal yang digunakan pedagang kaki lima 

lebih dari Rp 500.000,00 dan sisanya bervariasi sesuai dengan jenis barang dagangan yang 

dijual. Pada umumnya pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Barat menggunakan 

modal usaha awal yang relatif cukup besar atau di atas Rp.500.000,00. 

Sebagian besar pedagang kaki lima menyatakan taksiran nilai barang dagangan dan 

peralatan (aset usaha yang dimiliki) mencapai lebih dari Rp 500.000,00. Fenomena ini sejalan 

dengan penjelasan di atas bahwa modal usaha awal pedagang kaki lima relatif cukup besar, 

sehingga wajarlah apabila taksiran nilai barang dagangan dan peralatan yang dimiliki tinggi. 

Sebagian besar pedagang kaki lima mendapatkan pendapatan bersih rata-rata yang 

cukup tinggi yaitu mencapai lebih dari Rp 300.000,00, sehingga dapat dimengerti apabila 

sebagian besar pedagang kaki lima cukup kerasan bekerja di sektor informal ini . Ada 

berbagai macam kebutuhan yang dapat dipenuhi dari penggunaan pendapatan bersih rata-rata 

per bulan antara lain kebutuhan untuk konsumsi harian, menambah modal usaha, biaya 

produksi, menabung, biaya pendidikan, dan membayar hutang. Mayoritas pedagang kaki lima 

menggunakan pendapatan bersih rata-rata per bulan untuk memenuhi 3 macam kebutuhan 

dari beberapa kebutuhan hidup pedagang kaki lima. 

Sebagian besar pedagang kaki lima tidak mengalami hambatan dalam pengelolaan 

modal usahanya, sebagian lainnya mempunyai berbagai hambatan pengelolaan, seperti modal 

tidak mencukupi, kurang menguasai pengelolaan modal, dan sulitnya mencari pinjaman. 

Ketidakmampuan pedagang kaki lima dalam pengelolaan modal menyebabkan kurangnya 

kepercayaan pihak lain seperti tercermin dalam kesulitan mencari pinjaman modal usaha. 

 

Dampak Krisis Ekonomi Terhadap Manajemen Usaha dan Pengelolaan Modal  

Temuan menarik di lapangan menunjukkan pedagang kaki lima tidak terlalu 

mempermasalahkan kondisi krisis ekonomi. Terbukti dalam tabel 2 berikut ini tampak 

pedagang kaki lima tetap bekerja dengan waktu berjualan yang tidak berubah (88,0%), 

sedangkan pendapatan bersih rata-rata per bulan yang diperoleh juga tidak mengalami 

perubahan (66,5%). Tidak berubahnya pendapatan bersih rata-rata per bulan dapat terjadi 

karena pengaruh inflasi yang menandai adanya krisis ekonomi yaitu peningkatan penjualan 

yang diimbangi peningkatan biaya yang dikeluarkan pedagang kaki lima untuk menghasilkan 

barang dagangan. 

 
Tabel  2 Perubahan yang Terjadi Akibat Krisis Ekonomi 
 
Perubahan                     Waktu Berjualan                        Pendapatan Bersih  
Tidak berubah                   176 (88,0%)                                 133 (66,5%)     
Lebih sedikit                        21 (10,5%)                                   58 (29,0%)   
Lebih banyak                         3 (1,5%)                                      9 (4,5%)  
TOTAL                                 200 (100%)                                 200 (100%) 
 
Perubahan                            Taksiran Nilai Barang Dagangan   
Tidak berubah                                      161 (80,5%) 
Lebih murah                                             5 (2,5%) 
Lebih mahal                                            34 (17,0%) 
TOTAL                                                    200 (100%) 
Sumber : Data Diolah (1999) 
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Sementara itu taksiran nilai barang dagangan dan peralatan juga tidak mengalami 

perubahan (80,5%). Hal tersebut dapat terjadi karena pengaruh inflasi atau kenaikan harga 

bahan dagangan dan peralatan memberikan dampak kenaikan taksiran nilai barang dagangan 

dan peralatan. Tidak berubahnya taksiran barang dagangan dan peralatan yang dimiliki 

merupakan efek psikologis dari inflasi yang menandai adanya krisis ekonomi tersebut. 

Beberapa macam kebutuhan yang dapat dipenuhi pedagang kaki lima dari 

penggunaan pendapatan bersih rata-rata per bulan antara lain konsumsi harian, modal usaha, 

biaya produksi, tabungan, biaya pendidikan, dan pembayaran hutang. Untuk pemenuhan 

kebutuhan tersebut mayoritas pedagang kaki lima menyatakan tidak mengalami perubahan. 

Namun demikian pada tabel 3 terlihat ada 28 orang atau 14% responden yang menyatakan 

tabungan yang dimiliki lebih sedikit dibandingkan masa sebelum terjadi krisis ekonomi. 

 
 
Tabel  3 
Perubahan Kebutuhan Dari Penggunaan  
Pendapatan Bersih Rata-Rata Per Bulan 
 
PERUBAHAN            KONSUMSI HARIAN           MODAL USAHA               BIAYA PRODUKSI 
Tidak berubah                 157 (78,5%)                       178 (89,0%)                         198 (99,0%) 
Lebih sedikit                       6 (3,0%)                              6 (3,0%)                              1 (0,5%) 
Lebih banyak                    37 (18,5%)                          16 (8,0%)                              1 (0,5%) 
TOTAL                             200 (100%)                          200 (100%)                         200 (100%) 
 
PERUBAHAN              TABUNGAN                 BIAYA PENDIDIKAN         PEMBAYAR HUTANG    
Tidak berubah               167 (83,5%)                     179 (89,5%)                            182 (91,0%) 
Lebih sedikit                    28 (14,0%)                         3 (1,5%)                                12 (6,0%) 
Lebih banyak                     5 (2,5%)                         18 (9,0%)                                  6 (3,0%) 
TOTAL                             200 (100%)                     200 (100%)                             200 (100%) 
Sumber : Data Diolah (1999) 
 

Bukti-bukti di atas menggambarkan pekerjaan sebagai pedagang kaki lima merupakan 

salah satu pekerjaan yang relatif tidak terpengaruh krisis ekonomi karena dampak krisis 

ekonomi tidak secara nyata dirasakan oleh pedagang kaki lima. Dalam hal ini pedagang kaki 

lima mampu bertahan hidup dalam berbagai kondisi, sekalipun kondisi krisis ekonomi.  

Dalam kondisi krisis ekonomi mayoritas produksi yang dihasilkan oleh pedagang kaki 

lima mengalami penurunan. Hal tersebut terjadi sebagai konsekuensi logis dari inflasi yang 

menyebabkan harga bahan baku barang dagangan meningkat, seiring dengan penurunan 

permintaan dari pembeli. Sebagai akibatnya pedagang kaki lima dengan kesadarannya sendiri 

berusaha mengurangi jumlah produksi barang dagangannya agar tidak terjadi kelebihan stok 

dan barang dagangan dapat terjual semua. Secara umum produksi yang tidak mengalami 

perubahan terjadi pada pedagang kaki lima yang menjual pakaian dan barang kelontong, serta 

majalah dan lainnya. Produksi yang mengalami peningkatan adalah pedagang mainan, 

makanan dan kelontong, sebaliknya produksi yang mengalami penurunan adalah pedagang 

makanan/minuman dan barang kelontong. 

Hasil pengujian statistik chi-square menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan 

antara keberadaan pedagang kaki lima dalam krisis ekonomi menurut jumlah tanggungan 

kepala keluarga, status pekerjaan, alasan menjadi pedagang kaki lima, sikap pedagang kaki 

lima, dan pengelolaan hasil usaha. 
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Sebagian besar responden memilih pekerjaan pedagang kaki lima sebagai pekerjaan 

pokok bukan disebabkan krisis ekonomi, karena responden telah menjalani pekerjaan 

pedagang kaki lima dalam waktu yang cukup lama dan telah begitu mencintai pekerjaan 

tersebut. Pekerjaan sebagai pedagang kaki lima benar-benar menjadi pilihan dari pedagang 

kaki lima itu sendiri, bukan karena paksaan situasi dan kondisi yang melingkupinya. 

Alasan sebagian besar pedagang kaki lima menjalankan usaha di Kecamatan 

Denpasar Barat karena tidak ada pekerjaan yang sesuai, usaha turun-temurun dari keluarga, 

serta adanya kemauan sendiri jauh sebelum krisis ekonomi terjadi. Sementara sebagian kecil 

pedagang kaki lima yang diajak orang lain menyatakan pekerjaan tersebut diambil karena 

tuntutan keadaan di masa krisis ekonomi. Fenomena ini secara tidak langsung menunjukkan 

pengaruh lingkungan eksternal di luar diri seseorang, terutama kondisi krisis ekonomi 

mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam penentuan jenis pekerjaan yang dimasuki. 

Hasil pengujian statistik chi-square juga menunjukkan tidak ada perbedaan yang nyata antara 

keberadaan pedagang kaki lima dalam krisis ekonomi menurut alasan bekerja sebagai 

pedagang kaki lima. 

Sikap pedagang kaki lima yang biasa menyerahkan keputusan harga kepada calon 

pembeli dan di saat lain berusaha menarik pembeli telah menjadi pedagang kaki lima bukan 

karena krisis ekonomi, artinya pedagang kaki lima telah mampu mensikapi calon pembeli 

sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi. Sementara itu sebagian kecil pedagang kaki lima 

yang berusaha menarik pembeli menyatakan sikap itu diambil agar dapat meningkatkan 

omzet penjualannya di masa krisis ekonomi ini.  

Pengelolaan usaha pedagang kaki lima yang dibantu orang lain, dikelola sendiri, dan 

bersama orang lain telah menjadi pedagang kaki lima bukan karena krisis ekonomi. 

Fenomena ini menunjukkan pedagang kaki lima yang diajak orang lain untuk berusaha di 

bidang ini cenderung mengelola usahanya bersama orang lain juga. Hal tersebut dilakukan 

untuk mengurangi risiko dalam manajemen usaha dan pengelolaan modal yang mungkin 

harus ditanggung oleh pedagang kaki lima. 

Berkaitan dengan kepemilikan tabungan baik tabungan uang, tabungan bukan uang, 

maupun tabungan di bank oleh pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Barat 

menunjukkan adanya krisis ekonomi tidak memberikan pengaruh yang nyata terhadap 

peningkatan persentase pedagang kaki lima yang mempunyai tabungan uang, tabungan bukan 

uang, dan tabungan bank'. Tabel 4 berikut ini menunjukkan 89,9% pedagang kaki lima yang 

sebelum krisis ekonomi mempunyai tabungan uang, setelah terjadi krisis ekonomi tetap 

mempunyai tabungan uang, sedangkan 16,3% pedagang kaki lima yang sebelum krisis 

ekonomi tidak mempunyai tabungan uang, setelah terjadi krisis ekonomi dapat mempunyai 

tabungan uang, dan sisanya (83,7%) tetap tidak mempunyai tabungan uang. Hal ini juga 

berlaku untuk kepemilikan tabungan bukan uang maupun tabungan bank. 
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Tabel 4 
Kepemilikan Tabungan Uang, Tabungan Bukan Uang, Tabungan Bank 
 
TABUNGAN SEKARANG            UANG                     BUKAN UANG                      BANK  
                                                 Punya/Tidak               Punya/Tidak                  Punya/Tidak  
TABUNGAN DULU 
PUNYA                            141(89,8%)/16(10,2%)        44(86,3%)/7(13,7%)      129(94,2%)/8(5,8%) 
TIDAK                                  7(16,3%)/36(83,7%)        4(2,7%)/145(97,3%)         3(4,8%)/60(95,2%) 
TOTAL                            148 (74%)/52(26%)           48 (24%)/152(76%)          132(66%)/68(34%) 
Sumber : Data Diolah (2010) 
  

Pengolahan data menggunakan uji t untuk dua sampel berpasangan (paired) dihasilkan nilai 

probabilitas tabungan uang sebesar 0,060, tabungan bukan uang sebesar 0,367, dan tabungan bank 

sebesar 0,132, yang menandakan nilai probabilitas > 0,05, sehingga rata-rata tabungan uang, 

tabungan bukan uang, dan tabungan bank milik pedagang kaki lima sebelum krisis ekonomi dan 

sekarang tidak berbeda secara signifikan. 

Upaya Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima 

Pendekatan yang digunakan untuk pemberdayaan Pedagang Kaki Lima sebaiknya mengacu 

pada aspek fisik dan non fisik. Aspek pisik berorientasi pada penertiban, penataan, relokasi dan 

pembinaan, sedangkan aspek non fisik lebih berorientasi pada pembinaan mental para pedagang. 

Integrasi pendekatan ini bisa dinamakan pendekatan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan 

berkelanjutan yang dimaksud adalah pembangunan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan 

generasi sekarang tanpa mengabaikan kebutuhan generasi yang akan datang (Nugraha, 2009: 6). 

Pendekatan Pembangunan berkelanjutan dapat dilakukan antara lain dengan berkolaborasi 

dengan  berbagai pendekatan seperti yang dilakukan  di Semarang, Yogyakarta, Seleman, Surabaya, 

Menado, Solo dan Bangkok ( www.iman-nugraha.net, 9 Januari 2009), yakni: 1) 

1. Ketegasan dan Konsistensi Pemerintah Daerah 

Di ruas jalan yang jelas-jelas disebutkan tidak boleh ditempati Pedagang Kaki Lima  atau 

bebas Pedagang Kaki Lima, sejak dini harus dilakukan pengawasan secara terus-menerus. 

Sebelum jumlah Pedagang Kaki Lima yang mangkal di daerah terlarang bertambah banyak, 

maka aparat disertai dengan masyarakat dapat segera mengambil langkah-langkah pengawasan 

dan penindakan. 

 Di wilayah di mana jumlah Pedagang Kaki Lima sudah telanjur banyak, biasanya upaya 

penindakan yang dilakukan akan jauh lebih sulit dan membutuhkan energi serta dana yang jauh 

lebih besar. Sistem deteksi dini ini tentu saja baru dapat berjalan dengan efektif jika pihak 

penduduk di sekitar lokasi juga diberi dukungan, baik fasilitas fisik maupun sumber daya 

manusianya. 

 Di wilayah Kecamatan yang termasuk jalur rawan dijejali Pedagang Kaki Lima  dan masih 

termasuk jalur utama yang dinyatakan bebas Pedagang Kaki Lima, maka jumlah Satuan Polisi 

Pamong Praja (Satpol PP) yang diperbantukan bagi Kecamatan harus lebih besar daripada 

Kecamatan yang terletak di pinggiran kota. 

   Oleh karena itu, yang lebih penting dilakukan adalah bagaimana mengkolaborasikan 

antara fungsi pembinaan, pengawasan, dan fungsi preventif, serta fungsi penindakan itu sendiri 

untuk situasi khusus. Fungsi pembinaan adalah bagaimana upaya yang dikembangkan 

Pemerintah Kota terhadap kelompok Pedagang Kaki Lima binaan, tidak hanya sekadar 

memberikan bantuan modal usaha, tetapi juga difokuskan pada penataan Pedagang Kaki Lima  

itu sendiri ke lahan-lahan yang tidak mengganggu kepentingan publik.  

http://www.iman-nugraha.net/
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  Adapun yang dimaksud fungsi pengawasan adalah upaya pemerintah Kota untuk terus-

menerus mendata dan mengawasi pasang-surut perkembangan Pedagang Kaki Lima serta 

bangunan liar di berbagai wilayah kota. Tujuannya, supaya dapat diperoleh data akurat dan up 

to date tentang keadaan Pedagang Kaki Lima. Sementara yang dimaksud fungsi preventif adalah 

upaya Pemerintah Kota untuk mencegah arus migran masuk agar tidak kelewat batas atau 

melebihi kemampuan daya tampung kota.  

 Salah satu contoh bentuk ketegasan yang baik yaitu  Pedagang Kaki Lima di Bangkok. 

Pedagang Kaki Lima di Bangkok tidak dipungut retribusi, namun mereka diwajibkan menjaga 

kebersihan lingkungan. Mereka yang melanggar, didenda antara Rp 50.000 dan Rp 200.000, 

untuk setiap kali pelanggaran. Seorang Pedagang Kaki Lima di kawasan Banglamphu di pusat 

kota Bangkok dapat di denda hanya karena menjatuhkan es batu di jalan. Petugas Pamong Praja 

(PP) dilengkapi dengan peralatan kamera untuk membuktikan kelakuan Pedagang Kaki Lima, 

petugas juga tidak mengenal kompromi. Uang denda diperuntukkan bagi petugas PP sebagai 

tambahan insentif. 

2. Pendekatan  Vertikal 

Guna mengatasi persoalan Pedagang Kaki Lima, upaya penataan yang dapat dilakukan 

secara vertikal. Secara vertikal antara lain menyangkut perbaikan dari segi perijinan, pembinaan 

dan pemberian bantuan kepada para Pedagang Kaki Lima. Perijinan bagi aktivitas Pedagang Kaki 

Lima dalam melakukan usahanya didasari atas pertimbangan agar memudahkan dalam 

pengaturan, pengawasan dan pembatasan jumlah; membantu dalam penarikan retribusi. 

Pemberian surat ijin usaha ini telah diterapkan di negara tetangga seperti Malaysia, Singapura 

dan Philipina.  

3. Daya Dukung Lingkungan 

    Betapa pun harus disadari bahwa terjadinya migrasi masuk berlebihan di Kota Denpasar 

adalah imbas dari persoalan yang muncul di daerah asal migran. Akibatnya, sepanjang 

persoalan di daerah asal itu tidak ditangani dengan baik, maka kebijakan "pintu tertutup" yang 

dikembangkan kota besar  mana pun tidak akan pernah mampu mengurangi arus migrasi 

(Nugraha, 2009:7).  

    Bagi Pedagang Kaki Lima yang berada di kawasan tertentu yang masih memungkinkan 

untuk ditoleransi, kebijakan penataan yang realistis adalah dengan program rombongisasi atau 

tendanisasi. Meskipun program ini bukan jalan keluar yang terbaik bagi ketertiban kota, 

program ini paling realistis karena dapat mengkompromikan kepentingan Pedagang Kaki Lima  

agar tetap dibolehkan berdagang di kawasan ramai. Sementara pada saat yang sama keindahan 

kawasan itu tetap terjaga karena para Pedagang Kaki Lima  bersedia diatur sedemikian rupa. 

Kesediaan Pedagang Kaki Lima diatur karena mereka merasa ikut bertanggung jawab atas 

keindahan dan ketertiban kota sebagai wujud atas keberpihakan pemerintah terhadap 

keberadaannya. Keberpihakan terhadap yang lemah adalah merupakan salah satu konsep yang 

dimungkinkan sesuai dengan teori postmoderen. 

Keberadaan Pedagang Kaki Lima dirasakan perlu dengan syarat tidak mengganggu ruang 

publik yakni fungsi bahu jalan untuk pejalan kaki dan fungsi jalan bagi kendaraan bermotor. 

Karena itu perlu dihitung berapa daya dukung bahu jalan bagi Pedagang Kaki Lima agar 

Pedagang Kaki Lima  tetap dapat berdagang dan masyarakat tidak diganggu hak publiknya.  

4. Corporate Social Responsibility (CSR) 

CSR merupakan metode yang saat ini sangat berkembang untuk meminta 

pertanggungjawaban sosial kepada perusahaan terhadap pencemaran lingkungan yang 
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dilakukannya. Metode ini dapat digunakan untuk melihat permasalahan Pedagang Kaki Lima 

yang juga bagian dari permasalahan lingkungan. Misalnya, (1) Developer atau pengembang 

memberikan kesempatan kepada Pedagang Kaki Lima untuk berjualan di kawasan pemukiman 

yang dibangunnya. Pedagang boleh berdagang di tempat strategi di kompleks tersebut dengan 

jam jualan yang dibatasi (jam 6-8 pagi) dan jumlah pedagang yang juga dibatasi. Harga produk 

yang dipasarkan pedagang lebih tinggi dari di pasar dan lebih rendah dari pedagang sayur 

keliling. (2) Penggunaan kantor-kantor swasta, pemerintah dan lembaga non profit lainnya 

untuk memberikan Pedagang Kaki Lima berjualan dihalaman kantor ketika kantor tersebut 

sudah tutup. Dengan catatan setelah berjualan tempat harus bersih dan rapi seperti sedia kala 

dan menggunakan desain tenda yang temporer. (3)  Setiap mall menyediakan lahan khusus 

untuk Pedagang Kaki Lima. (4) Setiap pompa bensin menyediakan tempat untuk alokasi sektor 

informal. 

5. Aspiratif 

Dalam perencanaan tata kota, relokasi Pedagang Kaki Lima seharusnya melibatkan 

Pedagang Kaki Lima mulai dari tahap penentuan lokasi hingga kapan harus menempati. 

Rekomendasi kebijakannya adalah penciptaan forum stakeholder pembangunan perkotaan 

untuk meningkatkan partisipasi dan akses ke proses pengambilan keputusan. Pemerintah 

mestinya serius untuk mendengarkan aspirasi para Pedagang Kaki Lima melalui paguyuban-

paguyuban Pedagang Kaki Lima di lokasi masing-masing sehingga program-program penataan 

yang diluncurkan tidak menjadi sia-sia belaka. Pendekatan ini sangat sesuai dengan teori 

postmodern. 

6. Pemberdayaan Ekonomi 

Arus uang illegal dari Pedagang Kaki Lima ke preman, oknum tertentu lainnya dengan dalih 

keamanan seharusnya ditiadakan. Arus uang illegal tersebut dapat digantikan oleh pemerintah 

kota sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan mencantumkannya 

sebagai salah satu sumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Alternatif  lain 

adalah dengan membentuk tabungan pemberdayaan ekonomi Pedagang Kaki Lima. Tabungan 

tersebut bertujuan agar Pedagang Kaki Lima dapat memiliki lahan sendiri untuk berdagang 

kedepannya sehingga tidak terus menerus sampai tua dikejar-kejar aparat karena berdagang di 

tempat yang ilegal. Formulasinya adalah setiap Pedagang Kaki Lima yang berdagang di lokasi 

tertentu di kutip uang dalam jumlah tertentu setiap hari. Akumulasi dari uang tersebut dapat 

digunakan untuk membeli atau menyewa asset daerah atau swasta yang strategis namun 

pemanfaatannya kurang. Pungutan tersebut hendaknya dilakukan oleh lembaga yang dipercaya 

Pedagang Kaki Lima namun harus dikuatkan oleh peraturan dari Pemda agar lebih transparan, 

akuntabel dan adil. 

7.  Diversifikasi Retribusi  

Pedagang Kaki Lima di beberapa daerah dapat menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah, 

namun dengan model diversifikasi retribusi. Jadi tidak bisa semua bayar retribusi yang sama, 

misalnya di terminal bus harusnya beda dengan di pinggir pasar atau di tempat yang sepi 

harusnya beda dengan tempat Pedagang Kaki Lima yang mengakibatkan kemacetan karena 

ramai.  

8. Estetika Pedagang Kaki Lima 

  Di jalan Malioboro Yogyakarta, Pemda melakukan kerjasama dengan salah satu perguruan 

tinggi swasta untuk membuat disain tenda bagi Pedagang Kaki Lima yang praktis mudah dilepas 
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dan rapi, tenda-tenda tersebut nantinya dibuat seragam agar dalam berjualan tidak terlihat 

kumuh.  

   Di Sleman Yogyakarta, dibangun taman Pedagang Kaki Lima untuk mengangkat kehidupan 

Pedagang Kaki Lima dengan desain pariwisata dan konsumen yang dibidik adalah anak muda. 

Oleh karena itu pihak pengelola atau Pemda juga mengundang sponsor untuk meramaikan 

taman tersebut baik dengan mengadakan hiburan atau sekadar untuk mempromosikan 

barangnya. Desain lokasi, tenda, dan bangunan Pedagang Kaki Lima juga mencerminkan jiwa 

daerah tersebut sehingga terlihat indah. 

9. Pembinaan Mental 

Terakhir adalah bagaimana mengelola Pedagang Kaki Lima itu sendiri. Berbicara tentang 

Pedagang Kaki Lima bukan hanya mengelola tempat tetapi juga mengelola orang. Salah satu 

keengganan orang untuk berbelanja di pasar adalah kesadaran lingkungan yang rendah dan 

ketidakjujuran. Kesadaran lingkungan yang rendah terhadap sampah dan aroma yang 

menyengat hidung juga menyebabkan kalah populernya Pedagang Kaki Lima dibanding pusat 

perbelanjaan modern. Ketidakjujuran sangat mengganggu proses jual beli di Pedagang Kaki Lima. 

Untuk mencegah dan mengurangi hal tersebut salah satu cara dengan social value system atau 

nilai-nilai yang mengikat di masyarakat. Upaya pembinaan mental terhadap Pedagang Kaki Lima 

perlu dilakukan agar Pedagang Kaki Lima menjadi lebih jujur dan sadar lingkungan. Pembinaan 

mental dapat dilakukan dengan mengadakan kajian keagamaan yang berkenaan dengan masalah 

atau himbauan yang dikemas dalam nuansa religius baik melalui media tatap langsung, 

selebaran, dan sebagainya. 

Model manajemen pemberdayaan Pedagang Kaki Lima melalui kerjasama pemerintah, swasta 

dan Pedagang Kaki Lima, dimaksudkan untuk dapat mengakomodasi berbagai komponen dalam 

pembangunan berkelanjutan khususnya yang tekait dengan Pedagang Kaki Lima. Pedagang Kaki Lima 

diorganisir  berdasarkan wilayah/lokasi usaha, dengan sistem organisasi yang sederhana, dimana 

pengurus organisasi berasal dari para pedagang. Pemerintah hanya sebagai mediator dalam 

pembentukan organisasi tersebut, sedangkan inisiatif datang dari para pedagang. Organisasi harus 

mempunyai struktur dan aturan yang jelas bila perlu ada sangsi bagi yang melanggar. Karena inisiatif 

datang dari para pedagang, maka mereka akan merasa memilki organisasi tersebut yang dengan 

sendirinya akan bertanggaung jawab atas kelangsungan hidunya. Pembagian wilayah kerja bisa 

digunakan wilayah desa/kelurahan bagi pedagang yang berjualan keliling dan yang berjualan tetap 

tetapi tidak terkonsentrasi dalam suatu tempat tertentu. Bentuk organisasi dapat berupa kelompok 

dan bisa dalam bentuk koperasi maupun bentuk lainnya. Pengorganisasian ini akan mempermudah 

bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dalam rangka lebih memberdayakan pedagang. 

 Bantuan modal dapat diberikan oleh swasta (pengusaha kuat) atau oleh pemerintah melalui 

koperasi dan  organisasi Pedagang Kaki Lima maupun secara terpisah bagi pedagang Pedagang Kaki 

Lima yang tidak tergabung dalam wadah organisasi. Dengan demikian bantuan modal betul-betul 

dapat dinikmati oleh para pedagang secara cepat sesuai dengan kebutuhan. Pendistribusian modal 

diatur oleh organisasi sesuai dengan kesepatan anggota organisasi. 

 Melalui kebijakan, pemerintah memberikan pelindungan, pembinaan, bimbingan usaha 

serta manajemen usaha. Perlindungan terhadap Pedagang Kaki Lima dapat berupa payung hukum 

seperti peraturan daerah, sehingga para pedagang dalam menjalankan aktivitasnya tidak dihantui 

oleh rasa takut dan keragu-raguan. Dalam penyusunan peraturan daerah, Pedagang Kaiki Lima harus 

dilibatkan melalui perwakilan, dengan demikian ada kontribusi pemikiran para pedagang. Hal ini 

penting, karena Pedagang Kaki Lima adalah merupakan obyek dari peraturan serta untuk 
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menghilangkan kesan hegomoni. Di samping itu pemerintah perlu mengeluarkan surat ijin usaha 

kepada para pedagang, sebagai pegangan bagi para pedagang dalam melaksanakan usahanya. 

Secara psikologis surat ijin ini akan memberikan makna positif bagi para pedagang dalam melakukan 

usaha dagangnya. 

 Pembinaan dapat dilakukan oleh pemerintah melalui organisasi Pedagang Kaki Lima, dengan 

melibatkan berbagai kalangan sesuai dengan kebutuhan. Pembinaan dapat dilakukan dalam bidang 

sosial seperti masalah lingkungan, keamanan, kesehatan, pendidikan dan lain sebagainya. Bimbingan 

usaha, pelatihan dan manajemen usaha juga dilakukan lewat organisasi pedagang, seperti 

bimbingan masalah kualitas produk, sistem pemasaran, pengawetan, dan administrasi sederhana. 

 Atas kebijakan, pemerintah dapat memungut retribusi kepada para Pedagang Kaki Lima, 

dimana pemungutannya dapat dilakukan lewat organisasi pedagang.  Pemungutan retribusi adalah 

hal yang wajar, apabila pemerintah telah memberikan pelayanan yang memadai. Besar dan distribusi 

retribusi diatur pada peraturan pemerintah. 

 Kebijakan yang kondusif menjadi dasar  utama agar model manajemen pemberdayaan  

Pedagang kaki Lima bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Pada dasarnya kebijakan pemerintah 

dapat dibedakan menjadi dua tingkat kebijakan yaitu tingkat makro dan mikro. Kebijakan makro 

dapat berupa pengakuan dan perlindungan pemerintah daerah terhadap keberadaan sektor ini di 

perkotaan. Hal yang mendesak untuk dilakukan adalah merubah iklim kebijakan pemerintah daerah 

dari yang bersifat elitis menjadi non-elitis, dari yang bersifat top-down menjadi buttom-up atau 

kerakyatan. Kebijakan non-elitis dapat diwujudkan dengan  dengan dimantapkannya aspek hukum 

perlindungan bagi keberadaan Pedagang Kaki Lima, pembentukan atau perbaikan kelembagaan dan 

administrasi ke arah non-birokrasi dan mempermudah akses Pedagang Kaki Lima terhadap sumber-

sumber ekonomi yang tersedia. Di tingkat mikro, diperlukan upaya untuk mengkaitkan produktivitas 

dan tingkat pendapatan Pedagang Kaki Lima.  Dalam kaitan ini dapat ditempuh berbagai cara seperti, 

peningkatan efisiensi ekonomi  usaha Pedagang Kaki Lima, peningkatan produksi usaha  dan  

meningkatkan usaha Pedagang Kaki Lima yang kurang potensial menjadi usaha yang lebih ekonomis 

dan potensial. 

 

 

Penutup 

Penelitian ini membuktikan dampak krisis ekonomi terhadap manajemen usaha dan 

pengelolaan modal tidak berpengaruh secara nyata terhadap usaha pedagang kaki lima di 

Kecamatan Denpasar Barat, sebagaimana terbukti tidak ada perubahan terhadap waktu 

berjualan (88%), taksiran nilai barang dagangan dan peralatan (80,5%), pendapatan bersih 

rata-rata per bulan (66,5%), bahkan tidak ada perubahan pemenuhan kebutuhan dari 

pendapatan bersih rata-rata per bulan. Fenomena ini menunjukkan pedagang kaki lima 

mampu bertahan hidup dalam kondisi krisis ekonomi sekalipun. Adanya krisis ekonomi juga 

tidak memberikan pengaruh nyata pada peningkatan kemampuan menabung pedagang kaki 

lima, baik berupa tabungan uang, tabungan bukan uang, maupun tabungan bank. 

Upaya pemberdayaan pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Barat pada masa 

krisis ekonomi kurang mampu dilakukan, sehingga keterlibatan pihak-pihak terkait 

diperlukan dalam mengantisipasi dampak krisis ekonomi yang berkepanjangan. Hal ini dapat 

dilakukan dengan melakukan pembinaan manajemen usaha dan pengelolaan modal, seperti 

strategi penetapan harga barang dagangan, strategi menjual produk, dan kiat-kiat pendanaan 

usaha. Akses ke lembaga-lembaga keuangan dapat pula diupayakan untuk membantu 
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pedagang kaki lima yang mengalami kesulitan permodalan usaha, atau mencari terobosan-

terobosan baru untuk mendapatkan sumber pendanaan untuk mengembangkan usaha, seperti 

dana Jaringan Pengaman Sosial (JPS). Pada akhirnya diperlukan pendekatan yang lebih 

manusiawi dalam mengatur keberadaan pedagang kaki lima di Kecamatan Denpasar Barat, 

mengingat pekerjaan pedagang kaki lima dapat menjadi safety belt karena kemampuannya 

dalam penyediaan lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang tidak tertampung di sektor 

formal. 
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A. PENDAHULUAN 

Koperasi di Indonesia mempunyai posisi yang sangat strategis, mengingat koprasi 

ini adalah  penjelmaan dari UUD 1945 khususnya pada pasal 33 ayat 1 yang menyatakan 

perkonomian disusun sebagai uasaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Dari 

pernyataan tersebut maka bangun usaha yang sesuai adalah organisasi usaha koperasi. 

Posisi yang strategis dari koperasi di Indonesia labih jelas terlihat dari gambaran 

perkembangannya. Selama tahun 2008. Dalam 1 tahun terakhir jumlah Koperasi 

Indonesia bertambah 126 unit. Rincianya adalah Koperasi Indonesia dengan status 

primer bertambah 119 unit dan Koperasi Indonesia yang berstatus sekunder bertambah 

7 unit.  

 Sedangkan total Koperasi Indonesia yang tersebar di seluruh Indonesia sebanyak 

149.793 Koperasi. Secara Jumlah Koperasi Indonesia memang cukup fenomenal tetapi 

secara kualitas masih jauh dibawah usaha-usaha lain apalagi jika dibandingkan dengan 

koperasi internasional. Selain itu, dari hasil klasifikasi dan peringkatan, jumlah Koperasi 

Indonesia berkualitas di tahun 2008 mencapai 42.267 Koperasi Indonesia.  

Tahun 2007 sebanyak 41.381 Koperasi Indonesia yang berkualitas sehingga 

terjadi peningkatan Koperasi Indonesia berkualitas sebanyak 886 Koperasi Indonesia. 

Selama tahun 2008 Kemenkop dan UKM telah menyeleksi 3.866 Koperasi Indonesia 

yang memenuhi persyaratan untuk diumumkan dalam berita negara. 



Anggaran APBN tahun 2008 Kemenkop dan UKM sebesar Rp 1,098 triliun telah 

direaliasikan sebesar Rp 940,95 miliar (85,65 %) sehingga Sisa lebih Penggunaan 

Anggaran (SILPA) senilai Rp 157,31 miliar terdiri dari penghematan Rp 60,3 miliar dan 

lain-lain Rp 97,01 miliar. 

Terlepas dari perkembangan koprasi diatas, tidak jarang koperasi dimanfaatkan 

di luar kepentingan generiknya. Juga, secara makro pertanyaan yang paling mendasar 

berkaitan dengan kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), 

pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja. Sedangkan secara mikro 

pertanyaan yang mendasar berkaitan dengan kontribusi koperasi terhadap peningkatan 

pendapatan dan kesejahteraan anggotanya.  

Menurut Merza (2006), dari segi kualitas, keberadaan koperasi masih perlu 

upaya yang sungguh-sungguh untuk ditingkatkan mengikuti tuntutan lingkungan dunia 

usaha dan lingkungan kehidupan dan kesejahteraan para anggotanya. Pangsa koperasi 

dalam berbagai kegiatan ekonomi masih relatif kecil, dan ketergantungan koperasi 

terhadap bantuan dan perkuatan dari pihak luar, terutama Pemerintah, masih sangat 

besar 

Dilain pihak adanya perkembangan perdagangan bebas khususnya terhadap 

Negara-negara di Asia Tenggara mulai merambah Indonesia sebagai salah satu Negara 

anggota ASEAN. Tahun 2003 sebagai organisasi perdagangan bebas yaitu AFTA (Asian 

Free Trade Area) sebagai bentuk globalisasi mulai aktif merambah produk usaha 

Indonesia. Apalagi dengan masuknya Cina pada AFTA (CAFTA), maka Negara-negara 

yang tergabung pada organisasi AFTA perlu menyiapkan diri. 

Terkait dengan AFTA maka keberadaan Badan Usaha yang ada di Indonesia   

perlu dicermati. Salah satu badan usaha tersebut adalah Koprasi  perlu untuk dibahas 

bagaimana keberadaan Koprasi Indonesia dengan mengacu pada Prinsip dasar koprasi 

sebagai Soko Guru Perekonomian Indonesia dengan adanya globalisasi melalui 

organisasi AFTA.  



B. KOPERASI INDONESIA 

Dalam sejarahnya, koperasi sebenarnya bukanlah organisasi usaha yang khas 

berasal dari Indonesia. Kegiatan berkoperasi dan organisasi koperasi pada mulanya 

diperkenalkan di Inggris di sekitar abad pertengahan. Pada waktu itu misi utama 

berkoperasi adalah untuk menolong kaum buruh dan petani yang menghadapi problem-

problem ekonomi dengan menggalang kekuatan mereka sendiri. Ide koperasi ini 

kemudian menjalar ke AS dan negara-negara lainnya di dunia. 

Di Indonesia, baru koperasi diperkenalkan pada awal abad 20. Sejak munculnya 

ide tersebut hingga saat ini, banyak koperasi di negara-negara maju (NM) seperti di Uni 

Eropa (UE) dan AS sudah menjadi perusahaan-perusahaan besar termasuk di sektor 

pertanian, industri manufaktur, dan perbankan yang mampu bersaing dengan korporat-

korporat kapitalis.  

Sejarah kelahiran dan berkembangnya koperasi di negara maju (NM) dan negara 

sedang berkembang (NSB) memang sangat diametral. Di NM koperasi lahir sebagai 

gerakan untuk melawan ketidakadilan pasar, oleh karena itu tumbuh dan berkembang 

dalam suasana persaingan pasar. Bahkan dengan kekuatannya itu koperasi meraih posisi 

tawar dan kedudukan penting dalam konstelasi kebijakan ekonomi termasuk dalam 

perundingan internasional. Peraturan perundangan yang mengatur koperasi tumbuh 

kemudian sebagai tuntutan masyarakat koperasi dalam rangka melindungi dirinya. 

Sedangkan, di NSB koperasi dihadirkan dalam kerangka membangun institusi yang dapat 

menjadi mitra negara dalam menggerakkan pembangunan untuk mencapai 

kesejahteraan masyarakat.  

Di Indonesia pengenalan koperasi memang dilakukan oleh dorongan 

pemerintah, bahkan sejak pemerintahan penjajahan Belanda telah mulai diperkenalkan. 

Gerakan koperasi sendiri mendeklarasikan sebagai suatu gerakan sudah dimulai sejak 

tanggal 12 Juli 1947 melalui Kongres Koperasi di Tasikmalaya. Pengalaman di tanah air 

kita lebih unik karena koperasi yang pernah lahir dan telah tumbuh secara alami di 

jaman penjajahan, kemudian setelah kemerdekaan diperbaharui dan diberikan 

kedudukan yang sangat tinggi dalam penjelasan undang-undang dasar. Dan atas dasar 



itulah kemudian melahirkan berbagai penafsiran bagaimana harus mengembangkan 

koperasi (Soetrisno, 2003). 

Lembaga koperasi sejak awal diperkenalkan di Indonesia memang sudah 

diarahkan untuk berpihak kepada kepentingan ekonomi rakyat yang dikenal sebagai 

golongan ekonomi lemah. Strata ini biasanya berasal dari kelompok masyarakat kelas 

menengah kebawah. Eksistensi koperasi memang merupakan suatu fenomena 

tersendiri, sebab tidak satu lembaga sejenis lainnya yang mampu menyamainya, tetapi 

sekaligus diharapkan menjadi penyeimbang terhadap pilar ekonomi lainnya. Lembaga 

koperasi oleh banyak kalangan, diyakini sangat sesuai dengan budaya dan tata 

kehidupan bangsa Indonesia. 

 Di dalamnya terkandung muatan menolong diri sendiri, kerjasama untuk 

kepentingan bersama (gotong royong), dan beberapa esensi moral lainnya. Sangat 

banyak orang mengetahui tentang koperasi meski belum tentu sama pemahamannya, 

apalagi juga hanya sebagian kecil dari populasi bangsa ini yang mampu berkoperasi 

secara benar dan konsisten. Sejak kemerdekaan diraih, organisasi koperasi selalu 

memperoleh tempat sendiri dalam struktur perekonomian dan mendapatkan perhatian 

dari pemerintah.  

 

C. GLOBALISASI 

Menurut asal katanya, kata "globalisasi" diambil dari kata global, yang maknanya 

ialah universal. Achmad Suparman menyatakan Globalisasi adalah suatu proses 

menjadikan sesuatu (benda atau perilaku) sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini 

tanpa dibatasi oleh wilayah Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali 

sekedar definisi kerja (working definition), sehingga bergantung dari sisi mana orang 

melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, 

atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa dan negara di dunia makin 

terikat satu sama lain, mewujudkan satu tatanan kehidupan baru atau kesatuan ko-

eksistensi dengan menyingkirkan batas-batas geografis,  ekonomi dan budaya 

masyarakat. 

http://id.wikipedia.org/wiki/Sosial
http://id.wikipedia.org/wiki/Sejarah
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya


Di sisi lain, ada yang melihat globalisasi sebagai sebuah proyek yang diusung oleh 

negara-negara adikuasa, sehingga bisa saja orang memiliki pandangan negatif atau 

curiga terhadapnya. Dari sudut pandang ini, globalisasi tidak lain adalah kapitalisme 

dalam bentuk yang paling mutakhir. Negara-negara yang kuat dan kaya praktis akan 

mengendalikan ekonomi dunia dan negara-negara kecil makin tidak berdaya karena 

tidak mampu bersaing. Sebab, globalisasi cenderung berpengaruh besar terhadap 

perekonomian dunia, bahkan berpengaruh terhadap bidang-bidang lain 

seperti budaya dan agama. Theodore Levitte merupakan orang yang pertama kali 

menggunakan istilah Globalisasi pada tahun 1985. 

Globalisasi dari sisi ekonomi adalah suatu perubahan dunia yang bersifat 

mendasar atau struktural dan akan berlangsung terus dalam Iaju yang semakin pesat 

sesuai dengan kemajuan teknologi. Dalam era globalisasi peran transportasi dan 

komunikasi sangat penting, yang dapat menyebabkan terjadinya penipisan batas-batas 

antar negara ataupun antar daerah di suatu wilayah. 

Era globalisasi membuka peluang sekaligus tantangan bagi 

pengusaha Indonesia termasuk usaha kecil, karena pada era ini daya saing produk 

sangat tinggi, live cycle product relatif pendek mengikuti trend pasar, dan kemampuan 

inovasi produk relatif cepat. Ditinjau dari sisi ekspor, liberalisasi berdampak positif 

terhadap produk tekstil/pakaian jadi , akan tetapi kurang menguntungkan sektor 

pertanian khususnya produk makanan. 

 

D. KEBERADAAN KOPRASI INDONESIA 

Keberadaan Koperasi, ditengah-tengah era globalisasi bersaing dengan 

perusahaan besar baik dari segi modal maupun manajemen, koperasi mempunyai 

kekuatan tersendiri.  Dengan mengacu pada UU Koperasi No. 25 tahun 1992 ada 

beberapa prinsip yang dapat dipetik yang memberikan kekuatan terhadap koperasi agar 

selalu menjadi tuan rumah di rumah sendiri adalah sbb:  

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Adikuasa&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi
http://id.wikipedia.org/wiki/Budaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Agama


1. Keanggotaan bersifat sukarela & terbuka. Dimaksudkan siapapun bisa menjadi 

anggota koperasi tanpa unsure paksaan, dengan memenuhi persyaratan standar 

yang ada dalam masing-masing koperasi, bersifat sukarela dimaksud tidak mendapat 

gaji namun jika ada laba maka dilakukan SHU ( Sisa Hasil Usah). 

2. Pengelolaan dilakukuan secara demokrasi. Maksudnya : Semua kegiatan operasional 

koperasi dilakukan secara terang-terangan atau transparasi atau terbuka pada 

semua anggota koperasi dan pengurusnya. Selain itu semua keputusan yang diambil 

berdasarkan musyawarah/mufakat bersama dalam rangka melaksanakan tugas 

perkoperasian tersebut.  

3. Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-

masing anggota. Maksudnya : dimaksudkan pembagian SHU itu diberikan kepada 

anggota koperasi tanpa terkecuali sesuai dengan kerja mereka masing-masing berat 

atau kecilnya agar hak dan kewajiban semua anggota dapat terlaksana dengan baik. 

Pembagian SHU tersebut diberikan pada akhir tahun, yang mana besar yang didapat 

tiap anggota adalah berbeda, sesuai dengan modal/sumbangan yang mereka 

tanamkan pada koperasi. 

4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Maksudnya : balas jasa yang 

diberikan terhadap anggota koperasi tergantung jumlah seluruh iuran yang 

didapatkan untuk dijadikan modal sehingga pemberiaan balas jasa tidak boleh 

melebihi modal. 

5. Kemandirian. Maksudnya : Koperasi mengajarkan untuk setiap orang belajar mandiri 

atau berdiri sendiri dan belajar sendiri . Jika koperasi memiliki kendala atau masalah 

harus diselesaikan sendiri dengan cara dimusyawarakan oleh seluruh anggota 

koperasi karena modal koperasi diperoleh dari anggota tersebut 



6. Pendidikan Perkoperasian. Maksudnya : Dalam koperasi masing-masing anggota 

diajarkan, untuk berdagang, mampu berkomunikasi dengan baik terhadap 

masyarakat, bisa membawa diri untuk bersikap lebih baik lagi. 

7. Kerjasama antar koperasi. Maksudnya : Dalam hal ini koperasi yang lebih tinggi 

tingkatnya harus bisa membimbing koperasi yang lebih rendah tingkatannya,agar 

masyarakat bisa terpuaskan pada khususnya dan anggota pada umumnya. Serta 

dapat memperpanjang umur koperasi tersebut karena selalu bekerja sama dengan 

baik antar koperasi 

Dengan prinsip dasar koperasi mengacu pada UU Koperasi No 25 tahun 1992 

diatas, Keberadaan beberapa koperasi telah dirasakan peran dan manfaatnya bagi 

masyarakat, walaupun derajat dan intensitasnya berbeda. Setidaknya terdapat tiga 

tingkat bentuk eksistensi koperasi bagi masyarakat (PSP-IPB, 1999) :  

Pertama, koperasi dipandang sebagai lembaga yang menjalankan suatu kegiatan 

usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut diperlukan oleh masyarakat. Kegiatan 

usaha dimaksud dapat berupa pelayanan kebutuhan keuangan atau perkreditan, atau 

kegiatan pemasaran, atau kegiatan lain. Pada tingkatan ini biasanya koperasi 

penyediakan pelayanan kegiatan usaha yang tidak diberikan oleh lembaga usaha lain 

atau lembaga usaha lain tidak dapat melaksanakannya akibat adanya hambatan 

peraturan.  

Peran koperasi ini juga terjadi jika pelanggan memang tidak memiliki aksesibilitas 

pada pelayanan dari bentuk lembaga lain. Hal ini dapat dilihat pada peran beberapa 

Koperasi Kredit dalam menyediaan dana yang relatif mudah bagi anggotanya 

dibandingkan dengan prosedur yang harus ditempuh untuk memperoleh dana dari 

bank. Juga dapat dilihat pada beberapa daerah yang dimana aspek geografis menjadi 

kendala bagi masyarakat untuk menikmati pelayanan dari lembaga selain koperasi yang 

berada di wilayahnya. 

Kedua, koperasi telah menjadi alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi 

ini masyarakat telah merasakan bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik 

dibandingkan dengan lembaga lain. Keterlibatan anggota (atau juga bukan anggota) 



dengan koperasi adalah karena pertimbangan rasional yang melihat koperasi mampu 

memberikan pelayanan yang lebih baik. Koperasi yang telah berada pada kondisi ini 

dinilai berada pada ‘tingkat’ yang lebih tinggi dilihat dari perannya bagi masyarakat. 

Beberapa KUD untuk beberapa kegiatan usaha tertentu diidentifikasikan mampu 

memberi manfaat dan peran yang memang lebih baik dibandingkan dengan lembaga 

usaha lain, demikian pula dengan Koperasi Kredit.  

Ketiga, koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh anggotanya. Rasa memilki 

ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan koperasi mampu bertahan 

pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan loyalitas anggota dan kesediaan 

anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi kesulitan tersebut. Sebagai ilustrasi, 

saat kondisi perbankan menjadi tidak menentu dengan tingkat bunga yang sangat tinggi, 

loyalitas anggota Kopdit membuat anggota tersebut tidak memindahkan dana yang ada 

di koperasi ke bank. Pertimbangannya adalah bahwa keterkaitan dengan Kopdit telah 

berjalan lama, telah diketahui kemampuannya melayani, merupakan organisasi ‘milik’ 

anggota, dan ketidak-pastian dari dayatarik bunga bank. Berdasarkan ketiga kondisi 

diatas, maka wujud peran yang diharapkan sebenarnya adalah agar koperasi dapat 

menjadi organisasi milik anggota sekaligus mampu menjadi alternatif yang lebih baik 

dibandingkan dengan lembaga lain.  

Jadi jelas terlihat bahwa Koperasi Indonesia masih sangat penting walaupun 

harus menghadapi era globalisasi dimana semakin banyak pesaing ekonomi yang 

bermunculan dari luar negeri dan walaupun seperti itu, Koperasi masih sangat penting 

dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia, selalu berusaha mensejahterakan 

rakyat Indonesia. Seperti kata Presiden SBY (Sambutan Presiden Hari Koprasi 12/7/2009) 

"Membangun ekonomi Indonesia dan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak 

bisa hanya mengikuti model ekonomi negara lain. Yang bisa akhirnya menggangkat taraf 

hidup 240 juta di seluruh tanah air dari sabang sampai marauke, dari Miangas hingga 

Pulau Rote adalah ekonomi rakyat " 

Jadi,koperasi tidak harus hilang berbaur atau mengikuti trend negara lain dan masih 

dapat berdiri dan menjalankan fungsi-fungsinnya selama ini. 



Kalau ditinjau dari kinerja ekspor Koperasi dan UKM lebih kecil dibandingkan 

dengan negara tetangga seperti malaysia, Filipina Namun Koperasi dan UKM, baik dalam 

hal nilai ekspor maupun dalam hal divesifikasi produk. Ini menunjukkan ekspor produk 

UKM dan koperasi Iebih terkonsentrasi pada produk tradisional yang memiliki 

keunggulan komparatif seperti pakaian jadi, meubel. 

Mengingat ketatnya persaingan yang dihadapi produk ekspor Indonesia 

termasuk Koperasi dan UKM, maka Indonesia mengambil langkah-langkah strategis, baik 

jangka panjang maupun jangka pendek. Langkah-langkah strategis jangka panjang 

diantaranya diarahkan untuk mengembangkan sumber daya manusia, teknologi dan 

jaringan bisnis secara global. Sedangkan langkah-langkah strategis jangka pendek 

diantaranya, melakukan diversifikasi produk, menjalin kerjasama dengan pemerintah 

dan perusahaan besar, produksi, memperkuat akses ke sumber-sumber informasi dan 

perbaikan mutu.  

 

E. KOPERASI SEBAGAI SOKO GURU PEREKONOMIAN INDONESIA 

Untuk melihat bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia, 

maka harus dikaitkan dengan demokrasi ekonomi di Indonesia. Pada demokrasi ekonomi 

di Indonesia antara lain dinyatakan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai 

uasaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan. Yang mana bentuk perusahaan yang 

sesuai dengan pernyataan tersebut adalah Koperasi.  

  Pernyataan tersebut dijumpai pada pasal 33 ayat (1), yang merupakan dasar 

demokrasi   ekonomi Indonesia. Pada demokrasi ekonomi lebih jauh dinyatakan bahwa 

produksi dikerjakan oleh semua dibawah pimpinan atau penilaian anggota-anggota 

masyarakat. Kemakmuran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang 

seorang. Lebih jauh sesuai dengan pasal 33 ayat (1), terlihat bahwa bangsa Indonesia 

adalah bangsa yang suka gotong royong, suka bekerjasama dan tolong menolongsesama 

tetangga. Kebiasaan ini dapat terpelihara dalam koperasi. 

  Dalam kinerja koperasi yang berasas kekeluargaan dan kegotong royongan 

tersebut, sehingga kopersi Indonesia dijadikan soko guru perekonomian Indonesia, 

mempunyai  beberapa landasan. Secara keseluruhan landasan koperasi Indonesia yaitu: 



1. Landasan Ideal adalah Pancasila 

2. Landasan Strukturil adalah UUD 1945 

3. Landasan Geraknya adalah pasal 33 ayat (1) UUD 1945 

4. Landasan Mental adalah stiakawan dan kesadaran berpribadi. 

Landasan ini dapat diartikan sesuatu sebagai tempat berpijak , bagi koperasi agar 

koperasi dapat tahan lama berdiri dan terus berkembang. Sehingga dengan demikian 

dengan berpedoman pada koperasi maka kesejahteraan masyarakat secara terus menberus 

dapat ditingkatkan. Meningkat kesejahteraan masyarakat, merupakan tujuan 

Pembangunan Nasional yang dapat dicapai melalui Pembangunan Ekonomio Nasional.  

 

E. PENUTUP 

1. Simpulan 

Ada tujuh prinsip dasar mengacu pada UU. Koperasi No 25 tahun 1992 yang mampu 

memposisikan kopersi Indonesia untuk tetap eksis di masyarakat, dalam ero 

globalisasi dengan persaingan yang sangat ketet.  Adapun prinsip dasar tersebut 

adalah sbb: 

1) Keanggotaan bersifat sukarela & terbuka. 

2) Pengelolaan dilakukuan secara demokrasi. 

3) Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan besarnya jasa usaha masing-

masing anggota. 

4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal 

5) Kemandirian Koperasi 

6) Pendidikan Perkoperasian 

7) Kerjasama antar koperasi 

Dengan ketuju prinsip dasar tersebut dirasakan koperasi membawa dampak moral 

kepada masyarakat yaitu: 



Dipandang dari segi usaha oleh masyarakat koperasi dipandang sebagai lembaga 

yang menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu, dan kegiatan usaha tersebut 

diperlukan oleh masyarakat. 

 Dipandang dari segi jenis usaha (diversifikasi produk) koperasi telah menjadi 

alternatif bagi lembaga usaha lain. Pada kondisi ini masyarakat telah merasakan 

bahwa manfaat dan peran koperasi lebih baik dibandingkan dengan lembaga lain. 

Dipandang dari segi kepemilikan koperasi menjadi organisasi yang dimiliki oleh 

anggotanya. Rasa memilki ini dinilai telah menjadi faktor utama yang menyebabkan 

koperasi mampu bertahan pada berbagai kondisi sulit, yaitu dengan mengandalkan 

loyalitas anggota dan kesediaan anggota untuk bersama-sama koperasi menghadapi 

kesulitan tersebut. 

2. Saran  

Mengingat kopersi ini adalah penjelmaan dari pasal 33 ayat I UUD 1945, maka dari 

dasar koperasi ini mempunyai fundamental sangat mengakar peda masyarakat. 

Untuk menjaga asset Negara dari segi organisasi usaha maka diperlukan beberapa 

pihak untuk menjaga kelangsungan hidup koperasi ini. Mengingatdengan kondisi 

Negara yang penuh dengan dinamika baik dari segi politik, ekonomi social budaya.  

Peran Pemerintah, selalu aktif memantau tentang perundang-undangan koperasi 

terkait dengan perusahaan swasta asing yang membawa manajemen modern dan 

modal yang relative besar. 

Dari segi pendidikan, dunia akademisi harus peduli kepada usaha koperasi terkait 

dengan membangunkan jiwa wirausaha (interprenership), sehingga koperasi selalu 

bisa berinovasi mengikuti selera stake holder. 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN), diharapkan ikut melakukan pembinaan dalam 

rangka mengembangkan usaha koperasi di seluruh Indonesia. Mengingat usaha 



koperasi sangat komplek, dengan berbagai macam usaha seperti kopersi konsumsi, 

koperasi produksi dan koperasi simpan pinjam, serta koperasi serba usaha.  
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