
1 
 

 

 

 



 

PROSIDING 
Seminar Nasional ABEC KE 7 
7th Applied Business And Engineering Conference 
 
Tema: 
Revolusi Industri 4.0 dan Arah Baru Pergerakan Politeknik 
 
 
 
 
Editors: 
Benny B. Nasution 
Marlya Fatira AK 
Yulia Fatmi 
Yuyun Y. Lase 

 
 
 
 
Gedung Z, Politeknik Negeri Medan 
 
4-5 November 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PROSIDING 
Seminar Nasional ABEC KE 7 
7th Applied Business And Engineering Conference 
 
Tema: 
Revolusi Industri 4.0 dan Arah Baru Pergerakan Politeknik 

 
Editors: 
Benny B. Nasution 
Marlya Fatira AK 
Yulia Fatmi 
Yuyun Y. Lase 

 
Steering commite:  
M. Syahruddin, S.T., M.T 
Nursiah, S.E., M.Si 
Abdul Rahmadn, S.E., Ak., M.Si 
Dr. Benny B Nasution, Dipl. Ing., M.Eng 
 
Organizing Committe:  
Suhermanto, S.E 
Bella Joretta Surbakti, A.Md 
 

Gedung Z, Politeknik Negeri Medan 
4-5 November 2019 

 
ISBN: 978-623-932-89-0-0 
 

 

All Right Reserved  

No Part of This Publication May Be Reproduce Without Written Permission of The Published 

 

 



ii 
 

 

KATA PENGANTAR 

 

Ketua UPPM Politeknik Negeri Medan 
 

Dr. Benny B. Nasution, Dipl.Ing., M.Eng. 

 

 

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, puji syukur dipanjatkan kehadirat Allah SWT, sehingga dengan 

ridhoNya Kegiatan Seminar Nasional ABEC (Applied Business and Engineering Conference) 

dapat dilaksanakan dengan baik. Kegiatan ini merupakan Seminar Nasional yang diadakan oleh 

Politeknik Negeri Medan bekerjasama dengan Politeknik Negeri Batam, Politeknik Caltex 

Riau, Politeknik Manufaktur Negeri Bangka Belitung, Politeknik Negeri Padang, dan 

Politeknik Pertanian Negeri Paya Kumbuh. Kegiatan ABEC ini merupakan kegiatan yang telah 

menjadi agenda tahunan bagi Politeknik Negeri di Sumatera untuk bersinergi bersama 

melakukan publikasi hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat seluruh sivitas 

akademika. Kegiatan Seminar Nasional ABEC akan dilakukan secara rutin setiap tahun dengan 

lokasi yang berpindah-pindah dengan luaran berupa prosiding seminar nasional yang ber ISBN 

dan ter indeks Google Scholar. 

Penyelenggaraan Seminar Nasional ini ditujukan sebagai sarana publikasi dan silaturahim antar 

insan peneliti, akademisi, praktisi dan masyarakat umum guna menambah cakrawala 

pengetahuan dalam bidang engineering dan bisnis terapan. Bertemunya para peneliti yang 

melakukan riset sesuai bidang keilmuannya akan menjadi sumber pengetahuan yang terkini dan 

menambah wawasan perkembangan ilmu pengetahuan sehingga akan mampu meningkatkan 

kualitas hidup masyarakat sekitar. Hadirnya para inventor akan menambah inovasi dan 

kolaborasi keilmuan dan sinergi bersama yang akan saling menguntungkan, menghadirkan 

integrasi antar invensi untuk menciptakan inovasi baru yang lebih menyeluruh. 

Inovasi yang hadir melalui kolabolasi keilmuan dan melibatkan multidisiplin keilmuan akan 

memunculkan manfaat multiplier yang sangat baik bagi perguruan tinggi, khususnya perguruan 

tinggi vokasi. Semoga kebersamaan untuk maju bersama yang telah dibina antar Politeknik 

Negeri ini akan semakin menguatkan peran Politeknik sebagai Perguruan Tinggi Vokasi yang 

memiliki peran penting di Indonesia dalam menghasilkan temuan dan inovasi dari keilmuan 

terapan. 

Selamat melaksanakan Seminar Nasional ABEC tahun 2019 

Selamat menikmati Kota Medan sambil mencicipi lezatnya Kuliner Khas Medan 
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SUSUNAN ACARA (RUNDOWN) 
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 WAKTU   ACARA   Pelaksana   RUANG  

          Aula Polmed, 

07.30-09.00   Registrasi Peserta   Panitia   Gedung Z Lantai 

         5  

    Pembukaan   MC     
            

    Menyanyikan Lagu Indonesia Raya   Panitia     
            

    Tari Sambutan   Tim Seni Tari   

Aula Polmed, 
          

    

Pembacaan Doa 
  

Panitia 
  

09.00-10.00 

      

Gedung Z Lantai 
        

     

Ketua UPPM 

  

    

Sambutan Ketua Panitia ABEC 
   

5 
 

      

Polmed 
  

           

    Sambutan dan Pembukaan Kegiatan ABEC ke-7 Tahun   

Direktur 

    

    

2019 oleh Direktur Politeknik Negeri Medan 
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    Keynote Speaker 2: Dr. Eng. Hotmatua Daulay,        
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    Kemenristekdikti)        
            

          Aula Polmed, 

12.15-13.00   ISHOMA (Istirahat, Sholat, Makan Siang)   Panitia   Gedung Z Lantai 

         5  

13.00-15.00 

  

Oral Presentation (Parallel Session) 

  Moderator   Ruang Seminar 

    

Seminar 
 

1-8 
 

         

15.00-15.30 

  

Coffee Break 

  

Panitia 

  Ruang Seminar 

     

1-8 
 

          

15.30-17.00 

  

Oral Presentation (Parallel Session) 

  

Panitia 

  Ruang Seminar 

     

1-8 
 

          

    Peserta kembali ke Ruang Utama Aula Gedung Z        

    Lantai 5        

    Pengumuman Paper Terbaik ABEC ke-7 Tahun 2019        

17.00-17.30 

          

  Ucapan Terima Kasih dari Panitia ABEC ke-7 Tahun      Aula Polmed, 

    2019 sekaligus Serahterima Pelaksanaan Kegiatan   Panitia   Gedung Z Lantai 

    ABEC ke-8 & SNIT 2020     5  
            

    Penutupan        
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JADWAL PRENSENTASI PESERTA SEMINAR NASIONAL ABEC 2019 

(PARARREL SESSION) Sesi 1 

 

JADWAL PRESENTASI PESERTA SEMNAS ABEC 2019 

Politeknik Negeri Medan, 4 November 2019 

 

 TEMPAT :   Sesi 1 - Ruang Rapat SPI, Gedung Z lantai 3    

 MODERATOR :        

            

 WAKTU   
N
O   JUDUL ARTIKEL   PEMAKALAH  

   

1 

  

ANALISIS PENGARUH GAYA HIDUP DAN STORE 
ATMOSPHERE  

Sri Wahyuni      TERHADAP IMPULSE BUYING PADA BATAM OGURA KOTA 
BATAM 

 

          

           

   

2 

  PENGEROMBOLAN KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA  

Mia Syafrina      

DENGAN FUZZY K RATAAN 
 

          

          

13.00-13.40  

3 

  

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM MONITORING 
ANAK  

Esra Silalahi      

DENGAN GPS MENGGUNAKAN KOMUNIKASI LORA 
 

          

           

       PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI    

   4   
PERPUSTAKAAN BERBASIS WEB PADA BALAI 
PENGEMBANGAN  Ferry Fachrizal, 

       PAUD DAN DIKMAS SUMATERA UTARA    

           

       RANCANG BANGUN PENGENDALI JAMMER OTOMATIS PADA    

   5   FREKUENSI 900-1800MHz BERBASIS MIKROKONTROLER    

       ATMEGA328  Doni Sinaga, 

   

6 

  MEDIA SOSIALISASI ETIKA PENGGUNAAN LIFT  

Saputra Ramadhan 

13.40-14.20 

   MENGGUNAKAN VIDEO ANIMASI 2D  

          

   

7 

  

IMPLEMENTASI IoT PADA SISTEM PENGENDALI ROTASI 
TANAMAN  

Nur Zahrati Janah      

HIDROPONIK BERBASIS ANDROID MENGGUNAKAN ESP32 
 

          

           

   

8 

  
Implementasi Sistem Keamanan Jaringan Menggunakan Cisco 
Adaptive  

Nindiya Zulvickars      

Security Appliance 
 

          



xiv 
 

           

   

9 

  POLIBATAM E-CERTIFICATE: APLIKASI PENGELOLAAN    

     

SERTIFIKAT UNTUK KEGIATAN DI POLIBATAM 
 

Gogot Brayudi, 
        

          

   10   
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI DESA BERBASIS 
WEB  Suci Ramadayanti 

14.20-15.00 

     MEDIA PROMOSI ”OBC”:    

 

11 

  RANCANG BANGUN DAN ANALISIS PERBANDINGAN 
PRODUKSI 

 

Evaliata Br Sembiring       

       VIDEO LIVE SHOOT DAN MOTION GRAPHICS    

           

   

12 

  MEDIA PROMOSI ”OBC”:  

Evaliata Br Sembiring      

ANALISIS VIDEO BERDASARKAN EPIC KEPEMIRSAAN 
 

          

           

   

13 

  SISTEM INFORMASI PENGARSIPAN ( STUDI KASUS : BIDANG  

Angelina Ester      

PENGENDALIAN PT PLN (PERSERO) UIP SUMBAGUT) 
 

          

           

   

14 

  RANCANG BANGUN TONG SAMPAH PINTAR UNTUK    

     MENDAPATKAN AKSES WIFI BERBASIS WEMOS D1  

Astri Pangesti 

15.00-15.40 

        

     RANCANG BANGUN KONFIGURASI SISTEM KOMUNIKASI VoIP    

   15   BERBASIS OPENWRT TP–LINK MR–3040 DENGAN ANTENA    

       OMNIDIRECTIONAL  

Mesra Samosir 
          

   

16 

  Perancangan Dan Pembuatan Sistem Kendali Mobil Otomatis    

     

Menggunakan Sensor Jarak Berbasis Arduino 
 

Adek Erliani Harahap         

   

17 

  

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PRAKTEK DOKTER 
UMUM  

Ridha Annisa Miranovia      

BERBASIS WEB 
 

          

        

15.40-16.20  18   PLC MIKRO MENGGUNAKAN ARDUINO UNO  Harris Pane 

   

19 

  

RANCANG BANGUN ROBOT OBSERVASI BAWAH AIR 
BERBASIS  

Muhammad Edo Lubis      

ARDUINO MEGA 2560 
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JADWAL PRENSENTASI PESERTA SEMINAR NASIONAL ABEC 2019 

(PARARREL SESSION) Sesi 2 

 

JADWAL PRESENTASI PESERTA SEMNAS ABEC 2019 

Politeknik Negeri Medan, 4 November 2019 

 

TEMPAT :  Sesi 2 - Ruang Rapat SPI, Gedung Z lantai 3     

MODERATOR :        

            

 WAKTU   NO   JUDUL ARTIKEL   PEMAKALAH  

       ANALISA BEBAN TIDAK SEIMBANG TERHADAP RUGI     

15.40-16.20  20   

DAYA AKTIF PADA GARDU DISTRIBUSI MK 682-1 PT. 
PLN   Ardina Hariska  

       
( PERSERO ) UNIT LAYANAN PELANGGAN MEDAN 
KOTA     

   

21 

  RANCANG BANGUN ALAT PENDETEKSI KORBAN     

     
BENCANA DAN TITIK LOKASINYA BERBASIS 
ARDUINO 

  

Sandi Wiranda, 

 

          

   22   

SISTEM INFORMASI REQUEST ASET IT BERBASIS 
WEB   Nada Nurdiana  

16.20-17.00 

 

23 

  

PEMANTAUAN DAN PENGENDALI SEDERHANA pH 
DAN   

Morlan Pardede, 

 

   
TEMPERATUR AIR KOLAM  IKAN MENGGUNAKAN  
XBEE 

   

           

       
VIDEO PROFIL PENGEMBANGAN SISTEM 
SEWERAGE DI   Christianto Rukmana,  

   24   BATAM SEBAGAI MEDIA INFORMASI MASYARAKAT     

       BATAM     
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JADWAL PRENSENTASI PESERTA SEMINAR NASIONAL ABEC 2019 

(PARARREL SESSION) Sesi 3 

 

JADWAL PRESENTASI PESERTA SEMNAS ABEC 2019 

Politeknik Negeri Medan, 4 November 2019 

 

 TEMPAT :   Sesi 3 -Gedung Z Lantai 4    

 MODERATOR :        

            

 WAKTU   NO   JUDUL ARTIKEL   PEMAKALAH  

       PERAN ENTREPRENEURSHIP TRAINING AND DEVELOPMENT    

   1   
TERHADAP ENTREPRENEURIAL INTENTION MASYARAKAT 
DESA  Wan Junita Raflah 

       TELUK LATAK BENGKALIS    

           

       

IMPLEMENTASI PENERAPAN MANAJEMEN BARANG MILIK 
NEGARA    

       
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 27 
TAHUN    

   

2 

  2014 TENTANG PENGELOLAAN  

Endang Sri Wahyuni 

13.00-13.40 

   

BARANG MILIK NEGARA/DAERAH 
 

        

     

(STUDI KASUS DI POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS) 

   

          

         

   3   
PELAYANAN PUSKEMAS (TYPE PERAWATAN) DI KOTA 
MEDAN  Tiur Rajagukguk 

         

   4   EKOBIS REVITALISASI LAHAN GAMBUT PULAU BENGKALIS  M. Alkadri Perdana 
           

   

5 

  

PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY 
TERHADAP  

Yulinda Tarigan      

KINERJA KEUANGAN 
 

          

           

   

6 

  THE IMPLEMENTATION OF ROLE PLAY IN TEACHING    

     

ENGLISH SEMESTER 2 
 

Raina Rosanti 
        

          

   7   
ANALISIS ON THE IMPACT OF CURRICULUM CHANGE IN PS 
BK ON    

       STUDENTS’ ENGLISH COMPETENCE  Raina Rosanti, 

13.40-14.20  8   

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA 
KARYWAN  Muhammad Ricky 
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PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN 

 

    

Gunawan 
        

          

   

9 

  

PENGARUH STRUKTUR MODAL TERHADAP KINERJA 
KEUANGAN  Seto Sulaksono Adi 

     

PERUSAHAAN SEKTOR MANUFAKTUR 

 

Wibowo         

           

       PERANAN KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA    

   10   
PROVINSI SUMATERA UTARA DALAM GERAKAN NASIONAL 
NON    

       TUNAI  

Rizky Utari Irawan 
          

   

11 

  

ANALISIS RASIO KEUANGAN PADA PERUM PERUMNAS 
REGIONAL  

Azzura Muzdalifa      

I MEDAN 
 

          

           

   

12 

  KORELASI KEPEMIMPINAN TERHADAP MOTIVASI KERJA  

Ernawati Sihombing      

KARYAWAN PADA PT BANK SUMUT KCP SEI SIKAMBING 
 

          

           

   

13 

  

KARAKTERISTIK CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY PADA 
TAX  

Nanik Lestari      

AGGRESSIVE 
 

14.20-15.00 

        

          

     

PENGARUH MEKANISME GOOD CORPORATE GOVERNANCE 
DAN 

   

          

   

14 

  UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN  

Mira Br Bangun      

PERUSAHAAN (Studi Pada Perusahaan Sektor Keuangan yang 
 

          

       Terdaftar di Bursa Efek Indonesia)    

           

   

15 

  

PROYEK KEMANUSIAAN MATAKAIL PENGEMBANGAN 
POTENSI    

     

PARIWISATA DESA NELAYAN 

 

Dio Disma Tama Rajabi,         

15.00-15.40 

 

16 

  PENGARUH KEPEMILIKAN INSTITUSIONAL, MANAJERIAL, DAN    

   KOMPOSISI DEWAN TERHADAP PEMILIHAN AUDITOR  

Muhammad Ikhlash           
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JADWAL PRENSENTASI PESERTA SEMINAR NASIONAL ABEC 2019 

(PARARREL SESSION) Sesi 4 

 

JADWAL PRESENTASI PESERTA SEMNAS ABEC 2019 

Politeknik Negeri Medan, 4 November 2019 

 

TEMPAT :  Sesi 4 -Gedung Z Lantai 4     

MODERATOR :        

            

 WAKTU   NO   JUDUL ARTIKEL   PEMAKALAH  

       KEPUASAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS     

   17   

PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU 
KOTA     

       BATAM   Nurul Putri  

15.00-15.40 

 

18 

  

PENGARUH KUALITAS LAYANAN EVENT 
TERHADAP   Siti Arimbi Azzahra  

   

NIAT BERKUNJUNG KEMBALI PADA EVENT 
  

Dalimunthe 
 

          

       PENGARUH DIKLAT DAN PENGALAMAN KERJA     

   19   TERHADAP     

       KINERJA KARYAWAN PT BANK BNI SYARIAH   Ummi Dalimunthe,  

       STRATEGI BERSAING INDUSTRI KECIL DENGAN     

   20   

MENGGUNAKAN ANALISA LIMA KEKUATAN 
PORTER DI     

       SENTRA SEPATU MEDAN DENAI   Cut Nizma  

       ANALISIS PENGARUH PELAYANAN PURNAJUAL     

   21   

TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS 
KONSUMEN     

15.40-16.20      (Studi Kasus PT Arista Auto Lestari Medan)   Dina Arfianti Siregar  

   

22 

  

Penerapan Konsep Quadruple Helix untuk 
mengembangkan     

     

Kreatifitas dan Inovasi Industri MICE. 
  

Nursiah Fitri 
 

          

       PENGARUH HIBURAN, IRITASI DAN INFORMATIF     

   23   

TERHADAP SIKAP KONSUMEN MUDA PADA IKLAN 
DI   Dalaal Mahmudah  

       MEDIA SOSIAL DAN MINAT BELI KONSUMEN MUDA     

       PENGARUH MOTIVASI, LINGKUNGAN KERJA DAN     

   24   

KOMPENSASI TERHADAP KINERJA KARYAWAN 
PADA     
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       PT BANK XYZ MEDAN   Lidaristi Barutu  

   

25 

  PENERAPAN ALTMAN Z-SCORE DALAM   

Febri Luthfi Fadhilah, 

 

     

MEMPREDIKSI KEBANGKRUTAN PT INDOSAT Tbk 
   

16.20-17.00 

         

 

26 

  

Desain Matching Impedance Untuk Penerima 
  

Ria Suryani, 

 

        

     

Sinyal TV Broadcast 
   

           

       RANCANG BANGUN PENGUKUR LEVEL BENSIN     

   27   PADA RESERVOIR BERBASIS ARDUINO DENGAN   Diah Rafika Dewi  

       LAYANAN SMS     
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JADWAL PRENSENTASI PESERTA SEMINAR NASIONAL ABEC 2019 

(PARARREL SESSION) Sesi 5 

 

JADWAL PRESENTASI PESERTA SEMNAS ABEC 2019 

Politeknik Negeri Medan, 4 November 2019 

 

 TEMPAT :   Sesi 5 -Gedung Z Lantai 4    

 MODERATOR :        

            

 WAKTU   NO   JUDUL ARTIKEL   PEMAKALAH  

   1   POTENSI KEBANGKRUTAN PT SEMEN PADANG  Rangga Putra Ananto 
           

       
ANALISA PENGARUH HEAT TREATMENT TERHADAP 
KEKASARAN    

   2   PERMUKAAN BENDA KERJA BAJA KARBON RENDAH PADA  Kabul Santoso 

       PROSES PEMBUBUTAN    

           

   

3 

  Desain Jembatan T-Girder Pada Sungai Jalan Antara  

Ardi Muhammad R      

Menggunakan SNI 1725 2016 
 

13.00-13.40 

        

          

     

PEMILIHAN LOKASI KOLAM RETENSI 
   

          

   

4 
  

UNTUK PENGELOLAAN AIR HUJAN PERKOTAAN 
MENGGUNAKAN  

Darman F. Saragih,      

METODE GIS-MCDA and AHP 
 

          

           

       
APLIKASI SISTIM INFORMASI GEOGRAFIS DAN METODE 
ANALISIS  

Darman Ferianto    

5 
  

KEPUTUSAN MULTI KRITERIA PADA 
 

      

Saragih        

ANALISIS KERAWANAN LONGSOR 
 

          

       
PERBANDINGAN ENGINE RENDER MENTAL RAY & ARNOLD 
PADA    

   6   

PERMODELAN 3D DALAM BANGUNAN KANTIN ANNEX II 
BADAN  Ellris Marsel Andi 

       PENGUSAHAAN BATAM  Haris, 

   

7 

  SISTEM INFORMASI PENELITIAN DAN PENGABDIAN  

Fajar Ratnawati      

MASYARAKAT POLITEKNIK NEGERI BENGKALIS 
 

          

13.40-14.20 
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8 
  

RANCANG BANGUN SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK SOLAR 
CELL  

Hariansyah Ramadhan 

     SEBAGAI PELAYANAN DAYA LISTRIK RUMAH TANGGA 900 
VA 

 

Harahap         

         

   9   K-LOG: APLIKASI KATALOG ONLINE  

Miratul Khusna 
Mufida 

           

   

10 

  HEAL ME  

Maidel Fani      

(APLIKASI PEMESANAN OBAT BERBASIS ANDROID) 
 

          

          

   

11 
  

PERBANDINGAN BCR TYPE PWM DAN TYPE MPPT PADA 
SISTEM  Dandy Syahputra 

     

PEMBANGKIT SOLAR CELL 
 

Simangunsong,         

   

12 

  
PERENCANAAN ULANG JEMBATAN DENGAN METODE STEEL 
BOX  

Ainil Mardhiyah      

GIRDER TIPE KOMPOSIT 
 

          

           

   

13 

  
RANCANG BANGUN SISTEM PEMANTAU PANEL SURYA 
HYBRID  

Cintya 

14.20-15.00 
   

UNTUK CATUDAYA BTS BERBASIS IoT 
 

        

   

14 

  
PERHITUNGAN SUSUT TEGANGAN DAN RUGI DAYA 
PENYULANG  

Siti Saro Pohan      

TK-6 PT.PLN(PERSERO) ULP MEDAN BARU 
 

          

           

       RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI DAN MONITORING    

   15   

LABORATORIUM TELEKOMUNIKASI MENGGUNAKAN 
ANDROID  

Puji Lestari 
Situmorang 

       BERBASIS ATMEGA328    

          

   

16 
  

RANCANG BANGUN KONTROL POMPA AIR DAN PEMBERI 
PAKAN  Wendy Nicolas 

     

IKAN OTOMATIS BERBASIS ARDUINO 
 

Sidabutar         

           

15.00-15.40 

 

17 

  
RANCANG BANGUN SMART CASH REGISTER BERBASIS 
ARDUINO  

M. Candra Parinduri    

MEGA 2560 DENGAN METODE E-MONEY 
 

          

           

   

18 

  RANCANG BANGUN BASE TRANSCEIVER STATION (BTS) MINI  

Rosari Lumban Gaol      

BERBASIS ROUTER TOTO LINK CP300 
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JADWAL PRENSENTASI PESERTA SEMINAR NASIONAL ABEC 2019 

(PARARREL SESSION) Sesi 6 

 

JADWAL PRESENTASI PESERTA SEMNAS ABEC 2019 

Politeknik Negeri Medan, 4 November 2019 

 

TEMPAT :  Sesi 6 -Gedung Z Lantai 4     

MODERATOR :        

            

 WAKTU   NO   JUDUL ARTIKEL   PEMAKALAH  

   

19 
  RANCANG BANGUN PENJERNIHAN AIR LIMBAH   

Willi A Y Damanik 
 

     

BERBASIS OUTSEAL PLC 
   

15.00-15.40 
         

 

20 

  

ANALISIS KINERJA SISTEM CHARGING BATERAI 
PADA 

  

Ahmad Ramadony 

 

        

     

PLTS MENGGUNAKAN SCC TYPE MPPT 40 
AMPERE 

  

Manurung 

 

          

       
RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI 
PEMINJAMAN     

   21   

SARANA BELAJAR PRODI MANAJEMEN 
INFORMATIKA   

Aldi Hermawan 
Sinurat  

       POLITEKNIK NEGERI MEDAN BERBASIS ANDROID     

   

22 
  

RANCANG BANGUN SISTEM PACKAGING ARM 
ROBOT   

Alex Lukito Saragih 
 

     

DENGAN IOT BERBASIS ARDUINO MEGA 2560 
   

15.40-16.20 
         

 

23 

  

E-COMMERCE 
  

Hari Fana Riki Ulfakh 
 

        

     

PRODUK KERAJINAN BATAK SUMATERA UTARA 
  

Sinaga, 
 

          

       
SISTEM PRESENSI MAHASISWA DI POLITEKNIK 
NEGERI     

   24   MEDAN MENGGUNAKAN GLOBAL POSITIONING     

       SYSTEM BERBASIS ANDROID   Yuyun Yusnida Lase,  

   

25 

  SISTEM PENGAMAN RUANGAN MENGGUNAKAN   

Desy Robayani Sinaga 

 

     

SENSOR LDR MELALUI JARINGAN SELULER 
   

           

       RANCANG BANGUN BTS PORTABLE DENGAN     

       NUAND BLADERF BERBASIS Raspberry Pi 3     

   26   MODEL B   Herianto,  



xxiii 
 

16.20-17.00           

            

       ANALISA APLIKASI TURBIN KOBOLD BLADE     

   27   KEMBAR SEBAGAI PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA   Jhon Hericson Purba  

       ARUS LAUT     

   

28 

  Sistem Monitoring Gangguan Distribusi Listrik   

Yuda Trio Putra, 

 

     

Berbasis IoT 
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JADWAL PRENSENTASI PESERTA SEMINAR NASIONAL ABEC 2019 

(PARARREL SESSION) Sesi 7 

 

JADWAL PRESENTASI PESERTA SEMNAS ABEC 2019 

Politeknik Negeri Medan, 4 November 2019 

 

 TEMPAT :   Sesi 7 -Ruang Rapat, Gedung Z Lantai 2     

 MODERATOR :        

            

 WAKTU   NO   JUDUL ARTIKEL   PEMAKALAH  

   

1 

  

PENGARUH UKURAN PERUSAHAN KLIEN DAN UKURAN 
KANTOR   

Novita Sari Damanik      

AKUNTAN PUBLIK TERHADAP AUDIT DELAY 
  

           

            

       PENILAIAN KELAYAKAN PEMBERIAN KREDIT PADA     

   2   PT BANK MANDIRI (PERSERO) TBK   Saskia Ayu Putri Siregar 

13.00-13.40 
     MEDAN     

          

   

3 

  

PENGARUH PRINSIP 5C+S TERHADAP KEPUTUSAN BANK 
DALAM   

Fakhrun Nisa      

MEMBERIKAN PEMBIAYAAN MIKRO 
  

           

            

   

4 

  PENGARUH KREDIT YANG DISALURKAN TERHADAP LABA   

Evisanti Siahaan      

OPERASIONAL PADA PT BNI (PERSERO) Tbk 
  

           

            

   

5 

  

ANALISIS SISTEM KLAIM JHT PADA BPJS 
KETENAGAKERJAAN   

Indah Fajar Dinanti 
     

CABANG TANJUNG MORAWA 

  

       

Dalimunthe 
          

            

   

6 

  

PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL 
PERUSAHAAN   

Florenzia Situmorang      TERHADAP AUDIT DELAY   

13.40-14.20 

          

 

7 

  

PENGARUH RASIO LIKUIDITAS, SOLVABILITAS DAN 
    

         

     
PROFITABILITAS TERHADAP FINANCIAL DISTRESS 
PERUSAHAAN   Siti Rahma Siregar 

       ASURANSI DI BEI     

   

8 

  PENGARUH KUALITAS PELYANAN DAN HARGA TERHADAP   

Via Mustika Sari      

KEPUASAN NASABAH PENGGUNA SMS BANKING 
  

           



xxv 
 

            

   

9 

  

PENGARUH MODEL UTAUT TERHADAP KEPUTUSAN 
PENGGUNA   

Aufana Azmii      

APLIKASI ZAKAT PEDIA 
  

           

            

   

10 

  

IMPLEMENTASI PENYALURAN DAN PENDAYAGUNAAN 
ZAKAT   

Indri Dwi Cahya      PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN EKONOMI 
MUSTAHIQ 

  

14.20-15.00 

         

          

 

11 

  ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN PADA NASABAH PT 
BANK 

  

Aprinita Lubis 

       

     TABUNGAN NEGARA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG 
MEDAN 

  

           

            

   

12 

  

PENGARUH RELIGIUSITAS TERHADAP KEPUTUSAN 
PENGGUNAAN   

Kirana Meidina Putri      UANG ELEKTRONIK BAGI MASYARAKAT MUSLIM DI KOTA 
MEDAN 

  

           

            

   

13 

  

ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS, KEBIJAKAN HUTANG 
DAN   Flower Mawar Hartati 

Zai      

KEBIJAKAN DEVIDEN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN 
  

           

            

   

14 

  

ANALISIS TABUNGAN, DEPOSITO, PEMBIAYAAN 
MUDHARABAH,   

Gina Oktavia Surbakti      PEMBIAYAAN MUSYARAKAH DAN BAGI HASIL TERHADAP 
ROA 

  

15.00-15.40 

         

          

 

15 

  ANALISIS PENGARUH E-SERQUAL TERHADAP LOYALITAS   

Aisya Aristiarini      

NASABAH PENGGUNA MOBILE BANKING 
  

           

            

   

16 

  

STRATEGI FUNDRAISING DALAM MENINGKATKAN 
PENGELOLAAN   

Dinda Mustika      DANA ZAKAT PADA YAKESMA KOTA MEDAN   

            

   

17 

  

PENGARUH GAYA HIDUP, KESADARAN HALAL, DAN 
SERTIFIKASI   

Rylanurul Hasanah      HALAL TERHADAP KEPUTUSAN  PEMBELIAN PRODUK 
MAKANAN 

  

15.40-16.20 

         

          

 

18 

  PENGARUH CITRA MEREK, LABEL HALAL DAN HARGA 
TERHADAP 

  

Nova Utarini 

       

     

KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK WARDAH 
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JADWAL PRENSENTASI PESERTA SEMINAR NASIONAL ABEC 2019 

(PARARREL SESSION) Sesi 8 

 

 

JADWAL PRESENTASI PESERTA SEMNAS ABEC 2019 

Politeknik Negeri Medan, 4 November 2019 

 

TEMPAT :  Sesi 8 -Ruang Rapat, Gedung Z Lantai 2     

MODERATOR :        

            

 WAKTU   NO   JUDUL ARTIKEL   PEMAKALAH  

   

19 

  

KESESUAIAN PENGGUNAAN HASANAH CARD 
DITINJAU   

Ridha Rahmadani Lubis 

 

     

DARI MAQASHID SYARIAH 
   

           

15.40-16.20 

     EFEKTIVITAS KEBIJAKAN RESTRUKTURISASI     

 

20 

  

KREDIT TERHADAP PENYELAMATAN KREDIT 
    

         

     

BERMASALAH 

    

           

       (Studi Kasus pada PT Bank SUMUT)   Wulandari  

   

21 

  MEMILIH BANK SYARIAH? (SEBUAH KAJIAN DARI   

Nurlinda, 

 

     

SUDUT PANDANG NASABAH NON MUSLIM) 
   

          

       PENGARUH MODAL MINIMAL INVESTASI     

16.20-17.00  22   TERHADAP MINAT MAHASISWA POLITEKNIK     

       NEGERI MEDAN BERINVESTASI   Devi Ade Sita  

       PENGARUH PEMBIAYAAN MURABAHAH DAN     

   23   ISTISHNA’ TERHADAP LABA BERSIH PADA PT     

       BANK BRISYARIAH   Nurul Fatiha,  

   

24 

  STRATEGI PENYELAMATAN KREDIT MODAL KERJA     

     

BERMASALAH 

  

Hanna Sara, 
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JADWAL PRENSENTASI PESERTA SEMINAR NASIONAL ABEC 2019 

(PARARREL SESSION) Sesi 9 

 

JADWAL PRESENTASI PESERTA SEMNAS ABEC 2019 

Politeknik Negeri Medan, 4 November 2019 

 

 TEMPAT :   Sesi 9 -Ruang P3AI, Gedung Z Lantai 2   

 MODERATOR :      

         

 WAKTU  NO   JUDUL ARTIKEL  PEMAKALAH 

      

PENGARUH ECO-LABEL TERHADAP PENGAMBILAN 
KEPUTUSAN  

Andi Erna Mulyana    1   PEMBELIAN PRODUK RAMAH LINGKUNGAN  

         

      Miniaturisasi Ultra Wide Band (UWB) Antena Untuk   

 13.00-13.40  2   Aplikasi TV, WiFi, dan Cellular Pada Frekuensi 500MHz -  Wichika Awany Satira, 

      2.5GHz Dengan Metode Metamaterial   
         

      Simulasi dan Perancangan Septum pada Gigahertz   

   3   Transverse Electromagnetic (GTEM) Cell dalam Pengujian  Trifandi Wibowo, 

      Radiated Emision   
         

   

4 

  KARAKTERISTIK TEGANGAN TEMBUS AC MINYAK SERAI  Marlon Tua Pangihutan 

     

DENGAN MENGGUNAKAN BERBAGAI ELEKTRODA 
 

Sibarani        

         

      ANALISIS TINGKAT LITERASI KEUANGAN PADA   

   

5 

  MAHASISWA (PERBANDINGAN PROGRAM STUDI   

     

PERBANKAN DAN KEUANGAN DENGAN PROGRAM STUDI 
  

        

      AKUNTANSI  Muhammad fajrin 

   

6 

  PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP PREDIKSI  Rizki Armiyati 

 

13.40-14.20 

   

FINANCIAL DISTRESS 
  

       

   

7 

  PERAN KANTOR PERWAKILAN BANK INDONESIA PROVINSI   

     

SUMATERA UTARA DALAM TRANSAKSI KLIRING 
 

Cynthia Satifah, 
       

        

      DETEKSI PERKEMBANGAN JAMUR RIGIDOPORUS   

   8   MICROPORUS PADA TANAMAN KARET DENGAN  Yulia Fatmi, Arif Ridho 



xxviii 
 

      MENGGUNAKAN METODE FUZZY  Lubis 

   

9 

  MORAL REASONING DAN ETHICAL SENSITIVITY   

     

MAHASISWA YANG BELUM DAN SUDAH BEKERJA 
 

Firdha Komalasari Zk 
       

        

      ANALISIS PENILAIAN TINGKAT KESEHATAN BANK PADA PT.   

   10   BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA BARAT & BANTEN,  Arlina Pratiwi Purba 

      Tbk PERIODE 2017-2018   
         

      PURWARUPA SAKLAR OTOMATIS TANPA SENTUH   

 14.20-15.00  11   BERBANTU SINYAL WIRELESS FIDELITY (Wi-Fi)  Julham, S.T., 

         

      APLIKASI JARINGAN SENSOR NIRKABEL DENGAN TOPOLOGI   

   12   MESH DENGAN XBEE UNTUK PEMANTAUAN RUANGAN  Regina Sirait, 

      GEDUNG SECARA TERPUSAT   
         

      PROTOTYPE PENDETEKSI KEMIRINGAN TANAH LONGSOR  

Marlon Tua Pangihutan    

13 

  

BERTENAGA MATAHARI DENGAN MENGGUNAKAN 
 

      

Sibarani, 
     

ARDUINO UNO 
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JADWAL PRENSENTASI PESERTA SEMINAR NASIONAL ABEC 2019 

(PARARREL SESSION) Sesi 10 

 

JADWAL PRESENTASI PESERTA SEMNAS ABEC 2019 

Politeknik Negeri Medan, 4 November 2019 

 

TEMPAT :  Sesi 10 -Ruang P3AI, Gedung Z lantai 2      

MODERATOR :          

             

 WAKTU   NO    JUDUL ARTIKEL   PEMAKALAH  

       KARAKTERISTIK PENGISIAN DAN PEMBEBANAN    

   

14 

  BATERAI SOLAR SEL VRLA ( VALVE REGULATED  

Suprianto 

 

     

LEAD ACID ) PADA SISTEM PEMBANGKIT LISTRIK 
  

          

       TENAGA SURYA      

       PENGARUH KUALITAS PELAYANAN DAN KUALITAS  Rza Muhammad,  

       SISTEM INFORMASI TERHADAP KEPUASAN    

   

15 

  KONSUMEN DENGAN MENGGUNAKAN PRINSIP    

15.00-15.40 
   

TECHNOLOGY ACCEPTANCE MODEL (TAM) PADA 
   

        

       APLIKASI OJEK ONLINE (Studi Pengguna Gojek Di    

       Kota Medan Dan Sekitarnya)     

   

16 

  ANALISIS RISIKO KEUANGAN DENGAN MODEL  Rijon Sumardi  

     

ALTMAN Z- SCORE PADA PT BTN (Persero) Tbk 
 

Sitanggang 
 

         

       PREDIKSI PELUANG KARIR SESEORANG  Yuyun Yusnida Lase,  

   17   BERDASARKAN TIPE KEPRIBADIAN MENGGUNAKAN  Julham,Yulia Fatmi,  

       ALGORITMA K-NEAREST NEIGHBORS (K-NN)  Haryadi  

       PENGARUH RELIGIUSITAS, KEMUDAHAN DAN    

   18   RISIKO TERHADAP MINAT MAHASISWA DALAM    

       MENGGUNAKAN FINANCIAL TECHNOLOGY  Siti Madinah Khairiyah  

       PENGARUH PENGETAHUAN TERHADAP     

   19   KEPUTUSAN MASYARAKAT BERWAKAF TUNAI    

       MELALUI MEDIA ONLINE    Sarbia Harahap  

       PENGARUH PROFITABILITAS, UMUR PERUSAHAAN,    

       UKURAN PERUSAHAAN DAN KEPEMILIKAN PUBLIK    



xxx 
 

   20   TERHADAP KETEPATAN WAKTU PELAPORAN    

       KEUANGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN    

15.40-16.20 

     TEKSTIL & GARMENT YANG TERDAFTAR DI BEI)  Khairani  

     

ANALISIS KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH 
 

Formai Kristin Zebua, 
 

         

   21   DAERAH       

       KABUPATEN DAN KOTA DI NIAS     

       IMPLEMENTASI ALGORITMA FUZZY C-MEANS  Yulia Fatmi, Yuyun  

   22   DALAM MEMPREDIKSI PENGARUH PENGGUNAAN  Yusnida Lase, Ferry  

       MEDIA SOSIAL    Fachrizal  

       PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS,    

       LEVERAGE TERHADAP PENGUNGKAPAN    

   23   CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) PADA    

       SEKTOR PROPERTI, REAL ESTATE YANG TERDAFTAR    

       DI BURSA EFEK INDONESIA    Adzani Dhuhrijah  
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SISTEM  INFORMASI  PENELITIAN  DAN  PENGABDIAN MASYARAKAT  

POLITEKNIK  NEGERI  BENGKALIS 

 

Fajar Ratnawati1),  AgusTedyyana2) 

 

1Teknik Informatika, Politeknik Negeri Bengkalis,Jl. Bathin Alam Desa Sungai Alam, 

Bengkalis Riau, 28711 
2Teknik Informatika, Politeknik Negeri Bengkalis,Jl. Bathin Alam Desa Sungai Alam, 

Bengkalis Riau, 28711 

E-mail : fajar@polbeng.ac.id 

 
Abstract 

 

Research and community service is one of the routine activities carried out by every lecturer at Bengkalis State 

Polytechnic because it is included in the Tridharma Perguruan Tinggi. Research and service activities at Bengkalis 

State Polytechnic are managed by an institution called the Center for Research and Community Service or better 

known as P3M. As a center for Research and Dedication, P3M currently in the process of collecting files and 

monitoring research and service is still done manually, by coming directly to the P3M office to deliver and 

complete the files needed in conducting research and service. Due to the lack of technology in carrying out this 

process, a web-based research and community service information system application was made which could 

facilitate the lecturers in gathering the files needed for research and service online. This application was created 

using the PHP programming language and data storage using a MySQL database. In addition to facilitating 

researchers, this application will also facilitate the P3M as a manager of research and community service in online 

management and monitoring. This application provides all information about research and service activities to 

lecturers who will conduct research and service in accordance with procedures determined by P3M. 

 

Keywords : Informations System, Research, Service, Web 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat merupakan salah satu kegiatan rutin yang dilakukan setiap dosen di 

Politeknik Negeri Bengkalis karena termasuk dalam TridharmaPerguran Tinggi. Kegiatan penelitian dan 

pengabdian di Politeknik Negeri Bengkalis dikelola oleh suatu lembaga yang disebut Pusat Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat atau lebih dikenal dengan P3M. Sebagai pusat Penelitian dan Pengabdian, P3M saat ini 

dalam melakukan proses pengumpulan berkas dan monitoring penelitian dan pengabdian masih dilakukan secara 

manual yaitu dengan cara datang langsung ke kantor P3M untuk mengantarkan dan melengkapi berkas yang 

diperlukan dalam melakukan penelitian dan pengabdian. Dikarenakan kurangnya teknologi dalam melakukan 

proses ini, dibuatlah aplikasi sistem informasi penelitian dan pengabdian masyarakat berbasis web yang dapat 

memudahkan para dosen dalam mengumpulkan berkas-berkas yang dibutuhkan untuk penelitian dan pengabdian 

secara online. Aplikasi ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman PHP serta penyimpanan data menggunakan 

databaseMySQL. Selain memudahkan peneliti, aplikasi ini juga akan memudahkan pihak P3M sebagai pengelola 

penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pengelolaan dan pemantauan secara online. Aplikasi ini memberikan 

seluruh informasi tentang kegiatan penelitian dan pengabdian kepada para dosen yang akan melakukan penelitian 

dan pengabdian sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan oleh P3M. 

 

Kata kunci :Sistem Informasi, Penelitian, Pengabdian, Web 

 

mailto:fajar@polbeng.ac.id
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Politeknik Negeri Bengkalis merupakan salah satu perguruan tinggi yang berkembang di 

Indonesia dan telah menetapkan visinya untuk periode 2016-2019 yaitu : “Menjadi Perguruan 

Tinggi Vokasi terkemuka berstandar Nasional dan Internasional”. Dalam mewujudkan visi 

tersebut, misi Politeknik Negeri Bengkalis di bidang penelitian yaitu pengembangan iptek dan 

menyebarkan hasil-hasilnya. 

Politeknik Negeri Bengkalis memiliki sebuah lembaga yang mengelola penelitian dan 

pengabdian masyarakat bernama Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M). Pusat 

Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (P3M) merupakan salah satu unsur pelaksana akademik 

yang melaksanakan tugas pokoknya dibidang riset. P3M mengemban tugas untuk 

menggerakkan fungsi dwi dharma dari tridharma perguruan tinggi yaitu fungsi penelitian dan 

fungsi pengabdian pada masyarakat. Sumber pendanaan penelitian yang dikelola oleh P3M ini 

ada beberapa jenis diantaranya yaitu penelitian dari Kementerian Riset Teknologi dan 

Pendidikan Tinggi (DIKTI) dan penelitian dari PNBP.(Custer, 2016) 

Penerimaan Negara Bukan Pajak atau biasa disebut dengan PNBP adalah dana hibah yang 

diberikan oleh kampus kepada dosen-dosen yang ingin melakukan penelitian dan pengabdian. 

Mulai tahun 2016, Politeknik Negeri Bengkalis menyediakan dana yang bersumber dari PNBP 

untuk mendukung kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang akan dilakukan oleh 

dosen-dosen yang ada di Politeknik Negeri Bengkalis. Dimana syarat untuk mendapatkan dana 

PNBP ini adalah dengan mengajukan proposal ke P3M. P3M biasanya akan membuat 

pengumuman melalui email dan papan mading tentang adanya penerimaan proposal pendanaan 

PNBP. Setelah itu setiap dosen yang ingin melakukan penelitian dipersilahkan untuk 

mengajukan proposal ke P3M dengan syarat dosen yang mengajukan belum pernah 

mendapatkan dana hibah dari DIKTI baik itu penelitian maupun pengabdian di tahun yang 

sama.Setelah proses pengajuan proposal ke P3M, P3M melakukan proses pengumpulan 

hardcopy proposal, pemeriksaan dan seleksi dimana semua proses tersebut masih dilakukan 

secara manual. 

Dari banyak proses yang dilakukan oleh dosen dalam melaksanakan penelitian, P3M harus 

berperan aktif dalam melakukan pemantauan terhadap dosen. Dalam hal ini biasanya P3M 

melakukan pemanggilan secara langsung atau pemberitahuan via telepon kepada ketua dari 
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masing-masing tim penelitian yang terlambat dalam hal pengumpulan hardcopy proposal 

penelitian ataupun terdapat kesalahan didalam proposal yang diajukan. Selain itu, P3M juga 

melakukan pemeriksaan terhadap proposal yang telah dikumpulkan jika terdapat kesalahan 

dalam hal kesesuain dengan format proposal, P3M akan memanggil dosen yang bersangkutan. 

Berdasarkan kondisi yang dijabarkan diatas, sistem yang sedang berjalan saat ini tidak 

efektif untuk digunakan. Karena akan menghambat dan memperlambat proses monitoring yang 

dilakukan. Membangun sebuah aplikasi sistem informasi penelitian dan pengabdian PNBP 

berbasis web akan dapat membantu permasalahan yang ada saat ini. Cara kerja dari sistem 

informasi yang akan dibangun ini adalah memberikan seluruh informasi yang berhubungan 

dengan kegiatan penelitian dan pengabdian dari pengumpulan proposal hingga laporan akhir. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas, rumusan masalah yang didapat adalah bagaimana cara 

membangun sistem informasi  penelitian dan pengabdianbaik dari dana Penerimaan Negara 

Bukan Pajak (PNBP) maupun mandiri di Politeknik Negeri Bengkalis. Aplikasi ini akan 

dikembangkan berbasis web. 

TujuanPenelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah membangun sebuah aplikasi sistem 

informasi penelitian dan pengabdian Politeknik Negeri Bengkalis. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam proses pembuatan aplikasi ini, ada beberapa metode penyelesaian yang akan 

dilakukan, diantaranya adalah mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan, pengumpulan 

data, Analisa data, perancangan dan pembuatan aplikasi sistem informasi penelitian dan 

pengabdian di Politeknik Negeri Bengkalis, hasil dan pengujian aplikasi langsung ke P3M. 

Prosedur penelitian dapat dilihat pada Gambar 1. 
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Gambar 1. ProsedurPenelitian 

Penjelasan dari gambaran prosedur penelitian yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi Masalah, dilakukan dengan menentukan permasalah yaitu mengenai sistem 

informasi penelitian dan pengabdian di Politeknik Negeri Bengkalis 

2. Pengumpulan Data, dilakukan dengan cara wawancara langsung dengan ketua dan 

sekretaris P3M, studi kasus yaitu dengan mencari referensi melalui buku, artikel ilmiah 

atau jurnal 

3. Analisa Sistem, dilakukan dengan cara menganalisa sistem yang sedang berjalan saat ini 

dan analisa sistem yang akan dibuat. 

4. Perancangan Sistem, dilakukan dengan cara membuat perancangan antarmuka dan 

perancangan database. Perancangan sistem menggunakan Data Flow Diagram (DFD). 

Perancangan antarmuka terdiri atas perancangan tampilan secara keseluruhan serta output. 

5. Pembuatan Aplikasi, dilakukan dengan menggunakan aplikasi notepad ++ dan apikasi 

Adobe Dreamweaver CS6 dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan database 

atau penyimpanan adalah MySql 

Pengujian Aplikasi, dilakukan dengan menggunakan blackbox. Didalamsistem web 

yang akan dibuat menyediakan fitursearch yang akan digunakan untuk pencarian berkas-berkas 

lama yang akan dilihat kembali. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perancangan antarmuka dosen sebagai peneliti / pengabdian kepada masyarakat 

Form Login 

Form Login adalah sebuah form yang digunakan untuk masuk kedalam aplikasi. Pengguna yang 

dalam hal ini adalah dosen peneliti, P3M, dan Reviewer dapat menggunakan NIDN sebagai username 

dan password untuk masuk kedalam aplikasi dengan memilih level sesuai dengan hak akses masing-

masing. 

 

Gambar 2. Tampilan Login 

Tampilan dashboard dosen 

Tampilan dashboard merupakan tampilan awal setelah berhasil melakukan login. Pada halaman 

ini ditampilkan informasi berupa jumlah penelitian dan pengabdian yang telah diusulkan baik penelitian 

dan pengabdian yang didanai PNBP maupun mandiri. 

 

Gambar 3. Tampilan Dashboard dosen 
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Tampilan menu penelitian 

Dalam menu Penelitian, dosen dapat mengusulkan penelitiannya dengan menekan tombol add 

data. Setelah diisi semua data penelitian, maka data dapa tdilihat dibagian awal form penelitian. Jika 

sudah jatuh tanggal deadline maka dosen tidak bias mengusulkan penelitian lagi dan secara otomatis 

tombol add data tidak aktif. Tampilan ini sama seperti tampilan di menu pengabdian baik yang didanai 

maupun mandiri. 

 

Gambar 4. Tampilan menu penelitian 

 

Tampilan menu laporanpenelitian / pengabdian 

Menu laporan penelitian digunakan dosen untuk melaporkan hasil penelitian baik untuk laporan 

70% maupun 100%. Menu laporan penelitian ini sama dengan laporan pengabdian baik yang didanai 

maupun mandiri. 
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Gambar 5. Tampilan menu laporanpenelitian / pengabdian 

Perancangan antarmuka P3M 

Tampilan menu penelitian / pengabdian 

P3M sebagai admin dapat melihat data penelitian yang telah dimasukkan dosen. Selain melihat 

data penelitian dosen, P3M juga dapat menunjuk reviewer dari form ini. Tampilan ini sama seperti 

tampilan pada menu pengabdian. 

 

Gambar 6. Tampilan menu penelitian / pengabdianpada P3M 
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Perancangan antarmuka reviewer 

Tampilan menu penelitian / pengabdian 

Menu penilaian penelitian/pengabdian berisi data penelitian dosen sesuai dengan reviewer 

masing-masing yang telah ditunjuk oleh P3M sebagai admin. P3M dapat member nilai dengan memilih 

menu berinilai. 

 

Gambar 7. Tampilan menu penelitian / pengabdian pad reviewer 

Reviewer dapat memasukkan nilai antar range 1-5 pada kolom skor. Jika sudah terisi semua tekan 

tombol save. 

 

Gambar 8. Form penilaian 
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SIMPULAN 

Dari penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa system informasi penelitian dan 

pengabdian dapat digunakan dosen untuk mengusulkan penelitian/pengabdian dan pembuatan laporan 

secara online. Selain itu pihak P3M dapat mengontrol/mengelolapenelitian/pengabdian dosen dan 

menunjuk langsung reviewer dari sistem. Reviewer secara otomatis akan menerima data penelitian yang 

diberikan kepadanya oleh P3M sehingga sistem ini dapat membantu memudahkan pekerjaan dosen, 

P3M maupun reviewer dalam pengelolaan penelitian/pengabdian. 
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Abstract 

 

The condition of the mining sector in Indonesia has recently declined. As quoted on CNN Indonesia, that 

the mining and quarrying industry recorded a decline in growth amid the shiny national economy. Almost 

the same thing was also seen in PT Semen Padang, which also experienced a decline in financial 

performance.This study aims to analyze whether PT. Semen Padang is in potential bankrupt or not. The 

method used is the Altman Z-Score method, because the method can see how much potential bankruptcy 

that might occur at PT Semen Padang.This type of research is descriptive quantitative research. The object 

of this research is PT Semen Padang. By using a sample of 2014-2018 financial statements at PT Semen 

Padang Bank. The data analysis method uses the Altman Z-score discriminant method.Altman Z-Score 

analysis results for the financial performance of PT. Semen Padang predicts that PT Semen Padang is in 

good condition. This can be seen from the results of the Z Score for the 2014-2108 period all of which 

produced a value smaller than 2.6 so it can be said to have no potential for bankruptcy. 

 

Keywords: Altman Z Score, Bankruptcy 

 

Abstrak 

 

Kondisi sektor pertambangan di Indonesia akhir akhir ini mengalami penurunan. Seperti dikutip di CNN 

Indonesia, bahwa industri pertambangan dan penggalian mencatat penurunan pertumbuhan di tengah 

mengilapnya perekonomian nasional. Hal yang hampir sama juga terlihat pada PT Semen Padang yang juga 

mengalami penurunan kinerja keuangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis apakah PT. Semen 

Padang berada dalam potensi bangkrut atau tidak. Metode yang digunakan yaitu metode Altman Z-Score, 

karena metode tersebut dapat melihat seberapa besar potensi kebangkrutan yang mungkin akan terjadi pada 

PT Semen Padang. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif diskriptif. Obyek penelitian ini adalah 

PT Semen Padang. Dengan menggunakan sampel laporan keuangan periode 2014-2018 pada Bank PT 

Semen Padang. Metode analisis data menggunakan metode diskriminan Altman Z-score. Hasil analisis 

Altman Z-Score untuk kinerja keuangan PT. Semen Padang memprediksi bahwa pada PT Semen Padang 

berada dalam kondisi yang baik. Ini terlihat dari hasil Z Score periode 2014-2108 semuanya menghasilkan 

nilai yang lebih kecil dari 2,6 sehingga dapat dikatakan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. 

Kata Kunci: Altman Z Score, Kebangkrutan 

mailto:rangga@pnp.ac.id
mailto:fera@pnp.ac.id
mailto:ferda@pnp.ac.id


Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

11 
 

 

 

PENDAHULUAN 

Kebangkrutan adalah hal krusial yang paling ditakuti dan harus diwaspadai oleh setiap entitas. 

Analisis kebangkrutan dilakukan untuk memperoleh peringatan awal (sinyal) kemunginan akan 

terjadinya potensi kebangkrutan di masa depan. Semakin dini sinyal kebangkrutan tersebut diketahui, 

semakin baik bagi perusahaan untuk bisa melakukan tindak lanjut, agar kebangkrutan tersebut tidak 

benar-benar terjadi. 

Kondisi sektor pertambangan di Indonesia akhir akhir ini mengalami penurunan. Seperti dikutip 

di CNN Indonesia, bahwa ndustri pertambangan dan penggalian mencatat penurunan pertumbuhan di 

tengah mengilapnya perekonomian nasional. Badan Pusat Statistik (BPS) menyebut, sektor 

pertambangan dan penggalian mengalami kontraksi negatif 0,49 persen. Padahal, pertumbuhan ekonomi 

kuartal I 2017 tembus 5,01 persen, membaik jika dibanding periode yang sama tahun lalu, yaitu 4,92 

persen. 

Hal yang hampir sama juga terlihat pada PT Semen Padang yang juga mengalami penurunan 

kinerja keuangan. Seperti dikutip dari finance.detik.com, entitas tercatat mengalami penurunan laba 

bersih perseroan di kuartal III-2017 menjadi Rp 1,4 triliun dari periode yang sama tahun sebelumnya 

Rp 2,9 triliun. Penurunan laba bersih ini sudah terjadi sejak tahun 2014. Mengutip laporan keuangan 

kuartal III-2017, pendapatan perseroan tercatat Rp 20,5 triliun atau naik tipis dibandingkan periode yang 

sama tahun lalu Rp 19 triliun. Akan tetapi, beban keuangan perseroan membengkak menjadi Rp 522 

miliar dari periode sebelumnya Rp 252 miliar. Laba bersih pada kuartal III-2017 tercatat Rp 1,47 triliun 

atau turun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu Rp 2,9 triliun. 

Kondisi tersebut diatas memberikan sinyal bahwa terjadinya penurunan kinerja keuangan. Jika 

kondisi ini dibiarkan secara terus menerus secara jangka panjang, akan mengarah kepada terjadinya 

kondisi financial distress atau kebangkrutan. Kebangkrutan suatu perusahaan dapat dideteksi dari awal, 

sehingga apabila kemungkinan ini bisa diketahui lebih dini, sebuah perusahaan akan bisa mengambil 

langkah yang tepat agar kondisi kebangkrutan bisa dihindari. 

Potensi kebangkrutan suatu entitas bisa diramalkan dengan berbagai model yang ada. Model 

Prediksi kebangkrutan sangat penting bagi perusahaan, investor, kreditor maupun pemerintah. Pihak-

pihak tersebut biasanya bereaksi terhadap sinyal distress. Sinyal tersebut diantaranya adalah laba 

perusahaan yang terus mengalami penurunan, jumlah hutang yang terus meningkat, macetnya 

pembayaran dividen, dan lain lain. Salah satu model prediksi kebangkrutan yang paling sering 

digunakan adalah Model Altman Z Score. Hasil akhir dari Model ini adalah mendapatkan nilai “Z Score” 
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yaitu nilai yang menunjukkan kinerja perusahaan apakah berada dalam keadaan sehat atau tidak, 

sekaligus menggambarkan prospek perusahaan dimasa yang akan datang.  

Rahmawan (2017) melakukan penelitian tentang Analisis Potensi Kebangkrutan pada PT Bank 

Negara Indonesia Tbk dengan Menggunakan Metode Altman Z Score. Hasilnya menunjukkan bahwa 

perusahaan sedang memiliki kesulitan keuangan, dan berkemungkinan untuk mengalami 

kebangkrutannya dimasa depan. Disisi lain penelitian sejenis juga dilakukan oleh Sari (2017). Penelitian 

yang mengambil objek pada PT Bank Muamalat Indonesia ini juga menjukkan hasil bahwa perusahaan 

akan berpotensi mengalami kebangkrutan. 

Kondisi kinerja keuangan PT Semen Padang yang menurun beberapa tahun terakhir, mungkin 

akan berpotensi mengalami kebangkrutan. Sehingga dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa 

memberi gambaran, tentang potensi kebangkrutan yang mungkin akan terjadi di masa depan.  

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  apakah 

PT Semen Padang berpotensi mengalami kebangkrutan?. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

melihat ada atau tidaknya potensi kebangkrutan pada PT Semen Padang. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif. Pengertian metode deskriptif 

yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:21), menyatakan bahwa metode deskriptif adalah 

penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain. 

Sedangkan penelitian kuantitatif yang dikemukakan oleh Sugiyono (2012:11) adalah penelitian 

dengan memperoleh data yang berbentuk angka atau data kualitatif yang diangkakan. Data yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan PT Semen Padang tahun 2014-

2018. Dari data tersebut, akan dilakukan perhitungan rasio rasio dalam Model Altman Z Score. 

Model prediksi kebangkrutan Model Altman Z Score adalah sebagai berikut. 

Z Score = 6,56X1 + 3,26X2 + 6,72X3 + 1,05X4 

Keterangan: 

Z = bankrupcy index 

X1 = working capital / total asset 
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X2 = retained earnings / total asset 

X3 = earning before interest and taxes / total asset 

X4 = book value of equity / book value of total debt 

Kriteria : 

Score  Z” < 1,1 maka termasuk perusahaan yang bangkrut. 

Score 1,1 < Z” < 2,6 maka termasuk grey area (tidak dapat ditentukan apakah 

perusahaan sehat ataupun mengalami kebangkrutan). 

Score Z” > 2,6 maka termasuk perusahaan yang tidak bangkrut 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Didalam Model Altman Z Score terdapat empat item yang dianalisis, yaitu: 

Working Capital to Total Assets 

Working Capital (Modal kerja) diperoleh dari hasil pengurangan total aset lancar 

dengan total utang jangka pendek. X1 merupakan perbandingan antara modal kerja terhadap 

total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja 

operasional perusahaan dengan aset yang tersedia. Apabila aset lancar lebih besar dari utang 

jangka pendek, maka perusahaan dinyatakan likuid karena bisa membayar utang jangka 

pendek yang jatuh tempo dan kelebihan aset lancar dapat digunakan untuk kegiatan 

operasional perusahaan. Tabel 1 dibawah ini merupakan perhitungan X1 (Working Capital to 

Total Assets) PT. Semen Padang periode 2014-2018. 

Tabel 1 

Working Capital To Total Assets PT. Semen Padang Periode 2014-2018 (Dalam Rupiah) 

 

Tahun Working Capital (Rp) Total Aset (Rp) X1 

2014 1,265,224,868,000  5,884,803,713,000  0.21  

2015 52,820,107,000  7,393,030,784,000  0.01  
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2016 233,308,974,000  9,210,952,435,000  0.03  

2017 347,028,000,000  10,140,569,000,000  0.03  

2018 162,562,000,000  9,992,063,000,000  0.02  

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Berdasarkan perhitungan tabel diatas, hasil rasio X1 cukup fluktuatif. Pada tahun 2015 PT. 

Semen Padang memiliki rasio X1 terendah dengan nilai 0,01 hal ini disebabkan adanya kenaikan utang 

jangka pendek yang cukup signifikan dari tahun 2014. Namun demikian, perusahaan masih memiliki 

kelebihan aset setelah membayar utang-utang jangka pendek perusahaan yang jatuh tempo sebesar 0,01 

atau sebesar 1%. Sedangkan pada tahun 2014 PT. Semen Padang memiliki rasio X1 tertinggi dengan 

nilai 0,21 yang berarti perusahaan memiliki kelebihan aset lancar sebesar 2,1% setelah membayar utang-

utang jangka pendek yang akan jatuh tempo. 

 

Retained Earning to Total Assets 

Retained Earning (Saldo Laba) merupakan laba yang tidak dibagikan sebagai dividen, dan akan 

digunakan sebagai investasi oleh perusahaan. Saldo Laba terjadi disebabkan para investor memberi 

kewenangan perusahaan menggunakan laba yang dihasilkan untuk diinvestasikan kembali oleh 

perusahaan terhadap laba yang tidak didistribusikan sebagai dividen. Tabel 2 merupakan hasil 

perhitungan X2 PT. Semen Padang periode 2014-2018. 

Tabel 2 

Retained Earning To Total Assets PT. Semen Padang Periode 2014-2018 (Dalam Rupiah) 

 

Tahun Retained Earning (Rp) Total Aset (Rp) X2 

2014    3,892,271,328,000  5,884,803,713,000  0.66 

2015    4,148,260,035,000  7,393,030,784,000  0.56 

2016    4,583,478,429,000  9,210,952,435,000  0.50 

2017    4,792,478,429,000  10,140,569,000,000  0.47 

2018    5,276,115,429,000  9,992,063,000,000  0.53 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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 Berdasarkan tabel diatas, nilai X2 PT Semen Padang menunjukkan tren menurun walaupun pada 

tahun 2018 mengalami kenaikan. Niai X2 menunjukkan penurunan berarti kemampuan perusahaan 

dalam menghasilkan Saldo Laba dari total aset perusahaan terus mengalami penurunan karena Saldo 

Laba menunujukkan berupa banyak pendapatan perusahaan yang sebagian belum dibayarkan dalam 

bentuk dividen kepada pemegang saham. Nilai X2 tertinggi tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan 

nilai X2 sebesar 0,66. Sedangkan nilai X2 terendah terjadi pada tahun 2017 dengan nilai X2 sebesar 0,47. 

Earning Before Interest and Tax (EBIT) to Total Assets 

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba sebelum pembayaran 

bunga dan pajak dari total aset perusahaan. Rasio ini menggambarkan efesiensi manajemen dalam 

penggunaan aset perusahaan. Tabel 3 menunjukkan perhitungan laba sebelum bunga dan pajak terhadap 

total aset PT. Semen Padang periode 2014-2018. 

Tabel 3 

Earning Before Interest and Tax to Total Assets PT. Semen Padang Periode 2014-2018 (Dalam 

Rupiah) 

 

Tahun EBIT (Rp) Total Aset (Rp) X3 

2014    1,187,381,118,000  5,884,803,713,000  0.20 

2015    1,014,798,551,000  7,393,030,784,000  0.14 

2016    1,039,449,000,000  9,210,952,435,000  0.11 

2017        825,954,000,000  10,140,569,000,000  0.08 

2018    1,217,099,000,000  9,992,063,000,000  0.12 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Berdasarkan hasil perhitungan  X3 diatas, kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba 

sebelum bunga dan pajak dari seluruh aset yang dimiliki mengalami penurunan walaupun pada tahun 

2018 mengalami kenaikan tetapi dari tahun 2013 sampai 2017 cenderung menurun. Nilai X3 terkecil 

terjadi pada tahun 2017 dengan nilai 0,08 atau 8%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan laba dari 

tahun sebelumnya yang mana laba tahun sebelumnya sebesar Rp.213,495,000,000 hal ini disebabkan 

oleh meningkatnya beban usaha dari tahun sebelumnya walaupun pejualan perusahaan mengalami 

kenaikan ditahun 2017 akan tetapi perusahaan mengeluarkan beban usaha yang cukup besar juga pada 

tahun 2017. Nilai X3 tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan nilai X3 sebesar 0,20. Hal ini menunjukkan 

kemampuan total aset perusahaan untuk menghasilkan laba sebelum bunga dan pajak sebesar 0,20 atau 
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20% dari total aset yang dimiliki perusahaan. Namun secara umum, perusahaan masih nampu untuk 

menghasilkan laba selama lima tahun terakhir. 

Book Value of Equity to Book Value of debt 

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam 

memberikan jaminan pada setiap utangnya terhadap modal perusahaan. Tabel 4 merupakan perhitungan 

nilai X4 PT. Semen Padang periode 2014-2018. 

Tabel 4 

 Book Value of Equity to Book Value of Debt PT. Semen Padang Periode 2014-2018 (Dalam 

Rupiah) 

 

Tahun Total Equity (Rp) Total Debt (Rp) X4 

2014    4,237,206,684,000  1,647,597,029,000 2.57 

2015    4,460,447,603,000  2,932,583,181,000 1.52 

2016    4,889,640,771,000  4,321,311,664,000 1.13 

2017    4,951,000,000,000  5,190,000,000,000 0.95 

2018    5,502,795,000,000  4,476,470,000,000 1.23 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

Berdasarkan perhitungan X4 diatas, secara keseluruhan nilai X4 PT. Semen Padang mengalami 

penurunan walaupun pada tahun 2018 mengalami sedikit kenaikkan. Nilai X4 terendah terjadi pada 

tahun 2017 dengan nilai 0,95. Secara umum kondisi ini menunjukkan bahwa perusahaan tersebut lebih 

banyak menggunakaan sumber pendanaan yang berasal dari modal sendiri. Adapun Nilai X4 tertinggi 

terjadi pada tahun 2014 dengan nilai 2,57.  

Pembahasan Hasil Altman Z-score PT. Semen Padang periode 2014-2018 

Berdasarkan data dari perhitungan keempat rasio keuangan yang digunakan dalam model 

Altman Z-score, langkah selanjutnya adalah memasukkan hasil tersebut kedalam model persamaan 

Altman dengan mengkalikan hasil data dengan nilai konstanta atau standar masing-masing variabel. 

Model persamaan dan hasil dari perhitungan berdasarkan Z-score adalah: 

Z Score = 6,56 (X1) + 3,26 (X2) + 6,72 (X3) + 1,05 (X4) 

Untuk mengetahui kondisi keuangan PT. Semen Padang selama lima tahun berturut-turut dari 

tahun 2014-2018 maka dapat dilihat di tabel 5 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

17 
 

 

 

Tabel 5  

Hasil Analisis Model Altman Z-Score PT. Semen Padang Periode 2014-2018  

 

Tahun X1 X2 X3 X4 Z Score Ket 

2014 0.21 0.66 0.20 2.57 7.62 Tidak Bangkrut 

2015 0.01 0.56 0.14 1.52 4.40 Tidak Bangkrut 

2016 0.03 0.50 0.11 1.13 3.73 Tidak Bangkrut 

2017 0.03 0.47 0.08 0.95 3.31 Tidak Bangkrut 

2018 0.02 0.53 0.12 1.23 3.94 Tidak Bangkrut 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 

 Berdasarkan tabel 5 diatas, menunjukkan bahwa PT. Semen Padang dalam keadaan sehat atau 

tidak bangkrut dengan nilai Z-scorenya rata-rata diatas 2,6 atau Z > 2,6 yang dikategorikan perusahaan 

dalam keadaan sehat. Nilai Z-score tertinggi terjadi pada tahun 2014 dengan nilai 7,62 sedangkan nilai 

terendah terjadi pada tahun 2017 dengan score 3,31. Berikut merupakan grafik Z-score PT. Semen 

Padang periode 2014-2018. 

  

Grafik 1  

Nilai Z-score PT. Semen Padang  periode 2014-2018 

Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2019 
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Berdasarkan grafik Z-score, PT. Semen Padang mengalami penurunan nilai Z-score  2014-2017, 

dan kembali naik di tahun 2018 seperti yang ditampilkan grafik diatas. Dapat dikatakan, perusahaan 

mengalami penurunan kinerja sepanjang 2014-2017. Meskipun demikian, hasil Z Score selama lima 

tahun terakhir, masih menunjukkan kondisi perusahaan berada dalam level baik. Pada tahun 2015 PT. 

Semen Padang mengalami penurunan nilai Z-score yang cukup signifikan sebesar 3,23 dari tahun 

sebelumnya. Hal ini disebabkan nilai X1 yang mana modal kerja yang dimiliki perusahaan terlalu kecil 

dengan nilai 0,01 dikarenakan meningkatnya total utang jangka pendek perusahaan akan tetapi total aset 

perusahaan mengalami penurunan sehingga modal kerja yang tersedia dari aset lancar menjadi sedikit. 

Modal kerja yang kecil akan mempengaruhi rasio X1, semakin kecil modal kerja maka akan semakin 

kecil nilai X1 yang dimiliki. Nilai X1 yang kecil secara langsung akan mempengaruhi Z-score.  

Pada tahun 2015 PT. Semen Padang memiliki Z-score sebesar 4,40 yang berarti perusahaan 

berada dalam kondisi tidak bangkrut atau sehat. Pada tahun 2016 perusahaan mengalami penurunan Z-

score dengan nilai 3,73 hal ini dikarenakan perusahaan mengalami kenaikan utang sebesar 

Rp.1,388,728,483,000 hal tersebut berdampak pada penurunan rasio X4 cukup signifikan sebesar 0,39 

dari 1,52 menjadi 1,13. Pada tahun 2017 perusahaan masih mengalami penurunan Z-score menjadi 3,31 

hal tersebut dikarenakan kenaikan utang sebesar Rp.698,688,336,000 yang berdampak terhadap 

penurunan rasio X4 dari 1,13 menjadi 0,95. Pada tahun 2018 perusahaan mengalami peningkatan Z-

score menjadi 3,94 hal dikarenakan oleh kenaikan laba sebelum pajak perusahaan serta menurunnya 

tingkat utang perusahaan yang cukup signifikan sebesar Rp.713,530,000,000 yang mana akan 

berdampak meningkatnya nilai X3 dan X4 serta akan berdampak terhadap Z-score yang akan mengalami 

kenaikan juga. Sehingga dapat dikatakan bahwa sepanjang beberapa tahun terakhir, penurunan kinerja 

perusahaan disebabkan karena peningkatan jumlah hutang. Namun kondisi ini belum berpotensi 

membawa perusahaan kepada kondisi kebangkrutan. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan bahwa prediksi kebangkrutan pada PT 

Semen Padang yang dianalisis dari laporan keuangan selama lima tahun dari tahun 2014-2018 semuanya 

mengasilkan nilai Z-Score yang lebih besar dari 2,6 sehingga dapat dikatakan perusahaan berada dalam 

kondisi baik dan tidak berpotensi mengalami kebangkrutan. 

Implikasi dari hasil penelitian ini adalah bagi manajerial perusahaan, kreditor dan investor dalam 

mengambil kebijakan. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini bisa dijadikan dasar untuk terus 

meningkatkan kinerja perusahaan seperti mencapai laba yang tinggi, memperkecil tingkat pinjaman dan 
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lain lain. Para investor tentunya juga akan bisa melihat peluang investasi di PT Semen Padang dari hasil 

penelitian ini. Disisi lainnya, kreditor juga bisa menjadikan hasil penelitian ini dalam hal keputusan 

pemberian pinjaman.  

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas, penulis memberikan saran bagi peneliti selanjutnya 

diharapkan menambah periode penelitiannya lebih dari lima tahun, sehingga dapat dilihat tren yang 

lebih panjang dalam mendeteksi terjadinya kebangkrutan. Selain itu alat analisis yang digunakan 

sebaiknya ditambah dengan alat analisis yang lain, sehingga hasil dari penelitian dapat lebih baik.  

 

DAFTAR PUSTAKA 

Altman Edward. 1993. Corporate Financial Distress and Bankruptcy. A Complete Guide to Predicting 

& Avoiding Distress and Profiting from Bankruptcy. Second Edition. Canada. John Willey & 

Sons, Inc 

Almilia, Luciana Spica dan Emanuel Kristijadi, 2003. “Analisis Rasio Keuangan untuk Memprediksi 

Kondisi Financial Distress Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta”, 

Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia, Volume 7 Nomor 2. 

Kahya, Emel dan Panayiotis Theodossiou, 1999. Predicting Corporate Financial Distress: a Time-

Series CUSUM Methodology. Review of Quantitative Finance and Accounting, Boston: Kluwer 

Academic Publishers 

Mila, Sari Desi. 2017. Prediksi Potensi Financial Distress Analisis model Altman Z Score (Studi pada 

Bank Muamalat Indonesia). Skripsi. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 

Munawir, S, 2002. Analisa Laporan Keuangan, Edisi Keempat, Cetakan Ketigabelas, Liberty, 

Yogyakarta. 

Oktarina, Eka. 2017. Analisis Prediksi Kebangkrutan dengan Metode Altman Z Score pada PT BRI 

Syariah. Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang 

Rofi, Rahmawan Aditya. 2015. Analisis Potensi Kebangkrutan pada Bank Negara Indonesia Tbk dengan 

Menggunakan Metode Altman Z Score. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

Setiawan, dkk. 2014. Pengaruh Ukuran Dewan Direksi, Ukuran Dewan Komisaris, Komisaris 

Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional terhadap Financial Distress. 

Prosiding.Univeritas Islam Bandung 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

20 
 

 

 

Sugiyono, 2012. Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods). Alfabeta, Bandung 

Yulian, Agus, 2010. “Analisis Rasio Keuangan Untuk Memprediksi Kondisi Financial Distress 

Perusahaan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Dengan Menggunakan Regresi Logistik”. 

Tesis, Program Studi Magister Akuntansi, Sekolah Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara. 

www.idx.co.id 

  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

21 
 

 

 

PERAN ENTREPRENEURSHIP TRAINING AND DEVELOPMENT TERHADAP 

ENTREPRENEURIAL INTENTION MASYARAKAT DESA TELUK LATAK 

BENGKALIS 

 

Wan Junita Raflah 1), Nur Anita 2) 

1Jurusan Adminis t ras i  Niaga ,  Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis 28711, email: 

junita@polbeng.ac.id   

2Jurusan Adminis t ras i  Niaga ,  Politeknik Negeri Bengkalis, Bengkalis 28711, email: 

nuranita@polbeng.ac.id   

Abstract 

 

This study aims to determine the role of training and entrepreneurship development towards entrepreneurial 

interest in the community of Teluk Latak Village, Bengkalis District. Measurements in this study were carried out 

using data collection through interviews and questionnaires from the community of Teluk Latak Village, Bengkalis 

District. The population in this study were participants in the training and entrepreneurship development carried 

out by the Bengkalis State Polytechnic business incubation team. This study used a sampling technique by means 

of probability sampling (Uma Sekaran, 2010) of 20 participants. Questionnaire measurements using a Likert Scale 

and the analysis process used SPSS version 18.0 software program. This research is expected to help the Bengkalis 

Polytechnic State Polytechnic business incubation team in conducting entrepreneurial training and development 

activities that are more directed, measured and targeted so that the training and development of an entrepreneurial 

spirit can be effective and sustainable. 

 

Keywords: entrepreneurship, training,  development, entrepreneurial intention. 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan pelatihan dan pengembangan kewirausahaan terhadapat minat 

kewirausahaan masyarakat Desa Teluk Latak Kecamatan Bengkalis. Pengukuran dalam penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan pengumpulan data melalui wawancara dan kuesioner dari masyarakat Desa Teluk Latak 

Kecamatan Bengkalis. Populasi dalam penelitian ini adalah  peserta  pelatihan dan pengembangan kewiruasahaan 

yang dilakukan oleh tim pelaksana inkubasi bisnis Politeknik Negeri Bengkalis. Penelitian ini menggunakan teknik 

pengambilan sampel dengan cara probability sampling  (Uma Sekaran, 2010) sebanyak 20 peserta. Pengukuran 

kuisioner menggunakan Skala Likert dan proses analisis digunakan program software SPSS versi 18,0. Penelitian 

ini diharapkan dapat membantu tim inkubasi bisnis Politeknik Negeri Bengkalis dalam melakukan kegiatan 

entrepreneurship training and development yang lebih terarah, terukur dan tepat sasaran sehingga pelatihan dan 

pengembangan semangat berwirausaha dapat efektif dan berkelanjutan. 

 

Kata kunci:  entrepreneurship, training,  development, entrepreneurial intention. 

PENDAHULUAN 

Desa Teluk Latak merupakan Desa yang terletak di Kabupaten Bengkalis.  Desa ini dikenal 

dengan pengrajin Tenun Lejo. Tenun Lejo merupakan kain tenun tradisional khas masyarakat Melayu 
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Bengkalis Riau. Selain tenun lejo Teluk latak juga memiliki potensi-potensi usaha lainnya seperti kripik 

singkong, durian dan lain-lain. Menyadari potensi daerah ini, masyarakat Dusun Simpang Baru Desa 

Teluk Latak telah membentuk Koperasi Wanita Baru yang salah satu tujuan dari koperasi ini adalah 

membentuk Inkubasi Bisnis untuk perempuan Desa Teluk Latak.  

 Untuk memfasilitasi pembentukan Inkubasi Bisnis untuk perempuan Desa Teluk Latak ini, 

Koperasi Wanita Baru telah meminta kerjasama dengan pihak Politeknik Negeri Bengkalis untuk 

membina Inkubasi Bisnis yang baru dibentuk ini. Melalui program Tridharma perguruan  tinggi  yang 

mewajibkan  kepada  setiap  Perguruan  Tinggi  untuk melaksanakan Pendidikan, Penelitian, dan 

Pengabdian Masyarakat, akan diadakan beberapa program kegiatan Pengabdian Kepada Masyakat oleh 

tim pelaksana di Desa Teluk Latak untuk membantu memfasilitasi Inkubasi Bisnis selama setahun yang 

dimulai pada tahun 2018 ini. 

 Peraturan Presiden RI Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha 

menyatakan bahwa bahwa inkubator wirausaha merupakan wahana yang efektif untuk menumbuh 

kembangkan jiwa kewirausahaan, kemampuan, jejaring, dan wawasan berusaha. Inkubator Wirausaha 

didefinisikan sebagai adalah suatu lembaga intermediasi yang melakukan proses inkubasi terhadap 

Peserta Inkubasi (Tenant). Inkubasi adalah suatu proses pembinaan, pendampingan, dan pengembangan 

yang diberikan oleh Inkubator Wirausaha kepada Tenant. Yang dimaksud dengan Tenant adalah 

wirausahawan atau calon wirausahawan yang menjalani proses inkubasi. Inkubator Bisnis berorientasi 

teknologi atau non teknologi yang menawarkan berbagai pelayanan pengembangan bisnis yang 

ditujukan untuk meningkatkan jiwa kewirausahaan yang berdampak positif terhadap pemberdayaan 

ekonomi masyarakat dan diharapkan mampu beroperasi secara efisien dan mandiri.  Untuk itu, salah 

satu program Pengabdian yang akan dilaksanakan oleh tim pelaksana adalah pendidikan kewirausahaan 

(entrepreneurship education). entrepreneurship education ini penting untuk membina Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang memiliki keahlian Kewirausahaan (entrepreneurship skill) dan Manajemen Bisnis 

(Business Management). 

Dari hasil diskusi yang telah dilakukan oleh tim pelaksana dengan masyarakat Desa Teluk Latak 

khususnya para penenun pada bulan Maret 2018 yang lalu ditemukan beberapa kendala dalam 

melakukan usaha mereka seperti semangat berusaha, pemasaran, penetapan harga dan produksi. Ini 

merupakan implikasi dari ketidaktahuan tentang kewirausahaan. Selain itu ada beberapa kendala yang 

berhubungan dengan Inkubasi Bisnis. diketahui terdapat beberapa kendala dalam menjalankan Inkubasi 

Bisnis, antara lain yaitu, kendala jejaring (Net Work), kendala pemasaran, kendala birokrasi, mental 

kewirausahaan, kendala legalitas. Oleh karena itu kendala kendala ini dapat di minimalisir melalui 

entrepreneurship education termasuk training and development . Menurut  McMullen & Shepherd 
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(2006) dalam Altaf Hussain ( 2015) Entrepreneurship education not only improves knowledge skill and 

information which needed to pursue an opportunity but also equip individual with analytical ability and 

knowledge of entrepreneurial process which improve the entrepreneurial judgment. Namun perlu 

dilakukan penelitian yang lebih mendalam. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahaan dalam penelitian ini adalah: ”Apakah 

ada peranan variabel entrepreneurship training and development  yang dilaksanakan oleh tim pelaksana 

Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Negeri Bengkalis bekerjasama dengan Inkubasi Bisnis untuk 

perempuan Desa Teluk Latak Menumbuhkan entrepreneurial intention masyarakat Desa Teluk Latak.” 

 

LANDASAN TEORI  

Entrepreneurship 

Peggy A. Lambing & Charles R. Kuehl (1999) dalam Hendro 2011menyatakan bahwa 

Entrepreneurship adalah suatu usaha yang kreatif yang membangun suatu value  dari yang belum ada 

menjadi ada dan bisa dinikmati oleh orang banyak. Menurut Suryana (2001) dalam Rusdiana (2014) 

Ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi entrepreneurship terbagi atas faktor internal dan faktor 

external. Faktor internal merupakan faktor dari dalam individu, sedangkan faktor eksternal merupakan 

hasil interaksi individu dengan lingkungannya. Faktor-faktor internal dan external ini lah yang 

mempengaruhi seseorang untuk mencapai puncak karier entrepreneur. Rusdiana (2014) juga mengutip 

Murphy dan Peck (Alma:2005) yang menggambarkan delapan jalan menuju  entrepreneur sukses yang 

selanjutnya oleh Alma (2007) diistilahkan dengan delapan anak tangga untuk menuju Puncak karier 

entrepreneur, yaitu: 

1. capacity of hard work, entrepreneur  mau bekerja keras 

2. getting things done with and through people, pandai bergaul dan mudah bekerja sama 

untuk mencapai keberhasilan 

3.  good appearance, penampilan yang menarik bukan saja secara fisik tapi juga pada 

penampilan perilaku  jujur dan kerja sama dalam mencapai keberhasilan. 

4. self confidence, yakin dan percaya diri 

5. making sound decision, mampu mengambil keputusan yang terbaik melalui pertimbangan 

yang matang dan informasi yang ada. 

6. college education, mau menambah ilmu pengetahuan sehingga wawasan berubah. 
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7.  ambition drive,  mempunyai semangat tinggi untuk maju dan gigih dalam menghadapi 

tekanan pekerjaan dan tantangan untuk meraih yang diharapkan. 

8. ability to communicate, pandai mengorganisasikan buah pikiran dalam bentuk ucapan-

ucapan yang sesuai. 

 Seorang entrepreneur harus mengetahui tentang keuntungan dan kerugian Kewirausahaan. 

Peggy Lambing (2000: 20) dalam Rusdiana (2014) menyatakan bahwa keuntungan entrepreneur, antara 

lain: 

1. Otonomi. Pengelolaan bebas tidak terikat membuat entrepreneur menjadi seorang “Bos” 

yang penuh kepuasan. 

2. Tantangan awal dan perasaan motif berprestasi 

3. Kontrol finansial (pengawasan keuangan). Bebas dalam mengelola keuangan dan merasa 

kekayaan sebagai milik sendiri 

Kerugian entrepreneur, antara lain: 

1. Pengorbana personal. Hampir semua waktu dihabiskan untuk kegiatan bisnis. 

2. Beban tanggung jawab. Wirausaha harus mengelola semua fungsi bisnis, baik pemasaran, 

keuangan, personel maupun pengadaan dan pelatihan. 

3. Kecilnya margin keuntungan dan kemungkinan gagal.  

Keberhasilan atau kegagalan entrepreneur sangat dipengaruhi juga oleh sifat dan kepribadian 

seseorang. Steinhoff dan John F. Burgess (dalam Suryana, 2003: 16) mengemukakan bahwa 

kewirausahaan yang berhasil pada umumnya memiliki sifat-sifat kepribadian (entrepreneurial 

personality), antara lain (Rusdiana, 2014):  

1. kepercayaan diri,  

2. kemampuan mengorganisasi,  

3. kreativitas  

4. suka tantangan.  

 

Training and Development 

“The purpose of training is to create change. Change results from people doing things 

differently. Effective training should provide changes in attitude, skills and knowdge. The trainer must 

reinforce that need of change in attitude during the program and must follow-up after the training to 

further emphasize the value of training”. (Steve Goodier, 2014). Sementara menurut M. Louise Walters 
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(2013) menyatakan bahwa “Development program is to enhance the professional performance and 

productivity of employees. Development programs come in all shape and sizes”. Raja Abdul Ghafoor 

Khan, et. al., (2011) mengutip Iftikhar Ahmad and Siraj-ud-in, (2009) menyatakan bahwa “training and 

development is an important activity to increase of health sector organization. Sementara menurut 

Donald Nickels, M.A., (2009) training is important for the employees development and the employee 

development encourage self-fulfilling skills and abilities of employee, decreased operational costs, 

limits organizational liabilities and changing goals and objectives. 

 

Intrepreneurial Intention 

Michel Lorz (2011) dalam dissertasinya mengutip beberapa pengertian tentang intrepreneurial 

intention. Intentions represent "a person`s motivation to make an effort to act upon a conscious plan or 

decisions" (Conner & Armitage, 1998: 1430).  Entrepreneurial intention is hence a person`s motivation 

to make a conscious plan to perform the behaviour of setting up a business. Thompson (2009) 

mendefinisikan entrepreneurial intention as "selfacknowledged conviction by a person that they intend 

to set up a new business venture and consciously plan to do so at some point in the future" (Thompson, 

2009: 676). Dalam penelitian disseratsi tersebut ditemukan dampak Entrepreneurship Education 

termasuk training and development terhadap Entrepreneurial Intention yaitu those who were self-

employed at the end of the entrepreneurship programme had had significantly higher entrepreneurial 

intention at the beginning of the programme compared to those who had not become selfemployed. An 

analysis of the development of entrepreneurial intention after the end of an entrepreneurship 

programme showed that after six months Entrepreneurial  intentions had decreased significantly.  

Entrepreneurship education is confirmed to be a major source of inspirational triggers that positively 

impact on entrepreneurial intention. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, Lokasi penelitian adalah di Desa Teluk Latak Bengkalis. Sumber data 

yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan data 

primer  yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui pengamatan langsung dilokasi penelitian 

yaitu berupa tanya jawab langsung dengan Kepala Desa dan peserta pelatihan dan pembinaan oleh tim 

pelaksana. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah melalui wawancara dan kuesioner. 
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Yang dimaksud dengan populasi dalam penelitian ini adalah  peserta  pelatihan dan pembinaan oleh tim 

pelaksana Politeknik Negeri Bengkalis Penelitian ini menggunakan disain pengambilan sampel secara 

probability sampling  (Uma Sekaran, 2010) sebanyak 20 peserta. Pengukuran menggunakan Skala 

Likert dan proses analisis digunakan program software SPSS versi 18,0. 

Variabel 

Variabel yang diteliti adalah Variabel X (Pelatihan dan pembinaan) dan Variabel Y (Jiwa 

Wirausaha). Berikut disajikan definisi konsep, operasional dan indikator penelitian: 

Tabel 1.  Definisi Konsep, Operasional Variabel dan Indikator Penelitian 

Variabel yang 

diteilti 

Definisi  

Operasional 
Indikator 

Variabel X 

(Training and 

Development) 

Pengetahuan `1. Mengetahui usaha apa yang   dilakukan 

2. Dasar-dasar pengelolaan 

3. Mengetahui strategi bersaing / cara bersaing 

Keterampilan  4.Human Skill 

5. Conceptual Skill 

Kemampuan 

 

6. Kemampuan merumuskan tujuan hidup/usaha 

7. Kemampuan untuk mengatur waktu dan membiasakan diri 

Motivasi 

 

 

8.Kebutuhan untuk ingin tahu (rasa ingin tahu) 

9. Kebutuhan berprestasi. 

10. Kebutuhan berafiliasi (hasrat  untuk diterima dan disukai 

orang lain 

Variabel Y 

(entrepreneural 

intention)) 

Percaya Diri 

 

1. Keyakinan 

2. Keberanian 

Berorientasi Pada Tugas 

Dan Hasil 

3. Bekerja Keras 

4. Ketabahan dan ketekunan 

Kepemimpinan 

 

5. Bergaul dengan orang lain 

6. Menanggapi saran-saran dan kritik 

Berorientasi Ke Masa 

Depan 

7. Pandangan Ke Depan 

8. Perspektif (Cara Pandang) 

Keorsinilan 

 

9. Kreativitas 

10. Inovasi 

Sumber : Suryana (2003) dalam Hendriani dan Nulhaqim (2008). 
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Analisis Jiwa Wirausaha (Entrepreneurial Intention) 

Pernyataan yang diajukan dalam kuesioner mengenai jiwa wirausaha meliputi keyakinan berhasil 

dalam menjalankanusaha, keberanian dalam mengambil suatukeputusan, kerja keras selama ini untuk 

dapat memajukan usaha, kerja keras selama ini untuk dapat memajukan usaha, bergaul sama orang lain 

atau terhadap pelanggan demi memajukan usaha, dalam menanggapi saran-saran dankritikan orang 

selama ini, pandangan ke masa depan dalammenghadapi persaingan terhadap usaha yang dijalani, 

perspektif (cara pandang) dalam melihat kondisi usaha saat ini, kreativitas dalam menuangkan ide-ide 

baru untuk usaha dan kemampuan berinovasi dalam mengikuti trend bisnis saat ini. Jawaban responden 

dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini: 

Tabel 2. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Jiwa Wirausaha (Entrepreneurial Intention) 

Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Jiwa Wirausaha 

No. Pernyataan 
Sangat 

Baik 
Baik 

Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 

Sangat 

Kurang 

Baik 

jumlah 

1 Keyakinan Berhasil Dalam MenjalankanUsaha 
6 12 2 0 0 20 

30.0% 60.0% 10.0% 0.0% 0.0% 100% 

2 Keberanian Dalam Mengambil Suatu Keputusan 
5 15 0 0 0 20 

25.0% 75.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 

3 
Kerja Keras Selama Ini Untuk Dapat Memajukan 

Usaha 

5 11 4 0 0 20 

25.0% 55.0% 20.0% 0.0% 0.0% 100% 

4 
Kerja Keras Selama Ini Untuk Dapat Memajukan 

Usaha 

4 15 1 0 0 20 

20.0% 75.0% 5.0% 0.0% 0.0% 100% 

5 
Bergaul Sama Orang Lain Atau Terhadap 

Pelanggan Demi Memajukan Usaha 

15 5 0 0 0 20 

75.0% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 

6 
Dalam Menanggapi Saran-Saran Dan Kritikan 

Orang Selama Ini 

10 10 0 0 0 20 

50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 

7 
Pandangan Ke Masa Depan Dalam Menghadapi 

Persaingan Terhadap Usaha Yang Dijalani  

7 9 2 2 0 20 

35.0% 45.0% 10.0% 10.0% 0.0% 100% 

8 
Perspektif (Cara Pandang) Dalam Melihat 

Kondisi Usaha Saat Ini 

4 14 2 0 0 20 

20.0% 70.0% 10.0% 0.0% 0.0% 100% 
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9 
Kreativitas Dalam Menuangkan Ide-Ide Baru 

Untuk Usaha  

3 14 3 0  20 

15.0% 70.0% 15.0% 0.0% 0.0% 100% 

10 
Kemampuan Berinovasi Dalam Mengikuti Trend 

Bisnis Saat Ini 

6 9 3 2 0 20 

30.0% 45.0% 15.0% 10.0% 0.0% 100% 

Jumlah  64 115 17 4 0 200 

Rata-rata  6.4 11.5 1.7 0.4 0 20 

Persentase 32.0% 57.5% 8.5% 2.0% 0.0% 100% 

Sumber: Data Olahan 

Berdasarkan tabel 1 di atas, diketahui bahwa 75% responden Bergaul sangat baik sama Orang 

Lain Atau Terhadap Pelanggan Demi Memajukan Usaha. Lebih dari 60% responden memberikan respon 

yag baik terhadap beberepa pernyataan yang diberikan. Pernyataan pernyataan tersebut antara lain, 60% 

responden memiliki keyakinan berhasil dalam menjalankan usaha yang baik. 75% responden memiliki 

keberanian dalam mengambil suatu keputusan yang baik, 55% responden kerja keras selama ini untuk 

dapat memajukan usaha dengan baik, 75% responden kerja keras selama ini untuk dapat memajukan 

usaha dengan baik, 70% responden memiliki perspektif (cara pandang) yang baik dalam melihat kondisi 

usaha saat ini, 70% responden kreativitas dalam menuangkan ide-ide baru untuk usaha dengan baik.  

Sementara dalam Menanggapi Saran-Saran Dan Kritikan Orang Selama Ini, 50% responden 

menanggapi dengan sangat baik dan 50% lagi merespon dengan baik. Selain itu, hanya 45% responden 

yang memiliki Pandangan Ke Masa Depan Dalam Menghadapi Persaingan Terhadap Usaha Yang 

Dijalani dan memiliki Kemampuan Berinovasi Dalam Mengikuti Trend Bisnis Saat Ini dengan baik.  

Berdasarkan tabel 2 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jiwa wirausaha (entrepreunial 

intention) peserta  pelatihan dan pembinaan oleh tim pelaksana Politeknik Negeri Bengkalis baik, yaitu 

sebesar 57%. Sedangkan jiwa wirausaha (entrepreunial intention) yang tumbuh sangat baik hanya 

sebesar 32,5%. Kesimpulan ini dapat dilihat pada gambar 1 Berikut ini.  

 

Gambar 1. Persentase Tanggapan Responden Tentang Jiwa Wirausaha (Entrepreneurial Intention) 

Sumber: Data Olahan 
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Analisis Pelatihan dan Pembinaan (Training and Development) 

Pernyataan yang diajukan dalam kuesioner mengenai wirausaha pada penelitian ini yang 

berhubungan dengan pelatihan dan pembinaan meliputi segala sesuatu yang ada hubungannya dengan 

usaha atau bisnis (Knowing Your Busineess), Dasar-dasar pengelolalan bisnis (merancang usaha, 

mengorganisasi dan mengendalikan perusahaan dan membukukan kegiatan-kegiatan usaha), Cara atau 

strategi bersaing untuk mempertahankan dan meningkatkan usaha, Keterampilan dalam 

memahami,mengerti dan berkomunikasi (Human Skill), Keterampilan dalam mendiagnosis dan 

mengkonsepkannya untuk memperoleh peluang pasar (Conceptual Skill), Kemampuan yang dirasakan 

didalam diri dalam merumuskan tujuan hidup/usaha, Kemampuan selama ini dalam mengatur waktu 

dan Membiasakan diri untuk tepat waktu, Ingin tahu anda dengan usaha yang dijalankan, Kebutuhan 

untuk berprestasi yang dirasakan saat ini dalam menjalankan usaha atau bisnis serta Kebutuhan untuk 

berafiliasi (hasrat untuk diterima dan disukai oleh oranglain) yang dirasakan terhadap rekan rekan 

sesama pengusaha. Jawaban responden dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini. 

Tabel 3. Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang Pelatihan dan Pembinaan (Training and 

Development) 

No

. 
Pernyataan 

Sangat 

Baik 
Baik 

Cukup 

Baik 

Kurang 

Baik 

Sangat 

Kurang 

Baik 

jumlah 

1 
Segala sesuatu yang ada 

hubungannya dengan usaha atau 

bisnis (Knowing Your Busineess) 

4 9 3 2 2 20 

20.0% 

45.0

% 15.0% 10.0% 10.0% 100% 

2 Dasar-dasar pengelolalan bisnis 

(merancang usaha, mengorganisasi 

dan mengendalikan perusahaan dan 

membukukan kegiatan-kegiatan 

usaha) 

3 13 0 2 2 20 

15.0% 

65.0

% 0.0% 10.0% 10.0% 

100.0

% 

3 
Cara atau strategi bersaing untuk 

mempertahankan dan meningkatkan 

usaha  

7 9 0 2 2 20 

35.0% 

45.0

% 0.0% 10.0% 10.0% 

100.0

% 

4 
Keterampilan dalam 

memahami,mengerti dan 

berkomunikasi (Human Skill)  

4 12 4 0 0 20 

20.0% 

60.0

% 20.0% 0.0% 0.0% 100% 

5 2 11 2 3 2 20 
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Keterampilan dalam mendiagnosis 

dan mengkonsepkannya untuk 

memperoleh peluang pasar 

(Conceptual Skill)  10.0% 

55.0

% 10.0% 15.0% 10.0% 100% 

6 
Kemampuan yang dirasakan 

didalam diri dalam merumuskan 

tujuan hidup/usaha 

6 11 3 0 0 20 

30.0% 

55.0

% 15.0% 0.0% 0.0% 100% 

7 
Kemampuan selama ini dalam 

mengatur waktu dan Membiasakan 

diri untuk tepat waktu  

9 11 0 0 0 20 

45.0% 

55.0

% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 

8 

Ingin tahu anda dengan usaha yang 

dijalankan 

6 10 4 0 0 20 

30.0% 

50.0

% 20.0% 0.0% 0.0% 

100.0

% 

9 
Kebutuhan untuk berprestasi yang 

dirasakan saat ini dalam 

menjalankan usaha atau bisnis 

9 11 0 0 0 20 

45.0% 

55.0

% 0.0% 0.0% 0.0% 100% 

10 Kebutuhan untuk berafiliasi (hasrat 

untuk diterima dan disukai oleh 

oranglain) yang dirasakan terhadap 

rekan rekan sesama pengusaha 

7 9 2 2 0 20 

35.0% 

45.0

% 10.0% 10.0% 0.0% 100% 

Jumlah  57 106 18 11 8 200 

Rata-rata  5.7 10.6 1.8 1.1 0.8 20 

Persentase 28.5% 

53.0

% 9.0% 5.5% 4.0% 100% 

Sumber: Data Olahan 

 

Dasar-dasar pengelolalan bisnis (merancang usaha, mengorganisasi dan mengendalikan 

perusahaan dan membukukan kegiatan-kegiatan usaha) mendapat respon baik tertinggi dari semua 

pernyataan yang diajukan pada kuesioner yaitu sebesar 65%. Keterampilan dalam memahami,mengerti 

dan berkomunikasi (Human Skill) mendapat respon baik sebesar 60%. Sementara untuk pernyataan 

keterampilan dalam mendiagnosis dan mengkonsepkannya untuk memperoleh peluang pasar 

(Conceptual Skill), kebutuhan untuk berafiliasi (hasrat untuk diterima dan disukai oleh oranglain) yang 

dirasakan terhadap rekan rekan sesama pengusaha, Kemampuan selama ini dalam mengatur waktu dan 

Membiasakan diri untuk tepat waktu, Kebutuhan untuk berprestasi yang dirasakan saat ini dalam 

menjalankan usaha atau bisnis mendapat respon baik sebesar 55%. Dan hanya 50% respon baik untuk 

pernyataan ingin tahu anda dengan usaha yang dijalankan.  Pada pernyataan segala sesuatu yang ada 
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hubungannya dengan usaha atau bisnis (Knowing Your Busineess), cara atau strategi bersaing untuk 

mempertahankan dan meningkatkan usaha dan kebutuhan untuk berafiliasi (hasrat untuk diterima dan 

disukai oleh oranglain) yang dirasakan terhadap rekan rekan sesama pengusaha, respon baik merupakan 

respon tertinggi namun hanya sebesar 45%. 

Dapat disimpulkan bahwa pelatihan dan pembinaan (training and development) baik terlihat dari 

persentasenya yaitu sebesar 53%. Sementara pelatihan dan pembinaan yang sangat baik sebesar 28.5% 

seperti yang terlihat pada gambar 2 berikut. 

 

Gambar 2. Persentase Tanggapan Responden Tentang (Training and Development) 

Sumber: Data Olahan 

Dasar-dasar pengelolalan bisnis (merancang usaha, mengorganisasi dan mengendalikan 

perusahaan dan membukukan kegiatan-kegiatan usaha), Cara atau strategi bersaing untuk 

mempertahankan dan meningkatkan usaha, Keterampilan dalam memahami,mengerti dan 

berkomunikasi (Human Skill), Keterampilan dalam mendiagnosis dan mengkonsepkannya untuk 

memperoleh peluang pasar (Conceptual Skill), Kemampuan yang dirasakan didalam diri dalam 

merumuskan tujuan hidup/usaha, Kemampuan selama ini dalam mengatur waktu dan Membiasakan diri 

untuk tepat waktu, Ingin tahu anda dengan usaha yang dijalankan, Kebutuhan untuk berprestasi yang 

dirasakan saat ini dalam menjalankan usaha atau bisnis serta Kebutuhan untuk berafiliasi (hasrat untuk 

diterima dan disukai oleh oranglain) yang dirasakan terhadap rekan rekan sesama pengusaha. 

Analisis Hasil Penelitian  

Untuk mengetahui konsistensi kuesioner maka dilakuakn uji realibilitas. Dari hasil uji 

reliabilitas diketahui bahwa uji reliabilitas jiwa Wirausaha memberikan nilai Cronbach sebesar 82.8% 

yang menurut kriteria Nunnally (1994) jika nilai Cronbach Alpha .0.70 bisa dikatakan reliable.  

 

28.5% 53.0% 9.0% 5.5% 4.0%

Sangat Baik Baik Cukup BaikKurang BaikSangat Kurang Baik

Tanggapan Responden 
Tentang Pelatihan …

Rekapitulasi Tanggapan Responden Tentang
Pelatihan dan Pembinaan
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Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.828 .832 10 

 

Gambar 3. Data Reliability Statistics Entrepreneurial Intention 

Sumber: Data Olahan 

 

Gambar 3 menunjukkan bahwa dari hasil Uji reliabilitas untuk Training and Development juga 

menunjukkan nilai Cronbach Alpha sebesar 84,8% dapat disimpulkan reliabel.  

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha 

Cronbach's Alpha 

Based on 

Standardized 

Items N of Items 

.848 .845 10 

Gambar 4. Data Reliability Statistics Training and Development 

Sumber: Data Olahan 

  

Hasil uji validitas diketahui bahwa korelasi antara masing-masing indikator Entrepreneurial 

Intention 1-10 terhadap total skor  Entrepreneurial Intention dan indikator Training and Development  

terhadap total skor  Training and Development  menunjukkan hasil yang signifikan. Jadi, dapat 

disimpulkan bahwa masing-masing indikator pertanyaan adalah valid. Hasil uji validitas ini dapat dilihat 

pada tabel 5. 

Sementara untuk pengaruh pelatihan dan pembinaan dalam menumbuhkan jiwa wirausaha yang 

dalam penelitian ini dengan data kuesioner menggunakan analisis regresi sederhana dan uji t untuk 

membandingkan antara t-table dan t-hitung. Hasil regresi sederhana dengan menggunakan program 

software SPSS versi 18,0. Dapat dilihat pada table 4. Berdasarkan table 4, diperoleh persamaan regresi 

sebagai berikut: 

 Y = a + bX 
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Maka Y = 42. 733 – 0.13X 

 

Tabel 4. Uji Validitas 

Correlations 

  

 

TOTAL_EI     TOTAL_TD 

Entrepreneurial  Pearson Correlation .776** Training  Pearson Correlation .697** 

Intention Sig. (2-tailed) 0 and  Sig. (2-tailed) 0.001 

  N 20 Development N 20 

Entrepreneurial  Pearson Correlation .546* Training  Pearson Correlation .729** 

Intention Sig. (2-tailed) 0.013 and  Sig. (2-tailed) 0 

  N 20 Development N 20 

Entrepreneurial  Pearson Correlation .628** Training  Pearson Correlation .813** 

Intention Sig. (2-tailed) 0.003 and  Sig. (2-tailed) 0 

  N 20 Development N 20 

Entrepreneurial  Pearson Correlation .587** Training  Pearson Correlation .497* 

Intention Sig. (2-tailed) 0.006 and  Sig. (2-tailed) 0.026 

  N 20 Development N 20 

Entrepreneurial  Pearson Correlation .459* Training  Pearson Correlation .720** 

Intention Sig. (2-tailed) 0.042 and  Sig. (2-tailed) 0 

  N 20 Development N 20 

Entrepreneurial  Pearson Correlation 0.373 Training  Pearson Correlation 0.163 

Intention Sig. (2-tailed) 0.105 and  Sig. (2-tailed) 0.493 

  N 20 Development N 20 

Entrepreneurial  Pearson Correlation .719** Training  Pearson Correlation .471* 

Intention Sig. (2-tailed) 0 and  Sig. (2-tailed) 0.036 

  N 20 Development N 20 

Entrepreneurial  Pearson Correlation .678** Training  Pearson Correlation .667** 

Intention Sig. (2-tailed) 0.001 and  Sig. (2-tailed) 0.001 

  N 20 Development N 20 

Entrepreneurial  Pearson Correlation .737** Training  Pearson Correlation .761** 

Intention Sig. (2-tailed) 0 and  Sig. (2-tailed) 0 
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Sumber: Data Olahan 

 

Tabel 5. Hasil analisis regresi sederhana 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 

t Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) 42.733 6.017 
 

7.102 .000 
  

TOTAL_TD -.013 .151 -.021 -.089 .930 1.000 1.000 

 

Dari persamaan diatas diketahui bahwa apabila pelatihan dan pembinaan (Training and 

Development) meningkat sebesar 1 satuan maka jiwa wirusaha masyarakat akan meningkat sebesar 43 

satuan seperti yang terlihat pada tabel 6. Pelatihan dan pembinaan akan berpengaruh signifikan jika t-

hitung > t-table. Namun Hasil perhitungan regresi memperlihatkan bahwa dalam penelitian ini, t-hitung 

= -089 sementara t-table = 1,725. Dalam hal ini, t-hitung < t-table sehingga dapat disimpulkan bahwa 

Pelatihan dan pembinaan tidak berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap jiwa kewirausahaan. Hal 

ini juga didukung oleh nilai R-Square sebesar 0.000. Menurut Sugiyono (2007) bahwa nilai koefisien 

korelasi 0,00 - 0,199 sangat rendah. 

 

  N 20 Development N 20 

Entrepreneurial  Pearson Correlation .780** Training  Pearson Correlation .783** 

Intention Sig. (2-tailed) 0 and  Sig. (2-tailed) 0 

  N 20 Development N 19 

TOTAL_EI Pearson Correlation 1 TOTAL_TD Pearson Correlation 1 

  Sig. (2-tailed)     Sig. (2-tailed)   

  N 20   N 20 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-

tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-

tailed). 

a. Dependent Variable: TOTAL_EI 

Sumber: Data Olahan 
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Tabel 6. Nilai R Square 

 

 

 

 

Sumber: Data Olahan 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penilitian dan pembahasan pada penelitian ini, maka penulis dapat menarik 

kesimpulan bahwa pelatihan dan pembinaan yang diberikan oleh tim pelaksana Pengabdian Kepada 

Masyarakat Politeknik Negeri Bengkalis bekerjasama dengan Inkubasi Bisnis untuk perempuan Desa 

Teluk Latak tidak belum efektif dalam menumbuhkan   entrepreneurial intention masyarakat Desa Teluk 

Latak. Selain disimpulkan bahwa jiwa wirausaha (entrepreunial intention) peserta  pelatihan dan 

pembinaan oleh tim pelaksana Politeknik Negeri Bengkalis baik, yaitu sebesar 57%. Sedangkan jiwa 

wirausaha (entrepreunial intention) yang tumbuh sangat baik hanya sebesar 32,5%. Dari penelitian ini  

dapat pula disimpulkan bahwa pelatihan dan pembinaan (training and development) baik terlihat dari 

persentasenya yaitu sebesar 53%. Sementara pelatihan dan pembinaan yang sangat baik sebesar 28.5%. 

Penelitian lebih lanjut perlu di lakukan untuk mengetahui penyebab hasil penelitian yang menunjukkan 

Pelatihan dan pembinaan tidak berpengaruh berpengaruh signifikan terhadap jiwa kewirausahaan. 

Untuk penelitian berikutnya sebaiknya jumlah responden lebih besar dan juga memperhatikan bentuk 

pertanyaan kuesioner yang disesuaikan dengan tingkat pendidikan. Training dan development tetap 

harus diberikan secara berkala karena berdasarkan hasil penelitian ini secara  keseluruhan 89,5% para 

responden memberikan respon baik dan sangat baik untuk jiwa kewirausahaan 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2018, Buku Pedoman 

Pengelolaan BUM DESA 

Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa 

Peraturan Menteri Desa PDT dan Transmigrasi Nomor 4 tahun 2015 tentang pendirian, pengurusan dan 

pengelolaan dan pembubaran badan usaha milik desa 

Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan UU nomor 6 tahun 2014 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

36 
 

 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan 

Ghafoor, R.A., et. al., 2011. Impact of Training and Development on Organizational Performance. 

Global Journal of Mnagement and Business Research, Volume 11 Issue 7 Version 1.0 July 2011. 

Goodie, Steve, 2014, The Experts Teach: Training Skills, 1st Edition. ManageTrainLearn & 

bookboon.com. 

Hendriani, S. & Nulhaqim, S.A., 2008, Pengaruh Pelatihan Dan Pembinaan Dalam Menumbuhkan Jiwa 

Wirausaha Mitra Binaan PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Cabang Dumai. Jurnal 

Kependudukan Padjajaran, Vol. 10, No.2, Juli 2008: 152-168. 

Hussain, Altaf, 2015. Impact of Entrepreneurial Education on Entrepreneurial Intentions of Pakistani 

Students. Journal of  

Entrepreneurship and Business Innovation, 2015, Vol. 2, No. 1  

Lorz, Michael, 2011, The Impact Of Entrepreneurship Education On Entrepreneurial Intention 

(Dissertation). School of Management,  Economics, Law, Social Sciences and International 

Affairs,  the University of St. Gallen. Bamberg 

Njoroge, C.W. & Gathungu, J.M., 2013, The Effect Of Entrepreneurial Education And Training On 

Development Of Small And Medium Size Enterprises In Githunguri District- Kenya. 

International Journal of Education and Research, Vol. 1 No. 8 August 2013. 

Nuraisyah, Aninda, 2017, Analisis Kinerja Inkubator Bisnis Dalam Pendampingan Usaha Tenant 

(Usaha Binaan) (Studi Kasus Inkubator Bisnis Teknologi Solo Technopark) (Skripsi), Jurusan 

Ekonomi Pembangunan, FEB Universitas Sebelas Maret. Surakarta. 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator 

Wirausaha. 

Sukirman, 2017, Jiwa Kewiruhaan  Dan Nilai Kewirausahaan Meningkatkan Kemandirian Usaha 

Melalui Perilaku Kewirausahaan, Jurnal Ekonomi dan Bisnis, Volume 20, No.1, April 2017 

Suwandi, 2007, Pengembangan Model Inkubator Bisnis Perguruan Tinggi. Tenaga Fungsional Peneliti 

Balitbang Depdiknas Jakarta. 

Sekaran, Uma. 2010, Research Methods for Business, 5th ed. Jilid I. Third Avenue, NY: John Wiley & 

Sons, Inc. 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

37 
 

 

 

Sekaran, Uma. 2010, Research Methods for Business, 5th ed. Jilid II. Third Avenue, NY: John Wiley & 

Sons, Inc. 

Walters, M. Louise, 2013.The Importance of Training and Development in the Workplace, 

http://www.theleadershipcenter.com/images/ImportanceOfTraining_DevelopmentInTheWorkpl

ace.pdf 

 

 

  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

38 
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Abstract  

 

By observations of the behavior of several students at Polibatam, it found that students' knowledge of the ethics of 

using elevators was still very low. Some know about ethics but don't do it, but there are still many who don't know 

it. For this reason, this Final Project will be designed and made a 2D animation that informs about how to use the 

elevator ethically well and correctly, especially at Batam State Polytechnic. The design and manufacture uses the 

Alessi & Trollip method, where this method has 3 attributes, namely standard, ongoing evaluation, project 

management and has 3 phases, there are planning, design and development. In development, use Adobe Illustrator, 

Adobe After Effect and Adobe Premiere are used to complete 2D animation videos. This 2D animation video is 4 

minutes 1 second long, which includes 16 ethics in using the elevator at Batam State Polytechnic. As an evaluation, 

two stages of testing were carried out, the first of which was the distribution of questionnaires to several media 

experts, which were to find out the illustration, typography, color and layout aspects of 2D animation videos; and 

the second is the distribution of questionnaires to several students to find out their increased knowledge about 

ethics in using elevators. The result, testing by media experts reached an average score of 84.137%, which is an 

aspect of illustration, typography, color and layout of 2D animation videos that are very good. While the results 

of the questionnaire to students obtained an average knowledge of students' ethics before watching the animated 

video was 48.13%, while after watching the video, they managed to get a score of 88.54%. Inferential inference 

using the t-test, this is said to increase significantly.  

 

Keywords: 2D Animation, Elevator, Ethics of Using an Elevator 

 

Abstrak  

 

Melalui hasil pengamatan perilaku beberapa mahasiswa di Politeknik Negeri Batam, diketahui bahwa pengetahuan 

mahasiswa tentang etika penggunaan lift ternyata masih sangat rendah. Ada yang tahu tentang etikanya namun 

tidak melakukan, tapi juga masih banyak yang tidak mengetahuinya. Untuk itu, pada Tugas Akhir ini akan 

dirancang dan dibuat sebuah animasi 2D yang menginformasikan tentang bagaimana etika menggunakan lift yang 

baik dan benar, khususnya di Politeknik Negeri Batam. Perancangan dan pembuatannya menggunakan metode 

Alessi&Trollip, dimana metode ini memiliki 3 atribut, yaitu standard, ongoing evaluation, dan project 

management, serta memiliki 3 fase, yakni perencanaan (planning), desain (design), dan pengembangan 

(developmet). Dalam pengembangannya, digunakan software Adobe illustrator, Adobe After Effect dan Adobe 

Premiere untuk menyelesaikan pembuatan video animasi 2D. Video animasi 2D ini berdurasi 4 menit 1 detik, 

dimana ini mencakup 16 etika dalam menggunakan lift di Politeknik Negeri Batam. Sebagai evaluasinya, 

dilakukan dua tahapan pengujian akhir, yaitu yang pertama adalah penyebaran kuisioner kepada beberapa ahli 
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media, dimana ini untuk mengetahui aspek ilustrasi, tipografi, warna dan tata letak dari pembuatan video animasi 

2D; dan yang kedua adalah penyebaran kuisioner kepada beberapa mahasiswa untuk mengetahui peningkatan 

pengetahuan mereka tentang etika dalam menggunakan lift. Hasilnya, pengujian oleh ahli media mencapai rata-

rata skor 84.14%, yang mana ini bermakna aspek ilustrasi, tipografi, warna dan tata letak dari video animasi 2Dnya 

sudah sangat baik. Sedangkan hasil dari kuisioner kepada mahasiswa didapatkan rata-rata pengetahuan etika 

mahasiswa sebelum menonton video animasinya adalah 48.13%, sedangkan sesudah menonton videonya, mereka 

berhasil mendapatkan skor 88.54%. Secara deskriptif maupun inferensial menggunakan uji t, ini dikatakan 

meningkat secara siginifikan.  

 

Kata Kunci: Animasi 2D, Lift, Etika Penggunaan Lift 

 

PENDAHULUAN 

Politeknik Negeri Batam adalah Perguruan Tinggi Negeri di Kota Batam yang menggunakkan lift 

sebagai transportasi antar lantainya. Lift adalah alat untuk memindahkan orang atau barang secara 

vertikal antar lantai pada suatu bangunan yang digerakkan dengan tenaga listrik (Nashrulhaq dkk, 2014); 

(Andriansyah dan Hidyatama, 2013); (Nugraha dkk, 2015). Etika dalam menggunakan lift ditunjukkan 

dengan bagaimana cara penumpangnya menggunakan lift tersebut. Etika ini seharusnya baik, ada 

tindakan yang harus dilakukan dan  ada juga yang tidak boleh dilakukan saat  berada di dalam maupun 

di luar lift (McKee, 2017); (Packer, 2014); (Eberly, 2011). Hasil dari pengamatan penggunaan lift di 

Politeknik Negeri Batam, masih banyak penumpang yang tidak mempunyai etika yang baik ketika naik 

lift (Sembiring, 2015). Lalu, dilanjutkan dengan wawancara beberapa mahasiswa, diketahui bahwa 

mayoritas mereka tidak mengetahui etika yang baik dalam menggunakan lift.   

Penggunaan animasi sebagai media pembelajaran dipercaya dapat meningkatkan pemahaman 

pembelajar. Animasi memiliki keunggulan dalam kemampuannya menjelaskan perubahan keadaan tiap 

waktu, dibandingkan dengan media gambar atau teks statis (Utami, 2011). Dimensi animasi itu sendiri 

ada 2, yaitu 2D dan 3D. Animasi 2D menggunakan konsep flat design, yaitu animasi yang konsep desain 

grafisnya sederhana. Flat design berfokus terhadap beberapa elemen antara lain tipografi, warna, tata 

letak, dan ilustrasi (Anindita dan Riyanti, 2016). Animasi 2D memang lebih sederhana dari animasi 3D, 

namun tidak mengurangi keunggulan animasi dalam menyampaikan informasi atau sebagai media 

pembelajaran, tergantung bagaimana pengembang membuatnya semenarik mungkin.  

Mengenai media penyampaian informasi tentang etika penggunaan lift masih belum ada yang 

tertulis secara resmi, apalagi dalam suatu media tertentu. Pencarian di youtube, hanya ditemukan video 

bagaimana cara menggunakan lift, serta video tentang bagaimana membuat aman ketika naik lift 

bersama anak kecil. Sehingga, pada penelitian ini akan membuat sebuah media penyampaian informasi 

etika penggunaan lift, khususnya untuk Politeknik Negeri Batam, dalam bentuk animasi 2D.  
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METODOLOGI PENELITIAN 

Tahapan kegiatan yang dilakukan pada penelitian ini meliputi perencanaan, desain, 

pengembangan, analisis dan penarikan kesimpulan. Bagian perencanaan desain dan pengembangan ini 

merupakan adopsi dari model pengembangan multimedia yang dikembangkan oleh Allesi dan Trollip 

(Allesi dan Trollip, 2000).  

Tahapan perencanaan yang dilakukan adalah perumusan masalah dan brainstorming konsep 

video. Sedangkan tahap desain meliputi pembuatan scripwriting, storyboard dan desain karakter. 

Dilanjutkan dengan tahapan pengembangan yang meliputi tracing dan coloring, animating, editing dan 

backsound. Lengkapnya, alur penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Alur Penelitian 

  

PERENCANAAN DAN DESAIN 

Tahapan perencanaan pada penelitian ini terdiri dari kegatan merumuskan masalah dan 

brainstroming konsep video. Perumusan masalah yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan 

melakukan wawancara terhadap 97 mahasiswa Politeknik Negeri Batam yang dipilih dari semua 

jurusan. Hasil dari wawancara ini diketahui bahwa mayoritas mahasiswa belum mengetahui etika yang 
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baik dalam menggunakan lift. Alasan ketidaktahuan ini karena tidak adanya informasi baik tertulis 

maupun media apapun yang menjelaskan tentang etika yang baik dalam menggunakan lift.  

Setelah diketahui permasalahan ini, maka selajutnya dilakukan brainstorming konsep videonya. 

Dalam hal ini dilakukan wawancara dengan beberapa Manajemen di Politekenik Negeri Batam. Hasil 

dari wawancara ini didapatkan 16 etika penggunaan lift yang diterapkan di Politeknik Negeri Batam. 

Langkah selanjutnya adalah melakukan tahapan desain, yaitu meliputi pembuatan scripwriting 

cerita yang dibuat untuk video animasi 2D etika penggunaan lift, merancang storyboard yang terdiri 

dari 17 scene, dan mendesain 7 karakter sebagai pemeran video animasi 2D. Adapun 7 desain karakter 

yang dihasilkan dapat dilihat pada Gambar 2. 

                                

   

 

 

Gambar 2. Karakter video Animasi 2D Etika Penggunaan Lift 

 

PENGEMBANGAN 

Tahapan pengembangan pada penelitian ini terdiri dari pembuatan video animasi (tracing dan 

coloring, animating, editing dan backsound), pengujian alpha, revisi pengujian alpha, dan pengujian 

beta. 

Pembuatan Video Animasi 2D 

Setelah semua desain sketsa sudah selesai untuk pembuatan video animasi 2D, tahap selanjutnya 

merupakan proses tracing dan pemberian warna pada desain sketsa yang sudah dibuat sebelumnya ke 

dalam bentuk desain vektor, perancangan desain vektor dibuat lebih rapi dan lebih detail dari gambar 

acuannya. Tracing dan coloring menggunakan software adobe illustrator. Setelah pembuatan desain 
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vektor selesai, desain tersebut di gunakan sebagai bahan untuk pembuatan animasi 2D, untuk pergerakan 

kamera dan pergerakan objek sesuai dengan kebutuhan. Proses pembuatan animasi menggunakan 

software adobe after effects. Setelah tahap pembuatan animasi selesai akan dilakukan editing, 

merupakan proses memasukan dan menata video animasi yang sudah dibuat sebelumnya. Editing 

dilakukan dengan menggunakan software adobe premiere. Produk yang dihasilkan adalah video animasi 

2D  yang berjudul animasi 2D etika penggunaan lift dengan 19 panel storyboard yang memiliki durasi 

4 menit 1 detik dalam format mp4.  

 

   

  

Gambar 3. Desain Storyboard 

 

Pengujian Alpha 

Uji alpha merupakan uji internal formal, uji ini untuk mengidentifikasi dan mengeliminasi 

permasalahan desain pada produk dan kesesuaian dengan tujuan penelitian. Tahapan uji alpha terbagi 

dalam dua bagian yaitu, uji validasi ahli media dan uji validasi ahli materi. Uji ahli media adalah proses 

menilai kelayakan desain grafis di dalam video animasi yang telah dibuat. Ahli media yang menguji 

produk ini adalah 3 orang dosen dan tenaga pengajar pada Program Studi Multimedia dan Jaringan.  

Berdasarkan hasil kuesioner ahli media ini, dapat diketahui bahwa kualitas video animasi 2D sudah 

sangat baik dan layak untuk dipublikasikan. Namun, terdapat beberapa saran dari ahli media yaitu 

penambahan logo Politeknik Negeri Batam dan effect transisi pada setiap scene. Saran ini yang akan 

dikerjakan pada tahapan revisi pengujian alpha. 
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Uji ahli materi adalah proses menilai kelayakan konten yang terdapat pada video animasi 2D etika 

penggunaan lift terkait 16 etika penggunaan lift. Ahli materi yang menguji produk ini adalah 3 orang 

manajemen Politeknik Negeri Batam. Hasil kuesioner ahli materi ini, menunjukkan bahwa konten video 

animasi 2D etika penggunaan lift sudah sesuai dan layak untuk digunakan dalam penyampaian 

informasi. Jadi pada pengujian alhi materi tidak ada perubahan materi sehingga tidak ada revisi yang 

dilakukan.  

 

Pengujian Beta 

Uji beta merupakan uji yang sepenuhnya dilakukan mahasiswa, data yang diperoleh dari hasil uji 

beta digunakan untuk perbaikan akhir produk sebelum dipublikasikan. Uji beta dilakukan 4 mahasiswa 

untuk mewakili setiap jurusan di Politeknik Negeri Batam.  

Berdasarkan hasil kuesioner 4 mahasiswa menunjukkan bahwa kualitas video animasi 2D etika 

penggunaan lift sangat baik dan layak untuk digunakan dalam penyampaian informasi. Namun 

berdasarkan saran yang diberikan, durasi dapat lebih di percepat sehingga video dapat lebih efisien 

dalam penyampaian informasinya. 

 

ANALISIS 

Setelah tahapa perancanaan, desain dan pengembangan selesai dilakukan, maka langkah 

selanjutnya tahapan analisis. Analisis yang dilakukan pada penelitian ini ada dua, yaitu analisis flat 

desain yang terdiri dari aspek ilustrasi, tipografi, warna dan tata letak, selajutnya analisis kedua yaitu 

analisis  terhadap pengetahuan mahasiswa Politeknik Negeri Batam tentang etika penggunaan lift. 

Analisis Flat Design 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan penerapan elemen flat design pada 

animasi 2D yang dibuat yang terdiri dari aspek ilustrasi, tipografi, warna dan tata letak. Menggunakan 

kuesioner kepada 3 orang dosen dan tenaga pengajar di Politeknik Negeri Batam, diketahui hasilnya 

bahwa secara keseluruhan sebesar 84,14%, yang artinya elemen flat design telah diterapkan dengan 

sangat baik.  Sedangkan nilai tiap aspeknya, 89,95% untuk aspek ilustrasi,  80% untuk aspek tipografi, 

86,65% untuk aspek warna, dan 79,95% untuk aspek tata letak.  
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Analisis Peningkatan Pengetahuan Mahasiswa 

Analisis ini bertujuan untuk mengetahui peningkatan pengetahuan mahasiswa terhadap etika 

penggunaan lift di Politeknik Negeri Batam, dengan menggunakan soal Pre-Test dan Post-Test kepada 

30 mahasiswa di Politeknik Negeri Batam. Soal pre-test dan post-test nya berisi soal yang sama, yaitu 

16 soal tentang etika penggunaan lift di Politeknik Negeri Batam. 30 mahasiswa yang dijadikan 

responden tersebut dikumpulkan lalu diberikan soal pre-test. Setelah menjawab soal pre-test, diputarkan 

video animasi 2D etika penggunaan lift kepada mereka. Kemudian, setelah selesai menonton, 

mahasiswa diberikan soal post-test, yang mana soal ini persis sama dengan soal pre-test.  

Rata-rata hasil dari jawaban pre-testnya adalah 48,13, sedangkan hasil dari jawaban post-testnya 

adalah 88,54. Hasil ini masih secara deskriptif, sehingga dilanjutkan dengan pengujian uji t  untuk 

mengetahui apakah peningkatan pengetahuan ini meningkat secara signifikan. Menggunakan taraf nyata 

1%, didapatkan nilai t hitungnya sebesar 7,38, yang mana ini jauh lebih besar dari nilai t tabelnya 2,46. 

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pengetahuan mahasiswa meningkat secara signifikan setelah 

menonton video animasi 2D etika penggunaan lift.  

 

SIMPULAN 

Hasil penelitian ini adalah produk multimedia berupa video animasi 2D untuk penyampain 

informasi etika penggunaan lift yang telah berhasil dibuat dengan durasi 4 menit 1 detik. Telah dilakukan 

pengujian alpha dan beta, yang mana pengujian alpha dilakukan oleh ahli media dan ahli materi dengan 

hasil bahwa video animasi 2D yang sudah dibuat layak untuk dipublikasikan sedangkan untuk pengujian 

beta dilakukan oleh mahasiswa sebagai tolak ukur tentang video animasi 2D etika penggunaan lift layak 

untuk digunakan dalam penyampaian informasi. Kualitas video dari aspek flat design yang diterapkan 

pada video animasi 2D etika penggunaan lift adalah 84.13%, dimana ini termasuk kategori sangat baik. 

Pengetahuan mahasiswa sebelum dan sesudah menonton video animasi 2D etika penggunaan lift 

meningkat secara signifikan, dari 48.13 sebelum menonton, menjadi 88.54 sesudah menonton video. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa video animasi ini sangat efektif digunakan dalam penyampain 

infromasi tentang etika penggunaan lift di Politeknik Negeri Batam.  
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Abstract 

 

The climate, geology and topography of Indonesia caused many landslides, especially around the road lane that 

caused many losses on various sides. For decision making in the case of landslide disaster mitigation, it is necessary 

to provide maps of landslide vulnerability. The purpose of this study is to create a landslide risk mapping model 

of the area under review, using a multi-criteria decision analysis method based on a geographic information system. 

The sequence of steps in the modeling of landslide hazard mapping is: 1) determination of criteria, 2) data 

collection, 3) factors standardization, 4) creating the basic maps, 5) criteria weighting, 6) creating the factor maps, 

7) maps overlaying, 8) results and discussion, 9) conclusions and suggestions. The final results is a landslide 

susceptibility map that shows the distribution of areas with different levels of landslide vulnerability. 

  

Keywords: multy criteria, landslide vulnerability, geographic information system 

 

Abstrak 

 

Keadaan iklim, geologi serta topografi Indonesia menyebabkan banyak terjadi tanah longsor, khususnya di sekitar 

jalur jalan raya yang menyebabkan banyak kerugian dalam berbagai sisi. Untuk pengambilan keputusan dalam hal 

mitigasi bencana tanah longsor, perlu disediakan peta-peta kerawanan longsor. Tujuan penelitian ini adalah 

membuat model pemetaan resiko longsor dari wilayah yang ditinjau, menggunakan metode analisis keputusan 

multi kriteria berbasis sistim informasi geografis. Adapun urutan langkah dalam pemodelan pemetaan kerawanan 

longsor tersebut adalah: 1) Penetapan kriteria, 2) pengumpulan data, 3) standardisasi faktor, 4) pembuatan peta-

peta dasar, 5) pembobotan kriteria, 6) pembuatan peta-peta faktor, 7) penggabungan peta-peta faktor, 8) hasil dan 

pembahasan, 9) kesimpulan dan saran.  Hasil akhir adalah sebuah peta resiko longsor yang menunjukkan 

penyebaran daerah dengan tingkat kerawanan longsor yang berbeda-beda.  

 

Kata Kunci: multi kriteria, kerawanan longsor, sistem informasi geografis 
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PENDAHULUAN 

Akhir-akhir ini semakin sering diberitakan melalui berbagai media kejadian longsor di berbagai 

tempat di Indonesia, yang mengakibatkan kerugian harta benda dan juga nyawa manusia. Menurut para 

ahli, seringnya terjadi longsor karena faktor-faktor topografi, morfologi dan tingginya curah hujan di 

sebagian besar wilayah Indonesia (Wang et al., 2007; Dwikorita, 2005; Nugroho dkk., 2009). 

Tersedianya peta-peta wilayah dengan tema resiko longsor akan sangat membantu para 

pengambil keputusan dalam program mitigasi bencana longsor. Metode-metode yang praktis dan akurat 

untuk membuat peta kerawanan longsor perlu dikembangkan dan diperkenalkan kepada pihak-pihak 

yang bersangkutan. 

Aplikasi Sistem Informasi Geografis (SIG) dalam berbagai bidang sudah sejak lama berkembang, 

khususnya di negara-negara maju, tetapi mungkin belum demikian halnya di Indonesia. SIG telah 

banyak diterapkan bukan saja dalam hal pemilihan lokasi berbagai proyek, tetapi juga dalam bidang 

mitigasi bencana, khususnya bencana tanah longsor. Seiring perkembangnya kinerja computer dan 

teknologi pemetaan maka berkembang jugalah kinerja SIG, sebab SIG mengandalkan program 

computer dan produk geografis (Malczewski & Rinner,  2015).  

Dalam pengambilan keputusan sering dilibatkan berbagai kriteria (multi kriteria) yang sering 

berkonflik antara satu dengan yang lainnya, misalnya dalam mengevaluasi kerawanan longsor 

melibatkan banyak kriteria atau faktor dengan pengaruh/bobot yang berbeda-beda. Analisis keputusan 

multi kriteria dibahas dalam metode EMK (Evaluasi multi Kriteria), yang tidak tersedia dalam metode 

SIG. Apabila kedua metode ini (SIG dan EMK) digabung, maka diharapkan akan menghasilkan sistem 

pendukung keputusan (decision support system atau DSS) yang handal, yang sangat membantu dalam 

proses pengambilan keputusan yang berhubungan dengan masalah spasial seperti program pencegahan 

dan penanganan bencana longsor.   

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, rumusan masalah yang akan dijawab dalam 

penelitian ini adalah: Bagaimana membuat model pemetaan risiko longsor pada daerah studi 

menggunakan metode EMK berbasis SIG (metode EMK-SIG). 

Sehubungan rumusan masalah di atas maka dapat ditetapkan tujuan studi ini sebagai berikut: 

1. Membuat model EMK-SIG untuk pemetaan risiko longsor (PRL) dari wilayah studi; 

2. Membuat peta sebaran resiko longsor (PRL) dari wilayah yang ditinjau berdasarkan model EMK-SIG 

tersebut.  
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METODE PENELITIAN 

Metode penelitian diimplementasikan melalui tahapan seperti ditunjukkan Gambar 1. 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area studi untuk penelitian ini dipilih di sekitar rute jalan raya dari Pokok Sena ke Baling di 

Distrik Kedah, Malaysia. Pemilihan lokasi studi di luar Indonesia ini dilakukan penulis karena alasan 

ketersediaan data yang relatif akurat. 

Berdasarkan studi literatur dan ketersediaan data ditetapkan enam kriteria (faktor) yang 

mempengaruhi tingkat kerawanan longsor dari wilayah tinjauan, khususnya di sekitar ruas jalan yang 

menjadi fokus tinjauan, yaitu: curah hujan, elevasi, jenis tanah, kemiringan tanah, penggunaan tanah, 

dan jarak ke jaringan jalan.  

Gambar 1 Kerangka metode penelitian 
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Sesuai dengan jumlah dan jenis kriteria di atas maka dikumpulkanlah data dalam bentuk peta 

digital dengan format raster yang berasal dari perwakilan Otoritas di Distrik Kedah, Malaysia. Data 

sekunder dalam bentuk peta yang telah dikumpulkan ini sudah dalam jenis peta dasar (basic map) yang 

siap diproses menjadi peta faktor/kriteria. 

Pengolahan dan Analisis data dilakukan terhadap data/peta berdasarkan kriteria kerawanan 

longsor yang ditetapkan, menggunakan perangkat lunak (software) SIG bernama IDRISI versi 17.0 

(Idrisi Selva) (Easman, 2012). 

Evaluasi tingkat kerawanan longsor yang diterapkan dalam penelitian ini menggunakan lima lefel 

kerawanan, yaitu risiko tinggi/high risk (bobot 5), bereriko/risk (bobot 4), sedang/moderate (bobot 3), 

resiko rendah/low risk (bobot 2), dan resiko sangat rendah/very low risk (bobot 1) (Taufik dkk, 2016; 

Rahmad dkk, 2018). 

Untuk melakukan evaluasi multi kriteria, maka masing-masing peta faktor yang terlibat terlebih 

dahulu distandardisasi. Standardisasi ialah memberikan skor pada setiap piksel area studi dari setiap 

peta faktor, sesuai dengan tingkat pemicu kerawanan (resiko) longsor yang dimilikinya, seperti disajikan 

pada Tabel 1. 

 Semakin tinggi curah hujan maka semakin tinggi pula resiko longsor. Sehingga dapat 

distandardkan dengan prinsip: bahwa nilai resiko longsor akan semakin tinggi di lokasi-lokasi di mana 

curah hujan semakin tinggi.  

Elevasi atau ketinggian tanah yang berbeda memiliki tingkat kerawanan longsor yang berbeda. 

Semakin tinggi elevasi tanah semakin tinggi pula tingkat kerawanan longsornya.  

Jenis tanah berpengaruh terhadap kerawanan longsor, misalnya jenis tanah intrusive rock lebih 

mudah longsor dibanding jenis tanah sedimen. Jadi tiap jenis tanah yang berbeda memiliki tingkat 

kerawanan longsor yang berbeda.  

Tabel 1 Standardisasi peta faktor kerawanan longsor 

No. Kriteria (faktor) Atribut Nilai/Bobot 

1 Curah hujan (mm) 0 - 155 1 

156 - 206 2 

207 - 260 3 

2 Elevasi (m) < 60 1 

60 - 80 2 

80 - 100 3 
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100 - 120 4 

> 120 5 

3 Jenis tanah Intrusive rock (1) 5 

Sediment/metamorphic (2) 3 

Unconsolidated deposits (3) 2 

4 Kemiringan tanah < 20 1 

20 - 27 2 

27 - 33 3 

33 - 40 4 

> 40 5 

5 Penggunaan tanah Badan air (1) 2 

Hutan (2) 5 

Lahan padi (3) 2 

Rencana pengembangan (4) 3 

Lahan Pertanian (5) 4 

Budaya air (6) 1 

Sedang pengembangan (7) 3 

6 Jarak ke Jalan < 500 5 

500 - 1000 4 

1000 - 1500 3 

1500 - 2000 2 

> 2000 1 

 

Permukaan tanah yang semakin curam memiliki tingkat kerawanan longsor yang semakin tinggi 

dan sebaliknya.  

Terdapat sejumlah jenis penggunaan tanah pada daerah studi dengan tingkat kerawaan longsor 

yang bervariasi.  

Kriteria (faktor) jarak ke jaringan jalan juga turut dipertimbangkan karena informasi tingkat 

resiko longsor di sekitar jaringan jalan sangat dibutuhkan untuk pengamanan jalur transportasi. 

Setelah proses standardisasi maka peta-peta faktor dibuat dengan mereklasifikasi (re-classifying) 

peta-peta dasar (basic maps).  

Sebelum penggabungan peta-peta faktor terlebih dahulu dilakukan pembobotan faktor, untuk 

mempertimbangkan pengaruh yang berbeda-beda dari setiap faktor yang dilibatkan.  
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Selanjutnya dilakukan penggabungan (overlaying) peta-peta faktor menggunakan metode WLC 

(Weighted Linear Combination) dengan rumus 1, yang menghasilkan sebuah peta indeks kerawanan 

longsor (PIL).  

𝑃𝐼𝐿 = ∑ 𝑤𝑘[𝑃𝑘]
𝑛
𝑘=1            (1) 

Dimana PIL adalah peta indeks kerawanan longsor, wk bobot kombinasi linier faktor ke-k dan Pk 

adalah peta faktor ke-k yang telah disandardisasi dengan skor resiko longsor. Untuk penyederhanaan 

dalam penelitian ini setiap faktor diasumsikan memiliki bobot yang seragam. 

 Setiap piksel PIL memiliki nilai indeks kerawanan longsor Y yang nilainya ditentukan dengan 

rumus 2 (Wumu dan Hariyanto, 2016). 

                       𝑌(𝑖, 𝑗) = ∑ 𝑤𝑘𝑋𝑘
𝑛
𝑘=1 (𝑖, 𝑗), 𝑑𝑖𝑚𝑎𝑛𝑎 ∑ 𝑤𝑘 = 1𝑛

𝑘=1               (2)                                               

Y(i, j) adalah nilai skor kerawanan longsor final dari piksel (i, j) dan Xk (i, j) merupakan skor 

kerawanan longsor piksel (i, j) dari faktor ke-k. 

PIL ini kemudian direklasifikasi untuk menghasilkan sebuah peta resiko kerawanan longsor 

(PRL). Reklasifikasi dilakukan kedalam 5 kategori resiko longsor yaitu 1-6 (resiko sangat rendah), 6-

11 (resiko rendah), 11-16 (resiko sedang), 16-21 (beresiko) dan > 21 (resiko tinggi). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

  Gambar 2 menunjukkan model evaluasi multi kriteria berbasis SIG (EMK-SIG) untuk 

pembuatan peta resiko longsor. Adapun urutan langkah dalam model yang diusulkan ini adalah: 

penetapan kriteria, pengumpulan data/peta kriteria, standardisasi peta kriteria, pembuatan peta dasar 

kriteria, pembobotan kriteria, pembuatan peta kriteria, dan penggabungan peta kriteria. Hasil 

penggabungan peta kriteria adalah sebuah peta indeks kerawanan longsor, yang biasanya direklasifikasi 

untuk mendapatkan hasil akhir berupa sebuah peta resiko longsor. 
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Hasil pengumpulan data berupa enam peta dasar sesuai jumlah dan jenis kriteria evaluasi yang 

ditetapkan. Untuk faktor curah hujan terdapat peta curah hujan yang menyimpan data tinggi curah 

hujan (mm) seluruh wilayah studi (Gambar 3 a). Untuk faktor elevasi tersedia peta DEM (digital 

elevation model) yang memuat elevasi (m) tiap piksel wilayah studi (Gambar 3 b). 

 

    

(a)                                                         (b) 

    

Collecting 

Data: Maps 
Creating Basic 

Maps Determine 

optimum 

Criteria  Standardizatio

n and 

Weighting of 
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the Criteria 

Maps  

Creating 
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Gambar 2: Model EMK-SIG Pemetaan Resiko Longsor 
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(c)                                                     (d) 

 

      

                              (e)                                                        (f) 

 

  

 

Untuk faktor jenis tanah disediakan peta dasar jenis tanah dimana pada area studi terdapat tiga 

jenis tanah, seperti ditunjukkan pada Gambar 3 (c). Peta kemiringan tanah (Gambar 3 (d)) sebenarnya 

merupakan peta yang diturunkan dari peta dasar elevasi tanah (DEM). Peta dasar penggunaan tanah 

(Gambar 3 (e)) disediakan untuk factor jenis tanah dan Gambar 3 (f) memuat data untuk factor jarak ke 

jaringan jalan yang ditinjau. 

 Hasil proses reklasifikasi peta dasar adalah peta-peta faktor, disajikan pada Gambar 4. 

 

 

Gambar 3: Peta-peta dasar: (a) Curah hujan, (b) Elevasi, (c) Jenis tanah, (d) Kemiringan 

tanah, (e) Penggunaan tanah, (f) Jaringan jalan 
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(a)                                                     (b) 

    

  (c)                                                      (d) 

    

                          (e) (f) 

  

  

 

Gambar 4: Peta-peta faktor: (a) Curah hujan, (b) Elevasi, (c) Jenis tanah, (d) Kemiringan 

tanah, (e) Penggunaan tanah, (f) Jaringan jalan 
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Tiap piksel pada setiap peta faktor pada Gambar 4 menyimpan nilai/bobot resiko longsor standard antara 

1 sampai dengan 5, kecuali peta faktor jenis tanah (bobot 2, 3, dan 5) dan peta faktor curah hujan (bobot 

1, 2, dan 3). Hal ini karena daerah studi memiliki curah hujan yang relatif rendah dan jenis tanah yang 

minim (hanya 3 jenis) 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5: Peta indeks resiko longsor (PIL) 

Gambar 6: Peta resiko longsor (PRL) 
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Hasil proses penggabungan peta-peta faktor adalah sebuah peta indeks resiko longsor (PIL) 

seperti disajikan pada Gambar 5. Dan hasil reklasifikasi dari PIL adalah sebuah peta resiko longsor 

(PRL) seperti ditunjukkan pada Gambar 6 

Dari Gambar 6 dapat diamati bahwa sebagian besar wilayah studi memiliki tingkat kerawanan 

longsor 3 (resiko sedang), yang ditunjukkan dengan warna hijau. Wilayah berwarna kuning gading 

(resiko rendah) dan oranye (beresiko) nampak berimbang, sementara wilayah dengan warna ungu 

(resiko tinggi) menduduki luas terendah. 

Jaringan jalan sepanjang kurang lebih 8.8 km (lihat warna ungu di sebelah Timur bagian tengah 

daerah studi) berada pada lokasi dengan tingkat resiko longsor yang tinggi. 

Tabel 2 menyajikan luas (ha) daerah untuk masing-masing tingkat resiko longsor dari daerah 

studi, yang dihitung menggunakan PRL (Gambar 6). Persentase luas wilayah dengan resiko sangat 

rendah 0%, resiko rendah 29.5 %, resiko sedang 36.6 %, beresiko 29.1 % dan resiko tinggi 4.8 %.  

Tabel 2 Luas daerah untuk masing-masing resiko longsor 

Tingkat Resiko Longsor Luas (ha) Persentase 

1 (resiko sangat rendah 0 0 

2 (resiko rendah) 115290.780 29.471 

3 (resiko sedang) 143137.334 36.589 

4 (beresiko) 113858.210 29.104 

5 (resiko tinggi) 18918.303 4.836 

Jumlah: 391204.627 100 

 

SIMPULAN  

Sebuah model EMK-SIG (evaluasi multi kriteria berbasis SIG) untuk pemetaan resiko longsor 

telah dibuat. Model ini dapat digunakan untuk berbagai wilayah dengan ketentuan yang sama. 

Berdasarkan model tersebut telah dihasilkan sebuah PRL (peta resiko longsor) untuk daerah studi di 

sekitar rute jalan raya di distrik Kedah, Malaysia. Tingkat resiko longsor pada daerah studi disimpulkan 
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sebagai berikut: resiko sangat rendah 0 %, resiko rendah 29.5 %, resiko sedang 36.6 %, beresiko 29.1 

%, dan resiko tinggi 4.8 %. 

Pada model EMK-SIG penelitian ini, bobot masing-masing kriteria diasumsikan sama. Untuk 

penelitian selanjutnya disarankan melakukan pembobotan kriteria secara terpisah melibatkan para pakar.  
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Abstract 

 

The Indonesian Soccer Robot Contest (KRSBI) is a national soccer robot contest held annually by the Directorate 

General of Higher Education (Dikti). In the match the robot must be able to recognize the ball and its own net 

position. With two teams facing each other, each team consists of 3 robots. Of the three robots, there are two 

attacking robots, so team communication is needed so that the two attacking robots do not compete with each other 

during the match. Therefore, a communication system was designed between two humanoid robots using the 433 

MHz RF module as a medium for data exchange on two attacking soccer robots. The system is built in the form 

of communication between the two robot soccer. Both robots can communicate in getting the ball, so there is no 

scramble for the ball on a team. What is meant by communicating, if one robot gets a ball then another robot will 

be silent. And if the two soccer robots lose the ball, both of them will help each other find the ball. Ring 

communication both robot without antenna 50 cm, and with antenna more area is 9,5m. 

 

Keywords: Robot, Soccer, Communication, RF 433 MHz. 

 

Abstrak 

 

Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) merupakan kontes robot sepak bola nasional yang diadakan setiap 

tahun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti). Dalam perlombaan robot harus dapat mengenali bola 

dan posisi gawangnya sendiri. Dengan dua tim yang saling berhadapan, masing-masing tim terdiri dari 3 robot. 

Dari ketiga robot tersebut terdapat dua buah robot penyerang, maka diperlukan komunikasi tim agar kedua robot 

penyerang tersebut tidak saling memperebutkan bola saat pertandingan. Oleh karena itu dirancang suatu sistem 

komunikasi antar 2 buah robot humanoid dengan menggunakan modul RF 433 MHz sebagai media pertukaran 

data pada dua robot soccer penyerang. Sistem yang dibangun berupa komunikasi antar kedua robot soccer. Kedua 

buah robot dapat berkomunikasi dalam mendapatkan bola, sehingga tidak terjadi perebutan bola pada satu tim. 

Yang dimaksud dengan berkomunikasi, apabila salah satu robot mendapat bola maka robot lain akan diam. Dan 

apabila kedua buah robot soccer kehilangan bola maka kedua-duanya akan saling membantu mencari bola. Dan 

dapat kemunikasi antar 2 robot saat tanpa antenna hanya berjarak 50 cm, sementara saat menggunakan antenna 

mempunyai jangakauan lebih luas yaitu 9,5m. 

 

Kata kunci : Robot, Soccer, Komunikasi, RF 433 MHz 
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PENDAHULUAN 

Kontes Robot Sepak Bola Indonesia (KRSBI) merupakankontes robot sepak bola nasional yang 

diadakansetiaptahun oleh pemerintahmelaluiDirektoratPenelitian dan PengabdianKepada Masyarakat. 

KRSBI adalahnamabarubagiKontes Robot Cerdas Indonesia (KRCI) Robo Soccer Humanoid League 

(RSHL) tahun 2012. KRSBI (Kontes Robot Sepak Bola Indonesia) juga 

merupakanajangkualifikasinasionaluntukmewakili Indonesia dalamRoboCup yang 

merupakanorganisasiresmi robot sepak bola tingkat dunia sepertiorganisasi FIFA dalamkejuaraan dunia 

sepakbola manusia. 

Sesuai dengan namanya: humanoid league, maka dalam divisi ini setiap tim diharuskan membuat 

robot humanoid, robot mirip manusia dengan tinggi tertentu yang dapat bermain sepakbola seperti pada 

pertandingan sepakbola manusia. Aturan pertandingannya disesuaikan dengan road mapRobocup 

hingga tahun 2050. Untuk rule KRSBI Humanoid tahun 2017 tinggi robot harus berkisar antara 40 

hingga 90 cm, bermain di lapangan rumput sintetis berukuran (6 x 9) meter. Bola yang digunakanadalah 

bola standar FIFA ukuran nomer-1. Pada tahun 2018 ini, tema yang diangkat untuk KRSBI Humanoid 

2018 adalah : “Liga Sepakbola Robot Humanoid menuju tahun 2050” (DirektoratJenderal Pendidikan 

Tinggi, 2018). 

Karena terdapatduabuah robot penyerang, diperlukankomunikasitim agar kedua robot 

tidaksalingmemperebutkan bola saatpertandingan. Pada penelitianinidirancangSistem Komunikasi 

Antar 2 Buah Robot Humanoid, sistem komunikasi ini menggunakan modul RF 433 MHz sebagai media 

pengiriman data antara kedua buah robot. 

TINJAUAN PUSTAKA 

Penelitian Terdahulu 

a) Perancangan Sistem Komunikasi Robot Soccer Barelang 4.3 Berbasis LAN dibuat oleh 

Nur RafiaDija 

Pada Penelitian ini menjelaskan tentang sistem komunikasi robot soccer menggunakan 

jaringan LAN (Local Area Network) dengan protocol User Datagram Protocol (UDP) pada dua 

robot penyerang. 

Jarak antar kedua robot soccer Barelang 4.3 saat melakukan komunikasi pada perlombaan 

adalah 5 meter lalu dalam 11 kali percobaan sistem yang ditandai dengan pengukuran dan satu 

kali gagal, maka dapat dikatakan bahwa tingkat keberhasilan system ini mencapai 91%. 

Kemudian dalam perancangan program komunikasi kedua buah robot perlu ditambahkan 
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program feedback atau balasan yang bertujuan untuk menjaga komunikasi tetap berjalan. 

Sehingga apabila data tidak terkirim maka akan dilakukan pesan pemberitahuan dan data akan 

dikirim ulang (Dija, 2014). 

b) Rancang Bangun Sistem Komunikasi Data Robot Devata A dalam KRSBI 2016 dibuat 

oleh Danieal, Januar Chayadi, Kevin William, Agus Budi Dharmawan 

Pada penelitian ini menjelaskan tentang Teknik komunikasi data yang digunakan dalam 

robot DEVATA A, yaitu teknik komunikasi serialdan komunikasi paralel 6 bit. Berdasarkan 

hasil pengujian yangdilakukan, sistem komunikasi data yang dipilih pada robotDEVATA A 

dapat berfungsi sesuai dengan perintah-perintahyang dihasilkan dari setiap proses yang 

dilakukan (Danieal dkk, 2016). 

Raspberry Pi 

Raspberry Pi adalah sebuah computer papan tunggal (single-board computer) atau SBC 

berukuran kartu kredit. Raspberry Pi telah dilengkapi dengan semua fungsi layaknya sebuah 

computer lengkap, menggunakan SoC (System-on-a-chip) ARM yang dikemas dan diintegrasikan 

diatas PCB. Perangkat ini menggunakan kartu SD untuk booting dan penyimpanan jangka panjang. 

(Rakhman, Candrasyah dan Sutera, 2014). 

 

 

 

 

 

Gambar.1 Logo Raspberry Pi 
(Sumber : https://www.raspberrypi.org ) 

Raspberry Pi 3 

Raspberry Pi 3 merupakangenerasiketigadarikeluarga Raspberry Pi. Raspberry Pi 3 memiliki 

RAM 1GB dan grafis Broadcom VideoCoreIV padafrekuensiclock yang lebihtinggidarisebelumnya 

yang berjalan pada 250MHz. Raspberry Pi 3 menggantikan Raspberry Pi 2 model B pada 

bulanFebruari 2016.KelebihannyadibandingkandenganRaspberry Pi 2 adalah: 

1. A 1.2GHx 64-bit quad-core ARMv8 CPU 

2. 802.11n Wireless LAN 

3. Bluetooth 4.1 

https://www.raspberrypi.org/
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4. Bluetooth Low Energy (BLE) 

Sama sepertiPi 2, Raspberry Pi 3 juga memiliki 4 USB port, 40 pin GPIO, Full HDMI port, 

Port Ethernet, Combined 3.5mm audio jack and composite video, Camera interface (CSI), Display 

interface (DSI), slot kartu Micro SD (Sistemtekan-tarik, berbedadari yang sebelumnyaditekan-

tekan), dan VideoCore IV 3D graphics core. 

Raspberry Pi 3 memiliki faktor bentukidentikdengan Raspberry Pi 2 dan memiliki 

kompatibilitas lengkap dengan Raspberry Pi 1 dan 2. Raspberry Pi 3 juga direkomendasikan untuk 

digunakan bagi mereka yang ingin menggunakan Pi dalam proyek-proyek yang membutuhkan daya 

yang sangat rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 0 TampilanRaspberry Pi 3 Model B 
(Sumber : https://www.raspberrypi.org ) 

Komunikasi Data 

Komunikasi merupakan suatu kata yang dapat diartikan sebagai cara untuk menyampaikan atau 

menyebarluaskan data dan informasi. Komunikasi data adalahbagiandarikomunikasi yang secara khusus 

berkenaan dengan transmisi atau pemindahan data dan informasi diantara komputer-komputer dan 

piranti-piranti yang lain dalam bentuk digital yang dikirim melalui media komunikasi data. Data berarti 

informasi yang disajikan oleh isyarat digital. 

KomponenKomunikasi Data 

Sebuah komunikasi data terdapat data, transmitter, media transmisi, receiver dan tujuan. 

Keterangan untuk masing-masing fungsinya Sebagaimana yang ditunjukkan Error! Reference source 

not found.3 adalah sebagai berikut: 

 

https://www.raspberrypi.org/
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Gambar 2 Diagram blok komunikasi data 

1. Data/ Sumber (Source) 

Merupakan komponen yang bertugas mengirimkan informasi. 

2. Transmitter 

Transmitter berfungsi untuk mengubah data/ informasi yang akan dikirim menjadi bentuk 

yang sesuai dengan media transmisi. 

3. Media Transmisi 

Merupakan jalur transmisi tunggal atau jaringan transmisi kompleks yang menghubungkan 

system sumber dengan system tujuan. Media transmisi dapat disebut pembawa (carrier). 

4. Receiver 

Receiver berfungsi mengubah informasi yang diterima dari pengirim melalui media transmisi. 

5. Tujuan (Destination) 

Merupakan tujuan pengiriman data. 

MetodeTransmisi 

Berdasarkan aliran datanya komunikasi data terbagi menjadi tiga kategori, yaitu sebagai berikut. 

1. Sistem Simplex 

Sistem simplex merupakan salah satu jenis komunikasi data yang mengirimkan pesan hanya 

dalam satu arah. Ilustrasi jenis komunikasi simplex adalah sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

Gambar 3 Komunikasi Simplex 
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2. Sistem Half  duplex 

Pada sistem Duplex  pesan dapat dikirimkan dalam dua arah. Jenis komunikasi half duplex 

terjadi ketika data dapat mengalir dalam dua arah, namun hanya satu arah pada satu waktu. 

Ilustrasinya tampak pada Gambar 5 berikut ini. 

 

 

 

Gambar 4 Komunikasi Half duplex 

3. Sistem Full duplex 

Pada  jenis komunikasi Full duplex, komunikasi dapat terjadi dalam dua arah secara 

bersamaan, karena jalur pengiriman dan penerimaan data berbeda. Ilustrasi jenis komunikasi 

full duplex adalah sebagai berikut TX RX RX TX 

 

 

 

Gambar 5 Komunikasi full duplex 

Radio Frequency 433 MHz 

Radio Frequency atau RF merupakan salah satu bentuk teknologi dari radiasi elektromagnetik 

yang digunakan untuk pengiriman sinyal dengan cara modulasi. Jenis RF yang digunakan untuk 

melakukan pengiriman dan penerimaan data agar dapat digunakan untuk saling tukar menukar informasi 

antar peralatan ialah RF 433 MHz Transmitter untuk pengiriman data dan RF 433 MHz Receiver untuk 

penerimaan data.Gambar6 berikut merupakan modul radio frequency yang digunakan pada sistem, yaitu 

menggunakan Radio Frequency 433 MHz sebagai transmitter dan receiver. 

 

Gambar6 RF 433 MHZ Transmitter dan Receiver 
(Sumber: https://www.jualarduino.com/rf-module-board-433-mhz-dc-5v-transmitter-receiver-2) 
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METODE  PENELITIAN 

Diagram Blok 

Dalam perancangan suatu sistem dibutuhkan suatu diagram blok yang dapat menjelaskan kerja 

sistem secara keseluruhan supaya sistem yang dibuat dapat berfungsi sesuai dengan yang 

diinginkanseperti pada Gambar 8 dan Gambar 9. 

 

Gambar 8 Diagram Blok SistemKomunikasi 

 

Gambar 9 Diagram Blok Pengambilan Data 

Flowchart 

Flowchart adalah gambaran dari bentuk diagram alir. Fungsinya untuk mendeskripsikan urutan 

pelaksanaan proses system dari komunikasi antar 2 robot soccer humanoid, seperti pada Gambar 10 dan 

Gambar 11. 
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Gambar 10 Flowchart pengambilan keputusan pada controller Robot 1 
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Gambar 11 Flowchart pengambilan keputusan pada controller Robot 2 

Rancangan Pengujian 

Pada saat proses komunikasi antar kedua buah robot sedang berlangsung, maka dibutuhkan 

indikator untuk mengetahui apakah perintah yang dikirimkan dari robot pertama telah benar-benar 

diterima oleh robot kedua, Tabel1 merupakan tabel indikator LED untuk mengetahui jenis perintah yang 

dikirimkan. 

Tabel1 Indikator LED 

Perintah Indikator Perintah 

Ambil Bola 
 

Tendang 
 

Jatuh 
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Perancangan Mekanik 

Untuk perancangan desain mekanik dari Robot Soccer Humanoiddapat dilihat pada 

Gambar12.Kedua robot ini di rancangmenggunakanbahanalmunium yang ringan. 

  
 

Gambar 12 Desain Mekanik Robot 1 (kiri) dan Robot 2 (kanan) 

Perancangan Elektronik 

Rangkaian RF433 MhzTransmitter 

Gambar13 merupakan gambar rangkaian dari modul RF 433 Mhz transmitter,  pada rangkaian ini 

dapat dilihat bahwa modul transmitter ini mempunyai 3 pin, pin 1 di hubungkan pada TX raspberry pi 

yaitu pada pin 11, pin 2 di hubungkan dengan sumber tegangan antara 3V hingga 12 V, sedangkan pin 

3 dihubungkan di ground 

 

Gambar 13 Rangkaian modul RF 433 Mhz Transmitter 

Rangkaian RF433 MhzReceiver 

Rangkaian modul RF 433 Mhz dapat dilihat pada Gambar14, pada rangkaian ini dapat dilihat 

bahwa RF 433 Mhz receiver memiliki 4 pin, pin 1 di hubungkan ke sumber 5V, lalu pin 2 di hubungkan 
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ke RX raspberry pi yaitu pada pin 13, sedangkan pin 3 tidak perlu di hubungkan, dan pin 4 dihubungkan 

dengan ground. 

 

Gambar 14 Rangkaian modul RF 433 Mhz Receiver 

PENGUJIAN DAN ANALISA 

Pada bab pengujian dan analisa ini, yang dilakukan adalah pengamatan terhadap kinerja sistem 

yang dibuat. Pada bab ini, dilakukan pengujian sistem yang kemudian hasil pengujiannya akan dianalisa, 

apakah sistem yang telah dibuat telah sesuai dengan perancangan sistem. Dari hasil analisa tersebut akan 

diketahui penyebab kesalahan yang terjadi pada sistem yang dibuat. Adapun hal-hal yang akan diuji 

untuk Sistem Komunikasi Antar 2 Buah Robot Humanoid ini adalah: 

 

PengujianJarak Modul RF433 TanpaAntena dan DenganAntena 

Prosedurpengujian 

Agar proses komunikasi ini dapat berjalan dengan baik dan untuk mengetahui jarak yang 

dapat dijangkau oleh robot dalam berkomunikasi, maka dibutuhkan pengujian jarak pada modul 

komunikasi dengan mengirimkan data melalui transmitter dan diterima kembali oleh receiver. 

Jarak sangat berpengaruh pada komunikasi ini, karena keterbatasan sinyal yang dipancarkan 

oleh modul RF433 Mhz membuat data tidak bias diterima oleh receiver jika jarak terlalu jauh. 

Berikut ini ada beberapa prosedur dalam pengujian jarak modul komunikasi dengan dan tanpa 

antena. 

1. Mengirimkan data melalui transmitter RF433MHz yang sudah terhubung oleh 

raspberry pi. 

2. Mengukur jarak yang dapat dijangkau oleh receiver RF433MHz menggunakan meteran. 
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3. Megulangi prosedur 1 dan 2 dengan mengirimkan nilai data yang berbeda. 

4. Mengulangi prosedur 1,2,3 secara berulang-ulang hingga mendapatkan arak maksimum 

yang dapat dicapai oleh modul komunikasi ini. 

5. Menambahkan antena pada masing-masing modul komunikasi ini untuk memperkuat 

sinyal komunikasi. 

6. Mengulangi prosedur 1 hingga 4 secara berulang-ulang hingga mendapatkan jarak 

maksimum yang dapat dicapai oleh modul komunikasiini. 

 

Hasil dan Analisa  

Pengujian ini menggunakan meteran sebagai pengukur jarak komunikasi antara 

transmitter dan receiver modul RF433MHz. Setelah melakukan pengujian ini maka didapatkan 

data seperti pada Tabel2. 

Tabel 2 Pengujian jarak komunikasi tanpa menggunakan antenna 

Saat melakukan komunikasi tanpa menggunakan antena, jarak maksimum komunikasi antara 

modul komunikasi ini sangat kecil, yaitu50 Cm. 

Untuk memperjauh jarak komunikasi ini, maka di pasangantena monopole pada masing-masing 

modul komunikasi.Setelah melakukan pengujian dengan menggunakan anten amaka didapatkan data 

seperti  pada Tabel3. 

  

No 
Range 

(Cm) 

Send Data 

1 
1

2 
123 1234 

1234

5 

12345

6 
1234567 

1234567

8 

12345678

9 

1. 10 O O O O O O O O e 

2. 20 O O O O O O O O e 

3. 30 O O O O O O O O e 

4. 40 O O O O O O O O e 

5. 50 O O O O O O O O e 

6. 60 X X X X X X X X X 
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Tabel 3 Pengujian jarak komunikasi tanpa menggunakan antena 

No 
Range 

(m) 

Send Data 

1 
1

2 
123 1234 

1234

5 

12345

6 
1234567 

1234567

8 

12345678

9 

1. 1 O O O O O O O O e 

2. 2 O O O O O O O O e 

3. 3 O O O O O O O O e 

4. 4 O O O O O O O O e 

5. 5 O O O O O O O O e 

6. 5,5 O O O O O O O O e 

7. 6 O O O O O O O O e 

8. 6,5 O O O O O O O O e 

9. 7 O O O O O O O O e 

10 7,5 O O O O O O O O e 

11 8 O O O O O O O O e 

12 8,5 O O O O O O O O e 

13 9 O O O O O O O O E 

14 9,5 O O O O O O O O E 

15 10 X X X X X X X X X 
Dengan Menambahkan antena pada masing-masing modul komunikasi, penguatan sinyal dapat 

dilihat dengan penambahan jarak maksimum yang dapat dicapai oleh modul komunikasi ini, yaitu 

dengan jarak maksimum9,5 Meter. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan 

Setelah semua proses pada perancangan, pembuatan, dan pengambilan data pada Sistem 

Komunikasi Antar 2 Buah Robot  Humanoid ini,maka dapat disimpulkan : 

1. Dengan menambah antena pada modul RF 433MHz dapat membuat jangkauan jarak 

komunikasi lebih jauh. 

2. Warna yang dapat dideteksi oleh kamera adalah warna yang memiliki nilai HSV 

diantar upper dan lower. 

3. Lampu indikator adalah representasi dari monitoring data yang sedang diterima oleh 

robot. 

4. Jarak komunikasi RF433MHz tanpa antena maksimum 50cm dan dengan antena 

maksimum adalah 9,5m 
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Saran 

Adapun saran-saran yang disampaikan berdasarkan penelitian ini bahwa masih banyak 

kekurangan-kekurangan yang terdapat pada SistemKomunikasiAntar 2 Buah Robot Humanoid 

iniadalahsebagaiberikut: 

1. Menggunakan sumber tegangan 12 V pada transmitter untuk menambah kualitas 

pemancaran sinyal RF433MHz. 

2. Menambahkanan teenage lombang penuh agar jarak komunikasi semakin lebih jauh. 
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Abstract 

 

 This study discusses the Implementation of the Application of State Property Management based on Government 

Regulation of the Republic of Indonesia Number 27 of 2014 concerning Management of State / Regional Property 

which includes all activities consisting of planning needs and budgeting, procurement, use, utilization, security 

and maintenance, assessment, deletion, transferring, administration, coaching, and supervision and control (Case 

study in Bengkalis State Polytechnic). This study uses a qualitative method, with a post positivism approach. The 

process of collecting data is done through observation, interviews, and document analysis using triangulation 

model techniques. The results showed that there were several activities in the management of State Property whose 

application was not in accordance with Government Regulation No. 27 of 2014 so that there was a need for 

synergy from various related parties so that the management of State Property could run properly and could create 

good corporate governance in the future. 

 

Keywords: Implementation, Application, State Property, Management 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini membahas tentang Implementasi Penerapan Manajemen Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah 

meliputi semua aktivitas yang terdiri dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, 

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, 

pembinaan, serta pengawasan dan pengendalian (Study kasus di Politeknik Negeri Bengkalis). Penelitian ini 

menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan post positivisme. Proses pengumpulan data dilakukan melalui 

observasi, wawancara, dan dokumen Analisis menggunakan teknik model triangulasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat beberapa aktivitas pada pengelolaan Barang Milik Negara yang penerapannya belum 

sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 sehingga diperlukan adanya sinergi dari berbagai pihak 

terkait agar pengelolaan Barang Milik Negara dapat berjalan sesuai dengan baik serta bisa menciptakan good 

corporate governance di masa mendatang. 

 

Kata kunci:  Implementasi, Penerapan, Barang Milik Negara, Pengelolaan. 

PENDAHULUAN 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pada dasarnya merupakan penyatuan peraturan-

peraturan mengenai pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) yang telah ada sebelumnya, mengatur 

hal-hal yang belum tertampung dalam peraturan-peraturan yang ada sebelumnya, dan memberikan 

landasan hukum yang lebih kuat agar tertib administrasi dan tertib pengelolaan BMN/D dimaksud dapat 
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diwujudkan. Oleh karena itu, dengan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 diharapkan 

pengelolaan BMN/D semakin tertib baik dalam hal pengadministrasiannya maupun pengelolaannya, 

sehingga di masa mendatang dapat lebih efektif dan efisien. 

Kementerian Negara maupun Lembaga Negara dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi 

maupun pelayanan kepada masyarakat memerlukan berbagai sarana dan prasarana. Berbagai sarana dan 

prasarana termasuk yang berbentuk Barang milik negara tersebut disediakan melalui mekanisme 

pengadaan barang dan jasa maupun mekanisme lainnya. Pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

diharapkan mampu mengelola barang milik negara seoptimal mungkin sehingga mampu menunjang 

pelaksanaan tugas pemerintah dalam pelayanan masyarakat dengan sebaik-baiknya. Sejalan dengan 

besarnya kuantitas maupun nilai dari barang milik negara yang dimiliki, saat ini banyak sekali 

permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik negara. Permasalahan-

permasalahan tersebut meliputi permasalahan dari sejak tahap perencanaan, pengadaan, penatausahaan, 

pemeliharaan hingga pada tahap penghapusan barang milik negara. Peraturan perundang-undangan yang 

menjadi payung hukum pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) adalah Undang-Undang 

No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang No. 1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara.  

Pengertian Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D) sesuai dengan pasal 1 angka 10 dan 11 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 

APBN/D atau berasal dari perolehan lain yang sah. Selanjutnya dalam pasal 2 ayat (2) PP Nomor 27 

Tahun 2014, menjelaskan tentang pengertian BMN/D yang berasal dari perolehan lain yang sah yang 

dirinci dalam 4 (empat) bagian, yaitu:   

1. Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya;  

2. Diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/ kontrak;  

3. Diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; dan   

4. Diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.   

 Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, diatur pejabat yang melakukan 

pengelolaan barang milik negara/daerah termasuk kewenangannya. Untuk pengelolaan BMN, Menteri 

Keuangan adalah Pengelola Barang, menteri/pimpinan lembaga adalah Pengguna Barang, dan Kepala 

Kantor Satuan Kerja adalah Kuasa Pengguna Barang.  Ruang lingkup pengelolaan BMN/D dalam PP 

Nomor 27 Tahun 2014 adalah meliputi semua aktivitas yang berkaitan dengan BMN/D terdiri dari 

perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan (meliputi sewa, 

pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun guna serah/bangun serah guna, kerjasama 
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pemanfaatan infrastruktur), pengamanan (meliputi administrasi, fisik dan hukum) dan pemeliharaan, 

penilaian, penghapusan, pemindahtanganan (meliputi penjualan, tukar menukar, hibah, dan Penyertaan 

Modal Pemerintah), penatausahaan (meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan), pembinaan, 

serta pengawasan dan pengendalian. Namun demikian, PP Nomor 27 Tahun 2014 adalah mengatur 

mengenai pokokpokok pengelolaan BMN/D. Agar pengelolaan BMN/D tersebut lebih operasional 

tentunya masih diperlukan aturan yang lebih teknis sebagaimana diamanatkan oleh PP dimaksud, baik 

berupa Peraturan Menteri Keuangan (PMK) ataupun berupa peraturan pelaksanaan lainnya. Hal-hal 

yang perlu diatur dalam peraturan pelaksanaan dimaksud antara lain berupa kebijakan mengenai 

penatausahaan (pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan) barang milik negara.  

  Dalam kaitannya dengan pengelolaan Barang milik Negara di lingkungan Politeknik Negeri 

Bengkalis juga merujuk pada ketentuan yang ada di Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 2014 tersebut. 

Dalam hal ini pengelolaan yang dilakukan merupakan suatu urutan kegiatan yang mengolah seluruh 

transaksi Barang Milik Negara (BMN) untuk menghasilkan informasi yang diperlukan sebagai 

pertanggungjawaban atas pengelolaan Barang Milik Negara (BMN). 

 Untuk mengetahui secara pasti berapa jumlah dan Barang Milik Negara (BMN), baik yang ber-

bentuk barang tidak bergerak maupun barang bergerak perlu adanya peningkatan dalam ketatalaksanaan 

dan perangkat penatausahaan Kekayaan Negara. Kekayaan Negara tersebut perlu diadministrasikan 

secara baik karena jumlah maupun jenisnya setiap tahun selalu bertambah. Oleh karena itu pengurusan 

Barang Milik Negara perlu mendapat perhatian dan penertiban yang sungguh-sungguh, sehingga dapat 

diperoleh data yang benar, lengkap dan mutakhir serta dapat dipertanggungjawabkan.  

Salah satu tujuan akuntansi Barang Milik Negara adalah sebagai bahan informasi bagi 

penyelenggaraan manajemen pengurusan barang mulai dari perencanaan dan penentuan kebutuhan 

barang, pengadaan barang, penyimpanan dan pengendalian barang, pemeliharaan barang, pengawasan 

barang, dan penghapusan barang. Pengelolaan sarana dan prasarana ini meliputi perencanaan, 

pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, pemeliharaan, dan penghapusan sarana dan 

prasarana. Untuk perencanaan dan penentuan kebutuhan barang diperlukan data inventaris yang benar, 

lengkap, dan mutakhir sebagai bahan untuk melakukan hitungan secara cermat dan menyeluruh terhadap 

kebutuhan barang yang diperlukan.  

Berdasarkan fenomena yang terjadi di lapangan terkait dengan pengelolaan Barang Milik Negara 

pada Politeknik Negeri Bengkalis berupa proses pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dengan 

ketentuan/tidak menimbulkan kerugian negara, penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan 

pada pengelolaan perlengkapan atau BMN itu sendiri, sebagian besar gedung Politeknik Negeri 
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Bengkalis adalah Milik Pemda Kabupaten Bengkalis yang telah dihibahkan namun untuk dokumen IMB 

masih belum lengkap serta keberadaan as built drawing pada bangunan/gedung juga masih belum ada. 

Masalah lain yang peneliti temui di Politeknik Negeri Bengkalis adalah pencatatan yang tidak 

akurat terkait tidak ditemukan Daftar Barang Ruangan (DBR) pada ruangan, kemudian masih terdapat 

pengadaan berupa barang baik peralatan pendukung maupun meubelair yang belum di berikan label 

Simak BMN serta tidak terdapat juga buku Mutasi barang. Begitu juga halnya dengan fungsi 

pengawasan barang atau sarana dan prasarana.  

Dari beberapa fenomena yang terjadi di Politeknik Negeri Bengkalis menggambarkan bahwa 

pelaksanaan pengawasan terhadap sarana dan prasarana kurang terlaksana dengan baik. Untuk itu 

pengelolaan sarana dan prasarana di Politeknik Negeri Bengkalis perlu ditingkatkan agar dapat 

menunjang pencapaian tujuan organisasi. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka perlu dilakukan penelitian lebih lanjut tentang 

“Bagaimana Implementasi Penerapan Manajemen Barang Milik Negara (BMN) berdasarkan 

Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik 

Negara/Daerah (Study kasus di Politeknik Negeri Bengkalis)”.     

 

LANDASAN TEORI  

Pengertian Barang Milik Negara  

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 pasal 1 ayat 1 Barang Milik Negara 

adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dilaksanakan 

berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai. 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi: Perencanaan Kebutuhan dan penganggaran; 

pengadaan; Penggunaan; Pemanfaatan;  pengamanan dan pemeliharaan; Penilaian; Pemindahtanganan; 

Pemusnahan; Penghapusan; Penatausahaan; dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian.  

Pengelola Barang Milik Negara berwenang dan bertanggung jawab:  

a. Merumuskan kebijakan, mengatur, dan menetapkan pedoman pengelolaan Barang Milik 

Negara; 

b. Meneliti dan menyetujui rencana kebutuhan Barang Milik Negara; menetapkan kebijakan 

pengamanan dan pemeliharaan Barang Milik Daerah; 
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c. Menetapkan status penguasaan dan Penggunaan Barang Milik Negara; 

d. Mengajukan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau 

bangunan yang memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat; 

e. Memberikan keputusan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada 

pada Pengelola Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan; 

f. Memberikan pertimbangan dan meneruskan usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara 

yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden; 

g. Memberikan persetujuan atas usul Pemindahtanganan Barang Milik Negara yang berada 

pada Pengguna Barang yang tidak memerlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

sepanjang dalam batas kewenangan Menteri Keuangan; 

h. Menetapkan Penggunaan, Pemanfaatan, atau Pemindahtanganan Barang Milik Negara 

yang berada pada Pengelola Barang; 

i. Memberikan persetujuan atas usul Pemanfaatan Barang Milik Negara yang berada pada 

Pengguna Barang; 

j. Memberikan persetujuan atas usul Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara; 

k. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik Negara dan 

menghimpun hasil Inventarisasi; 

l. Menyusun laporan Barang Milik Negara; 

m. Melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan Barang Milik 

Negara; dan 

n. Menyusun dan mempersiapkan laporan rekapitulasi Barang Milik Negara/Daerah kepada Presiden, 

jika diperlukan.   

 

Ruang Lingkup Pengelolaan Barang Milik Negara 

Ruang lingkup dalam pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan Pemerintah 

No. 27 tahun 2014 dapat dilihat pada Gambar.1 berikut:  
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Gambar 1. Lingkup Pengelolaan BMN 

Gambar.1 diatas merupakan ruang lingkup pengelolaan BMN sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 tahun 2014 dapat dijelaskan bahwa: 

1. Perencanaan Kebutuhan dan Anggaran  

Perencanaan kebutuhan dan anggaran meliputi:  

a) Kegiatan merumuskan kebutuhan BMN;  

b) Kegiatan tersebut harus ada hubungan dengan tahun yang lalu;  

c) Kebutuhan dijabarkan dalam Usulan Program Tahunan;  

d) Disusun dalam RKA-KL setelah  memperhatikan ketersediaan BMN yang ada;  

e) Berpedoman kepada Standar Barang, Standar Kebutuhan dan Standar Harga yang 

ditetapkan oleh Pengelola; dan  

f) Pengguna menghimpun usul rencana kebutuhan barang dari para KPB. 

2. Pengadaan  

Pengadaan BMN harus memenuhi prinsip-prinsip dalam pengadaan, antara lain:   

a) Efisiensi;  

b) Efektivitas;  

c) Transparan;  

d) Bersaing;  

e) Adil/tak diskriminatif; dan   

f) Akuntabel. 

3. Penggunaan  
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Penggunaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna dalam mengelola dan menata 

usahakan BMN yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi K/L. Ketentuan yang berlaku dalam 

penggunaan adalah sebagai berikut: 

Tanah dan/atau bangunan dan BMN yang memiliki bukti kepemilikan ditetapkan status penggunanya 

oleh Pengelola Barang (kementerian Keuangan);  

a) Tanah dan/atau bangunan dan BMN yang memiliki bukti kepemilikan ditetapkan status 

penggunanya oleh Pengelola Barang (kementerian Keuangan);  

b) Selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai per unit lebih besar dari Rp100 juta,- 

ditetapkan oleh pengelola  barang; c)  selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai ≤ Rp 

100juta,- per unitnya  ditetapkan oleh  pengguna barang;  

c) Pengguna wajib menyerahkan BMN T&B yang tidak digunakan; dan  

d) Pengelola, pengguna dapat mengalihkan BMN ke pengguna lainnya.  

4. Pemanfaatan  

Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN/D yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi kementrian/lembaga/SKPD, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, 

dan BSG/BGS dengan tidak mengubah status kepemilikan. Ketentuan pokok pemanfaatan BMN 

terdiri atas: 

a) Dilakukan terhadap BMN yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi;  

b) Dapat dilakukan terhadap sebagian BMN yang tidak dipergunakan pengguna barang, 

sepanjang menunjang tugas pokok dan fungsi; dan  

c) Tidak mengubah status kepemilikan. 

5. Pengamanan dan Pemeliharaan  

Dalam PP No. 27 tahun 2014 pasal 42 disebutkan bahwa Pengelola, pengguna dan kuasa 

pengguna barang wajib melakukan pengamanan BMN yang berada dalam penguasaannya yang 

meliputi:  

a)  Pengamanan administrasi;  

b)  Pengamanan fisik; dan  

c)  Pengamanan hukum. 

6. Penilaian  
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Penilaian adalah kegiatan yang dilakukan penilai untuk memberikan suatu opini atas BMN pada 

saat tertentu dalam rangka pengelolaan BMN. Penilaian digunakan untuk menyusun neraca 

pemerintah pusat/daerah dengan berpedoman pada standar akuntansi pemerintah (SAP), 

pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN/D. Penilaian BMN dilaksanakan untuk mendapatkan nilai 

wajar, dengan estimasi terendah menggunakan NJOP. Ketentuan yang berlaku dalam penilaian 

adalah:  

a) Penilaian berupa Tanah dan/atau Bangunan dalam  angka pemanfaatan dan pemindah 

tanganan dilakukan oleh tim Internal atau Penilai Independen yang ditetapkan oleh 

Pengelola;  

b) Hasil penilaian untuk Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan oleh Pengelola;  

c) Penilaian selain Tanah dan/atau Bangunan dalam rangka pemanfaatan dan pemindah 

tanganan dilakukan oleh tim Internal dan dapat melibatkan Penilai Independen yang 

ditetapkan oleh Pengelola Barang;  

d) Hasil penilaian selain Tanah dan/atau Bangunan  ditetapkan oleh PB; e) penilaian 

dilaksanakan oleh Kepala Satker mengetahui kondisi dan penetapan nilai barang 

persediaan;  

e) Penetapan nilai barang persediaan disajikan berdasarkan biaya perolehan, dengan cara 

pembelian serta melihat biaya Standar yang diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan  

nilai Wajar diperoleh dengan cara lainnya. 

7. Penghapusan  

Penghapusan berarti menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari 

pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengguna/KPB/pengelola dari tanggung jawab 

administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.  

Tujuan penghapusan adalah membebaskan kuasa pengguna dan/atau pengguna dan/atau 

pengelola barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam 

penguasaannya. 
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8. Pemindahtanganan  

Pemindahtanganan BMN merupakan pengalihan kepemilikan BMN sebagai tindak lanjut dari 

penghapusan, dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan, atau disertakan sebagai modal 

pemerintah. Pemindahtanganan dilakukan dengan cara dijual, dipertukarkan, dihibahkan dan PMP. 

9. Penatausahaan  

Seluruh BMN merupakan objek penatausahaan, yakni semua barang yang dibeli atau diperoleh 

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau berasal dari perolehan lainnya 

yang sah, yang berada dalam penguasaan Kuasa Pengguna Barang/Pengguna Barang dan berada 

dalam pengelolaan Pengelola Barang.  

Penatausahaan BMN meliputi pembukuan, inventarisasi dan pelaporan BMN. Dalam 

penatausahaan BMN ini termasuk didalamnya melaksanakan tugas dan fungsi akuntansi BMN. 

Penatausahaan BMN dalam rangka mewujudkan tertib administrasi termasuk menyusun Laporan 

BMN yang akan digunakan sebagai bahan penyusunan neraca pemerintah pusat. Sedangkan 

penatausahaan BMN dalam rangka mendukung terwujudnya tertib pengelolaan BMN adalah 

menyediakan data agar pelaksanaan pengelolaan BMN dapat dilaksanakan sesuai dengan azas 

fungsional, kapastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian 

nilai. 

10. Pembinaan/Pengawasan/Pengendalian  

Dalam pembinaan, menteri keuangan menetapkan kebijakan umum pengelola BMN/D. Menkeu 

menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan BMN. Menteri dalam negeri 

menetapkan kebijakan teknis dan melakukan pembinaan pengelolaan BMD.   

Selanjutnya dalam hal pengawasan dan pengendalian, PB/KPB melakukan pemantauan dan 

penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, 

dan pengamanan BMN/D. KPB/PB dapat meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan 

audit tindak lanjut pemantaian dan penertiban. Pengelola berwenang untuk melakukan pemantauan 

dan investigasi atas pelaksanaan penggunaan, pemanfaatam, dan pemindahtanganan BMN/D.  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Penerapan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran BMN di Politeknik Negeri 

Bengkalis berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

Sesuai dengan peraturan Menkeu Nomor 150/PMK.06/2014 tentang perencanaan kebutuhan 

Barang Milik Negara merupakan suatu proses kegiatan yang merumuskan rincian kebutuhan BMN 

untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai 

dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang. Dalam hal Rencana Kebutuhan Barang Milik 

Negara (RKBMN) tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan kegiatan untuk periode 

I (satu) tahun anggaran. 

Aktivitas perencanaan kebutuhan di satker Politeknik Negeri Bengkalis berdasarkan hasil 

pengamatan peneliti menunjukkan bahwa semua data dan infomasi terkait aset telah terekam melalui 

sistem komputerisasi yang menggunakan aplikasi khusus. Yaitu dengan menggunakan Sistem Informasi 

Manajemen Akuntansi Keuangan – Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yaitu aplikasi pada Sistem 

Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), berfungsi untuk perekaman data aset tetap dan 

menghasilkan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan/pengendalian BMN. Kegiatan tersebut 

sudah dimulai sejak tahun 2017 yang mana kegiatan ini akan dilaksanakan realisasinya pada tahun 2019, 

artinya kegiatan RKBMN ini dilaksanakan setiap tahun dan untuk pelaksanaan realisasinya dua tahun 

setelah diajukan Usulan RKBMN. Jadi di tahun 2018 dilakukan proses penelaahan dan persetujuan 

secara berjenjang mulai dari tingkat Eselon I selanjutnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) 

dan kemudian Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang merupakan pelaksana fungsional 

Menteri Keuangan selaku pengelola barang dengan memperhatikan Standar Barang dan Standar Ke-

butuhan (SBSK). Jika usulan tersebut disetujui maka pelaksanaan RKBMN tersebut akan direalisasikan 

pada tahun 2019. Adapun kegiatan ini melibatkan sinergi antara BMN, Perencanaan, Keuangan, dan 

juga melibatkan Satuan Pengawas Internal (SPI) yang dalam hal ini bertindak sebagai perpanjangan 

tangan APIP ditingkat SATKER.  

Jadi dapat disimpulkan dari hasil wawancara dan pengamatan secara langsung bahwa 

implementasi penerapan untuk perencanaan kebutuhan dan penganggaran telah sesuai dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 pada Satker Politeknik Negeri Bengkalis sudah dilaksanakan dengan 

baik. 
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Implementasi Penerapan Pengadaan Barang Milik Negara di Politeknik Negeri Bengkalis 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014. 

Pengadaan dalam kegiatan pemerintah dilakukan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat 

yang lebih baik sehingga terciptanya kesejahteraan masyarakat. Tata pemerintahan yang baik (good 

governance) yang salah satunya diwujudkan dengan sistem pengadaan barang/jasa yang efektif dalam 

lingkungan pemerintah. Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

Kementrian/Lembaga dalam hal ini Satker yang dibiayai oleh APBN yang prosesnya dilakukan dari 

mengidentifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil perkerjaan.  

Pada satker Politeknik Negeri Bengkalis untuk pengadaan sudah sepenuhnya dilakukan oleh Unit 

Lembaga Pengadaan (ULP) sesuai keputusan Direktur Nomor: 1490/PL31/KU/2016 tanggal 14 

September 2016  dari pengumuman sampai dengan serah terima barang. Pengadaan yang ada di 

Politeknik Negeri Bengkalis pada pengamatan dilapangan pada dasarnya telah mengacu pada Perpres 

Nomor 16 Tahun 2018, namun terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan proses 

Pengadaan Barang/jasa tersebut diantaranya: 

1. Pengadaan sering sekali dilaksanakan di akhir tahun atau pada triwulan ke 4 (empat) bahkan pada 

awal tahun anggaran berikutnya, sehingga terjadinya keterlambatan dalam hal penginputan data 

Barang ke SIMAK BMN sekaligus pelaporan ke tingkat Eselon 1. Hal ini akan berakibat fatal jika 

pengadaan barang dalam volume yang banyak, sehingga barang akan dicatat dalam jumlah yang 

besar saja (gelondongan). Hal inilah yang mengakibatkan lambat dalam proses pelabelan aset karena 

Operator BMN harus melakukan input ulang, karena kode barang harus dibuat sesuai dengan 

jenisnya masing-masing. 

2. Berdasarkan dari hasil wawancara didapatkan bahwa pengadaan langsung dan lelang sederhana 

seperti pengadaan kendaraan yang seharusnya dilakukan oleh ULP namun hal tersebut dilakukan 

oleh PPK. 

Kondisi tersebut diatas tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018. Sehingga bisa 

diambil kesimpulan bahwa Politeknik Negeri Bengkalis belum sepenuhnya menerapkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sesuai peraturan yang berlaku. 
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Implementasi Penerapan Penggunaan BMN di Politeknik Negeri Bengkalis berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

Berdasarkan keputusan Meteri Keuangan Nomor 61/KM.6/WKN.03/2017 tentang penetapan status 

penggunaan BMN pada Kemenristekdikti dalam hal ini terdapat 5 (lima) jenis BMN yang sudah 

ditetapkan statusnya oleh Menkeu berupa tanah dan/atau bangunan yang pengelolaannya berada pada 

pengguna barang pada satker Politeknik Negeri Bengkalis pada tanggal 12 Oktober 2017. Untuk 

selanjutnya Aset tanah yang masih dalam Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sebesar 

Rp3.705.529.664 dengan luas 8.270 m2 telah dijadikan aset definitif per tanggal buku 1 Oktober 2017 

dan untuk saat ini masih memakai ukuran dari total keseluruhan sertifikat dan SKT dari beberapa 

Pemilik tanah sebelumnya, akan ada kemungkinan data ukur luasan ini akan berubah jika telah 

dilaksanakan proses pengukuran untuk penerbitan sertifikat baru. 

Berikutnya untuk penetapan status penggunaan aset selain aset yang sudah disebutkan diatas akan 

diagendakan pengusulannya di tahun 2019 kepada pengelola barang. 

Kondisi terhadap aset yang belum memiliki status penggunaan tersebut tidak sesuai dengan PMK 

Nomor 246/PMK.06/2014 menyebutkan bahwa: 

1. Pasal 6 (1) Menteri Keuangan selaku pengelola barang memiliki kewenangan dan tanggungjawab: 

(a). Menetapkan status penggunaan BMN; (b). Menetapkan status penggunaan BMN untuk 

dioperasikan oleh pihak lain, (c) dst. 

2. Pasal 8 (1) objek penetapan status penggunaan BMN meliputi seluruh Barang Milik Negara yang 

berada pada pengelolaannya. 

3. Pasal 10 (1) permohonan penetapan status penggunaan BMN di ajukan secara tertulis oleh pengguna 

barang kepada pengelola barang paling lama 6 (enam) bulan sejak BMN diperoleh. 

 

Dari penjelasan diatas dapat di petik kesimpulan bahwa untuk penetapan status BMN di Politeknik 

Negeri Bengkalis belum sepenuh nya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, 

sehingga Pengguna Barang harus secepatnya mengajukan usulan penetapan status penggunaan aset yang 

ada di Politeknik Negeri Bengkalis. 
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Implementasi Penerapan Pemanfaatan BMN di Politeknik Negeri Bengkalis berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

Berdasarkan dokumen sumber yang diperoleh serta hasil wawancara peneliti bahwa pemanfaatan 

aset oleh pihak ketiga pada Politeknik Negeri Bengkalis diatas Tanah di Gedung Utama, Gedung serba 

guna serta gedung C yaitu berupa:  

1. Penempatan mesin ATM BRI diatas Tanah Milik Pemerintah RI Cq. Kemeristekdikti ditas tanah 

seluas 1,90 m x 2,60 m didepan gedung utama, bahwa pemanfaatan dan penempatan mesin ATM 

BRI tersebut sudah diajukan MOU terhadap Bank BRI cabang Bengkalis dengan Politeknik Negeri 

Bengkalis Nomor: 919/PL31/KS/2013 tanggal 20 Agustus 2013.  

2. Berikutnya penempatan Mesin ATM BNI diatas tanah seluas 1,90 m x 2,60 m didepan gedung utama, 

bahwa pemanfaatan dan penempatan mesin ATM BNI tersebut sudah diajukan MOU dengan 

Politeknik Negeri Bengkalis Nomor: 12/2013 tanggal 2 Januari 2013. 

3. Selain itu terdapat juga pemanfaatan tanah dan bangunan dari 3 unit kantin yang berada di lingkungan 

Politeknik Negeri Bengkalis. 

Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.06/2014 tentang tata cara 

pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Negara menjelaskan dalam rangka menyikapi perkembangan 

kondisi dan praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan meningkatkan iklim 

investasi serta melaksanakan ketentuan pasal 41 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. 

Pada pasal 4 tentang prinsip umum menjelaskan bahwa: 

1) Pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak menganggu tugas dan fungsi penyelenggaraan 

pemerintahan Negara. 

2) Pemanfaatan BMN dilakukan dengan memperhatikan kepentingan negara dan kepentingan umum. 

3) Pemanfaatan BMN dilakukan dengan tidak mengubah status kepemilikan BMN. 

4) BMN yang menjadi objek pemanfaatan harus ditetapkan status penggunaanya oleh Pengelola 

Barang/Pengguna Barang. 

5) Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta biaya pelaksanaan yang berkaitan dengan 

pemanfaatan BMN dibebankan pada mitra pemanfaatan. 

6) Penerimaan Negara dari Pemanfaatan BMN merupakan penerimaan negara yang wajib disetorkan 

seluruhnya ke rekening Kas Umum Negara. 

7) BMN yang menjadi objek pemanfaatan dilarang dijaminkan atau digadaikan. 

Pemaparan diatas sudah menunjukkan bahwa Politeknik Negeri Bengkalis telah mengimplemen-

tasikan pemanfaatan BMN sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. 
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Implementasi Penerapan Pengamanan dan Pemeliharaan BMN di Politeknik Negeri Bengkalis 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

Berdasarkan hasil cek fisik ke lapangan terkait pengamanan aset tanah di lingkungan Politeknik 

Negeri Bengkalis, diketahui bahwa aset tanah seluas 122.039,5 M2 yang berlokasi di Kampus Politeknik 

Negeri Bengkalis telah memasang tanda batas bidang tanah terdiri atas: Dinding Beton Tinggi + 2.5 m, 

Beton berukuran diameter 3 inci tinggi + 30 cm, pator kayu ukuran + 2x2x30 cm, namun di luar itu masi 

didapatkan adanya tanda batas bidang Tanah pada tanah yang digunakan untuk rumah dinas dan 

galangan Kapal masih berupa pagar seng, parit dan sungai kecil dimana batas bidang Tanah tersebut 

belum memadai dari sisi pengamanan aset negara, salain itu Politeknik Negeri Bengkalis juga belum 

memasang papan informasi kepemilikan terhadap aset tanah yang belum dimanfaatkan yaitu tanah yang 

digunakan untuk galangan kapal dan bangunan tanah hasil pembelian bulan Desember 2016 yang 

berlokasi di sebelah Gedung Utama (Gedung bagian Utara). 

Kondisi tersebut diatas belum sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 

2014 tentang pengelolaan BMN/D meliputi: 

1. Pasal 42 (1) bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/atau wajib melakukan pengamanan 

Barang Milik Negara/Daerah yang berada dalam penguasaannya. 

2. Pasal 42 (2) bahwa pengamanan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) 

meliputi pengamanan adminstrasi, pengamanan fisik, dan pengamanan hukum. 

Hal tersebut terjadi dikarenakan minimnya anggaran yang dikelola oleh Politeknik Negeri Bengkalis 

dan masih ada kegiatan-kegiatan yang lebih perioritas memerlukan pengalokasian anggaran, diantaranya 

pemenuhan kebutuhan peralatan dan fasilitas kantor, sarana dan prasarana pendukung pembelajaran, 

pengadaan bahan habis pakai untuk praktek mahasiswa, kemutakhiran sistem informasi dan jaringan 

komputer, pengadaan meubelair, dan alat pendukung pembelajaran lainnya serta adanya rencana 

pembebasan lahan dibelakang Gedung A (Gedung Utama) dalam master plan pembangunan gedung 

perkuliahan Politeknik Negeri Bengkalis. 

Akibatnya terbuka peluang atau akses untuk keluar masuk bagi orang-orang yang tidak 

berkepentingan terhadap civitas akademik serta kegiatan kampus, sehingga diperlukan pengamanan 

yang ekstra dari bagian keamanan dengan memperbanyak tenaga security baik di siang hari maupun 

malam hari. 
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Aktivitas pemeliharaan Barang Milik Negara berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 

2014 pasal 46, sebagai berikut: 

1) Pengelola Barang, Pengguna Barang, atau Kuasa Pengguna Barang bertanggung jawab atas 

pemeliharaan BMN/D yang berada di bawah penguasaannya. 

2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Daftar Kebutuhan 

Pemeliharaan Barang. 

3) Biaya Pemeliharaan BMN/D dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. 

Pada satker Politeknik Negeri Bengkalis  Pemeliharaan BMN secara rutin dilaksanakan 

pengusulannya melalui mekanisme RKBMN untuk aset yang nilai perolehannya diatas 100 juta, namun 

untuk kendaraan dinas masih menggunakan anggaran belanja barang pada kegiatan pemeliharaan secara 

rutin. 

 

Implementasi Penerapan Penilaian BMN di Politeknik Negeri Bengkalis berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai atas suatu objek penilain 

berupa Barang Milik Negara pada saat tertentu. Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara peneliti 

bahwa Politeknik Negeri Bengkalis belum sepenuhnya melakukan penilaian (revaluasi) aset. Namun 

pada tahun 2017 tim yang dibentuk oleh pengguna barang telah melaksanakan penilaian terhadap 

sebagian aset yang ada dengan keterbatasan tenaga ahli (penilai) yang merupakan pihak yang 

independen berdasarkan komptensi yang dimiliknya mengukur Gedung/Bangunan. Sehingga hal 

tersebut belum sesuai dengan PMK Nomor 111/PMK.06/2017 tentang tata cara penilaian Barang Milik 

Negara pasal 4 tujuan penilaian, bahwa: 

1) Penilaian Barang Milik Negara dilakukan untuk: 

a. Penyusunan Neraca Pemerintah Pusat; 

b. Pemanfaatan; 

c. Pemindahtanganan; atau 

d. Pelaksanan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan, antara lain 

Surat Berharga Syariah Negara. 

2) Penilaian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk 

mendapatkan Nilai Wajar. 

3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penilaian dalam rangka 

pemanfaatan BMN dalam bentuk sewa dilasanakan untuk mendapatkan Nilai Wajar atas Sewa. 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa untuk aktivitas penilaian Barang Milik Negara di Politeknik Negeri 

Bengkalis belum sepenuhnya menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. 

 

Implementasi Penerapan Penghapusan BMN di Politeknik Negeri Bengkalis berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 83/PMK.06/2016 tentang tata cara 

pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara bahwa dalam mewujudkan 

akuntabilitas pengelolaan BMN pemusnahan dan penghapusan BMN perlu dilaksanakan secara efisien, 

efektif dan akuntabel. Penghapusana adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan 

menerbitkan keputusan dari pejabat berwenang untuk membebaskan pengelola Barang, Pengguna 

Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang 

berada dalam penguasaannya. 

Dari hasil pengamatan dan wawancara peneliti bahwa Politeknik Negeri Bengkalis sampai saat 

ini belum melakukan aktivitas penghapusan pada Aset yang berada pada pengelolaan Politeknik Negeri 

Bengkalis dari awal berdiri sampai sekarang. Sehingga kondisi diatas menjelaskan bahwa Politeknik 

Negeri Bengkalis belum mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 2014. 

 

Implementasi Penerapan Pemindahtanganan BMN di Politeknik Negeri Bengkalis berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

Pemindahtanganan Barang Milik Negara pada Pasal 54 berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 

Tahun 2014 menjelaskan bahwa: 

1) Barang Milik Negara/Daerah yang tidak diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan 

Negara/Daaerah dapat dipindahtangankan. 

2) Pemindahtanganan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

dengan cara: 

a. Penjualan; 

b. Tukar menukar; 

c. Hibah; atau 

d. Penyertaan Modal Pemerintah Pusat/Daerah. 
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Berdasarkan hasil wawancara serta pengamatan peneliti bahwa Politeknik Negeri Bengkalis dari 

awal berdiri sampai sekarang belum pernah melakukan pemindahtanganan terhadap objek Barang 

Milik Negara baik itu Tanah/Bangunan serta selain Tanah/Bangunan. 

 

Implementasi Penerapan Penatausahaan BMN di Politeknik Negeri Bengkalis berdasarkan 

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

Berdasarkan PP 27 tahun 2014 penatausahaan adalah rangkaian kegiatan yang meliputi 

pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan BMN sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-

undangan. 

Kegiatan penatausahaan BMN di Politeknik Negeri Bengkalis berdasarkan hasil pengamatan 

peneliti menunjukkan bahwa semua data dan infomasi terkait aset telah terekam melalui sistem 

komputerisasi yang menggunakan aplikasi khusus. Masing-masing aplikasi tersebut memiliki fungsi 

yang berbeda-beda namun saling terkait dalam sistem pengelolaanya. Aplikasi tersebut antara lain: 

a. Sistem Informasi Manajemen Akuntansi Keuangan – Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) yaitu 

aplikasi pada Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN), berfungsi untuk perekaman data 

aset tetap dan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam pengelolaan/pengendalian BMN. 

b. Persediaan yaitu aplikasi yang berfungsi sebagai perekaman data aset lancar/barang persediaan dan 

menghasilkan infomasi yang diperlukan dalam pengelolaan/pengendalian barang persediaan. 

c. Sistem Informasi Manajemen Tanah Pemerintah (SIMANTAP) yaitu aplikasi yang berfungsi untuk 

perekaman data aset tanah pemerintah dan menghasilkan informasi yang diperlukan dalam 

pengelolaan/pengendalian aset tanah pemerintah. 

d. Sistem informasi Manajemen Aset Negara (SIMAN) yaitu aplikasi yang digunakan untuk 

mendukung proses pengelolaan BMN yang meliputi perencanaan, penggunaan, pemanfaatan, 

pemeliharaan, penatausahaan, penghapusan dan pemindahtanganan aset negara berbasis internet 

yang dapat diakses oleh pengelola dan pengguna barang. 

e. Sistem Akuntansi Berbasis Akrual (SAIBA) yaitu aplikasi keuangan satker yang salah satunya berisi 

tentang nilai total aset yang digunakan untuk pelaporan aset pada Neraca Satker. 

Dalam penggunaan sistem aplikasi, dapat dijelaskan lebih rinci mengenai tahapan perekaman data 

BMN melalui aplikasi SIMAK BMN, secara umum sebagai berikut: 

a. Dokumen sumber berupa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Surat Perintah Membayar 

(SPM) tentang belanja modal. 
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b. Perekaman data pada aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan bentuk perolehan aset seperti pembelian, 

Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), Hibah dan lain-lain. 

c. Khusus untuk aset tanah, gedung, Bangunan dan Kendaraan, dilakukan perekaman data dan 

informasi aset pada Kartu Inventaris Barang (KIB) sesuai dengan jenis asetnya. 

d. Penginputan informasi lokasi penempatan barang. 

e. Pengecekan kesesuaian jenis dan spesifikasi barang pesanan. 

f. Pemberian kode registrasi barang pada aset. 

g. Pendistribusian aset sesuai lokasi penempatan.  

Selanjutnya proses penatausahaan BMN melalui aplikasi persediaan adalah sebagai berikut: 

1. Dokumen sumber berupa nota pembelian barang. 

2. Perekaman data berupa nama-nama barang pembelian dan harga satuan item barang persedian 

masuk. 

3. Penyimpanan barang persediaan masuk pada lembari penyimpanan. 

4. Perekaman barang persediaan keluar setelah adanya surat bon permintaan barang dari masing-masing 

ruangan. 

5. Pendistribusian barang ke masing-masing ruangan sesuai dengan jumlah permintaan barang. 

Selanjutnya inventarisasi aset berupa pencatatan pada Kartu Inventarisasi Barang (KIB) dilakukan 

sesuai jenis barang. Hal ini dimaksudkan karena pada masing-masing jenis barang memiliki formulir 

KIB yang berbeda, seperti: 

a. KIB Tanah, membutuhkan data dan informasi aset diantaranya meliputi: luas tanah, alamat lengkap 

lokasi tanah, tanda batas tanah, dokumen kepemilikan, status penggunaan dan unit pengguna. 

b. KIB Gedung dan Bangunan, membutuhkan data dan informasi aset, meliputi: luas bangunan, jumlah 

lantai, tahun selesai dibangun, letak bangunan, nama unit pengguna dan status penggunaan. 

c. KIB Kendaraan, membutuhkan data dan informasi aset, meliputi: merk dan type kendaraan, daya 

muat, isi silinder, tahun pembutan dan perakitan, bahan bakar, nomor mesin, nomor kerangka, nomor 

BPKB, nomor polisi, nama unit pengguna dan status pengguna. 

d. Untuk jenis aset BMN berupa Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP), tambahan data dan informasi 

aset mengenai rincian kontrak, meliputi: nomor kontrak, nama kontraktor, alamat kontraktor, tanggal 

mulai dan akhir kontrak dan nilai kontraknya. 

Selain itu aktivitas pelaporan BMN adalah serangkaian kegiatan penyusunan dan penyampaian data 

dan informasi yang dilakukan penatausahaan BMN pada pengguna barang/kuasa pengguna barang dan 

pengelola barang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada sakter Politeknik Negeri Bengkalis sudah 

menyajikan laporan BMN secara rutin per semester, waktu pelaporan pada bulan Juli untuk Aset BMN 
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semester 1 dan diawal bulan Januari untuk semester kedua, yang berisi tentang laporan aset BMN yang 

berasal dari hasil print out aplikasi. Proses penyajian pelaporan BMN diawali dengan pencocokan nilai 

aset dalam laporan Neraca dengan cara melakukan pengiriman data berupa file Arsip Data Komputer 

(ADK) dari aplikasi persediaan ke aplikasi SIMAK-BMN, setelah itu file ADK dari aplikasi SIMAK-

BMN dikirimkan lagi ke aplikasi keuangan SAIBA. Pada proses ini, aplikasi secara otomatis akan 

mendeteksi adanya kesamaan dan perbedaan nilai dalam laporan Neraca keuangan dan Neraca barang. 

Apabila ditemukan selisih nilai maka masing-masing operator akan melakukan koreksi secara manual 

mengenai kemungkinan adanya kesalahan dalam penginputan/perekaman data dan informasi awal aset 

BMN. Setelah dipastikan nilai aset pada masing-masing Neraca tidak ada selisih, maka proses 

selanjutnya adalah pengesahan melalui dokumen Berita Acara Rekonsiliasi internal yang ditandatangani 

oleh operator SIMAK-BMN dan Operator SAIBA serta diketahui oleh Kuasa Pengguna Barang yang 

dalam hal ini Direktur Politeknik Negeri Bengkalis. Sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan 

Nomor 181 tahun 2016 tentang penatausahaan Barang Milik Negara, pasal 3 poin c, disebutkan bahwa 

“Pelaporan, yang terdiri atas kegiatan penyusunan dan penyampaian data dan informasi BMN secara 

semesteran dan tahunan”. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, bahwa proses penatausahaan mulai dari pembukuan, inventarisasi 

dan pelaporan BMN di Politeknik Negeri Bengkalis sudah dilakukan input data dengan baik melalui 

sistem aplikasi BMN. Namun pada beberapa aset masih terdapat pencatatan yang dilakukan tanpa 

melengkapi dokumen pendukung berupa keterangan spesifikasi barang serta pelabelan dan inventarisasi 

aset yang belum maksimal. Hal ini mengakibatkan sulitnya dilakukan pendeteksian terhadap aset BMN, 

oleh karena operator BMN selain memiliki tusi sebagai tenaga di sub bagian umum, sekaligus terlibat 

dalam tim teknis dan PPHP. Sehingga pelabelan aset menjadi terkendala dikarenakan kurang nya SDM 

pada pengelola BMN itu sendiri dan hal tersebut harus melibatkan admin BMN di jurusan masing-

masing agar semua pengadaan barang bisa diberikan label. 

 

Implementasi Penerapan Pengawasan dan Pengendalian BMN di Politeknik Negeri Bengkalis 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 

Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014 pasal 92 dilakukan oleh: 

1) Pengguna Barang melakukan pemantauan dan penertiban terhadap penggunaan, pemanfaatan, 

pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan, dan pengamanan Barang Milik Negara/Daerah 

yang berada di dalam penguasaannya. 
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2) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dapat meminta aparat Pengawasan Intern Pemerintah 

untuk melakukan audit tindak lanjut hasil temua dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dan ayat (2). 

3) Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang menindaklanjuti hasil audit sebagaimana dimaksud 

pada ayat (3) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan. 

Untuk aktivitas Pengawasan dan Pengendalian di Politeknik Negeri Bengkalis dari hasil wawancara 

serta pengamatan peneliti bahwa aktivitas tersebut belum terlaksana dengan baik, karena kurang nya 

koordinasi dari berbagai pihak mulai dari level manajemen, bagian perencanaan, Pengelola BMN 

maupun Satuan Pengawas Internl (SPI) sebagai pihak yang melakukan pengawasan internal juga tidak 

ikut terlibat secara langsung terhadap proses pengelolaan BMN. Sehingga Politeknik Negeri Bengkalis 

harus bersinergi untuk meningkatkan pengawasan serta pengendalian Barang Milik Negara agar 

terciptanya pengelolaan Pemerintahan yang baik (good corporate governance) dimasa mendatang.  

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pada pelaksanaannya 

pengelolaan Barang Milik Negara semakin berkembang dan kompleks, serta belum dapat dilaksanakan 

secara optimal karena adanya beberapa permasalahan yang muncul serta adanya praktik pengelolaan 

yang penanganannya belum dapat dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

2014. Begitu juga dengan Implementasi Penerapan manajemen Barang Milik Negara di Politeknik 

Negeri Bengkalis yang meliputi Perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, 

pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, 

penghapusan, penatausahaan, dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian belum dapat dilaksanakan 

secara optimal, hal tersebut dikarenakan minimnya SDM yang memiliki disiplin ilmu akuntansi 

sehingga perlu dilakukan rotasi pengawai untuk menghilangkan kejenuhan, kemudian pembentukan tim 

inventarisasi untuk melakukan pendataan ulang aset seperti pelebelan aset di lingkungan Politeknik 

Negeri Bengkalis. 
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Abstract 

 

This study analyzes the influence of lifestyle and store atmosphere on impulse buying in Batam Ogura, Batam 

City. Data collection is done through a questionnaire to 97 respondents using the purposive sampling method. The 

data analysis method used is quantitative descriptive analysis using validity and reliability testing, classic 

assumption test, t test, F test, coefficient of determination and multiple linear regression analysis. The results of 

data analysis show that lifestyle variables partially have a positive and significant effect on impulse buying, store 

atmosphere variables partially also have a positive and significant influence on impulse buying, and lifestyle and 

store atmosphere variables simultaneously have a positive and significant effect on impulse buying. 

 

Keywords: 

 

Lifestyle, store atmosphere, impulse buying 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini menganalisis pengaruh gaya hidup dan store atmosphere terhadap impulse buying pada Batam Ogura 

Kota Batam. Pengumpulan data dilakukan melalui  kuesioner kepada 97 responden dengan menggunakan metode 

purposive sampling. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan 

menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas, uji asumsi klasik, uji t, uji F, koefisien determinasi dan analisis 

regresi linier berganda. Hasil analisis data menunjukkan bahwa  variabel gaya hidup secara parsial berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap impulse buying, variabel store atmosphere secara parsial  juga memilki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap impulse buying, dan variabel gaya hidup dan store atmosphere secara simultan 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. 

 

Kata kunci: Gaya hidup, store atmosphere dan impulse buying 
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PENDAHULUAN 

Bisnis dagang di Indonesia saat ini terus berkembang dan memiliki persaingan yang sangat tinggi. 

Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya ketertarikan konsumen terhadap belanja. Berbelanja dengan 

mengikuti trend masa kini merupakan hal yang sangat menyenangkan bagi beberapa masyarakat. Maka 

dari itu para pebisnis dituntut untuk memiliki strategi pemasaran yang lebih agar dapat bertahan ditengah 

persaingan usaha saat ini sehingga tujuan perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dapat tercapai 

dengan cepat. Keuntungan para pebisnis dapat diperoleh salah satunya adalah melalui perilaku 

konsumen yang melakukan pembelian secara impulsif.Dimana konsumen yang cenderung impulse 

buying saat mengambil keputusan tanpa berfikir terlebih dahulu karena sebenarnya para konsumen 

membeli berdasarkan keinginan bukan kebutuhan.  Remaja selalu dijadikan target karena mereka 

memiliki sikap yang mudah di pengaruhi karena seiring berkembangnya zaman gaya hidup masyarakat 

terutama pada remaja juga mengalami perubahan dari aktivitas sehari-hari untuk mencari kesenangan 

hidup. 

Gaya hidup seseorang yang selalu mengarahkan kehidupannya pada kesenangan saja dapat 

mempengaruhi terjadinya pembelian impulsif. Salah satunya didalam bisnis dagang yang saat ini 

sedangmengalami kenaikan dalam penjualan adalah di produk oleh-oleh dengan konsep kekinian. 

Kota Batam adalah salah satu Kota yang saat ini terus melakukan perkembangan dari segi 

infrastruktur maupun tata kotanya sehingga para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri tertarik 

untuk datang ke Kota Batam.   Hal tersebut membuat Batam Ogura melihat peluang usaha untuk 

menciptakan produk oleh-oleh kekinian di Kota Batam.Batam Ogura menciptakan hal yang berbeda dari 

usaha lain yang mengahadirkan oleh-oleh khas Melayu. Batam Ogura menghadirkan tema cake Japanese 

sesuai dengan arti nama Ogura yaitu cheese cake Japanese yang dimodifikasi menjadi cita rasa yang 

dapat diterima semua kalangan.Dalam mempermudah konsumen dalam proses pembelian, Batam Ogura 

membuka beberapa cabang outlet yang berada di Nagoya, Panbil Mall, Ruko Plaza Fanindo, Nagoya 

Hill, Batam center dan Tiban center, dan juga Batam Ogura tetap menciptakan konsep toko dengan 

design dan warna yang kekinian.  

Menciptakan store atmosphere dengan konsep modern bertujuan agar  konsumen dapat merasakan 

kenyamanan ketika didalam outlet begitu juga dengan konsumen yang sedang berjalan merasa tertarik 

untuk melakukan pembelian yang impulsif dengan melihat designexterior Batam Ogura. Karena tidak 

hanya dengan kelengkapan barang yang lengkap tetapi suasana toko yang menarik dapat membuat 

konsumen yang berbelanja didalamnya merasa tertarik dan merasakan kenyamanan dan dapat 

memungkinkan konsumen untuk membeli barang-barang yang lain di luar perencanaan.Berdasarkan 
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uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “Analisis Pengaruh 

Gaya Hidup dan Store Atmosphere Terhadap Impulse Buying Pada Batam Ogura Kota Batam”. 

Adapun rumusan masalahpenelitian ini adalahbagaimanakah pengaruh antara gaya hidup terhadap 

impulse buying pada Batam Ogura Kota Batam.Bagaimanakah pengaruh antara store atmosphere 

terhadap impulse buying pada Batam Ogura Kota Batam dan bagaimanakah pengaruh antara gaya hidup 

dan store atmosphere secara bersama-samaterhadap impulse buying pada Batam Ogura Kota 

Batam.Terdapat dua manfaat pada penelitian ini yaitu, manfaatpraktisdimanabagi perusahaan dapat 

menjadi bahan pertimbangan untuk menentukan strategi pemasaran dalam  meningkatkan penjualan atau 

pendapatan melalui impulse buying konsumen.Kemudian manfaat teoritis bagi pembaca dapat menjadi 

referensi dalam pengkajian kasus yang sama serta untuk menambah wawasan pembaca.Manfaat teoritis 

bagi penulis tersendiri untuk  memperoleh tambahan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan 

terkait materi yang diteliti serta sebagai sarana mengembangkan dan menerapkan ilmu yang telah di 

peroleh selama menjalankan kuliah. 

 

METODE PENELITIAN 

Desain penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan analisisdeskriptif 

kuantitatif. Untuk mengukur besarnya pengaruh gaya hidup dan store atmosphere dalam 

tindakan impulse buying pada Batam Ogura.Objek pada penelitian ini adalah para pelanggan 

Batam Ogura di seluruh cabang outlet yang ada di Kota Batam. 

Populasi dan Sampel 

Batam Ogura tidak memilki data jumlah pelanggan secara pasti. Oleh karena itu populasi 

dalam penelitian ini adalah seluruh pelanggan Batam Ogura setiap cabang outlet di Kota Batam 

yang jumlahnya tidak diketahui dan dapat dikatakan kedalam kategori tidak terhingga. 

Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah non probability 

yakni teknik purposive sampling, dimana teknik penentuan sampel berdasarkan kriteria usia ≥ 

17th dan pernah membeli Batam Ogura dengan pertimbangan peneliti bahwa konsumen tersebut 

dapat memberikan tanggapan mengenai gaya hidup, store atmosphere dan impulse buying pada 

Batam Ogura. Jumlah sampel yang diambil dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Lemeshow, hal ini dikarenakan jumlah populasi tidak diketahui atau tidak terhingga. 

Berdasarkan rumus tersebut didapatkan 97 orang sampel pada penelitian ini. Menurut Sugiyono 
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(2017) operasional variabel merupakan penguraian variabel penelitian ke dalam sub variabel, 

dimensi, indikator, dan pengukuran. Variabel dalam penelitian ini adalah gaya hidup (X1), store 

atmosphere (X2) sebagai variable independen serta impulse buying (Y) sebagai variabel 

dependen.  

Teknik Pengumpulan Data 

 Menurut Sujarweni (2014) kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara memberikan seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab. Kuesioner ini 

dimaksudkan untuk memperoleh informasi tertulis yang lebih objektif dari responden mengenai 

pengaruh gaya hidup dan store atmosphere terhadap impulse buying pada Batam Ogura Kota Batam. 

Penelitian ini menggunakan kuesioner/angket yang disusun berdasarkan skala likert dengan 

menggunakan empat kategori jawaban, yaitu : Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Setuju 

(S), dan Sangat Setuju (SS).  

Validitas dan Reliabilitas  

Uji validitas instrumen dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang 

telah dirancang dalam bentuk kuesioner benar-benar dapat menjalankan fungsinya. Dimana hasil r 

hitung kita bandingkan dengan r tabel dengan df = n-2 dan sig 5%. Jika r tabel < r hitung maka dapat 

dikatakan valid.Pada penelitian ini jumlah sampel yaitu 97 dan besarnya df adalah 97 - 2 = 95, dengan 

df = 95 dan α = 0,05 didapat r tabel = 0,195 dengan uji dua arah.Hasil uji validitas yang telah dilakukan 

menggunakan program aplikasi SPSS menunjukkan bahwa signifikansi hasil koefisien seluruh item 

lebih dari r tabel ( > 0,195) dimana sesuai ketentuan dari uji validitas apabila r hitung > r tabel = valid, 

maka dapat disimpulkan bahwa seluruh item yang diuji dalam penelitian ini adalah valid. 

 Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah alat ukur yang dirancang dalam bentuk 

kuesioner dapat diandalkan atau tidak. Suatu alat dapat diandalkan jika alat ukur tersebut digunakan 

berulangkali sehingga akan memberikan hasil yang relatif sama (tidak berbeda jauh). Untuk melihat 

andal tidaknya suatu alat ukur, digunakan pendataan secara statistik, yaitu melalui 30 koefisien 

reliabilitasnya lebih besar dari 0,60 maka secara keseluruhan pernyataan tersebut dapat dinyatakan andal 

(reliabel). 

 Hasil uji reliabilitas dari 97 responden menghasilkan koefisien Cronbach’s Alpha untuk variabel 

Gaya Hidup, Store Atmosphere,dan Impulse Buying lebih besar dari 0,60.Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa kuesioner yang digunakan pada tiap variabel penelitian ini terbukti reliable atau 
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handal dimana hal ini menggambarkan konsistensi jawaban responden. Data didapatkan dari hasil 

perhitungan menggunakan aplikasi SPSS pengolahan data sebagai berikut: 

Tabel 1. Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Reliabilitas 

Koefisien 

Croncbach’s 

Alpha (a) 

Cut Off Alpha 

Cronbach 

Kesimpulan 

Gaya Hidup (X1) 0.817 0.60 Reliabel 

Store Atmosphere 

(X2) 

0.852 0.60 Reliabel 

Impulse Buying 

(Y) 

0.882 0.60 Reliabel 

Sumber : Data olahan SPSS, 2019 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hipotesis 1, Pengaruh Variabel Gaya Hidup (X1) terhadap Impulse Buying (Y) 

Hasil uji hipotesis membuktikan bahwa gaya hidup memiliki pengaruh yang positif dan 

signifikan terhadap impulse buying, dengan hasil uji-t yang didapat sebesar 4,138 dengan nilai sig 

0,000 <α = 0,05. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian terdahulu yang dikemukakan oleh Nato 

(2018) yang menyatakan semakin hedonis gaya hidup seseorang, maka hal tersebut semakin 

mempengaruhi dan menimbulkan perilaku impulse buying. 

2. Hipotesis 2, Pengaruh Variabel Store Atmosphere (X2) terhadap Impulse Buying (Y) 

Pernyataan hipotesis kedua bahwa store atmosphere memiliki pengaruh yang positif dan 

signfikan terhadap impulse buying terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan hasil uji-t sebesar 5,093 

dengan sig, 0,000 <α = 0,05. Dapat disimpulkan bahwa variabel store atmosphere berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap impulse buying. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin bagus strategi 

perusahaan dalam menciptakan store atmosphere yang baik maka konsumen akan merasakan 

nyaman dan akan mendorong konsumen untuk melakukan perilaku impulse buying. Hasil 

penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Sari (2013) yang 
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menunjukkan bahwa store atmosphere berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse 

buying.  

3. Hipotesis 3, Pengaruh Variabel Gaya Hidup dan Store Atmosphere terhadap Impulse 

Buying (Y) 

Pernyataan hipotesisi ketiga bahwa gaya hidup dan store atmosphere  memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap impulse buying terbukti. Hal ini ditunjukkan dengan hasil fhitung 

39,469 >ftabel3,09 dengan sig.0,000 <α = 0,05. Dapat disimpulkan bahwa gaya hidup dan store 

atmosphere berpengaruh positif dan signifikan terhadap impulse buying. 

 

SIMPULAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang pengaruh gaya hidup dan store atmosphere terhadap impulse 

buying, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Variabel gaya hidup memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap impulse 

buying pada Batam Ogura Kota Batam.  

2. Variabel store atmosphere memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap impulse 

buying pada Batam Ogura Kota Batam.  

3. Variabel gaya hidup dan store atmosphere memiliki pengaruh yang positif dan signifikan 

terhadap impulse buying pada Batam Ogura Kota Batam.  

Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan pada penelitian ini 

yaitu, Bagi peneliti selanjutnyadiharapkan dapat menambah variabel penelitian agar penelitian yang 

dilakukan lebih mendapatkan banyak informasi mengenai variabel yang dapat mempengaruhi  impulse 

buying. 
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Abstract 

 

Hydroponics is a subset of hydroculture, which is a method of growing plants without soil by using mineral 

nutrient solutions in water. Water needed in hydroponics is less than the water required in conventional 

cultivation methods. Hydrophonics techniques can produce high quality cultivation products.To fulfill 

thenutritional needs, a rotating system is built based on IoT technology. This tool will be monitored and 

controlled with an Android-based smartphone.This project is carried out in several stages, i.e.: problem 

definition, requirements gathering, hardware and software design, implementation, testing, and overall 

system evaluation. This system has been built with ESP32 microcontroller. Furthermore, this system 

successfully adds nutrients automatically via solenoid valve to the nutrition tank according to the needs of 

the plant, while the rotating motor can be turned on or off via the MQTT platform 

 

Keywords: Hydrophonics, ESP32, Arduino, Microcontroler, Android 

 

Abstrak 

 

Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan 

menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman. Kebutuhan air pada hidroponik lebih sedikit 

daripada kebutuhan air pada budidaya dengan tanah. Dengan teknik hidroponik hasil dari produksi tanaman 

dapat berkualitas tinggi.Untuk memenuhi kebutuhan air ini, dibuat suatu sistem rotasi untuk memenuhi 

kebutuhan nutrisi pada tanaman hidroponik berbasis teknologi IoT. Alat ini nantinya dimonitoring dan 

dikontrol menggunakan platformsmartphone yang berbasis Android.Proyek ini dikerjakan melalui 

beberapa tahapan yaitu: identifikasi permasalahan, analisis kebutuhan, perancangan hardware dan software, 

implementasi, pengujian dan evaluasi sistem secara keseluruhan.Sistem ini telah berhasil dibangun dengan 

mikrokontroller ESP32. Sistem ini berhasil menambahkan nutrisi secara otomatis melalui solenoid valve 

ke bak nutrisi sesuai dengan kebutuhan tanaman, sedangkan motor rotasi dapat dihidupkan atau dimatikan 

melalui platform MQTT 

 

Kata Kunci:Hidroponik, ESP32, Arduino, Mikrokontroler, Android 
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PENDAHULUAN 

Hidroponik adalah budidaya menanam dengan memanfaatkan air tanpa menggunakan tanah dengan 

menekankan pada pemenuhan kebutuhan nutrisi bagi tanaman (Sora, 2018). Teknik bertaman 

hidroponik diharapkan membuahkan hasil dari produksi tanaman dapat berkualitas tinggi.  

Pada dasarnya, manajemen tanam hidroponik ini berfokus pada pengaturan waktu pemberian nutrisi 

serta peremajaan secara bertahap. Jadi, sudah seharusnya untuk melakukan pengaturan pada saat proses 

pemberian nutrisi dan peremajaan di rumah. Namun, yang menjadi masalah adalah perawatan tanaman 

hidroponik tidak selalu sesuai dengan jadwal. Hal ini dikarenakan pemilik tanaman tidak mempunyai 

waktu luang untuk merawatnya apalagi tumbuh dengan kepadatan yang tinggi. Selain itu, pengaturan 

nutrisi juga sering terjadi ketidaksesuaian dengan situasi dan kondisi lingkungan sekitarnya yang 

berakibat kerugian yang cukup besar bagi pemiliknya karena bahan yang diperlukan untuk memberi 

nutrisi pada tanaman hidroponik ini harus terbuang sia-sia. Untuk mengatasi hal ini, diciptakan suatu 

alat untuk mengendalikan nutrisi yang dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun.  

Arduino telah banyak diterapkan dalam berbagai sistem dengan kontrol otomatis (Andrianto dan 

Darmawan, 2015). Telah dibangun beberapa sistem kontrol cerdas pada tanaman hidroponik berbasis 

Arduino. Prayitno, dkk. (2017) mengembangkan sistem penyiram tanaman hidroponik menggunakan 

Arduino Mega yang dilengkapi ethernetshieldsebagai media konektivitas antar perangkatnya. Sistem 

monitoring ini menggunakan aplikasi khusus Android yaitu blynk. Arduino Mega terhubung dengan 

relay untuk mengatur penyalaan pompa penyiram atau sirkulator air. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa proses eksekusi antara pengiriman perintah dengan penyiraman air dan pengiriman data 

lingkungan memerlukan waktu sekitar 1 – 2 menit. 

Sementara itu, Delya, dkk. (2014) mengembangkan sistem pasang surut otomatis yang bekerja untuk 

menghidupkan atau mematikan pompa pemberian nutrisi tanaman hidroponik berdasarkan kadar air 

media tanam dengan mikrokontroler. Hasil penelitian menunjukkan bahwa telah terealisasi rancangan 

sistem hidroponik pasang surut otomatis berdasarkan kadar air media tanam. Kadar air untuk pompa 

hidup berada pada nilai kendali ≤ 34,95% dan pompa mati pada nilai kendali ≥ 69,83%. Uji budidaya 

tanaman cabai pada sistem hiroponik pasang surut otomatis lebih baik dibandingkan dengan sistem 

manual. Hal ini terlihat dari hasil tinggi tanaman dan jumlah daun. 

Ibadarrohman, dkk. (2018) mengembangkan sistem hidroponik dengan mikrokontroler Arduino 

yang terhubung ke internet yang akan mengirim data 4 mengenai kondisi air ke aplikasi smartphone 

Android secara waktu nyata melalui protokol MQTT. Selain itu, dikembangkan sistem kontrol manual 

dan otomatis untuk mengontrol pH, ketinggian air dan nutrisi agar sesuai dengan kondisi yang optimal 
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bagi tumbuhan. Berdasarkan hasil penelitian ini, metode konfigurasi sambungan WiFi yang digunakan 

oleh hidroponik adalah menggunakan komunikasi serial dimanasmartphone perlu dihubungkan terlebih 

dahulu ke nodeMCU agar dapat mengganti SSID dan password yang akan digunakan untuk koneksi ke 

nodeMCU-nya. 

Penelitian ini berusaha menggabungkan keunggulan dari penelitian lain yang telah ada dengan 

merancang sistem rotasi pemberian nurisi pada tanaman hidroponik yang dapat memonitor dan 

mengendalikan rotasi pemberian nutrisi tanaman hidroponik secara otomatis berbasis Android 

menggunakan ESP32 

Sistem ini nantinya berputar menggunakan DC-Motor untuk merotasi tanaman yang akan dibasahi 

dengan air yang dicampurkan dengan nutrisi yang ada di dalam bak nutrisi.Pemberian nutrisi ini 

dikendalikan menggunakan platform smartphone sebagai media pengendali yang terhubung langsung 

dengan ESP32 sebagai modul sekaligus access point dari Wi-Fi yang ditanamkan langsung pada 

mikrokontroler. Alat ini dikendalikan oleh smartphone karena saat ini jumlah pengguna smartphone, 

khususnya yang berbasis Androidsudah semakin pesat dari tahun ke tahun (Safaat, 2012). 

Dalam penelitian ini, konektivitas antara hardware dan software menggunakan ESP32. Sensor yang 

digunakan untuk monitoring berupa Total Dissolved Solids (TDS), temperatur air, temperatur udara dan 

kelembaban.Nutrisi diberikan secara otomatis menggunakan solenoid valve dari hasil pembacaan sensor 

TDS, sedangkan rotasi tanaman dapat dihidupkan atau dimatikan secara jarak jauh melalui protokol 

MQTT. Alat ini hanya dirancang untuk digunakan di dalam ruangan saja.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode pemodelan sekuensial linier yang dapat disebut sebagai metode 

waterfallatau alur hidup klasik (Shalahuddin, 2015). Model ini memiliki alur pendekatan sistem terurut 

dimulai dari analisis, desain, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan (maintanance). Pemodelan 

model air terjun (waterfall) diilustrasikan padaGambar 1. 

1) Analisis 

Analisis atau spesifikasi kebutuhan sistem (requirement) adalah analisis kebutuhan sistem 

yang dibuat dalam bentuk yang dapat dimengerti oleh klien dan staf pengembang. Dalam 

tahap ini klien atau pengguna menjelaskan segala kendala dan tujuan serta mendefenisikan 
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apa yang diinginkan dari sistem. Setelah dokumen spesifikasi disetujui maka dokumen 

tersebut menjadi kontrak kerja antara klien dan pihak pengembang 

 

Gambar 1. Ilustrasi model waterfall 

2) Desain 

Dalam tahap ini pengembang akan menghasilkan sebuah arsitektur sistem secara 

keseluruhan. Tahapan ini merupakan tahap yang menentukan alur perangkat lunak hingga 

penggunaan algoritma yang detail 

3) Implementasi 

Dimana dalam tahap ini keseluruhan desain diubah menjadi kode-kode program. Kode 

program yang dihasilkan masih berupa modul-modul yang selanjutnya akan diintegrasikan 

menjadi sebuah sistem yang lengkap untuk memastikan bahwa semua kebutuhan perangkat 

lunak sudah terpenuhi 

4) Pengujian 

Tahap ini merupakan tahap verifikasi oleh klien apakah sistem tersebut telah sesuai dengan 

kontrak yang telah disetujui 

5) Pemeliharaan 

Pemeliharaan (maintanance) merupakan tahapan akhir dimana pemeliharaan perlu 

dilakukan termasuk instalasi dan proses perbaikan sesuai kontrak 

Analisis 

Pemeliharaan 

Pengujian 

Implementasi 

Desain 
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Dalam penelitian ini, sistem dibangun menggunakan ESP32 sebagai mikrokontrolernya. Seluruh 

rangkaian sensor, komponen mekanik dan komponen lainnya terpusat ke mikrokontroler dirancang 

rangkaiannya pada blok diagram Gambar 2. 

ESP-32

Power supply

Motor

Solenoid valve

Relay

I2C 

Module

DS18B20

TDSOLED 

SSD 1306

Button

DHT

Speed 

control

 

Gambar 2.Blok diagram sistem perangkat keras 

Alur kerja sistem ini digambarkan menggunakan diagram alir (flowchart) seperti pada 

Gambar 3 
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Start

End

Membaca 

nilai sensor

Hidupkan 

motor

Sukses ?

Tidak

Ya

Nutrisi 

tercukupi ?

Ya

Nyalakan solenoid valveTidak

Tampilkan 

di device

Publish data di 

IoT server

 

Gambar 2.Flowchart alur kerja sistem 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan perancangan rangkaian elektronik pada Gambar 1,dilakukan implementasi perangkat 

keras yang dirangkat seperti pada Gambar 3 dan Gambar 4. 
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ESP-32

Relay

Power Supply

DHT22

Module I2C

Push button

 

Gambar 3.Rangkaian sistem rotasi tanaman hidroponik (tampak dalam) 

Terdapat sebuah kotak yang di dalamnya berisi power supply, relay, modul I2C dan ESP32 yang 

merupakan komponen inti untuk menjalankan sistem. Selain itu, terdapat lubang di bagian samping 

sebagai slot USB yang berguna untuk memberi suplai listrik ke mikrokontrolernya (Gambar 3). Terdapat 

sebuah bak nutrisi yang terdapat sensor TDS dan sensor DS18B20 untuk melakukan pengukuran suhu 

air dan TDS nutrisi dalam larutan. Selain itu, terdapat sensor DHT yang digunakan untuk mengukur 

suhu dan kelembaban udara di sekitar lingkungan (Gambar 4) 

Motor DC

Speed controller

Push button

OLED SSD 1306

Solenoid valve  

Gambar 4.Rangkaian sistem rotasi tanaman hidroponik (tampak samping) 

Tanaman yang akan dijadikan bahan ujicoba adalah tanaman selada dengan kebutuhan TDS berkisar 

antara 560 – 840 ppm. Dengan menggunakan metode yang terdapat pada protokol MQTT, yaitu publish 

dan subscribe, maka hasil yang diperoleh dari pembacaan sensor-sensor yang terhubung ke sistem 

adalah seperti pada Gambar 5. 
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(a) bagian 1 (b) bagian 2 

Gambar 5. Hasil implementasi perangkat lunak di Adafruit MQTT(bagian 1) 

Gambar 5(a) menunjukkan bahwa, hasil pembacaan sensor suhu udara di lingkungan sekitar sistem 

menunjukkan angka 25,7°C dan suhu air pada bak nutrisi menunjukkan angka 23,75°C. Selain itu, motor 

untuk menjalankan sistem dalam keadaan menyala. Sedangkan Gambar 5(b) menunjukkan bahwa hasil 

pembacaan sensor kelembaban di sekitar sistem menunjukkan angka 88,6 %.Terlihat bahwa nilai kadar 

nutrisi tanaman pada saat itu berada pada nilai 1003 ppm, sehingga terdapat kondisi jika nilai nutrisi 

berada pada angka 560 – 840 ppm, maka solenoid valve tidak menyala. Sedangkan itu, jika nilai nutrisi 

tidak berada pada angka 560 – 840 ppm, maka solenoid valve menyala sampai nilai nutrisi terpenuhi 

kembali. 

 

SIMPULAN  

Setelah dilakukan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa sistem rotasi tanaman hidroponik 

telah dibangun dengan ESP32 sebagai mikrokontroler, sensor TDS, DHT22, DS18B20 dan display 

OLED1306 untuk monitoring, motor  DC untuk melakukan rotasi tanaman yang kecepatannya diatur 

menggunakan speed controller, solenoid valve sebagai pemberi nutrisi, serta komunikasi data 

menggunakan protokol MQTT. Hal lain yang telah tercapai pada penelitian ini adalah sistem berhasil 

menambahkan nutrisi secara otomatis melalui solenoid valve ke dalam bak nutrisi sesuai dengan 
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kebutuhan tanaman. Selain itu, melalui aplikasi Android, sistem dapat menampilkan data pembacaan 

sensor serta menghidupkan atau mematikan  rotasi tanaman. 

Agar sistem ini untuk kedepannya dikembangkan menjadi lebih baik, maka perlu ditambahkan grow 

light untuk proses fotosintesis, mendinginkan air yang tercampur dengan nutrisi menggunakan chiller, 

ataupun mengontrol keseimbangan pH tanaman dengan pH adjuster berdasarkan hasil pembacaan 

sensor pH. Selain itu, dapat pula ditambahkan sistem notifikasi melalui Telegram, SMS, Whatsapp, atau 

aplikasi sejenis lainnya untuk memberitahukan beberapa kondisi penting seperti motor yang berhenti 

atau kurangnya pemberian nutrisi. 
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http://www.pengertianku.net/2018/05/pengertian-hidroponik-manfaatnya-dan-contoh-jenis-tanamannya.html
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Abstract 

 This study is aimed to analyze the influence of Corporate Social Responsibility of financial performance at 

manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange which published the financial statements of 

2014. Independent variables in this study are Corporate Social Responsibility measured by CSRI proxy, the 

dependent variable are the financial performance measured with ROI (Return On Invesmet). This, control variable 

using size. Furthermore, hypothesis this study is get from Corporate Social Responsibility has an effect to financial 

performance. This study uses data in research is from the financial statements of manufacturing companies listed 

on the Indonesia Stock Exchange in 2014. Determination of samples using purposive sampling method obtained 

by 86 companies. The hypothesis in this study was tested by simple regression analysis. The results has showed 

that Corporate Social Responsibility had no effect on financial performance. The conclusion of this study for the 

future should add more independent variables which are Good Corporate Governance (GCG). Furthermore, all the 

result to known whish all the companies that can be influenced the performance financial companies to CSR. 

 

Keywords: Corporate Social Responsibility, financial performance, Return on Invesmet. 

 
Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan 

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang menerbitkan laporan keuangan tahun 

2014. Variabel independen pada penelitian ini yaitu Corporate Social Responsibility yang diukur dengan proksi 

CSRI, variabel dependennya yaitu kinerja keuangan yang diukur dengan ROI (Return On Invesmet). dan variabel 

kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah size. Hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah 

Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Data dalam penelitian diperoleh dari 

laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftra di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2014. Penentuan 

sampel menggunakan metode Purposive Sampling yang diperoleh sebanyak 86 perusahaan. Hipotesis dalam 

penelitian ini diuji dengan analisis regresi sederhana. Hasil analisis menunjukkan bahwa Corporate Social 

Responsibility tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Untuk penelitian selanjutnya sebaiknya menambah 

variabel independen peneltian misalnya Good Corporate Governance (GCG). Sehingga dapat mengatahui 

komponen-komponen apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan selain Corporate Social 

Responsibility. 

 

Kata kunci : Corporate Social Responsibility, kinerja keuangan, Return On Invesmet. 
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PENDAHULUAN 

Pengukuran kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang sangat penting bagi perusahaan, 

karena pengukuran tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun sistem imbalan dalam 

perusahaan, yang dapat mempengaruhi perilaku pengambilan keputusan dalam perusahaan dan 

memberikan informasi yang berguna dalam membuat keputusan yang penting mengenai aset yang 

digunakan untuk membuat keputusan yang menyalurkan kepentingan perusahaan (Zuredah, 2010). 

Penilaian prestasi suatu perusahaan dapat dilihat dari kemampuan perusahaan itu menghasilkan 

laba. Laba perusahaan selain merupakan indikator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi 

para penyandang dananya juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang 

menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang (Rahayu, 2010).  Tanggung jawab sosial 

perusahaan atau yang lebih dikenal dengan Corporate Social Responsibility (CSR) sebenarnya telah 

menjadi perbincangan beberapa dekade lalu, dan kini juga tengah marak ditingkat nasional maupun 

global. Telah banyak perusahaan yang menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility adalah 

penting karena perusahaan tidak hanya memiliki tanggung jawab ekonomis kepada para shareholders 

mengenai bagaimana memperoleh profit yang besar, namun perusahaan juga harus memliki sisi 

tanggung jawab sosial terhadap stakeholders dilingkungan tempat perusahaan beroperasi (Handoko, 

2010). 

Penelitian ini mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh  Chin-Shien Lin, et al. (2015) yang 

meneliti tentang pengaruh corporate social responsibility terhadap kinerja keuangan. Intellectual 

Capital sebagai variabel Mediasi dan jenis industry sebagai variabel Moderasi. Perbedaan penelitian ini 

dengan penelitian sebelumnya terletak pada: Sampel dalam penelitian ini mengambil objek Perusahaan 

manufaktur  yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia, priode penelitian yaitu dari tahun 2014, adanya 

variabel control yaitu ukuran perusahaan (size), tanpa adanya variabel Moderasi yaitu jenis industry dan 

variabel mediasi yaitu Intellectual Capital, pengukuran kinerja keuangan dengan ROI (Return On 

Invesment).  

 

KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 

2.1 Corporate Social Responsibility  

Corporate Social Responsibility merupakan perhatian terhadap atau hubungan antara perusahaan 

global, pemerintahan, dan masyarakat. Secara rinci definisi CSR adalah perhatian tentang hubungan 

antara perusahaan dengan masyarakat sekitar perusahaan itu beroperasi (David, 2008).  corporate Social 
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Responsibility adalah mekanisme bagi suatu perusahaan untuk secara sukarela mengintegrasikan 

perhatian terhadap lingkungan sosial ke dalam operasinya dan interaksinya dengan stakeholder, yang 

melebihi tanggung jawab sosial di bidang hukum (Kurnianto, 2011). 

Corporate social responsibility merupakan komitmen perusahaan atau dunia bisnis untuk 

kontribusi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dengan menitik beratkan pada 

keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Dengan adanya praktik 

corporate social responsibility maka diharapkan nilai perusahaan akan baik dimata masyarakat. 

Perusahaan besar dan memiliki biaya keagenan yang lebih besar tentuakan mengungkapkan informasi 

yang lebih luas hal ini dilakukan untuk mengurangi biaya keagenan yang dikeluarkan (Martina, 2012). 

CSR adalah upaya sungguh – sungguh dari entitas bisnis untuk meminimalkan dampak negatif dan 

memaksimalkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah 

ekonomi, sosial, dan lingkung an agar mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan (Nurdizal, 2011). 

2.2  Teori Stakeholders (Stakeholders Theory ) 

Teori stakeholder menjelaskan bahwa, manajemen organisasi diharapkan untuk melakukan 

aktivitas yang dianggap penting oleh stakeholder mereka dan melaporkan kembali aktivitas-aktivitas 

tersebut pada stakeholder atau semua pihak yang berkepentingan dengan perusahaan. Teori ini 

menyatakan bahwa seluruh stakeholder memiliki hak untuk disediakan informasi tentang bagaimana 

aktivitas organisasi mempengaruhi stakeholder (contohnya melalui sponsorship, inisiatif pengamanan, 

dan lain-lain) bahkan ketika stakeholder memilih untuk tidak menggunakan informasi tersebut dan 

bahkan ketika stakeholder tidak dapat secara langsung memainkan peran yang konstruktif dalam 

kelangsungan hidup organisasi Watts & Zimmerman (1986). 

 

2.3  Teori Legitimasi   

Teori legitimasi sebagai dasar untuk menjelaskan pengungkapan sosial lingkungan Guthrie & 

Parker (1989) menjelaskan bahwa teori legitimasi sangat bermanfaat dalam menganalisis perilaku 

organisasi. Karena legitimasi adalah hal yang penting bagi organisasi, batasan- batasan yang ditekankan 

oleh norma, nilai sosial, dan reaksi terhadap batasan tersebut mendorong pentingnya analisis perilaku 

organisasi dengan memperhatikan lingkungan. 

Landasan teori legitimasi adalah kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat 

dimana perusahaan beroperasi dan menggunakan sumber ekonomi. Ghozali & Chariri (2007) 

mengatakan bahwa kegiatan perusahaan dapat menimbulkan dampak sosial dan lingkungan, sehingga 
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pengungkapan sosial dan lingkungan adalah suatu alat manajerial yang dipergunakan untuk menghindari 

konflik sosial dan lingkungan. 

 

2.4  Pengembangan Hipotesis 

2.4.1   Pengungkapan Corporate Socaial Responsibility dan kinerja  keuangan 

perusahaan  

Corporate Social Responsibility dilakukan karena keberadaan perusahaan di tengah lingkungan 

yang dapat berpengaruh secara langsung maupun tidak terhadap lingkungan eksternalnya. Eksistensi 

perusahaan dapat mengubah masyarakat, baik ke arah positif maupun negatif. CSR adalah klaim agar 

perusahaan tidak hanya beroperasi untuk kepentingan para pemegang saham (shareholder), tapi juga 

terhadap pihak stake holders. 

Penelitian Safitri (2012) mengatakan bahwa tujuan bisnis saat ini tidak hanya mengacu pada 

laba perusahaan (profit), tetapi juga kesejahteraan masyarakat serta kelestarian lingkungan. 

Pengungkapan CSR dalam teori legitimasi dapat dijadikan sebagai suatu alat manajerial yang digunakan 

perusahaan untuk menghindari konflik sosial dan lingkungan (Ghozali dan Chariri, 2007). Penelitian 

Khitam (2014) menemukan bahwa Corporate Socaial Responsibility berpengaruh positif terhadap 

kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut, penulis berargumen bahwa Corporate 

Socaial Responsibility berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. maka hipotesis yang dapat 

dirumuskan sebagi berikut: 

H1 :  Corporate Social Responsibility berpengaruh terhadap kinerja keuangan 

2.5  Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan hipotesis di atas berikut adalah kerangka pemikiran yang di bentuk dalam 

penelitian ini, 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar1. Kerangka Pemikiran 
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METODE PENELITIAN 

3.1 Data dan Sampel  

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa laporan 

keuangan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2014. Jumlah sampel 

perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2014 adalah sebanyak 131 perusahaan. 

Teknik penerapan jumlah sampel dalam penelitian ini adalah mengikuti kriteria dari Perposive 

Sampling. Adapun     kriteria-kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini adalah : pertama, 

Perusahaan  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2014. Kedua, perusahaan yang 

menerbitkan annual report. Ketiga, perusahaan yang mencantumkan laporan tanggung jawab 

sosial dalam annual report. Keempat perusahaan yang memiliki data lengkap terkait variabel-

variabel yang digunakan dalam penelitian dan kelima  Laporan keuangan harus dalam mata 

uang rupiah. 

 

3.2 Variabel penelitian dan pengukurannya 

3.2.1. Variabel Dependen 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan.  yang 

diukur dengan menggunakan Return on Invesment  (ROI). Dengan rumus sebagai sebagai 

berikut : 

 

 

 

Sumber: http://caraharian.com (2017) 

3.2.2. Variabel Independen 

Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Corporate Social 

Responsibility. Dengan rumus sebagai berikut : 

 

 

 

Sumber: Priyanka (2013) 
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3.2.3. Variabel Kontrol 

Variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan (size), 

yaitu jumlah total aset yang kemudian di log natural (Pramesti, 2012.  

3.3 Teknik Analisis Data 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan ststistik deskriptif dan pengujian hipotesis. 

Pengujian statistik dilakukan dengan  menggunakan bantuan program SPSS 17. 

3.4 Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai 

rata-rata, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Statisyik deksriptif dimaksudkan untuk 

memberikan gambaran mengenai distribusi dan prilaku data sampel tersebut.  

 

 

3.5 Pengujian Hipotesis 

Untuk pengujian hipotesis, penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana. 

Adapun persamaan regresi adalah : 

Pengujian hipotesis 1 (H1) menggunakan model penelitian : 

KU = β0 + β1CSR + β2SZ + E. . . . . . .(H1) 

Keterangan : 

KU  = Kinerja Keuangan 

β0   = Konstanta 

CSR  = Corporate Social Responsibility 

sz = size 

E  = Error term 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 86 perusahaan manufaktur yang 

tercatat di bursa efek Indonesia tahun 2014. 
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Tabel 1 Jumlah Sampel 

 

Setelah dilakukan seleksi atas populasi untuk menentukan sampel akhir berdasarkan kriteria yang 

telah ditentukan, maka diperolah 86 perusahaan manufaktur sebagai sampel dengan menggunakan 

metode purposive sampling. 

4.1. Statistik Deskriptif 

Pada tabel statistik deskriptif  diketahui statistik dekriptif untuk variabel independen dan 

variabel dependen. Berdasarkan table 2 diketahui jumlah data yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 86 perusahaan. Variabel independen pada penetian ini adalah Corporate Social 

Responsibility yang diperoleh dari jumlah item yang diungkapkan perusahaan dibagi dengan 

jumlah item yang di harapkan di ungkapkan oleh perusahaan (79 indikator). dengan nilai rata-

rata 0.5467, artinya adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan sebesar 64%. 

Standar deviasi yaitu 0.1779, dengan nilai minimum 0.1772 dan maximum dengan nilai 0.9241. 

Variabel kontrol pada penelitian ini yaitu ukuran perusahaan (size) yang di ukur 

berdasarkan LN (total asset) dapat dijelaskan bahwa ukuran perusahaan tersebut menjelaskan 

tentang besar kecilnya perusahaan, semakin besar ukuran perusahaan maka biaya keagenan 

yang timbul juga semakin besar. untuk nilai rata-rata sebesar 3.6158 dengan standar deviasi 

2.5974, nilai terendah (minimum) sebesar 3.2040 sedangkan nilai tertinggi (maximum) sebesar 

27.4189. 

Variabel Dependen pada penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan yang di ukur 

dengan Return On Invesment (ROI) menunjukkan nilai rata-rata (mean) 0.1694 menunjukkan 

bahwa besarnya pengembalian laba perusahaan pada investor sebesar 16%. Nilai terendah 

(minimum) sebesar -0.2080, sedangkan nilai tertinggi (maximum) sebesar 0.9359. 
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Tabel 2 Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

4.2. Hasil Pengujian Hipotesis 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linear sederhana (Uji 

t) sebelum analisis regresi linear sederhana, telah dilakukan pengujian asumsi klasik yang 

meliputi uji normalitas, dan uji heterokedastisitas. Analisis regresi linear sederhana digunakan 

untuk mengetahui hubungan antara variabel independen dan variabel dependen sesuai hipotesis. 

Uji ini digunakan untuk menguji signifikansi hubungan antara variabel X dan Y, apakah 

variabel CSR (X) benar-benar berpengaruh terhadap kinerja keuangan (Y)  

4.3. Hasil Uji t (Regresi Linear Sederhana)  

Tabel 3 Uji Statistik t 

 

Berdasarkan table uji statistik t dapat dilihat bahwa sig 0.252 > 0.05 maka hipotesis pertama  (H1) 

tidak terdukung. Persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut: KU = 0.071 + 0,143 CSR + 0,006 

Size Pada persamaan diatas diperoleh koefisien konstanta sebesar 0,071 bahwa setiap adanya kenaikan 

satu tingkatan dari variabel independen dengan asumsi lain tetap, maka akan meningkat kinerja 

keuangan sebesar 0,071. Koefisien regresi untuk variabel CSR sebesar 0,143, menunjukan bahwa setiap 

adanya kenaikan satu tingkatan dari variabel CSR dengan asumsi lain tetap, maka akan meningkat 

kinerja keuangan sebesar 0,143. Koefisien regresi untuk variabel kontrol yaitu size sebesar 0,006, 

menunjukan bahwa setiap adanya kenaikan satu tingkatan dari variabel size dengan asumsi lain tetap, 

maka akan meningkat kinerja keuangan sebesar 0,006.  
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Tabel 4 Analisis Data 

 

 

 

 

4.4. Pembahasan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap 

kinerja keuangan.  

4.4.1. Pengaruh Corporate Social Responsibility terhadap kinerja keuangan  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang telah dijelaskan pada tebel analisis data, 

menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara Corporate Social Responsibility (CSR) 

terhadap kinerja keuangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil signifikasinsi menunjukan nilai 

sebesar 0.252 yang berada diatas tingkat kepercayaan 1%, 5% dan 10%. Oleh karena itu dapat 

disimpulkan bahwa hipotesis kesatu (H1) tidak terdukung. Hal ini berarti bahwa Corporate 

Social Responsibility (CSR) tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan 

yang diukur dengan ROI.  

Menurut Hidayansyah dalam Rumengan dkk (2017) mengatakan bahwa kegiatan CSR 

memiliki pengaruh, namun tidak dapat membuat kinerja keuangan menjadi baik. Hal ini 

mengindikasikan kegiatan CSR perusahaan tidak mampu membuat kinerja keuangan 

meningkat baik. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Rumengan dkk (2017) yang juga menyatakan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) 

tidak memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Namun tidak mendukung 

penelitian yang dilakukan oleh Marpaung (2014) yaitu CSR  memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROI. 

 

KESIMPULAN, SARAN DAN  KETERBATASAN  

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh corporate Social Responsibility terhadap kinerja 

keuangan dengan intellectual capital sebagai variabel mediasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah: 
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Corporate Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan 

CSRI dan kinerja keuangan yang diukur dengan ROI.  

 

5.2. Keterbatasan 

Penelitian ini mempunyai keterbatasan baik dalam pengambilan sampel maupun dalam 

pengukuran variabel. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan  sampel yaitu  hanya perusahaan manufaktur. 

b. Sampel penelitian hanya satu tahun yaitu tahun 2014.  

c. Dalam penelitian ini penulis hanya menguji satu variabel independen, sementara masi banyak 

variaebel lain yang bisa digunakan. 

 

5.3. Saran 

Berdasarkan keterbatasan yang terdapat dalam penelitian ini, maka penulis mengusulkan beberapa 

saran untuk penelitian sejenis selanjutnya, yaitu:  

a. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambah jumlah sampel penelitian, tidak hanya perusahaan 

manufaktur, misalnya perusahaan yang bergerak di bisang pertambangan, perbankan dll. 

b. Menambah tahun untuk sampel penelitian 

c. Penelitian selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel-variabel independen lainnya seperti  

Corporate Governance (GCG).  
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Abstract 

 

Quality achievement of human developments is a benchmark of development success. In this case, Human 

Development Index (HDI) is a reference to see the acquisition of human development level. The basic dimension 

of development is a reference in HDI formation. These dimensions consist of long life and healthy, knowledge, 

and proper life. HDI values are obtained by calculating the average of each indicator. Based on the HDI value, 

clustering will be carried out in districts / cities in Indonesia.The average value of each indicator is the basis of 

grouping. However, if there are outlier’s data, the results of the grouping will be affected. Therefore, the concept 

of distance is used in classifying the object which is being analyzed. The concept of distance is one of the cluster 

analyzes on multiple variables. Cluster analysis is aimed to group the objects with similar characteristics that are 

part of the double variable. So, in one group that has been determined the selection criteria there are objects which 

havea high similarity. Grouping method proposed by Fuzzy C Means allows one object to be in one or more groups 

with high homogeneity. This method could give the best resultand robust to outliers. So, the grouping of Regencies 

/ Cities in Indonesia uses Fuzzy C Means based on the variables forming the Human Development Index (HDI). 

 

Keywords:Development,HDI, Cluster Analysis, Fuzzy C-Means, Homogeneity 

 

Abstrak 

 

Pencapaian kualitas pembangunan manusia menjadi tolak ukur dari keberhasilan pembangunan. Dalam hal ini, 

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi referensi untuk melihat perolehan tingkat pembangunan manusia. 

Dimensi dasar pembangunan merupakan acuan dalam pembentukan IPM.Dimensi tersebut terdiri dari umur 

panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Nilai IPM didapatkan dengan menghitung rataan dari 

setiap indikator. Berdasarkan nilai IPM, penggerobolan akan dilakukan pada kabupaten/kota di Indonesia. Nilai 

rataan dari setiap indikator menjadi dasar dalam penggerombolan yang dilakukan. Akan tetapi,  jika ada data 

pencilan maka hasil penggerombolanakan berpengaruh. Oleh karena itu, digunakan konsep jarak dalam 

mengelompokkan objek yang dianalisis. Konsep jarak merupakan salah satu analisis gerombol pada peubah ganda. 

Analisis gerombol bertujuan untuk mengelompokkan objek dengan kemiripan karakteristik yang menjadi bagian 

dari peubah ganda. Jadi, dalam satu gerombol yang telah ditentukan kriteria pemilihan terdapat objek-objek dengan 

memiliki kesamaan yang tinggi. Penggerombolan menggunakan Fuzzy K Rataan memungkinkan satu objek untuk 

berada pada satu atau lebih gerombol dengan homogenitas yang tinggi. Metode ini juga mampu menghasilkan 

penggerombolan yang baikdan kekar terhadap pencilan. Untuk itu, dilakukan pengelompokkan Kabupaten/Kota di 

Indonesia menggunakan Fuzzy K Rataan berdasarkan peubah pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

 

Kata Kunci : Pembangunan, IPM, Analisis Gerombol, Fuzzy K Rataan, Keragaman 
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PENDAHULUAN 

Secara umum dalamanalisis gerombol, terdapat dua cara penggerombolan, yaitu metode hirarki dan 

metode tak hirarki (Johnson dan Wichem 2007). Pada metode hirarki belum diketahui berapa jumlah 

gerombol yang akan terbentuk. Sebaliknya, pada metode tak hirarki jumlah gerombol telah ditetapkan 

terlebih dahulu. Pada prosedur pengelompokkan hirarki atau tak hirarki,setiap objekberada tepat pada 

satu geromboldengan melakukan proses sedemikian rupa dalam pembentukan gerombol. Akan tetapi, 

dapat terjadi suatu objek terletak diantara dua atau lebih gerombol sehingga penempatan suatu objek 

tersebut tepat pada satu gerombol tidak bisa dilakukan. Sehingga, Fuzzy Clusteringmerupakan cara yang 

dapat digunakan dalam penggerombolan.  

Metode Fuzzy Clustering mempertimbangkan tingkat keanggotaan yang mencakup himpunan fuzzy. 

Sehingga, data yang tidak berdistribusi dengan jelas dapat dikelompokkan menggunakan metode ini. 

Terdapat beberapa metode yang telah dikembangkan dari Fuzzy Clustering salah satunya metode Fuzzy 

C-Means Cluster (FCM). Pada tahun 1981, Bezdek memperkenalkan metode Fuzzy C-Means Cluster 

(FCM) atau Fuzzy K-Rataan (FKR). FKR merupakan pengembangan dari metode C-Means. FKR 

memungkinkan sebuah objek untuk berada pada satu atau lebih kelompok (Singh dan Mahajan 2014). 

Sehingga, homogenitas dari setiap kelompok yang dihasilkan akan tinggi. Metode ini akan digunakan 

dalam penggerombolan terhadap kabupaten/kota di Indonesia. Wilayah-wilayah tersebut akan dibagi ke 

dalam beberapa gerombol sehingga didalam setiap gerombolnya memiliki kemiripankarakteristik yang 

tinggidan antar gerombolberbeda. Variabel dari IPM akan digunakan untuk melihat hasil 

pengelompokkan menggunakan metode FKR. Hasil pengelompokkan akan menjadi referensi dan 

pembanding dengan pengelompokan yang dilakukan dengan skor IPM. Diharapkan nantinya bisa 

menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah kebijakan terhadap kabupaten/kota Di Indonesia.  

 

METODE PENELITIAN  

Pengembangan dari K-Rataan menghasilkan metode Fuzzy K-Rataan dengan menggunakan sifat 

fuzzypada keanggotaannya. Peminimuman fungsi objektif adalah cara dalam penggerombolan fuzzy. 

Dalam hal ini, keanggotaan dalam fuzzy (membership function) yakni fuzziermenjadi parameter 

utama(Kaufman dan Rousseau 1990).Setiap data dialokasikan ke setiap gerombol menggunakan teori 

fuzzyyang diterapkan pada metode Fuzzy K-Rataan. Derajat keanggotaan pada  Fuzzy K-Rataan menjadi 

penentu eksitensi setiap titik data dalamcluster(Gosh dan Dubey 2013;Simbolon 2013; Sivarathri dan 
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Govardhan 2014). Sehingga, nilai keanggotaan (uik) menjadi penentukeanggotaan dalam suatu 

gerombol.  

Penentuan anggota suatu gerombolberdasarkan fungsi keanggotaan dapat dihitung dengan rumus 

sebagai berikut (Bezdek 1981): 

𝑢𝑖𝑘 = [∑ (
𝑑𝑖𝑘

2

𝑑𝑗𝑘
2 )

1

𝑚−1𝑐
𝑗=1 ]

−1

         (1) 

Untuk menjadi anggota dalam suatu gerombol, ditentukan dari seberapa besar nilai fungsi keanggotaan 

di atas. Nilai derajat keanggotaan dari objek ke-k ke gerombol ke-i,adalah (0 ≤ 𝑢𝑖𝑘 < 1)dengan∑ =𝑐
𝑖=1

1. Nilai 𝑑𝑖𝑘
2 (𝐱𝑘 , 𝐯𝑖) formulasi jarakdirumuskan sebagai berikut: 

𝑑𝑖𝑘
2 (𝐱𝑘 , 𝐯𝑖) = ‖𝐱𝑘 − 𝐯𝑖‖𝐴

2 = (𝐱𝑘 − 𝐯𝑖)
𝑇(𝐱𝑘 − 𝐯𝑖)  

dengan 𝐯𝑖 yang merupakan nilai pusat gerombol ke-i yakni: 

𝐯𝑖 = 
∑ 𝑢𝑖𝑘

𝑚𝐱𝑘
𝑁
𝑘=1

∑ 𝑢𝑖𝑘
𝑚𝑁

𝑘=1
   (2) 

Pusat awal data pada FKM belum akurat, maka dilakukan pengulangan kepada setiap data yang telah 

memiliki derajat keanggotaan disetiapgerombol(Ross 2004). Sehingga, dapat memperbaiki pusat 

gerombol dengan bergerak menuju lokasi yang tepat. Minimalisasi fungsi objektif merupakan cara 

dalam pengulangan tersebut. Fungsi objektif melakukan pendekatan jarak setiap pusat gerombol dengan 

data. Fungsi objektif yang menjadi acuanyakni (Bezdek 1981). 

𝐽𝐹𝐾𝑅(𝐔, 𝐗, 𝐕) =  ∑ ∑ (𝑢𝑖𝑘)𝑚𝑑𝑖𝑘
2 (𝐱𝑘 , 𝐯𝑖)

𝑐
𝑖=1

𝑁
𝑘=1    

dengan asumsi constraint 

∑ 𝑢𝑖𝑘 = 1𝑐
𝑖=1 , untuk ∀ 𝑘 𝜖 {1,… ,𝑁} 

Keterangan: 

 c adalah jumlah gerombol yang akan dibentuk, (2 ≤ 𝑐 < 𝑁) 

 𝑚 ≥ 1 adalah pembobot dari nilai keanggotaan  

 𝑢𝑖𝑘merupakan nilai keanggotaan objek ke-k gerombol ke-i (elemen dari matriks U) 

 𝑁total observasi 

 𝑑𝑖𝑘
2
jarak menggunakan metode euclid 
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Fuzzy K-Rataan memiliki Algoritma sebagai berikut (Miyamoto et al. 2008) 

a. Tentukan jumlah gerombol dibutuhkan yakni c. 

b. Tentukan nilai keanggotaan (m). 

c. Nyatakan matriks U(0)dengan 

𝑢𝑖𝑘 ∈  [0,1], ∑ 𝑢𝑖𝑘 = 1, 0 < ∑ 𝑢𝑖𝑘
𝑛
𝑘=1 < 𝑛 untuk ∀ 𝑘 ∈ {1,2, … , 𝑛}𝑐

𝑖=1   

d. Hitung pusat gerombol (vi) dengan persamaan 2.  

e. Menggunakan persamaan 1, anggota matriks Udiperbaharui.  

f. Lakukan perbandingan terhadap nilai keanggotaan. Jika ∆< 휀, algoritma dinyatakan 

konvergen maka tidak perlu iterasi lagi. Jika tidak maka ulangi ke langkah 3, dengan:  

∆ = 𝑎𝑏𝑠 (𝑈𝑟+1 − 𝑈𝑟)  

휀 =nilai threshold yakni 0,00001 (10-5) 

r  = proses pengulangan 1,2, ... 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Deskripsi Data 

Diagram kotak garis digunakan untuk melihat sebaran datapada setiap peubah. Sebaran data dari setiap 

peubah indikator pembentuk IPM dapat dilihat pada Gambar 1. Selain itu, terlihat pada Gambar 1 

keragaman terbesar adalah peubah pengeluaran perkapita. Sebaliknya, keragaman paling kecil pada 

peubah rata-rata lama sekolah. 

 

Gambar 1. Diagram kotak garis indikator IPM 
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Berdasarkan Gambar 1, padasetiap peubah pembentuk IPM terdapat data pencilan. Pada umumnya, 

pencilan yang terjadi adalah pencilan bawah. Artinya, dibeberapa kabupaten/kota di Indonesia masih 

rendah dalam pencapaian indikator IPM. Pencilan atas dan pencilan bawah terjadi pada peubah lama 

sekolah. Ini menunjukkan pada kabupaten/kota, nilaipeubah lama sekolah terdapat angka yang tinggi 

tetapi, yang rendahjuga masih banyak. Oleh karena itu, pengelompokkan suatu objek mensyaratkan 

dilakukannya pengujian pencilan. Dalam hal ini, pencilan akan mempengaruhi hasil penggerombolan. 

3.2Metode Fuzzy K-Rataan dalam menggerombolan  Kabupaten/Kota 

Dengan metode Fuzzy K-Rataan, karakteristik gerombol ditentukan menggunakan pusat gerombol. 

Gerombol 1 daerah dengan status pembangunan tinggi, gerombol 2menengah atas, gerombol 3 

menengah bawah dan gerombol 4 rendah.Nilai keanggotaan menjadi penentu pada Fuzzy K-Rataan 

dalam menggerombolan kabupaten/kota. Misalkan, dengan nilai keanggotaan sebesar 0.14818 

Kabupaten Simeulue masuk pada gerombol 1, nilai 0.2591pada gerombol 2, nilai 0.55828gerombol 3, 

dan 0.03444gerombol 4. KabupatenSimeulue menjadi anggota gerombol 3 karena memiliki nilai 

keanggotaan terbesar. Sehingga, hasil penggerombolan menggunakan Fuzzy K-Rataan didapatkan 121 

kab/kota pada gerombol 1, 192 kab/kota pada gerombol 2, 165 kab/kota pada gerombol 3 dan 19 

kab/kota pada gerombol 4.Daerah yang termasuk kategori IPM tinggi, menengah atas, menengah bawah 

dan rendah pada metode Fuzzy K-Rataan seperti pada Gambar  2.  

 

Gambar  2. Peta gerombol daerah menggunakan metode Fuzzy K-Rataan 

Terlihat pada gambar di atas wilayah dengan IPM berimbang pada kategori menengah atas dan 

menengah terdapat di PulauSulawesi, Kalimantan dan Sumatera. Sedangkan sebagian besar wilayah 

pada Pulau Jawa berada pada gerombol 2 yaitu menengah atas. Untuk kategori IPM menengah bawah 

sebagian besar berada pada Indonesia bagian Timur, bahkan IPM rendah berada di Papua 
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Barat.Sebaliknya, sebagian wilayah DKI Jakarta, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara yang berhasil 

mencapai IPM tinggi. 

3.3  Penilaian Kebaikan MetodeFuzzy K-Rataan 

Perhitungan rata-rata jarak objek pada gerombol ke pusat gerombolnya sendiri merupakan penilaian 

kebaikan metode penggerombolan. Tabel 1 memperlihatkan rata-rata objek di dalam gerombol ke pusat 

gerombol dan rata-rata jarak objek di luar gerombol ke pusat gerombol. Pada unsur diagonal tabel 

menunjukkan jarak objek dalam gerombol ke pusat gerombolnya sendiri. 

Tabel 1 Jarak Rata-Rata Objek ke Pusat Gerombol Metode Fuzzy K-Rataan 

Objek 

Gerombol 

Rasio 

1 2 3 4 

Gerombol1 0.941774 1.962564 2.779978 7.493424 0.47987 

Gerombol2 1.835931 0.914969 1.640528 6.243568 0.55773 

Gerombol3 2.963371 1.825643 1.232877 5.740175 0.67531 

Gerombol4 7.3769 6.158982 5.703285 1.642627 0.28801 

Keterangan : Rasio = rasio jarak dalam gerombol dengan jarak antara gerombol terdekat 

Jarak rata-rata objek ke pusat gerombol denganmetode Fuzzy K-Rataandapat dilihat pada Tabel 

1. Objek untuk masuk ke dalam gerombol 1 yang gerombolnya sendiri memiliki nilai rata-rata 0.941774. 

Nilai tersebut merupakan nilai terkecil dibanding jika objek tersebut masuk kedalam gerombol lainnya. 

Berdasarkan Tabel 1metodeFuzzy K-Rataan menghasilkan nilai rasio jarak dalam gerombol dengan 

jarak antar gerombol terdekat yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan penggunaanmetodeFuzzy 

K-Rataan cukup efektif untuk menggerombolkan Kabupaten/Kota di Indonesia. 

Penilaian kebaikan metode penggerombolan yang kedua menggunakan keragaman dalam 

gerombol. Nilai keragaman dalam setiap gerombol pada metode Fuzzy K-Rataan.  

Tabel 2.Deskripsi Keragaman dalam Gerombol pada Fuzzy K-Rataan 

Gerombol 

Metode 

Fuzzy K-Rataan 
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1 3.05 

0.295 

0.571 

3.05 

2 

3 

4 

 

Berdasarkan Tabel 2 keragaman pada metode Fuzzy K-Rataan menunjukkan homogenitas dalam 

gerombol tinggi. Selain itu untuk melihat keragaman antar gerombol digunakan uji MANOVA dengan 

melihat nilai Hotelling. Nilai Hotelling metode Fuzzy K-Rataan 9.4962 dengan nilai F 386.71 yang 

artinya keragaman antar gerombol cukup tinggi. Jadi, metode Fuzzy K-Rataancukup baik dalam 

melakukan penggerombolan untuk data IPM Kabupaten/Kota di Indonesia. 

Tabel 3 Nilai Kebaikan Model Metode K-Medoid dan Fuzzy K-Rataan 

Metode 

Rata-Rata 

Objek dalam 

Gerombol 

Rata-Rata 

Objek di luar 

Gerombol 

Rata-Rata 

Jarak 

Antar 

Gerombol 

Nilai 

Hotelling 
Approx F 

Fuzzy K-Rataan 1.18306 3.12162 4.1147 9.4962 386.71 

 

 

SIMPULAN 

Penggerombolan kabupaten/kota menggunakan MetodeFuzzy K-Rataandengan kategori sangat baik 

untuk pencapaian pembangunan manusia adalah 121 kabupaten/kota, terkategori baik ada 192 

kabupaten/kota, kategori sedang ada 165 kabupaten/kota, dan kategori kurang 19 kabupaten/kota. Pada 

pengujian keragaman dalam dan antar gerombol, terdapat homogenitas yang tinggi untuk tiap gerombol 

yang dibentuk  menggunakan metode Fuzzy K-Rataan. Hal ini menunjukkan metode Fuzzy K-

Rataanbaik dalam mengelompokkan Kab/Kota di Indonesia berdasarkan peubah IPM. 
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Abstract  

The purpose of this research was to determine the influence of loan disbursement  on the operational profit at PT 

Bank Negara Indonesia (Persero)Tbk from January 2016 until December 2018. The type of data used in this 

research was secondrary data which was obtained from the financial statement of PT Bank Negara Indonesia 

(Persero) Tbk and was published by OJK. The data was processed by using technical data processing namely a 

simple linear regression, correlation coefficient, determination coefficient and t test (t statistics). The result was a  

simple linear regresion known as Y= 5.306.028,694  + 0,008X + e. Referring to the correlation coefficient criteria 

the calculation result was at 0,127. It was the level of 0,00-0,199 which showed  a very low correlation. The result 

of the t-test statistics showed  that the amount of loan disbursement did not have a significant effect on the operating 

profit. The result of determination coefficient showed that the company’s operational profit is affected by the credit 

provision amount to 16% where as 84% was  affected by the other factors out of this research.. 

 

Keywords: Bank, Loan, Operational Profit 

Abstrak 

Tujuan penelitian  ini adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh jumlah kredit yang disalurkan terhadap laba 

operasional pada PT Bank  Negara Indonesia (Persero) Tbk Periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2018. 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan pada 

PT Bank  Negara Indonesia (Persero) Tbk dan telah dipublikasi oleh OJK. Data diolah dengan menggunakan 

regresi linear sederhana, koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji t statistik. Dari hasil pengolahan data 

diperoleh hasil persamaan  regresi linear sederhana yaitu Y = 5.306.028,694  + 0,008X + e. Merujuk pada kriteria 

koefisien korelasi hasil perhitungan berada pada kriteria 0,00-0,199 yang merupakan korelasi yang sangat rendah 

yaitu sebesar 0,127. Hasil uji t statistik menunjukkan bahwa jumlah  kredit yang disalurkan tidak berpengaruh 

signifikan terhadap laba operasional. Hasil koefisien determinasi menunjukkan bahwa laba operasional 

dipengaruhi oleh kredit yang disalurkan sebesar 16% dan sisanya sebesar 84% di[engaruhi oleh faktor lain yang 

tidak dibahas dalam penelitian ini. 

Keywords: Bank, Kredit, Laba Operasional 
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PENDAHULUAN 

Bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki fungsi intermediasi antara pihak 

yang kelebihan dana (surplus fund) dengan pihak yang kekurangan dana (deficit fund). Bank melakukan 

penghimpunan dana dari masyarakat dengan menerima simpanan dalam bentuk giro,tabungan dan 

deposito. Atas dana yang berhasil dihimpun tersebut, maka bank akan memberikan imbalan berupa 

bunga.  Dana yang dihimpun oleh bank akan disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk 

pemberian kredit atau pinjaman. Hal ini akan mendatangkan laba kepada bank tersebut melalui selisih 

bunga simpanan dan bunga pinjaman.  

“Kemampuan bank dalam meningkatkan laba merupakan salah satu indikator bahwa bank 

memiliki kinerja dan memiliki prospek yang baik pula” (Baihaqy,  2017:80).Perusahaan perbankan 

dalam menjalankan kegiatannya dengan menyalurkan kredit bertujuan untuk mendapatkan laba yang 

nantinya dapat menjaga kelangsungan hidup perusahaan dalam jangka waktu yang relatif 

lama.(Islahulzzman, 2012:238) menerangkan bahwa “Laba (income) adalah selisih total pendapatan 

(revenue) dikurangi biaya-biaya (expense) dari kegiatan usaha perusahaan yang diperoleh selama 

periode tertentu”.Dalam memaksimalkan keuntungan atau laba, perusahaan perbankan harus 

memperhatikan fakor-faktor yang mempengaruhi laba operasi seperti pendapatan perusahaan dan biaya 

atau beban-beban yang dikeluarkan oleh perusahaan. 

Kegiatan paling pokok dalam memperoleh laba, bank melakukan penghimpunan dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali dana yang telah dihimpun dalam bentuk 

pinjaman/kredit. Kredit yang diberikan oleh pihak perbankan kepada nasabah akan memberikan 

keuntungan kepada bank berupa bunga pinjaman yang diberikan oleh nasabah atau sering disebut 

sebagai balas jasa. Oleh karena itu, penyaluran kredit merupakan hal yang sangat penting dalam kegiatan 

operasional setiap perusahaan perbankan karenausaha yang dilakukan dari kegiatan penyaluran kredit 

akan meningkatkan perolehan laba operasional. “hidup matinya suatu bank sangatlah dipengaruhi oleh 

jumlah kredit yang disalurkan dalam suatu periode. Artinya, semakin banyak kredit yang disalurkan, 

semakin besar pula perolehan laba dari bidang ini” (Kasmir,  2014:103). 

“Pemberian suatu fasilitas kredit bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit 

tersebut hasilnya terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya 

administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah” (Abdullah dan Tantri, 2014:166).“Jika penyaluran 

kredit yang dilakukan oleh suatu bank tinggi dengan disertai oleh kolektabilitas yang baik, maka bank 

tersebut tidak akan menemui masalah. Akan tetapi jika kolektabilitas kredit yang diberikan oleh bank 

tidak baik, maka bank tersebut akan mengalami kualitas kredit yang jelek” (Kalsum, 2014:4) . Jika hal 
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ini terjadi maka pendapatan maupun laba tidak akan meningkat bahkan kemungkinan akan mengalami 

penurunan. Kredit yang disalurkan atau diberikan kepada masyarakat mengandung resiko terutama 

resiko tidak tertagihnya kredit yang diberikan yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha bank. 

“Resiko kredit yang merupakan salah satu resiko dan resiko bank secara umum merupakan potensi 

resiko yang mungkin timbul sebagai akibat debitur atau counterparty gagal dalam memenuhi kontrak 

perjanjiannya” (IBI, 2014:2) 

Tabel 1 

Perkembangan Kredit yang Disalurkan dan Laba pada Bank Umum 

untuk periode 2013-2017 

Tahun Kredit yang 

disalurkan 

Perubahan (%) Laba  Perubahan (%) 

2013 3.319.842 - 106.707 - 

2014 3.706.501 11,64 112.160 5,11 

2015 4.092.104 10,40 104.628 -6,71 

2016 4.413.414 7,85 106.544 1.83 

2017 4.781. 8,34 131.156 23,10 

Sumber:www.ojk.go.id 

Berdasarkan data pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan perkembangan kredit yang 

disalurkan dan laba yang diperoleh. Jumlah pemberian kredit pada bank umum mengalami peningkatan 

dari tahun ke tahun namun tidak selalu diikuti dengan peningkatan laba yaitu pada tahun 2015 kredit 

yang disalurkan mengalami peningkatan sebesar 10,40% namun laba yang diperoleh mengalami 

penurunan sebesar -6,71%. Fenomena ini menunjukkan adanya suatu gap yaitu kesenjangan antara teori 

Kasmir dengan fakta yang terjadi. Menurut Kasmir “semakin banyak kredit yang disalurkan , akan 

semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan” (Kasmir,  2014:90)  

Hasil penelitian terdahulu menunjukan bahwa kredit yang disalurkan berpengaruh terhadap 

laba.Alfari (2014), Martha, Bagia, & Suwendra (2015) menemukan bahwa ada pengaruh positif dan 

signifikan kredit yang disalurkan terhadap laba. Sedangkan Pradnyamita, Cipta, & Yudiaatmaja (2016) 

menemukan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan dari penyaluran kredit terhadap laba operasional 

sedangkan penyaluran kredit terhadap laba memiliki pengaruh negatif dan tidak signifikan. Hasil 

penelitian ini juga tidak konsisten dengan pernyataan teoritik Kasmir yang mengungkapkan bahwa 

“peranan bank sebagai lembaga keuangan tidak pernah lepas dari masalah kredit.Bahkan, kegiatan bank 
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sebagai lembaga keuangan, pemberian kredit merupakan kegiatan utamanya, besarnya jumlah kredit 

yang disalurkan akan menentukan besarnya laba” (Kasmir, 2015:80). 

Bertumpu pada permasalahan yang telah diuraikan dalam latar belakang diatas, maka yang 

menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalahbagaimana pengaruh jumlah kredit yang 

disalurkan terhadap laba operasional pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk periode 2016-

2018.Tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui besarnya pengaruh antara kredit yang disalurkan 

terhadap laba operasional pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk periode 2016-2018. 

 

METODE PENELITIAN 

“Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif.Data kuantitatif adalah 

data yang berupa angka.Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah dan dianalisis dengan 

menggunakan perhitungan statistik”.(Sugiyono, 2011:98). Penelitian ini tergolong penelitian assosiatif 

kausal, yaitu penelitian yang mencari pengaruh atau hubungan sebab akibat, yaitu variable independen 

(x) terhadap variable dependen (y).Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah jumlah kredit yang 

disalurkan berpengaruh terhadap laba operasional PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.Sumber 

data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder.  Data sekunder dalam penelitian ini 

adalah data yang bersumber dari statistik Otoritas jasa keuangan tentang penyaluran kredit dan laba 

operasional pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk periode 2016 sampai dengan 2018 yang 

diperoleh melalui website OJK.Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

metode dokumentasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data dalam penelitian ini data dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumentasi yang 

menggunakan data sekunder. Hasil pengumpulan data yang diperolehberupa data jumlah kredit yang 

disalurkan dan jumlah laba operasional pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk selama 3 tahun 

periode 2016 sampai dengan 2018. 
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Tabel 2 

Pekembangan kredit yang disalurkan dan laba operasional 

Pada PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk 

Pada tahun 2016-2018 

       (Dalam jutaan Rupiah) 

 

BULAN 

JUMLAH KREDIT YANG 

DISALURKAN 

LABA OPERASIONAL 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

JAN 303.004.407 374.596.075 405.007.790 1.305.858 934.608 1.317.980 

FEB 302.271.100 371.158.671 401.757.943 2.237.910 2.156.132 2.061.742 

MAR 308.663.530 375.050.901 414.960.819 3.707.140 3.973.982 4.299.840 

APR 314.290.645 370.344.840 412.791.614 4.913.669 4.859.843 5.393.119 

MEI 320.735.568 375.011.673 421.389.648 5.302.706 6.193.634 6.480.611 

JUN 338.122.911 389.265.554 431.869.943 5.316.542 7.830.659 8.564.362 

JUL 336.031.283 387.004.330 433.014.747 6.058.791 9.123.366 9.981.380 

AGU 342.514.752 395.723.295 439.066.515 7.287.248 10.531.776 11.308.089 

SEP 352.312.247 398.449.643 459.289.448 9.482.200 12.164.727 13.383.139 

OKT 354.199.282 398.628.527 463.734.110 10.580.812 13.413.577 14.799.386 

NOV 363.180.934 406.090.583 469.016.089 11.698.488 15.012.642 16.501.146 

DES 372.621.478 0 483.421.821 13.347.837 16.191.287 18.480.235 

Sumber:http://www.ojk.go.id 

Untuk menganalisis pengaruh jumlah kredit yang disalurkan terhadap laba operasional pada PT Bank 

Negara Indonesai (Persero) Tbk periode 2016-2018 maka dilakukan analisis regresi sederhana dengan 

menggunakan program SPPS versi 24.00. 
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Tabel 3 

Hasil Perhitungan Jumlah Kredit Yang Disalurkan  

Terhadap Laba Operasional 

Tahun 2016-2018 

Sumber: Data Diolah (2019) 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui apakah pemberian kredit akan mempengaruhi laba 

operasional. Untuk menjelaskan hal tersebut digunakan persaman regresi yaitu: Y= a + b X,  dimana Y 

merupakan laba operasional , X merupakan kredit yang disalurkan, sedangkan a dan b merupakan 

koefisien regresi sederhana, nilai yang diperoleh dari hasil print out SPSS 24 menunjukkan persamaan 

sebagai berikut: Y= 5.327.452,545 + 0,008X + e. Dari perhitungan regresi tersebut, di dapat nilai a= 

5.327.452,545 yang mengandung arti bahwa pada saat kredit yang disalurkan (X) konstan, maka laba 

operasional (Y) sebesar 5.327.452,545. Sedangkan nilai b= 0,008 yang berarti jika kredit yang 

disalurkan meningkat, maka laba operasional (Y) akan meningkat sebesar 0,008 satuan. 

Untuk menguji hasil regresi diatas apakah signifikan atau tidak signifikan  maka dapat dilihat 

dari koefisien korelasi, koefisien determinasi dan uji t yang dilihat dari tabel coefisien  signifikan. 

Koefisien korelasi digunakan untuk menemukan seberapa erat hubungan antara variabel kredit yang 

disalurkan dengan laba operasional yang diperoleh. Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui 

seberapa besar pengaruh antara variabel kredit yang disalurkan dengan variabel laba operasional 

sedangkan Uji t (uji parsial) dilakukan untuk mengetahui signifikasi secara parsial antara variable 

independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel dependen lain dianggap 

konstan Sugiyono (2014:250) 

 

  

Model Unstandardized 

Coefficients 

standardized 

coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std.Error 

Beta 

Tolerance V

IF 

(Constant) 5327452,545 3979171,625   

1,339 

,

190 

 

Kredit Yang 

Disalurkan 

,008 ,010 ,127 ,

745 

,

462 

1,000 1,000 
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Tabel 4 

Hasil Perhitungan Koefisien Korelasi Dan Koefisien Determinasi 

Jumlah Kredit Terhadap Laba Operasional 

Model Summaryb 

 

 

 

Mode

l 

 

R 

 

R 

Squar

e 

 

Adjuste

d R 

Square 

 

Std.Error of 

the estimate 

Change statistics 

R 

Square 

Change 

F Change Df1 Df2 Sig. F 

Change 

1 ,12

7a 

,016 -

,013 

4910534,56

9 

,01

6 

,55

5 

1 3

4 

,46

2 

Sumber : Data Diolah (2019) 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai korelasi/hubungan (R), yaitu sebesar 0,12.  Hal 

ini menunjukkan hubungan yang sangat rendah antara jumlah kredit yang disalurkan dengan perolehan 

laba operasional. Merujuk pada kriteria koefisien korelasi hasil perhitungan berada pada kriteria 0,00-

0,199 yang menunjukkan kriteria yang sangat rendah . Yang artinya nilai variabel X (kredit yang 

disalurkan) tidak berpengaruh terhadap nilai variabel Y (laba operasional). Sedangkan jika dilihat dari 

koefisien determinasi (R2)= 0,16 yang berarti bahwa 16% yang dapat diterangkan/diperhitungkan dalam 

pemberian kredit dan sisanya 84% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dibahas dalam 

penelitian ini. Semakin besar nlai R2, maka semakin kuat hubungan variabel X (kredit yang disalurkan) 

dengan variabel Y (laba operasional). 

Berdasarkan hasil olah data uji t-statistik yang digunakan untuk mengetahui signifikasi peran 

secara parsial antara variable independen terhadap variable dependen dengan cara membandikan antara 

thitung dengan ttotal dimana jika ttabel< thitung maka variable independen berpengaruh signifikan terhadap 

variabel dependen, tetapi jika ttabel> thitung maka variable independen tidak berpengaruh terhadap 

variable dependen. Hasil perhitungan yang diperoleh adalah thitung = 0,745 dan ttabel= 2,032 (α/2:n-k-1) 

= 0,05/2:36-1-1 yang menunjukkan  thitung< ttabel sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel jumlah 

kredit yang disalurkan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap laba operasional. Jika dilihat 

berdasarkan nilai signifikasi dari tabel coefficients diperoleh nilai signifikasi sebesar 0,462 juga 

menunjukkan bahwa tidakterdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah kredit yang disalurkan 

terhadap laba operasional karena nilai signifikan berada diatas taraf nyata. 
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SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian 

yang dilakukan bahwa kredit yang disalurkan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laba 

operasional.Salah satu penyebabnya adalah kenaikan kredit dan laba operasional diikuti dengan 

kenaikan beban bunga dan beban operasional. Selain itu,  faktor yang menyebabkan rendahnya pengaruh 

kredit yang disalurkan terhadap laba operasional pada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk adalah 

peningkatan rasio kredit bermasalah (Non Performing Loan/NPL). Secara teoritis dapat dijelaskan 

bahwa pertumbuhan kredit yang tinggi secara bersamaan akan meningkatkan resiko kredit, terutama 

kredit macet. Sepanjang tahun 2016 angka NPL gross perseroan merangkak naik menjadi 3% dari posisi 

2015 yang hanya sebesar 2,7%.  Kenaikan rasio NPL disebabkan oleh tunggakan dua debitur jumbo 

yaitu PT Trikomsel dan PT Pan Maritim yang tidak mampu membayar tunggakannya meskipun telah 

dilakukan restrukturiasi.Tingginya NPL atau kredit macet dapat mempengaruhi volume penjualan 

perbankan. 
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Abstract  

 

This study aims to determine the effect of entertainment, irritation and informative value on an advertisement on 

social media YouTube, Facebook and Instagram towards the attitude of young consumers and their purchase 

intention directly and indirectly. This research was conducted on advertisements on YouTube, Facebook and 

Instagram social. The analysis approach was carried out using Structural Equation Modeling (SEM) and data 

was processed and analyzed with the help of AMOS version 22. The sampling technique used is non probability 

sampling with the type of purposive sampling. Data obtained directly from respondents who suit the characteristics 

of the population that has been determined by distributing questionnaires in the form of google form through social 

media. The number of samples used in this study were 261 respondents. The results of the study show that the 

informative value contained in advertisements on social media has a positive and significant impact on the attitude 

of young consumers. On the other hand, the irritation value on advertisements has a negative influence on the 

attitude of young consumers. The informative value of advertisement on social media has a positive and significant 

effect towards young consumers’ purchase intention.  

  

Keywords: attitude; young consumers; purchase intention; advertisement; social media 

 

 

Abstrak  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai hiburan, iritasi dan informatif pada suatu iklan di media 

sosial YouTube, Facebook dan Instagram terhadap sikap konsumen muda dan minat beli konsumen muda secara 

langsung dan tidak langsung. Penelitian ini dilakukan pada iklan yang ada di media sosial YouTube, Facebook 

dan Instagram. Pendekatan analisis dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modelling (SEM) dan 

data diolah dan dianalisis dengan bantuan AMOS versi 22. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah 

non probability sampling dengan jenis purposive sampling. Data diperoleh langsung dari responden yang 

memenuhi karakteristik populasi yang telah ditentukan dengan membagikan kuesioner dalam bentuk google form 

melalui media sosial. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 261 responden. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa nilai informatif yang terdapat pada iklan di media sosial memiliki pengaruh positif dan 
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signifikan terhadap sikap konsumen muda. Sebaliknya, nilai iritasi pada iklan memiliki pengaruh negatif terhadap 

sikap konsumen muda. Nilai informatif pada iklan di media sosial memberikan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli konsumen muda. 

 

Kata Kunci: sikap; konsumen muda; minat beli; iklan; media sosial 

 

PENDAHULUAN 

 

Di abad ke-21, manusia sudah dapat berinteraksi dengan manusia lainnya di berbagai belahan dunia 

tanpa mengenal hambatan spasial dan temporal dalam sebuah wadah yang dikenal dengan sebutan media 

sosial.  Mulai banyak bermunculan media sosial seperti Facebook pada tahun 2004, YouTube pada tahun 

2005 dan Instagram pada tahun 2010 (Stout, 2019). Berdasarkan Social Media STATS, Facebook 

memiliki 2,2 milyar pengguna aktif bulanan pada April 2018. YouTube sekarang ini memiliki 1,5 milyar 

pengunjung setiap bulan dan Instagram telah memiliki lebih dari 800 milyar pengguna aktif bulanan 

(Stout, 2019).  

Niat dan sikap adalah dua ukuran berbeda (Irshad, 2012:3). Periklanan membantu memupuk 

perasaan dan emosi yang tergabung dan memperkuat keyakinan dan sikap untuk membentuk respons 

konsumen dan minat beli selanjutnya (Levy & Gendel-Guterman, 2012:96). Sikap dapat disebut sebagai 

evaluasi ringkasan, sementara minat mewakili motivasi orang tersebut dalam arti rencana sadar untuk 

mengerahkan upaya untuk melakukan perilaku (Irshad, 2012:3). Minat beli konsumen adalah proses 

pengambilan keputusan yang digunakan oleh konsumen yang berkaitan dengan kesepakatan pasar dalam 

bentuk pembelian produk dan layanan (Khan, dkk., 2012:194). Minat beli mengacu pada kesediaan 

pelanggan untuk membeli merek, meningkatkan dan melanjutkan penggunaannya (Irshad, 2012:3). 

Tujuan dari diadakannya penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana faktor hiburan, 

informatif dan iritasi mempengaruhi sikap konsumen muda terhadap iklan di media sosial dan minat 

beli konsumen muda. Rumusan masalah yang akan dijawab adalah sebagai berikut: 

1. Apakah hiburan, iritasi dan informatif masing-masing memiliki pengaruh kepada sikap 

konsumen muda terhadap iklan di YouTube, Facebook dan Instagram? 

2. Apakah hiburan, iritasi dan informatif masing-masing memiliki pengaruh terhadap minat 

beli konsumen muda? 

3. Apakah sikap konsumen muda terhadap iklan di YouTube, Facebook dan Instagram 

memiliki pengaruh positif terhadap minat beli konsumen muda? 
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4. Apakah hiburan, iritasi dan informatif secara bersama-sama memberikan pengaruh kepada 

sikap konsumen muda terhadap iklan di YouTube, Facebook dan Instagram? 

5. Apakah hiburan, iritasi dan informatif secara bersama-sama memberikan pengaruh 

terhadap minat beli konsumen muda? 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang dikemukakan dalam penelitian ini, 

maka secara umum penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh hiburan, iritasi dan informatif masing-

masing kepada sikap konsumen muda terhadap iklan di YouTube, Facebook dan 

Instagram. 

2. Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh hiburan, iritasi dan informatif masing-

masing terhadap minat beli konsumen muda. 

3. Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan oleh sikap konsumen muda terhadap iklan di 

YouTube, Facebook dan Instagram terhadap minat beli konsumen muda. 

4. Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan hiburan, iritasi dan informatif secara bersama-

sama kepada sikap konsumen muda terhadap iklan di YouTube, Facebook dan Instagram. 

5. Untuk mengetahui pengaruh yang diberikan hiburan, iritasi dan informatif secara bersama-

sama terhadap minat beli konsumen muda. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi penelitian ini adalah konsumen muda yang berusia diantara 18 sampai 34 tahun yang 

berada di 41 kota di Indonesia. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 261 konsumen muda. 

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti 

sebagai instrumen penelitian, metode yang digunakan adalah dengan kuesioner tertutup.  

Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 1. Definisi operasional 

Jenis Variabel Definisi Indikator Skala 

Hiburan (X1) Di dalam konsep hiburan 

adalah pendapat konsumen 

tentang seberapa 

menyenangkan dan 

mengasyikkan iklan tersebut 

bagi mereka (Kornias & 

Hălălău, 2012:14).  

Menurut Natarajan, dkk. (2013:701):  

1. Senang memikirkan. 

2. Iklan lebih menyenangkan. 

3. Iklan membuat senang. 

Skala 

Likert 

Iritasi (X2) Iritasi didasarkan pada 

pengukuran tingkat iklan 

yang mengganggu, invasif, 

menduga, atau memaksa 

(Ashmawy & Sahn, 

2014:43). 

Menurut Le dan Nguyen (2014:96); 

Aktan dkk. (2016:92):  

1. Menyinggung (offended). 

2. Menjengkelkan (annoying). 

3. Mengganggu (irritating). 

4. Menggelisahkan (disturbing). 

5. Menipu (deceptive). 

Skala 

Likert 

Informatif (X3) Informasi yang diperoleh 

melalui iklan bertindak 

sebagai wajah produk 

(Natarajan, dkk., 2013:698). 

Menurut Natarajan, dkk. (2013:701) dan 

Ling, dkk. (2010:120): 

1. Sumber informasi berharga. 

2. Memberi tahu merek. 

3. Membantu mendapatkan informasi 

terbaru.  

Skala 

Likert 

Sikap konsumen 

muda terhadap iklan 

di YouTube, 

Facebook, dan 

Instagram (Y1) 

Bergantung pada definisi 

umum tentang sikap, sikap 

terhadap iklan di media 

sosial dapat dianggap sebagai 

evaluasi konsumen terhadap 

iklan tersebut baik secara 

positif, negatif atau diantara 

kedua itu (Aktan, dkk., 

2016:90). 

Menurut Boateng dan Okoe (2015:253): 

1. Hal yang baik.  

2. Kesukaan pada iklan. 

3. Penting.  

4. Menyenangkan. 

Skala 

Likert 

Minat beli konsumen 

muda (Y2) 

Minat beli dapat 

didefinisikan sebagai rencana 

sadar individu untuk 

melakukan upaya untuk 

membeli merek (Harshini, 

2015:112).  

 

Menurut Toor, dkk. (2017:181-182):  

1. Membantu membuat kepurusan.  

2. Meningkatkan minat beli. 

3. Mungkin membeli produk atau 

layanan.  

4. Membeli produk. 

5. Bermaksud membeli produk. 

6. Akan membeli produk. 

7. Berharap untuk membeli produk. 

Skala 

Likert 

Sumber: Diolah penulis 

Data dianalisis menggunakan teknik SEM. SEM adalah teknik statistik multivariat yang merupakan 

kombinasi antara analisis faktor dan analisis regresi (korelasi), yang bertujuan untuk menguji hubungan-

hubungan antar-variabel yang ada pada sebuah model, baik itu antar-indikator dengan konstruknya, 

ataupun hubungan antar-konstruk (Santoso, 2014:14).  
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 Menurut EQ dan Wijaya (2012:5-7), tujuan utama dari analisis SEM adalah menguji fit suatu model 

yaitu kesesuaian model teoritik dengan data empiris. Kriteria Goodness of Fit sebagai berikut: 

Tabel 2. Kriteria Goodness of Fit 

Kriteria Indek Ukuran Nilai Acuan 

Kai kuadrat (X2) Sekecil mungkin 

p-value ≥ 0,05 

CMIN/df ≤ 2,00 

RMSEA ≤ 0,08 

GFI Mendekati 1 

AGFI Mendekati 1 

TLI Mendekati 1 

CFI Mendekati 1 

Sumber: Panduan Teknik Statistik SEM & PLS dengan SPSS AMOS 

Semua indikator menghasilkan nilai estimasi dengan critical error (CR) yang lebih besar dua kali 

standard error (SE) yang dimilikinya, maka dapat disimpulkan bahwa indikator variabel yang 

digunakan adalah valid. 

Setelah dilakukan pengolahan terhadap data, maka diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,871. 

Nilai tersebut lebih tinggi dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa dua puluh dua pernyataan sudah 

reliable untuk mengukur variabel sikap konsumen muda dan minat beli. 

 

Tabel 3. Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

,871 22 

                                      Sumber: Output SPSS Versi 23 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis structural equation modelling digunakan untuk mengetahui hubungan struktural antara 

variabel yang diteliti. Hubungan struktural antar variabel diuji kesesuaiannya dengan goodness of fit. 

Pada penelitian ini, setelah digambarkan model path dari 261 responden yang terlibat membentuk model 

berdasarkan teori. Kemudian telah diperoleh model analisis jalur sehingga dapat membuat path 
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diagram. Hasil analisis structural equation modelling dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di 

bawah ini: 

Gambar 1. Path Diagram 

Sumber: AMOS Versi 22 

Efek langsung antara hiburan dan sikap adalah senilai 0,502. Pengaruh langsung iritasi terhadap 

sikap adalah senilai -0,115. Pengaruh langsung antara informatif dan sikap adalah senilai 0,420. 

Tabel 4. Hubungan variabel eksogen dengan sikap konsumen muda 

   Estimate 

Sikap <--- Hiburan ,502 

Sikap <--- Iritasi -,115 
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   Estimate 

Sikap <--- Informatif ,420 

                                                 Sumber: Output AMOS Versi 22 

Efek antara minat beli dan hiburan adalah senilai 0,035. Pengaruh iritasi dan minat beli adalah -

0,106. Sedangkan pengaruh antara informatif dan minat beli memiliki nilai estimasi 0,445. 

Tabel 5. Hubungan variabel eksogen dengan minat beli 

   Estimate 

MinatBeli <--- Hiburan ,035 

MinatBeli <--- Iritasi -,106 

MinatBeli <--- Informatif ,445 

                                             Sumber: Output AMOS Versi 22 

Pengaruh antara sikap konsumen muda dan minat beli memiliki nilai estimasi 0,185. Nilai positif 

berarti bahwa ada efek positif dari variabel sikap konsumen muda pada minat beli. Diperkirakan 

koefisien 0,185 dapat ditafsirkan jika sikap konsumen muda meningkat atau mengalami peningkatan 

1% maka minat beli akan meningkat sebesar 18,5%.  

Pengaruh total hiburan pada minat beli dengan variabel sikap konsumen muda sebagai intervensi 

sebesar 0,128. Ini dapat menafsirkan jika hiburan meningkat sebesar 1%, maka melalui variabel sikap 

konsumen muda secara total akan meningkatkan minat beli sebesar 12,8%. Pengaruh total iritasi pada 

minat beli dengan variabel sikap konsumen muda sebagai intervensi sebesar -0,127. Ini dapat ditafsirkan 

jika nilai iritasi meningkat sebesar 1%, dan melalui variabel sikap konsumen muda secara total akan 

menurunkan minat beli sebesar 12,7%. Efek total dari informatif pada minat beli dengan variabel sikap 

konsumen muda yang mengintervensi adalah 0,522. Ini dapat ditafsirkan jika informatif dinaikkan 

sebesar 1% sehingga melalui variabel sikap konsumen muda akan meningkatkan minat beli sebesar 

52,2%.  

Tabel 6. Hasil nilai direct effects dan indirect effects 

Direct Effects Indirect Effects Total Effects 

Hiburan (X1) → Minat 

beli konsumen muda 

(Y2) = 0,035 

Hiburan (X1) → Sikap 

konsumen muda (Y1) → 

Minat beli konsumen 

muda (Y2) = 0,502 × 

0,185 = 0,093 

0,035 + 0,093 = 

0,128 

0,128 
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Iritasi (X2) → Minat beli 

konsumen muda (Y2) = -

0,106 

Iritasi (X2) → Sikap 

konsumen muda (Y1) → 

Minat beli konsumen 

muda (Y2) =                     

-0,115 × 0,185 = -0,021 

-0,106 + (-0,021) 

= -0,127 

-0,127 

Informatif (X3) → Minat 

beli konsumen muda 

(Y2) = 0,445 

Informatif (X3) → Sikap 

konsumen muda (Y1) → 

Minat beli konsumen 

muda (Y2) = 0,420 × 

0,185 = 0,077 

0,445 + 0,077 = 

0,522 

0,522 

Sumber: Data primer diolah 

 

 

SIMPULAN  

Kesimpulan penelitian ini disusun secara singkat dan jelas untuk mempermudah pemahaman 

mengenai hasil penelitian ini. 

1. Hiburan dan informatif dari iklan di media sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan 

terhadap sikap konsumen muda. Semakin tinggi nilai hiburan pada iklan di media sosial 

maka semakin positif pula sikap konsumen muda. Begitu juga semakin tinggi nilai 

informatif pada iklan di media sosial maka semakin positif pula sikap konsumen muda.  

2. Iritasi dari iklan di media sosial berpengaruh negatif terhadap sikap konsumen muda. 

Semakin tinggi nilai iritasi pada iklan di media sosial maka semakin negatif pula sikap 

konsumen muda.  

3. Hiburan dan keinformatifan dari iklan di media sosial berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap minat beli konsumen muda. 

4. Iritasi dari iklan di media sosial tidak memiliki pengaruh langsung terhadap minat beli 

konsumen muda. Sikap konsumen muda terhadap iklan di media sosial juga tidak memiliki 

pengaruh langsung terhadap minat beli konsumen muda. 

5. Hiburan, iritasi dan informatif secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap sikap 

konsumen muda dikarenakan ketiga faktor tersebut saling memberikan pengaruh. 

6. Hiburan, iritasi dan informatif secara bersama-sama memiliki pengaruh terhadap sikap 

konsumen muda dikarenakan hiburan, iritasi dan informatif adalah fitur umum dari iklan 

di media sosial yang mempengaruhi minat beli konsumen. 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to determine the effect of firm size and size of public accountant to audit delay. 

Variable independent board of firm size and size of public accountant are as independent variables and audit delay 

is as dependent variable. The number of samples used in this study are 29 companies of manufacturing Consumer 

Goods Industry Sectors listed on Indonesian Stock Exchange in 2014 to 2018. This study uses secondary data. 

Data are collected by using purposive sampling method based on specific terms. Data are analysed by using 

multiple linear regression. The findings indicate that firm size and size of public accountant simultaneously affect 

the audit delay. Partially, firm size and public accountant affect the value of the company. 

 

Keywords : firm size,size public accountant and audit delay 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik terhadap 

audit delay. Variabel ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik sebagai variabel independen dan audit 

delay sebagai variabel dependen. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 29 perusahaan 

manufaktur sektorindustribarangkonsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. 

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode purposive sampling 

yang berdasarkan syarat-syarat tertentu. Data dianalisis dengan menggunakan model regresi linear berganda. Hasil 

penelitian  ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan ukuran kantor akuntan publik secara bersama-sama 

berpengaruh terhadap audit delay. Secara parsial, ukuran perusahaan dan  ukuran kantor akuntan publik 

berpengaruh terhadap audit delay. 

 

Kata kunci: ukuran perusahaan, ukuran kantor akuntan public dan audit delay 

  

PENDAHULUAN 

Laporan keuangan merupakan instrumen yang penting bagi perusahaan. Hal ini dikarenakan laporan 

keuangan merupakan jembatan informasi antara pihak manajemen dengan pihak luar, biasanya pihak 

perusahaan melakukan upaya-upaya agar laporan keuangan terlihat lebih baik untuk menarik 

bagiinvestor maupun dari pihak luar lainnya (MelatidanSulistyawati, 2016). Laporan keuangan 

mailto:1NOVITA.1505151031@polmed.ac.id
mailto:1NOVITA.1505151031@polmed.ac.id
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menyediakan informasi yang mencerminkan kondisi keuangan suatu perusahaan bagi para pemakai 

laporan keuangan khususnya investor. Manfaat suatu laporan keuangan akan berkurang jika laporan 

tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya (Setyani, 2015).Menurut peraturan dari 

OtoritasJasaKeuangan (OJK) yang menyatakan bahwa setiap perusahaan yang go public diwajibkan 

untuk menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan 

telah diaudit tepat waktu. Peraturan ini diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 

/POJK.04/2016. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa emiten dan perusahaan publik wajib 

menyampaikan laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dalam rangka audit atas 

laporan keuangan, selambat lambatnya pada akhir bulan keempat (120 hari) setelah tanggal laporan 

keuangan perusahaan. 

Banyak perusahaan yang go publicdaritahunketahunterlambat menyampaikan laporan keuangan auditan 

atas audit laporan keuangan perusahaan. Tabel 1 menyajikan fakta keterlambatan penyampaian laporan 

keuangan emiten tahun 2014-2017. 

Tabel 1 

Jumlah Emiten Yang Terlambat Menyampaikan 

Laporan Keuangan Auditan 

Tahun Jumlah Emiten 

2014 52 

2015 31 

2016 17 

2017 10 

 Sumber:https://www.idx.co.id/Portals 

Faktor yang menyebabkan terlambatnya publikasi laporan keuangan adalah lamanya waktu 

penyelesaian audit oleh akuntan publik.Menurut Suryanto (2016), audit delay adalah perbedaan waktu 

antara tanggal laporan keuangan dan tanggal laporan audit yang menunjukkan lamanya waktu proses 

audit.Perusahaan yang go public cenderung menghindari terjadinya audit delay, karena jika terjadi 

penundaan waktu dalam menyajikan laporan keuangan maka informasi yang terkandung dalam laporan 

informasi tersebut akan kehilangan relevansinya dan tidak akurat lagi bagi pihak eksternal perusahaan 

(Roswydadkk, 2019). Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi audit delay diantaranya ukuran 

perusahaan klien dan ukuran Kantor Akuntan Publik. Indikator ukuran perusahaan dapat dilihat dari 

beberapa sudut pandang seperti total nilai aktiva, total penjualan, jumlah tenaga kerja, anak perusahaan, 

dan sebagainya (Arifuddindkk, 2017).Semakin besar perusahaan, maka semakin banyak transaksi yang 
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terjadi di dalamnya.Penelitian-penelitian terdahulu telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang 

berpengaruh terhadap audit delay. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh AdirayadanSayidah(2018) 

danUtamidkk (2018), menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap audit delay. 

Hal tersebut tidak sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan Prameswari dan Yustrianthe (2015) 

danLiwedkk (2018), yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap audit 

delay.Salah satufaktor yang mempengaruhiaudit delayyaituukuran Kantor AkuntanPublik (KAP). 

Waktu penyelesaian audit akan lebih cepat atau tepat waktu apabila memilih KAP yang besar 

dibandingkan dengan kantor akuntan kecil. Hal ini dikarenakan kantor akuntan yang besar memiliki 

lebih banyak sumber daya yang lebih handal dan kompeten dalam menyelesaikan proses audit. 

Penelitian yang dilakukan Kesuma(2016) dan Novita Sari (2018) menunjukkan bahwa ukuran KAP 

berpengaruh terhadap audit delay. KAP besar, dalam hal ini Big Four cenderung lebih cepat 

menyelesaikan tugas audit dibandingkan KAPnon-Big Four. Hasil penelitian tersebut tidak konsisten 

dengan penelitian yang dilakukan Rahmawati danSuryono (2015) dan Lestari dan Latrini (2018) yang 

menunjukkan bahwa ukuran KAP tidak berpengaruh  terhadap audit delay. Berdasarkan research gap 

dari beberapa penelitian sebelumnya, maka dari itu penulis meneliti beberapa variable yang akan dipakai 

dalam penelitian ini diantaranya variable dependen pada penelitian ini yaitu audit 

delaysedangkanvariabelindependenadalahukuranperusahaandanukuran KAP. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk melihat bagaimana pengaruh ukuran perusahaan dan ukuran KAP baik secara parsial 

maupun simultan terhadap audit delay.  Penelitian ini telah diteliti oleh para peneliti sebelumnya dan 

mendapat hasil yang berbeda, dari perbedaan tersebut membuat penelitian lanjutan mengenai pengaruh 

ukuran perusahaan dan ukuran KAP terhadap audit delay. 

PerumusanHipotesis 

1. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap audit delay. 

Ukuran perusahaan merupakan ukuran atau besarnya aset yang dimiliki oleh perusahaan.Ukuran 

perusahaan mengacu pada skala dimana perusahaan diklasifikasikan berdasarkan berbagai aspek, 

salahsatunya berdasarkan total asset dari perusahaan tersebut (Suryanto, 2016). Menurut Aditya dan 

Anisykurlillah (2014) auditor dalam mengaudit perusahaan dengan aset yang lebih besar akan 

menjadikan waktu auditnya lebih panjang. Hal ini dikarenakan dalam menafsirkan segala aset 

perusahaan yang lebih besar akan membutuhkan waktu yang lebih lama dibanding dengan menghitung 

aset perusahaan dengan aset yang kecil.Manajemen dengan skala besar cenderung diberikan insentif 

untuk mempercepat penerbitan laporan keuangan auditan disebabkan perusahaan berskala besar 

dimonitor secara ketat oleh investor, pengawas permodalan dan pemerintah sehingga cenderung 

menghadapi tekanan eksternal yang lebih tinggi untuk mengumumkan laporan keuangan auditan lebih 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

153 
 

 

 

awal.Jadi, semakin besar ukuran perusahaan, maka audit delaynya semakin pendek (Nugroho dan 

Setyorini,2018). Hal ini sejalan dengan penelitian oleh Adiraya dan Sayidah(2018) dan Utamidkk 

(2018), yang menunjukkan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap audit delay.  

H1 :Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap  audit delay 

2.  Pengaruhukuran KAP terhadapaudit delay. 

Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri Keuangan sebagai 

wadah bagi para akuntan publik untuk memberikan jasanya. Ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) 

digolongkan menjadi dua yaitu KAP the big four danKAP non the big four (Saemarganidan 

Mustikawati,2015).KAP yang besar akan memiliki citra yang baik dimata publik, untuk menjaga citra 

tersebut maka diperlukan kinerja yang baik dalam hal ketepatan waktu penyelesaian laporan audit tanpa 

mengurangi kualitas dari laporan itu sendiri. Penyelesaian proses audit lebih efektif dan efisien akan 

dimiliki oleh KAP yang berkolaborasi dengan KAP empat besar (big four), sehingga audit delay yang 

terjadi lebih singkat (Lestari dan Latrini, 2018). Kantor AkuntanPublik (KAP) The Big Four umumnya 

mempunyai sumber daya yang lebih besar sehingga dapat melakukan audit lebih cepat dan efisien. Hal 

ini membuktikan pendapat bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four cenderung lebih 

tepat dan cepat menyelesaikan auditnya (Setyani, 2015). Hal ini sejalan dengan penelitian oleh 

Kesuma(2016) dan Novita Sari (2018) yang menunjukkan ukuran KAP berpengaruh signifikan terhadap 

audit delay.  

H2 :Ukuran KAP berpengaruh terhadap  audit delay 

 

METODE PENELITIAN 

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah ukuran perusahaan, ukuran KAP dan audit delay. Audit 

delay diukur secara kuantitatif dalam jumlah hari dengan menggunakan selisih antara tanggal penerbitan 

laporan keuangan dengan tanggal penerbitan laporan audit dalam laporan keuangan (Melati dan   

Sulistyawati,2016).Dalam penelitian ini, besar kecilnya ukuran perusahaan dihitung berdasarkan total 

aset yang tertera pada laporan keuangannya. Pengukuran terhadap ukuran perusahaan diproksikan 

dengan nilai logaritma dari total aset perusahaan (Lestari danLatrini, 2018).Ukuran KAP diukur 

menggunakan  dummy dengan  mengelompokkan  auditor-auditor yang berasal dari  KAP kelompok the 

big four dengan nilai dummy 1, dan non big four diberi nilai dummy 0 (Utamidkk, 2018). 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sector industry barang konsumsi yang 

terdaftar di Bursa  Efek  Indonesia  pada tahun 2014 – 2018 sebanyak 49  perusahaan. Sampel dalam 

penelitian ini dipilih dengan menggunakan purposive sampling terpilih 29 perusahaan yang diperoleh 

dari (www.idx.co.id). Adapun kriteria yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian ini yaitu: 
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Tabel 2 

Pemilihan Sampel 

KriteriaPemilihan Sample Jumlah 

Jumlahpopulasiperusahaanmanufaktursektor industry barangkonsumsi yang 

sahamnyaterdaftar di BEI Tahun 2014-2018 

49 

1. Tidakterdaftar sebelum tahun penelitian 2014. (7) 

TidakMenerbitkan laporan tahunan (annual report) selama periode penelitian 2014-

2018. 

(1) 

Perusahaan yang mengalami delisting  (2) 

Perusahaan yang tidakmemiliki periode laporan keuangan tahunan per 31 Desember 

yang diaudit serta dipublikasikan lengkap dengan laporan audit sepanjang tahun 2014-

2018 

(10) 

Jumlahsampelpenelitian 29 

Jumlah data pengamatan 145 

Sumber : Data diolah (2019) 

Untuk melihat pengaruh ukuran perusahaan klien dan ukuran KAP terhadap audit delay pada suatu 

perusahaan yang tergolong ke dalam perusahaan manufaktur, dilakukan dengan menggunakan metode 

regresi berganda.Alat bantu analisis statistik dalam penelitian ini dengan  menggunakan software IBM 

SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)  dimana data penelitian akan dikumpulkan kemudian 

diolah untuk mendapatkan  kesimpulan dan pemecahan masalah yang ada dalam penelitian, sedangkan 

metode yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier 

berganda.  

Adapun model regresi linier berganda yang digunakanadalahsebagaiberikut.  

Y = α + β1X1 + β2X2 + έ   

Keterangan:  

Y =    Audit Delay 

Α =   Konstanta 

X1 =    Ukuran Perusahaan 

X2 =    Ukuran Kantor AkuntanPublik 
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Hasil dan Pembahasan 

Tabel 3 Hasil Statistik deskriptif 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

Uper 145 25.30 32.20 28.6308 1.63099 

Ukap 145 .00 1.00 .4483 .49904 

AD 145 31.00 126.00 77.2897 12.17290 

Valid N (listwise) 145     

Sumber : Data Diolah (2019) 

Tabel 3 menunjukkan audit delay yang berhasil dihimpun dari perusahaan menunjukkan bahwa waktu 

pelaksanaan audit paling cepat adalah 31 hari dan jangka waktu paling lama adalah 126 hari. Rata-rata 

Audit Delay 77,2897 hari dengan standar deviasi 12,17290 hari. Terlihat bahwa rata-rata audit delay 

perusahaan sampel masih di bawah 120 hari kalender yang merupakan batas yang ditetapkan oleh OJK 

dalam penyampaian laporan keuangan atau tanggal 31 April pada tiap tahunnya. Terlihat juga bahwa 

terdapat perusahaan yang terlambat karena mempunyai audit delay diatas 120 hari. Ukuran perusahaan 

(Size) memiliki nilai minimum 25,30 dan nilai maksimum sebesar 32,20. Rata-rata ukuran perusahaan 

adalah sebesar 28,6380 dengan standart deviasi sebesar 1,63099. Ukuran kantor akuntan public dominan 

memakai jasa non bigfour dengan nilai rata-rata sebesar 0,4483.  

Tabel 4 Uji  Parsial 

Variabel B T Sig. Keterangan 

(Constant) 27,696 1,465 0,145  

Ukuran Perusahaan 1,887 2,792 0,006 BerpengaruhSignifikan 

Ukuran KAP -9,910 -4,486 0,000 BerpengaruhSignifikan 
Sumber: Data  sekunder diolah (2019) 

Hasil pengujian hipotesis pertama dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variable ukuran perusahaan 

berpengaruh terhadap audit delay. Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi sebesar 0,006 < 0,05 yang 

berarti ukuran perusahaan berpengaruh terhadap audit delay.  Hasil penelitian sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Adiraya dan Sayidah (2018), Pramesti dan Dananti (2012), Utami dkk (2018) yang 

menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadapaudit delay. Hal 

tersebutmenunjukkanbahwabesarkecilnyajumlahaset yang dimiliki perusahaan mempengaruhi panjang 

pendeknya rentang waktu publikasi laporan keuangan. Pada umumnya perusahaan yang memiliki total 

aset yang besar dapat dikatakan bahwa perusahaan tersebut besar. 

Hasil pengujian hipotesis kedua  dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel eksternal ukuran 

Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap audit delay. Hal ini ditunjukkan dengan signifikansi 

sebesar 0,000 < 0,005yang berarti ukuran Kantor Akuntan Publik berpengaruh terhadap audit delay. Hal 
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ini sejalan dengan penelitian oleh Kesuma(2016) dan Novita Sari (2018)yang menunjukkan ukuran KAP 

berpengaruh signifikan terhadap audit delay. Berdasarkan data penelitianditemukanbahwaKAP Big 

Four cendrung lebih cepat dalam menyelesaikan tugas audit yang mereka terima bila dibandingkan 

dengan KAP non Big Four. 

Hasil Regresi Berganda (Uji F) 

Tabel 5 Uji Simultan 

Model Mean Square F Sig. 

1 

Regression 1347.546 10.264 .000b 

Residual 131.287   

Total    

a. Dependent Variable: AD 

b. Predictors: (Constant), Ukap, Uper 

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 5 (menunjukkan nilai Signifikansi (Sig.) sebesar 0,000 < 0,05 

yang menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara variable ukuran perusahaan dan ukuran Kantor 

Akuntan Publik terhadap audit delay secara bersama-sama (simultan). Hasil penelitian ini sejalan 

dengan Aditya dan Anisykurlillah (2014) bahwa ukuran perusahaan dan ukuran KAP secara bersama-

sama berpengaruh terhadap audit delay. Perusahaan besarakan cenderung menyampaikan laporan 

keuangannya tepat waktu karena berada dalam pengawasan yang lebih dekat dengan otoritas hokum dan 

politik (Lestari dan Latrini, 2018). Biasanya perusahaan besar akan berkerjasama dengan kantor akuntan 

public dalam memproses laporan auditan perusahaan mereka. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan 

penelitian yang dilakukan Prameswari dan Yustrianthe (2015). 

 

SIMPULAN 

Ukuran perusahaan dan ukuran KAP berpengaruh secara parsial maupun secara simultan terhadap audit 

delay pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek  

Indonesia tahun 2014-2018.  
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ABSTRACT 

 

This research is entitled “Assessment of the Feasibility of Providing Credit to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Medan” at 2019. The purpose of this study is to learn how the assessment of the feasibility of providing credit on 

Micro-Multupurpose Credit at Bank Mandiri (Persero) Tbk. Data collection techniques used were interviews and 

observations. The type of data used is primary data using an open interview table with descriptive analysis 

methods. The results of the study show that the research on Micro-Multipurpose Loans with the 5C principle 

carried out by PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan has met existing standards and theories.  

 

Keywords : Credit Assessment, The principle of 5C,Micro Multipurpose Credit. 

 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul “Penilaian Kelayakan Pemberian Kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan” 

Tahun 2019. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penilaian kelayakan pemberian Kredit 

pada Kredit Serbaguna Mikro di Bank Mandiri (Persero) Tbk. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah 

wawancara dan observasi. Jenis data yang digunakan adalah data primer menggunakan table wawancara terbuka 

dengan metode analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kelayakan pemberian Kredit 

Serbaguna Mikro dengan prinsip 5C yang dilakukan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Medan telah memenuhi 

standarisasi dan teori-teori yang ada. 

 

Kata Kunci : Penilaian Kredit, Prinsip 5C, Kredit Serbaguna Mikro  

 

PENDAHULUAN 

Penilaian kredit yang dilakukan oleh bank mempunyai variasi yang berbeda-beda sesuai peraturan dan 

kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank dan dilaksanakan dengan baik karena bila terjadi kredit 

bermasalah akan berakibat pada kerugian bank yaitu kerugian yang dikarenakan tidak diterimanya 
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kembali dana yang telah disalurkan kepada nasabah debitur. “Tujuan analisis kredit adalahmenilai mutu 

permintaan kredit baru yang diajukan oleh calon debitur ataupun permintaan tambahan kredit terhadap 

kredit yang sudah pernah diberikan yang diajukan debitur yang lama” (Muslimawati & Zuliarni, 

2015:2).  

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk mewujudkan salah satu tugas pokok perbankan yaitu menyalurkan dana 

dalam bentuk kredit. Bagi PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, kredit yang berkomitmen memberikan 

bantuan sebagai dana investasi atau modal usaha di skala mikro. Bentuk pinjaman ini dinamakan 

Mandiri Kredit Mikro yang merupakan fasilitas kredit yang diberikan kepada para pelaku usaha 

perorangan maupun kelompok dalam ekonomi produktif. 

Pihak bank harus memperhatikan beberapa faktor-faktor penilaian kredit dalam memutuskan pemberian 

kredit kepada nasabah. Untuk memperkecil resiko yang terjadi, maka pemohonan kredit harus dinilai 

oleh bank atas dasar-dasar syarat yang dikenal dengan analisis 5C yaitu : 1) Character , 2) Capital , 3) 

Capacity , 4) Collateral , 5) Condition of Economic(Muslimawati & Zuliarni, 2015). 

Dalam penilaian kelayakan pemberian kredit tersebut ada perbedaannya antara satu bank dengan bank 

yang lainnya, dan juga antara Kredit Serbaguna Mikro (KSM), Kredit Usaha Mikro (KUM), dan Kredit 

Usaha Rakyat (KUR).   

Terkait dengan hal tersebut di atas, penelitian terdahulu menemukan hasil bahwa proses analisis 

kelayakan pemberian kredit belum berjalan dengan baik (Puspitaningtyas, 2012), Sedangkan 

menurut Tarigan (2018), Aziza (2016), Safitri, Ruliana, & Masitoh(2015), dan Muslimawati & 

Zuliarni(2015) mengemukakan bawah proses analisis kelayakan pemberian kredit telah 

berjalan dengan baik. 

Hasil observasi awal ditemukan bahwa dari penilaian kredit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk 

menggunakan metode 5C yang lebih fokus kepada Character, Capita, Capacity, dan Condition of 

Economic idealnya berdasarkan teori Collateral juga melengkapi penilaian kredit. Maka berdasarkan 

uraian tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk mengangkat Kredit Serbaguna Mikro sebagai tema 

laporan tugas akhir dengan judul “ Penilaian Kelayakan Pemberian Kredit pada PT Bank Mandiri 

(Persero) Tbk Medan ”. 
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KAJIAN LITELATUR 

Kredit 

Menurut Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, kredit yang diberikan adalah 

penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau 

kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 

melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga(Ismail, 2014:188). 

Penilaian Kelayakan Kredit 

Menurut Muljono (2011) mengemukakan pertama,character adalah keyakinan yang dari pihak bank 

bahwa peminam mempunyai watak, moral ataupun sifat- sifat pribadi yang positif dan kooperatif serta 

mempunyai tanggungjawab yang baik dalam kehidupan pribadi sebagai manusia, kehidupan sebagai 

anggota masyarakat ataupun dalam menjalankan kegiatan usahanya, kedua capacity yaitu suatu 

penilaian kepada calon debitur mengenai kemampuan melunasi kewajibannya dari kegiatan usaha yang 

akan atau sedang dilakukannya, ketiga capital adalah jumlah atau modal dasar yang dimilik oleh calon 

debitur, keempat collateral yaitu barang-barang berupa jaminan yang akan diserahkan oleh 

peminjam/debitur sebagai jaminan atas kredit yang diterimanya, kelima condition of economic yaitu 

kondisi ekonomi debitur yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha debitur dimasa sekarang dan masa 

depan yang berdampak pada lancar tidaknya debitur dalam membayar kredit. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, data yang diperoleh dengan melihat berbagai aspek 

subjektif dari perilaku objek kemudian menggali informasi dengan melakukan wawancara kepada objek 

dalam penelitian, setelah sebelumnya melakukan observasi langsung pada objek. Observasi pada 

dokumen juga dilakukan untuk memperoleh gambaran jelas terhadap pelaksanaan pemberian kredit 

pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Hasil dari proses wawancara dan observasi pada penelitian ini 

diperoleh untuk memberikan uraian, penjelasan dan gambaran mengenai penilaian kelayakan pemberian 

kredit pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan 

adalah wawancara dan observasi. Data penelitian menggunakan data Primer (wawancara dan observasi), 

teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan observasi. Analisis 

yang digunakan menggunakan analisis deskripsi. 
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PEMBAHASAN 

Penilaian Kelayakan Pemberian Kredit 

Adapunuraian penilaian kelayakan pemberian kredit yang diterapkan oleh Bank Mandiri (Persero) Tbk 

Medan sebagai berikut: 

1. Karakter(Character) 

Dapat dijelaskan bahwa dalam menganalisis penilaian kelayakan pemberian kredit serbaguna 

mikro, petugas analis perlu melakukan penilaian kredit yang dilihat dari karakter calon nasabah 

tersebut yang menjadi dasar penilaian utama dalam karakter. Karakter diartikan sebagai 

kepribadian, moral, dan kejujuran pemohon kredit. Dan proses penilaian karakter calon nasabah 

tersebut juga dapat dinilai sebagai pemberian KSM. 

Untuk mengetahui character dari calon debitur, Mikro Banking Manager, Mikro Kredit 

Analis, dan Mikro Marketing Sales melakukan wawancara terhadap calon debitur untuk 

mengetahui apakah calon debitur memiliki character yang baik, hal ini dapat dilihat dari 

Tabel 1.1 bulir pertanyaan 1a.  

Berdasarkan uraian character dapat disimpulkan bahwa pada penilaian KSM untuk 

dimensi character dilaksanakan dengan baik, karena penilaian character melalui OTS 

dengan calon debitur berpengaruh signifikan terhadap penilaian kredit, pihak bank juga 

menilai melalui BI checking calon debitur, untuk mengurangi terjadinya kredit macet. 

Hasil penelitian ini didukung dari sejumlah penelitian terdahulu dari Tarigan(2018), 

Safitri, Ruliana, & Masitoh(2015), Muslimawati & Zuliarni(2015), dan 

Puspitaningtyas(2012). Sedangkan menurut penelitian terdahulu dari Aziza(2016) karakter 

tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. 

2. Kemampuan (Capacity) 

Dalam menilaicapacity calon nasabah untuk membayar kredit, pihak bank juga harus menilai 

kemampuan calon nasabah untuk membayar kredit, bank mempunyai caranya sendiri untuk 

menilai kemampuan calon nasabahnya membayar kredit melalui berbagai pendekatan antara lain 

melihat aspek pendapatan. Mikro analis kredit melakukan penilaian dari aspek pendapatan dengan 

cara memperhatikan berkas slip gaji calon debitur dari perusahaan tempat ia bekerja, sebagai 

pertimbangan pemberian limit kredit yang akan diberikan. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 bulir 

pertanyaan 3a.  
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Berdasarkan uraian capacity dapat disimpulkan bahwa pada penilaian KSM untuk dimensi 

capacity sudah dilaksanakan dengan cukup baik.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tarigan(2018), Safitri, Ruliana, & 

Masitoh(2015), Muslimawati & Zuliarni(2015), dan Puspitaningtyas(2012), namun hasil 

penelitian ini berbeda dengan Aziza(2016) yang mengemukakan bahwa kemampuan tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pemberian kredit. 

3. Modal (Capital) 

Capital merupakan dana sendiri yang dimiliki calon debitur. Menilai capital dalam pemberian KSM 

bukti penghasilan calon nasabah juga dapat dinilai dan besarnya kredit yang diberikan juga 

diperhitungkan berdasarkan besar penghasilan calon nasabah. Dari penghasilan calon nasabah bank 

mempunyai perhitungan yang berbeda-beda untuk besarnya plafond kredit yang akan diberikan 

sesuai dengan ketentuannya masing-masing. KSM yang bersifat konsumtif tidak membuat pihak 

bank menganalisis penggunaan modal tersebut karena sifatnya yang konsumtif. Hal ini dapat dilihat 

pada Tabel 1.1 bulir pertanyaan 5b dan 6a.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada penilaian capital pada KSM sudah 

dilaksanakan dengan baik, sebab pihak bank memberikan kredit diperhitungkan dari penghasilan 

calon debitur. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tarigan (2018), Safitri, Ruliana, & Masitoh (2015), 

dan  Muslimawati & Zuliarni (2015), namun hasil penelitian ini berbeda dengan Aziza (2016) dan 

Puspitaningtyas (2012) yang mengemukakan bahwa modal tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pemberian kredit. 

4. Jaminan/Agunan (Collateral) 

Collateral merupakan harta benda/barang-barang milik debitur sebagai jaminan atas kredit yang 

diperoleh. Apabila ternyata debitur tidak mampu menyelesaikan kreditnya, maka agunan tersebut 

diambil/disita oleh pihak Bank.Dalam melakukan penilaian terhadap jaminan calon nasabah, bank 

tidak menilai dari segi kondisi jaminan, status kepemilikan, dan jenis-jenis jaminan yang disepakati 

antara pihak Bank dan pihak calon nasabah hanya berdasarkan moral obligation.Perbandingan 

kredit yang diberikan dengan jaminan yang diberikan tidak mempengaruhi pihak bank untuk menilai 

kredit yang diberikan, dan yang menjadi dasar bank menentukan besarnya kredit yang diterima 

calon nasabah adalah slip gaji calon nasabah. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 bulir pertanyaan 

7b dan 8a. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada penilaian collateral pada KSM belum 

dilaksanakan dengan baik, dikarenakan kurangnya pengamanan jaminan yang hanya sebatas moral 

obligation. Yang termasuk moral obligation seperti Jamnsostek, BPJS, dan Ijazah. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tarigan(2018), Safitri, Ruliana, & Masitoh(2015), 

Muslimawati & Zuliarni(2015), dan Puspitaningtyas(2012), namun hasil penelitian ini berbeda 

dengan Aziza(2016) yang mengemukakan bahwa jaminan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pemberian kredit.  

5. Kondisi Ekonomi (Condition of Economy) 

Penilaian yang dilakukan oleh bank tidak melihat dari konidisi ekonomi calon nasabah sekarang 

tetapi jika calon debitur dipecat atau resign maka besar kemungkinan terjadinya kredit macet, jika 

terjadinya kredit macet pihak mikro akan menagih angsuran kredit dengan cara manual, manual 

dalam arti menagih angsuran kredit ke rumah debitur secara langsung. Kondisi ekonomi dimasa 

yang akan datang juga dinilai sebagai syarat pemberian KSM, Jika nasabah melunasi hutang kredit 

sebelum jatuh tempo, nasabah berhak mendapatkan reward. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 1.1 

bulir pertanyaan 9a dan 10a.  

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada penilaian condition of economy pada KSM 

sudah dilaksanakan dengan cukup baik, sebab kondisi ekonomi calon nasabah sekarang tidak dinilai 

yang menyebabkan besar kemungkinan terjadinya kredit macet, baiknya pihak bank menilai kondisi 

ekonomi calon nasabah sekarang agar mengurangi terjadinya kredit macet.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Tarigan(2018), Safitri, Ruliana, & Masitoh(2015), 

Muslimawati & Zuliarni(2015), dan Aziza(2016), namun hasil penelitian ini berbeda dengan 

Puspitaningtyas(2012) yang mengemukakan bahwa kemampuan tidak berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pemberian kredit. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik kesimpulan semoga dapat bermanfaat bagi perusahaan 

yang bersangkutan, kesimpulan yang dapat ditarik sebagai berikut: 

Penilaian 5C  (Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition of Economy) sudah memadai, namun 

untuk capacity belum sepenuhnya dilaksanakan seusai prosedur, hal ini dikaitkan dari latar belakang 

pendidikan calon nasabah tidak dinilai. Begitu juga collateral belum sepenuhnya dilaksanakan 
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dikarenakan jaminan yang diajukan tidak bisa dilelang apabila nasabah tidak sanggup melunasi kredit 

(jaminan dalam bentuk moral obligation). 
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ABSTRACT 

 

This research’s aims is to know implementation and roleof 5C+S principle which are character, capacity, capital, 

collateral, condition of economy, sharia impact to the bank’s decision to provide micro finance to PT Bank Syariah 

Mandiri KCP Medan Padang Bulan. The sample of this research concists of three people, micro financing sales, 

micro financing analyst, and micro banking manager. The result of this research show that PT Bank Syariah 

Mandiri KCP Medan Padang Bulan has been apply 5C+S principle well and truly to avoid the unwanted risk to 

bank and customers in the future . The decision about micro financing with 5C+S principle have an important role 

in microfinance to the customers. Meanwhile, the assessment about condition of economy give less effect on the 

decision to provision of financing to customers. The element that into consideration to PT Bank Syariah Mandiri 

KCP Medan Padang Bulan is the customer’s character, the business sector that the customer want to be develop, 

and the customer’s suitability to sharia concept and the guarantee that the customer handed. 

 

Key words: Micro finance, Decision, Bank, 5C+S principle. 

 
ABSTRAK 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui implementasi dan peran prinsip 5C+S yang terdiri dari character, 

capacity,  capital, collateral, condition of economy, Sharia terhadap keputusan bank dalam memberikan 

pembiayaan mikro pada nasabah PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Padang Bulan. 

Sampel dalam penelitian ini terdiri dari tiga orang, yaitu Micro Finanacing Sales, Micro Financing Analyst, dan 

Micro Banking Manager. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang 

Bulan sudah menerapkan prinsip 5C+S dengan baik dan benar untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan 

oleh bank dan nasabah ke depannya. Keputusan memberikan pembiayaan mikro yang diberikan oleh PT Bank 

Syariah Mandiri khususnya penilaian 5C+S memiliki peran yang penting terhadap pembiayaan mikro yang 

diberikan kepada nasabah, sedangkan penilaian condition of economy kurang berperan terhadap keputusan 

pemberian pembiayaan kepada nasabah. Faktor yang menjadi pertimbangan PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan 

Padang Bulan dalam memberikan pembiayaan mikro adalah karakter calon nasabah, sektor usaha yang akan 

dikembangkan nasabah, kesesuaian usaha calon nasabah terhadap konsep syariah dan jaminan calon nasabah. 

 

Kata Kunci: Pembiayaan Mikro, Keputusan, Bank, Prinsip 5C+S. 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Latarbelakang 

Aktifitas bisnis adalah aktifitas yang terus berjalan dan berkembang di dunia khususnya di 

Indonesia. Aktifitas bisnis yang paling dominan di Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan 
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menengah (UMKM). Aktifitas bisnis UMKM tersebut tidak bisa dilepaskan dari peranan bank 

dalam membantu usaha pemerintah melakukan pembangunan serta pemerataan ekonomi yang 

dimuat dalam Undang-Undang No. 10 tahun 1998, tujuan perbankan Indonesia secara umum 

adalah menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan 

pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan 

rakyat.Tujuan tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan pembiayaan  khususnya pada 

sektor UMKM sebab UMKM memiliki peranan yang potensial bagi pertumbuhan ekonomi 

seperti menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan domestik bruto, dan terbukti mampu 

menghadapi terpaan krisis moneter. Namun, UMKM memiliki kendala keterbatasan modal 

dalam menjalankan usahanya.  

Permasalahan keterbatasan modal bagi pengembangan UMKM dapat difasilitasi dengan 

program pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah. PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan 

Padang Bulan ikut membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan 

memberikan pembiayaan atau modal untuk UMKM, serta menerapkan analisa prinsip 5C+S 

(Character, Capacity, Capital, Condition, Collateral, dan Sharia) sebelum memberikan 

pembiayaan kepada calon nasabah. Penerapan prinsip tersebut terus ditingkatkan dalam 

beberapa tahun terakhir yang menyebabkan calon nasabah pembiayaan mikro menjadi 

berfluktuasi. Data dapat dilihat dalam tabel 1  di bawah ini: 

Tabel 1 

Nasabah Pembiayaan Mikro 

Tahun Pengusul 

Pembiayaan (Orang) 

Penerima 

Pembiayaan 

(Orang) 

Total Pembiayaan Yang 

Disalurkan (Rupiah) 

Persentase 

Pembiayaan 

Yang Ditolak 

(Persen) 

2016 258 57 Rp 3.000.000.000 77,91% 

2017 202 46 Rp 2.150.000.000 77,22% 

2018 222 35 Rp 1.800.000.000 84,23% 

2019 

(Januari s.d 

April) 

98 24 Rp 350.000.000 75% 

Sumber: PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan Padang Bulan. 
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Dilatarbelakangi oleh masalah tersebut, penelitian ini menjadi menarik untuk dipaparkan 

dengan judul “Pengaruh Prinsip 5C+S Terhadap Keputusan Bank Dalam Memberikan 

Pembiayaan Mikro Pada Nasabah PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang 

Bulan.” 

Penelitian yang mendukung penelitian ini adalah Saduldyn Pato(2013) dengan judul Analisis 

Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado, penelitian Rima Ayu 

Anggraini,dkk (2015) dengan judul Analisis Aspek Kelayakan Pemberian Kredit Usaha Mikro 

dalam Upaya Mengantisipasi Terjadinya Kredit Bermasalah (Studi Kasus PT Bank Mandiri 

(Persero), Tbk Cabang Malang). 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang di atas maka penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1) Bagaimana penerapan prinsip 5C+S yang menjadi keputusan pemberian pembiayaan mikro 

di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Padang Bulan ? 

2) Bagaimana pengaruh prinsip 5C+S terhadap keputusan pemberian pembiayaan mikro 

kepada nasabah di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Padang Bulan ? 

3) Faktor apa yang menjadi pertimbangan bagi pihak PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Medan Padang Bulan untuk memberikan pembiayaan mikro ? 

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut: 

1) Untuk mengetahui prinsip 5C+S yang diterapkan PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Medan Padang Bulan dalam memberikan pembiayaan mikro kepada nasabah. 

2) Untuk mengetahui pengaruh prinsip 5C+S terhadap keputusan pemberian pembiayaan mikro 

kepada nasabah di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Padang Bulan. 

3) Untuk mengetahui masalah-masalah nasabah yang menyebabkan pihak bank tidak 

memberikan pembiayaan mikro di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Padang 

Bulan. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menggunakan metode deskriptif. 

Adapunteknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah: wawancara, dokumentasi, studi 

pustaka dan triangulasi.Menurut Alfianika (2018), populasi adalah semua subjek dan objek 

dalam penelitian,populasi dalam penelitian ini adalah pegawai PT Bank Syariah Mandiri KCP 

Medan Padang Bulan yang turut memutuskan pemberian pembiayaan mikro dengan jumlah 6 

orang. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari tiga jabatan, yaitu 1 orang micro financing sales, 

1 orang analyst micro, 1 orang micro financing manager. Lokasi penelitian ini adalah PT Bank 

Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan, alamat Jl. AH. Nasution Komp. Metrolink A20-

21. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan memiliki program warung mikro untuk membantu 

pemerintah dalam meningkatkan UMKM serta meningkatkan keuntungan bagi bank. Warung mikro 

memiliki dua fokus produk, yaitu: 

a) Produk Usaha Mikro (PUM) untuk pedagang dan wiraswasta. 

b) Produk Serbaguna Mikro (PSM) untuk pegawai pemerintah dan non pemerintah. 

Kedua produk tersebut menggunakan akad murabahah dan ijarah. Perkembangan warung 

mikro mengalami penurunan dan kurang fokus terhadap target pasarnya. Target pasar warung 

mikro berjarak lima kilometer dari bank, dengan lima sektor usaha, yaitu sektor sembako, 

kuliner, bengkel, kos-kosan, pedagang pasar. Warung mikro memiliki tiga bagian penting 

dalam memutuskan pembiayaan yang akan diberikan kepada calon nasabah. Bagian pertama 

adala micro financing sales bertugas mengumpulkan dokumen-dokumen persyaratan dari calon 

nasabah. Bagian micro financing analyst bertugas menganalisa dokumen calon nasabah, 

membuat nota hasil dari pengecekan melalui trade checking dan wawancara. Bagian micro 

banking manager bertugas memutuskan bahwa calon nasabah dapat diberi pembiayaan atau 

tidak dapat diberikan pembiayaan.  

 

Penerapan Prinsip 5C+S Yang Menjadi Keputusan Pemberian Pembiayaan Mikro Di PT 

Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Padang Bulan 
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1) Penerapan penilaian character di PT Bank Syariah Mandiri Padang Bulan dengan melihat 

dokumen e-KTP, Kartu Keluarga, Buku Nikah.Menilai informasi karakter calon nasabah 

dengan tepat dan mudah dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu secara langsung 

meliputi pencarian informasi melalui sistem informasi debitur (ideb) dan secara tidak 

langsung meliputi pencarian informasi melalui survei dan wawancara. calon nasabah harus 

memiliki karakter yang amanah, jujur, serta memiliki kemauan membayar. 

2) Penerapan penilaian capacity di PT Bank Syariah Mandiri Padang Bulan dengan melihat 

dokumen laporan keuangan calon nasabah dan latar belakang pengelola usaha selama dua 

tahun terakhir. Laporan keuangan calon nasabah harus menunjukkan kondisi yang baik dan 

mampu untuk membayar kembali pembiayaannya serta memiliki pengalaman dan keahlian 

di bidang usaha yang dijalankan oleh calon nasabah. 

3) Penerapan penilaian capital di PT Bank Syariah Mandiri Padang Bulan dengan melihat 

modal milik sendiri dan modal gabungan (join income) dari pasangan calon nasabah. Modal 

milik sendiri berupa gaji tetap yang dilihat selama enam bulan dan gaji tidak tetap yang 

dilihat selama satu tahun. Hasil gabungan dari pendapatan tersebut dirata-ratakan tiga 

terendahnya untuk dijadikan modal.Minimal modal yang dimiliki calon nasabah adalah 75% 

s.d. 100% dari plafon pembiayaan. Calon nasabah harus memiliki modal yang lebih besar 

dari modal pinjaman untuk menilai komitmen calon nasabah terhadap usaha yang akan 

dijalankannya. 

4) Penerapan penilaian collateral di PT Bank Syariah Mandiri Padang Bulan dokumen untuk 

menilai jaminan atau agunan dari calon nasabah adalah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor 

(BPKP), Sertfikat Hak Milik (SHM), Ijazah (khusus pembiayaan aliansi). Perhitungan nilai 

jaminan dengan pendekatan harga pasar. Jaminan calon nasabah harus memiliki jaminan 

yang mudah dijual, menutupi risiko gagal bayar, jelas bukti kepemilikan serta status 

hukumnya. 

5) Penerapan penilaian condition of economy di PT Bank Syariah Mandiri Padang Bulan tidak 

terlalu menjadi hal yang dipertimbangkan Bank dalam memberikan pembiayaan, selama 

usaha calon nasabah termasuk UMKM, serta memenuhi persyaratan dari bank, maka Bank 

akan memberikan pembiayaan. 

6) Penerapan penilaian shariah di PT Bank Syariah Mandiri Padang Bulan dengan cara melihat 

dan mengecek tujuan penggunaan dana pembiayaan, produk yang akan didagangkan, cara 
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bertransaksi, serta melihat manfaat usaha calon nasabah bagi masyarakat. Usaha calon 

nasabah harus bebas dari unsur riba, pembiayaan mengenalkan prinsip zakat dan sedekah, 

melarang investasi pada produk yang bertentangan dengan Islam, dan menyediakan takaful 

atau asuransi syariah. 

 

PengaruhPrinsip 5C+S Terhadap Keputusan Pemberian Pembiayaan Mikro Kepada 

Nasabah Di PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Medan Padang Bulan 

1) Karakter calon nasabah sangat berpengaruh terhadap keputusan bank dalam memberikan 

pembiayaan. Calon nasabah harus memiliki e-KTP untuk mengajukan pembiayaan mikro di 

PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan. 

2) Peran bank dalam penilaian kemampuan, yaitu bank memutuskan untuk memberikan 

pembiayaan dengan menyarankan kepada calon nasabah untuk menurunkan plafon atau 

menambah jangka waktu pembiayaan untuk mendapatkan pembiayaan apabila kemampuan 

nasabah tidak mencukupi jangka waktu atau jumlah plafonnya melebihi kemampuan. 

3) Pengaruh keputusan PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan terhadap minimal 

modal tersebut membuat nasabah harus memiliki minimal modal dan apabila tidak memiliki 

minimal modal seperti persyaratan, calon nasabah harus menurunkan jumlah pembiayaan 

serta menambah jangka waktu pembiayaan. 

4) Pengaruh penerapan jaminan yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri membuat calon 

nasabah yang memiliki jaminan SK Camat tidak dapat mengajukan pembiayaan. 

5) Kondisi ekonomi usaha calon nasabah kurang berpengaruh terhadap keputusan bank dalam 

memberikan pembiayaan, selama usaha calon nasabah bermanfaat untuk meningkatkan 

pendapatan pelaku usaha  mikro, maka PT Bank Syariah Mandiri akan memberikan 

pembiayaan kepada calon nasabah tersebut. 

6) Pengaruh prinsip syariah terhadap keputusan PT Bank Syariah Mandiri dalam memberikan 

pembiayaan adalah usaha calon nasabah harus berjalan di sektor yang halal, transaksinya 

harus jelas serta bermanfaat bagi orang lain. 
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Faktor Yang Menjadi Pertimbangan PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang 

Pembantu Medan Padang Bulan dalam Memberikan Pembiayaan Mikro 

Faktor yang menjadi pertimbangan PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Medan 

Padang Bulan dalam memberikan pembiayaan mikro adalah: 

1) faktor karakter 

2) sektor usaha calon nasabah 

3) faktor syariah 

 

SIMPULAN  

Dari penelitian yang dilakukan di PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1) PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan sudah menerapkan prinsip 5C+S 

(character, capacity, capital, collateral, condition of economy, dan shariah) dengan baik 

dan benar untuk menghindari risiko yang tidak diinginkan oleh bank dan nasabah ke 

depannya. 

2) Keputusan memberikan pembiayaan mikro yang diberikan oleh PT Bank Syariah Mandiri 

khususnya penilaian character, capacity, capital, collateral,  dan shariah memiliki peran 

yang penting terhadap pembiayaan mikro yang diberikan kepada nasabah, sedangkan 

penilaian condition of economy kurang berperan terhadap keputusan pemberian pembiayaan 

kepada nasabah. 

3) Faktor yang menjadi pertimbangan PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan 

dalam memberikan pembiayaan mikro adalah karakter calon nasabah, sektor usaha yang 

akan dikembangkan nasabah, kesesuaian usaha calon nasabah terhadap konsep syariah dan 

jaminan calon nasabah. 

 

SARAN 

Berdasarkan dari kesimpulan hasil penelitian di PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang 

Bulan, maka penelitian memberikan saran sebagai masukan, yaitu: 

1) PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan mempertahankan dan meningkatkan 

seleksi calon nasabah yang layak untuk mendapat pembiayaan mikro. 
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2) PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan sebaiknya fokus ke sektor usaha yang 

diunggulkan untuk meningkatkan nasabah mikro. 

3) PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan mempertahankan faktor yang menjadi 

pertimbangan untuk memberikan pembiayaan mikro kepada calon nasabah. 
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Abstract  

 

The objective of this study is to investigate the effect of corporate governance mechanisms, which consists of 

board of commissioners, board of directors, and firm size to company's financial performance. Variable 

independent board of commissioners, board of directors, and firm size as independen variables and company's 

financial performance as dependent variable. The number of samples used in this study are 55 companies of 

financial  listed on Indonesian Stock Exchange in 2013 to 2018. This study uses secondary data. Data are collected 

by using purposive sampling method based on specific terms. Data are analysed by multiple regression models. 

The findings show that board of commissioners and firm size  effect the company's financial performance, while 

the board of directors does not effect the company's financial performance.  

 

Keywords : board of commissioners, board of directors,  firm size, and company's financial performance 

 
Abstrak  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan, yang terdiri dari dewan 

komisaris, dewan direksi dan ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Variabel dewan 

komisaris, dewan direksi dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan kinerja keuangan perusahaan 

sebagai variabel dependen. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 55 perusahaan perbankan 

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2013-2018. Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data 

dikumpulkan dengan menggunakan metode purposive sampling yang berdasarkan syarat-syarat tertentu. Data 

dianalisis dengan menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian  ini menunjukkan bahwa dewan 

komisaris dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan dewan direksi 

tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.  

 

Kata kunci  : dewan komisaris, dewan direksi, ukuran perusahaan, dan  kinerja keuangan perusahaan 
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PENDAHULUAN 

 

Perkembangan dunia bisnis yang semakin modern, diiringi dengan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

kondisi perekonomian yang baik dapat menyebabkan persaingan di dalam dunia bisnis (Ekaningtias, 

2017). Pada umumnya perusahaan adalah suatu badan usaha yang diatur dan dilaksanakan oleh orang-

orang yang mempunyai keahlian dan keterampilan tertentu agar tujuan perusahaan tersebut dapat 

tercapai (Pakpahan dkk, 2017). Kinerja keuangan merupakan patokan utama untuk mengukur baik atau 

tidaknya kinerja perusahaan, hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangannya (Sarafina dan Saifi, 

2017). Kinerja keuangan perusahaan juga memerlukan kinerja manajemen yang baik dalam bentuk tata 

kelola perusahaan dan hubungan sosial dengan lingkungan sekitar (Darmawan dkk, 2018). Informasi 

yang menggambarkan kinerja keuangan perusahaan disajikan dalam bentuk laporan keuangan. Laporan 

keuangan tersebut, memperlihatkan bagaimana perusahaan mengalami pertumbuhan atau mengalami 

penurunan kinerja keuangannya. (Nizzamullah dkk, 2014). Menurut Ekaningtias (2017) dewan 

komisaris sebagai faktor inti dalam good corporate governance, hal ini dikarenakan hukum perseroan 

menempatkan tanggung jawab legal atas urusan suatu perusahaan kepada dewan komisaris. Menurut 

Tussakdiah (2016) dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang akan 

diambil atau merupakan strategi perusahaan tersebut baik secara jangka pendek dan jangka panjang. 

Ukuran perusahaan merupakan salah satu variabel penting dalam pengelolaan perusahaan (Lisaime dan 

Sri, 2018). Ukuran perusahaan juga dapat mempengaruhi keputusan manajer dan akan berakibat pada 

kinerja keuangan (Aprianingsih dan Yushita, 2016). 

Pada kenyataanya masih banyak perusahaan yang menyimpang dari pernyataan diatas seperti yang 

terjadi pada PT Bank Ekonomi Raharja Tbk (BAEK). Perjalanan BAEK melantai di pasar modal 

berawal ketika melakukan penawaran umum saham perdana atau Initial Public Offering (IPO) pada 8 

Januari 2008. Namun PT Bank Ekonomi Raharja Tbk berencana mengubah statusnya dari perusahaan 

terbuka menjadi perusahaan tertutup. Hal itu disampaikan Direktur Utama PT Bank Ekonomi Raharja 

Tbk (BAEK), Antony Colin dalam keterbukaan informasi ke Bursa Efek Indonesia. Antony menuturkan, 

perseroan juga melakukan penghapusan pencatatan atau delisting saham-saham perseroan pada BEI. 

Sehubungan dengan rencana itu, perseroan meminta manajemen BEI untuk melakukan 

suspensi/menghentikan sementara atas perdagangan saham perseroan. Sebagaimana diketahui, 

pemegang saham Bank Ekonomi adalah HSBC Asia Pacific Holding Ltd sebesar 98,94% sedangkan 1% 

saham dimiliki PT Bank Cental Asia Tbk. Adapun, porsi saham publik hanya 0,06%. HSBC 

mengakuisisi saham Bank Ekonomi pada 2009 lalu senilai US$607,5 juta setara dengan Rp5,98 triliun. 

Akhirnya nasib BAEK berujung delisting pada tahun 2015 (Turner, 2015). 
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Penelitian dari Tussakdiah dkk, (2016) menunjukkan bahwa dewan direksi dan ukuran perusahaan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap kinerja keuangan. Dewan komisaris berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja keuangan. Addiyah dan Chariri (2014) juga membuktikan bahwa dewan komisaris 

tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diukur dengan ROA. Berdasarkan latar 

belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menguji ulang Pengaruh 

Mekanisme Good Corporate Governance dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan 

Perusahaan (Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia  Tahun 2013-

2018). 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Seberapa besar pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan?  

2. Seberapa besar pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan? 

3. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan? 

Tujuan Peneliti  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar: 

1. Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

2. Pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2013-2018. Sampel terdiri atas 55 perusahaan. Pemilihan sampel 

menggunakan metode purposive sampling. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini 

menggunakan analisis data kuantitatif. Alat bantu analisis statistik dalam penelitian ini menggunakan 

software SPSS 20. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda. 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu, kinerja keuangan merupakan patokan utama untuk 

mengukur baik atau tidaknya kinerja perusahaan, hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangannya 

(Sarafina dan Saifi, 2017). Kinerja keuangan dihitung dengan  Return On Assets (ROA). Variabel 

independen dalam penelitian ini yaitu dewan komisaris, dewan direksi, dan ukuran perusahaan. Ukuran 

dewan komisaris diukur dengan menggunakan indikator jumlah anggota dewan komisaris suatu 
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perusahaan (Addiyah dan Chariri, 2014). Ukuran dewan direksi diukur dengan menggunakan indikator 

jumlah anggota dewan direksi suatu perusahaan (Addiyah dan Chariri (2014). Ukuran perusahaan 

merupakan besar kecilnya suatu perusahaan yang dapat dilihat dari ln total aset (Addiyah dan Chariri 

(2014).  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

                   

  Gambar 1 Histogram, Grafik Normal P-P Plot Uji Normalitas, dan Uji Heteroskedastisitas 

Sumber: Output SPSS yang Diolah 

Berdasarkan gambar 1 dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi syarat 

normal histogram dan probability plot sehingga model regresi dalam penelitian ini memenuhi 

asumsi normalitas (berdistribusi normal), artinya variabel dalam penelitian ini berdistribusi 

normal. Hasil Uji Heteroskedastisitas di atas diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola 

yang  jelas. Titik-titik menyebar secara acak di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu 

Regression Studentized Residual. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pada model regresi 

yang terbentuk tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

 

 

 

Tabel 1 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Model Collinearity Statistics 

Tolerance VIF 

1 
(Constant)   

Dewan_Komisaris .405 2.471 
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Sumber: Output SPSS yang Diolah 

 

Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat bahwa nilai tolerance variabel dewan komisas sebesar 0,405, 

variabel dewan direksi sebesar 0,221, dan variabel ukuran perusahaan sebesar 0,289, sedangkan 

nilai VIF variabel dewan komisaris sebesar 2,471, variabel dewan komisaris sebesar 4,534, dan 

variabel ukuran perusahaan sebesar 3,456 yang artinya nilai tolerance >0,10 dan nilai VIF < 10 

maka terbebas dari multikolonieritas. 

 
Tabel  2 

Hasil Uji Autokorelasi 

 Unstandardized 

Residual 

Test Valuea .03289 

Cases < Test Value 165 

Cases >= Test Value 165 

Total Cases 330 

Number of Runs 164 

Z -.221 

Asymp. Sig. (2-tailed) .825 

Sumber: Output SPSS yang Diolah 

 

Pada tabel 2 di atas dapat dilihat bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) pada Runs Test bernilai 0,825>0,05 yang 

artinya data dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. 

 
Tabel  3 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 
Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 .424a .180 .173 .34984 

 

Dewan_Direksi .221 4.534 

Ukuran_Perusahaan .289 3.456 
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Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai adjusted R2
 sebesar 0,173. Hal ini berarti 

17,3%  kemampuan variabel independen yaitu dewan komisaris (X1), dewan direksi (X2),  dan ukuran 

perusahaan (X3) dalam mempengaruhi variabel terikat yaitu kinerja keuangan (Y)  dan sisanya 82,7%  

dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

Tabel 4 

Uji Parsial (T-test) 

Sumber: Output SPSS yang Diolah 

Berdasarkan tabel 4 menunjukkan bahwa hasil uji t dan pengujian data dengan regresi berganda pada 

tingkat signifikansi 5%.  Persamaan regresi dapat dilihat dari nilai pada kolom B, maka model regresi 

yang digunakan adalah sebagai berikut: 

ROA =  8.289 + 0,055D_Komisaris - 0,016D_Direksi -2.379Ukuran_Perusahaan + e 

1. Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat bahwa nilai konstanta (α) sebesar 

8.289 artinya apabila semua variabel independen yaitu dewan komisaris  (X1), dewan 

direksi (X2),  dan ukuran perusahaan (X3) dianggap konstan atau bernilai 0, maka kinerja 

keuangan (Y) sebesar 8.289. 

2. Hasil uji t pada variabel dewan komisaris nilai signifikannya sebesar 0,001 yang berarti 

lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris berpengaruh secara 

parsial terhadap kinerja keuangan (Y). Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat 

dilihat dari nilai koefisien ukuran dewan komisaris sebesar 0,055 menyatakan bahwa jika 

ukuran dewan komisaris mengalami peningkatan satu satuan maka akan meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan sebesar 0,055. Sebaliknya apabila dewan komisaris 

mengalami penurunan satu satuan maka kinerja keuangan perusahaan akan mengalami 

penurunan juga sebesar 0,055. Untuk nilai Standardized Coefficients Beta, variabel dewan 

komisaris berpengaruh sebesar 0,259 terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Kesimpulan 

B Std. Error Beta  

1 

(Constant) 8.289 1.548  5.354 .000  

Dewan_Komisaris .055 .017 .259 3.280 .001 Berpengaruh 

Dewan_Direksi -.016 .015 -.117 -1.092 .275 Tidak Berpengaruh 

Ukuran_Perusahaan -2.379 .474 -.468 -5.021 .000 Berpengaruh 
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3. Hasil uji t pada variabel dewan direksi nilai signifikannya sebesar 0,275 yang berarti lebih 

besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap kinerja keuangan (Y). Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat 

dilihat dari nilai koefisien ukuran dewan direksi sebesar -0,016 menyatakan bahwa jika 

dewan direksi mengalami peningkatan satu satuan maka akan meningkatkan kinerja 

keuangan perusahaan sebesar -0,016. Sebaliknya apabila dewan direksi mengalami 

penurunan satu satuan maka kinerja keuangan  perusahaan akan mengalami penurunan juga 

sebesar -0,016. Untuk nilai Standardized Coefficients Beta, variabel dewan direksi 

berpengaruh sebesar -0,117 terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

4. Hasil uji t pada variabel ukuran perusahaan nilai signifikannya sebesar 0,000 yang berarti 

lebih kecil dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara 

parsial terhadap kinerja keuangan (Y). Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat 

dilihat dari nilai koefisien ukuran ukuran perusahaan sebesar -2.379 menyatakan bahwa 

jika ukuran perusahaan mengalami peningkatan satu satuan maka akan meningkatkan 

kinerja keuangan perusahaan sebesar -2.379. Sebaliknya apabila ukuran perusahaan 

mengalami penurunan satu satuan maka kinerja keuangan perusahaan akan mengalami 

penurunan juga sebesar -2.379. Untuk nilai Standardized Coefficients Beta, variabel ukuran 

perusahaan berpengaruh sebesar -.468 terhadap kinerja keuangan perusahaan. 

 

SIMPULAN  

Berikut adalah simpulan yang dapat diambil dari penelitian : 

1. Dewan komisaris  berpengaruh sebesar 0,259 terhadap kinerja keuangan perusahaan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2018, 

hal ini menunjukkan bahwa adanya dewan komisaris akan meningkatkan pengawasan yang 

ada, ditambah dengan dewan komisaris independen yang berasal dari luar perusahaan. 

Bertambahnya pengawasan dimaksudkan supaya perusahaan dapat melakukan kegiatan 

usaha yang sehat dan berkurangnya perilaku manajemen yang menyimpang. 

2. Dewan direksi tidak berpengaruh sebesar -0,117 terhadap kinerja keuangan perusahaan 

pada perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-

2018, hal ini menunjukkan bahwa dewan direksi yang berjumlah banyak maupun sedikit  
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tidak menjamin peningkatan kinerja keuangan perusahaan, melainkan  kualitas dari dewan 

direksi itu sendiri yang dapat  meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. 

3. Ukuran perusahaan berpengaruh sebesar -0,468 terhadap kinerja keuangan perusahaan pada 

perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2013-2018, 

artinya total aset yang dimiliki perusahaan menjadi penilaian investor untuk memutuskan 

melakukan investasi. Aset perusahaan yang besar memudahkan perusahaan dalam 

menjalankan perusahaan yang akan berdampak pada laba yang dihasilkan perusahaan. 
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Abstract 

 

The child monitoring system at a specified distance aims to overcome the problems of parents when traveling with 

their children. Based on these problems, the authors try to make a child monitoring tool with GPS using LoRa 

communication to be able to help reduce human neglect, especially parents when traveling with their children. 

This tool is in the form of two series, series I as a series of mothers and series II as a series of children. This tool 

uses a LoRa (Long Range) communication module that functions to send signals from circuit I to circuit II and 

vice versa and has a GPS platform to determine the child's whereabouts by sending the coordinates of the child's 

position and sending them to series I which is the mother circuit in the form longitude and latitude points where 

this point will be used to be accessed on the mother's smartphone via the internet network manually. In the series, 

the mother is also equipped with a buzzer as a marker if the child's position is out of range, the buzzer will sound 

if not, the buzzer will not sound. 

 

Keywords: LoRa communication module, GPS, Buzzer 

 

 

Abstrak 

 

Sistem monitoring anak pada jarak batas yang ditentukan bertujuan untuk mengatasi permasalahan orangtua ketika 

sedang berpergian dengan anak mereka. Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis berusaha membuat alat 

monitoring anak dengan GPS menggunakan komunikasi LoRa agar mampu membantu mengurangi kelalaian 

manusia terkhususnya orangtua ketika sedang berpergian dengan anak mereka. Alat ini berupa dua rangkaian yaitu 

rangkaian I sebagai rangkaian Ibu dan rangkaian II sebagai rangkaian Anak. Alat ini menggunakan modul 

komunikasi LoRa (Long Range) yang berfungsi untuk mengirimkan sinyal dari rangkaian I ke rangkaian II dan 

sebaliknya serta memiliki sebuah platform berupa GPS untuk mengetahui keberadaan si anak dengan mengirimkan 

titik koordinat posisi si anak dan akan mengirimkannya ke rangkaian I yaitu rangkaian ibu berupa titik longitude 

dan latitude dimana titik ini yang akan digunakan untuk diakses di smartphone si ibu melalui jaringan internet 

secara manual. Pada rangkaian si Ibu juga dilengkapi dengan buzzer sebagai penanda apabila posisi anak sudah 

berada di luar jangkauan maka buzzer tersebut akan berbunyi jika tidak maka buzzer tidak akan berbunyi. 

 

Kata kunci : Modul komunikasi LoRa, GPS, Buzz 

 

mailto:ESRA.1605062029@polmed.ac.id


Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

186 
 

 

 

PENDAHULUAN 

Banyak kejadian yang dialami orangtua ketika memiliki seorang anak yang masih balita. 

Dengan kesibukan yang masih padat terkadang orang tua tidak memperhatikan area jalan anak 

mereka. Bahkan ketika para orangtua sedang pergi ke sebuah tempat hiburan dengan anak 

mereka, para orangtua tersebut lupa dimana anak mereka. 

Agar para orangtua tidak mengalami lagi kejadian tersebut, maka dibuatlah suatu alat 

yang berfungsi mendeteksi dimana anak kita berada ketika mereka sedang asik berjalan-jalan. 

Rancangan alat dengan menggunakan transmitter dan receiver dapat digunakan untuk 

mengatasi masalah tersebut. Dengan cara membuat sebuah rancangan alat pendeteksi cakupan 

area menggunakan komunikasi Lo-Ra dengan memanfaatkan Arduino Nano. Informasi yang 

telah disimpan akan mengeluarkan peringatan dalam bentuk sebuah alarm. Alat tersebut akan 

mengeluarkan bunyi alarm ketika anak kita telah keluar dari jarak yang sudah ditentukan.  

Tugas Akhir M. Luthfi Siregar dan M. Surya Abdi Panjaitan, mahasiswa Program Studi 

Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Medan (2014) dengan judul “Perancangan dan 

Pembuatan Alat Pendeteksi Anak menggunakan Modulasi ASK Pemancar dan Penerima 

Berbasis Mikrokontroler AT89S51”. Pada saat rangkaian I (rangkaian user/Ibu) dan rangkaian 

II (rangkaian user/Anak)  berjarak 1 meter, keadaan buzzer tidak berbunyi atau diam, begitu 

pula pada jarak 5,10,15 dan 20 meter. Pada saat rangkaian I (rangkaian user/Ibu) dan rangkian 

II (rangkaian Anak) berjarak diatas 20 meter, buzzer akan berbunyi. Hal ini menandakan bahwa 

objek pada rangkaian II (rangkaian user/Anak) telah bergerak diatas jangkauan, atau bisa 

dikatakan benda tersebut tidak teramati lagi pada objek rangkaian I (rangkaian user/Ibu). Maka 

penulis menerapkan suatu sistem “Perancangan dan Pembuatan Monitoring Anak 

Menggunakan GPS dengan Komunikasi Lo-Ra”. Dengan adanya system ini, diharapkan dapat 

membantu para orangtua dalam menjaga anak mereka.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah 

bagaimana merancang dan membuat system monitoring anak menggunakan GPS dengan 

komunikasi LoRa. Tujuan penelitian ini untuk Untuk merancang dan membuat system 

monitoring anak dengan GPS menggunakan komunikasi LoRa dan untuk mengukur jarak 

komunikasi terjauh dari system monitoring anak dengan GPS menggunakan Komunikasi LoRa.  
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mengumpulkan data dengan mengobservasi 

secara langsung yang terjadi dilapangan terhadap perilaku yang terjadi selama berlangsungnya 

penelitian, mengumpulkan data dengan studi pustaka yang mencari sumber teori dan pengetahuan 

tentang penelitian dari buku-buku panduan ataupun dari berbagai jurnal sebagai upaya memperkaya dan 

memperkuat hasil kajian penelitian, dan mengumpulkan data dengan melakukan pengujian terhadap alat 

Sistem Monitoring Anak Dengan GPS Menggunakan Komunikasi LORA di Area Lapangan Upacara 

Politeknik Negeri Medan dan di Area Laboratorium Teknik Telekomunikasi Politeknik Negeri Medan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian system dilakukan untuk mengetahui apakah alat yang dibuat dapat bekerja sesuai 

dengan spesifikasi perencanaan yang telah ditentukan. Sedangkan analisis system dilakukan untuk 

mengetahui apakah system sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Pengujian system 

terdiri dari pengujian LoRa, pengujian GPS, pengujian LCD, dan pengujian Buzzer.Alat-alat yang 

dibutuhkan dalam pengujian ini adalah Sebuah PC atau laptop dengan aplikasi Arduino IDE terpasang 

didalamnya.  

Pengujian alat Sistem Monitoring Anak Dengan GPS Menggunakan Komunikasi LORA 

dilakukan diruangan terbuka atau tanpa penghalang dan didalam ruangan atau banyak  penghalang. 

Dengan jarak pengukuran dilakukan setiap 5 meter dan jarak terjauh terhubungnya tidak lebih dari 30 

meter dan jika lebih counter akan menghitung sampai 60 detik , status terhubungnya (“CONNECT”) 

ditampilkan pada LCD penerima (rangkain I/User Ibu) berubah jadi tampilan DISCONNECT dan 

buzzer pada user Ibu akan berbunyi sebagai tanda komunikasi sudah tidak terhubung seperti yang 

ditunjukkan pada Tabel 1.  

Tabel 2. 

Pengujian Keseluruhan 

No. Jarak (m) 
Keadaan 

buzzer 

Titik koordinat 

Latitude Longitude 

1. 5 OFF 3.564789 98.653893 

2. 10 OFF 3.564753 98.653946 

3. 15 OFF 3.564714 98.653961 

4. 20 OFF 3.564631 98.653946 

5. 25 OFF 3.564618 98.653961 
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6. 30 OFF 3.564563 98.653969 

7. >30 ON - - 

 

SIMPULAN  

Setelah dilakukan perancangan, pembuatan, pengujian dan analisis pada tugas akhir ini, 

dapat diambil kesimpulan: Batas terhubung rangkaian I (User Ibu) terhadap rangkaian II (User 

Anak) tidak lebih dari 30 meter. Jika lebih maka alat akan “Disconnect” atau tidak terhubung, 

sehingga mengakibatkan buzzer pada rangkaian si Ibu On. GPS akan terkoneksi ke satelit 

dengan durasi 10 detik, sehingga satelit dapat mengirim titik koordinat ke GPS User Anak dan 

mengirim ke komunikasi LoRa user Ibu dan LCD user Ibu menampilkan titik koordinat berupa 

titik latitude dan longitude. Dan dinding bangunan, pohon maupun sinyal mampu 

mempengaruhi pengiriman data pada pemancar dan penerima gelombang radio. Pada sistem 

monitoring anak belum sempurna, karena pada GPS tidak secara otomatis. Sebaiknya dapat 

dikembangkan sehingga GPS bisa secara otomatis terhubung ke ponsel si Ibu. Untuk 

perkembangan selanjutnya agar mencari GPS yang mampu menangkap sinyal ditempat tertutup 

maupun terbuka dengan memanfaatkan situasi dan kondisi lingkungan saat ini. 
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Abstract 

 

This study aims to see and analyze the old age insurance claim system at the BPJS Employment Branch of Tanjung 

Morawa specifically for work case studies and resignations with reference to the BPJS Employment Directors 

Regulation Number: PERDIR / 155/122015 concerning Security Assistance for the Implementation of the Old 

Age Security Program, then identify conflicts / arrangements contained in the regulation, looking at all aspects of 

the procedure, to the system that controls the internal control of the system in the BPJS Employment itself. This 

research is descriptive research. The results of this research show that the old age insurance claim system has been 

implemented well, yet there are not a number of issues issued in the implementation of claims need to be clarified 

in the existing SOP, and the need for more complicated procedures to be more effective and efficient. 

Keywords: system, claims, provident fund benefit, BPJS Employment 

Abstrak 

Penelitian ini bertujuan untuk melihat dengan detail sistem klaim Jaminan Hari Tua yang digunakan oleh BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa khususnya studi kasus tenaga kerja pensiun dan mengundurkan diri 

dengan rujukan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/155/122015 tentang Petunjuk Teknis 

Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, kemudian mengindentifikasi permasalahan/kendala yang ada dalam 

peraturan tersebut, melihat dari segala aspek baik dari prosedur, hingga sistem secara menyeluruh dan 

pengendalian internal sebagai kontrol jalannya sistem dalam BPJS Ketenagakerjaan itu sendiri. Penelitian ini 

merupakan penelitian deskriptif.Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem klaim jaminan hari tua ini sudah 

dilaksanakan dengan baik namun ada beberapa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan klaim sehingga perlu 

diperjelas dalam SOP yang ada, dan perlunya prosedur yang lebih ringkas agar lebih efektif dan efisien. 

Keywords: Sistem, Klaim, JHT, BPJS Ketenagakerjaan 
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1945 pasal 34 ayat 2 yang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat dengan mengembangkan 

sistem jaminan sosial. Jaminan Sosial merupakan salah salah satu bentuk perlindungan sosial 

untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. 

Salah satu badan yang dibentuk oleh pemerintah dalam menangani jaminan sosial 

adalah PT Jamsostek yang saat ini telah berubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan.Ada beberapa 

program jaminan sosial yang ditawarkan oleh BPJS Ketenagakerjaan seperti Jaminan 

Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun 

(JPN).JHT merupakan suatu program yang dinilai memiliki manfaat yang sangat besar dalam 

menopang kehidupan tenaga kerja, baik saat ini maupun di masa tua nanti. Dalam kondisi 

tertentu, dana JHT yang sebagian dihimpun dari tenaga kerja sangat diperlukan juga untuk 

menopang kehidupan walaupun masih dalam usia produktif. Untuk itu pemerintah melakukan 

perubahan terhadap Peraturan Pemerih Nomor 46 Tahun 2015 dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 60 Tahun 2015, dimana manfaat JHT dapat diterima ketika peserta berhenti bekerja 

dengan masa tunggu 1 (satu) bulan setelah berhenti bekerja, atau sudah memasuki usia pensiun 

dan tidak lagi harus menunggu kepesertaan minimal 10 (sepuluh) tahun. Dengan adanya 

peraturan yang baru ini, tentunya jumlah tenaga kerja yang melakukan klaim dana JHT semakin 

banyak. Hal ini dikarenakan setiap tenaga kerja yang sudah tidak aktif dapat melakukan klaim 

dana JHT yang telah dibayarkan setiap bulan.  

Penelitian terdahulu oleh Sari (2017), Perwitasari (2016), Isnaini & Winartim (2013), Musthofa 

(2009) menghasilkan kesimpulan yang sama bahwa Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua di 

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan terdapat beberapa tahapan atau proses 

yang hingga saat ini sudah berjalan sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan namun terkadang terdapat 

beberapa hambatan seperti lamanya waktu tunggu untuk mengajukan klaim akibat dari banyaknya 

peserta yang mengajukan klaim setiap harinya, terganggunya jaringan sistem sehingga proses klaim 

berjalan lambat dan kekurangan dalam sosialisasi cara pengambilan nomor antrian online sebelum hari 

pengajuan klaim dalam kegiatan prosedur pengajuan klaim tersebut. Sedangkan menurut Palungan, 

Karamoy, & Elim (2015) Pengendalian Internal pada BPJS Ketenagakerjaan sudah baik dengan 

memisahkan tanggung jawab, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan. BPJS Ketenagakerjaan Cabang 

Tanjung Morawa merupakan salah satu kantor cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk Kantor Wilayah 

BPJS Ketenagakerjaan Sumatera Utara. Sebagai kantor cabang, BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung 

Morawa menerima pengajuan klaim dari peserta program jaminan salah satunya Jaminan Hari Tua. 
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Pelaksanaan pembayaran klaim Jaminan Hari Tua di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa 

ini tentunya berdasarkan dengan prosedur yang sudah ada.Namun tidak dipungkiri dalam 

pelaksanaannya masih saja terdapat beberapa hal yang kurang sesuai sehingga memerlukan penyesuaian 

dengan keadaan di lapangan. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimanakah 

penerapan sistem klaim Jaminan Hari Tua pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa untuk 

studi kasus tenaga kerja pensiun dan mengundurkan diri. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui sistem 

klaim JHT pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa sudah sesuai dengan Peraturan Direksi 

BPJS Ketenagakerjaan Nomor: PERDIR/155/122015 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan 

Program Jaminan Hari Tua, kemudian mengindentifikasi permasalahan/kendala yang ada dalam 

peraturan tersebut. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data melalui dokumentasi 

dan wawancara yang ditujukan kepada staff BPJS Ketenagakerjaan khusus penanganan klaim Jaminan 

Hari Tua. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan wawancara mengenai analisis klaim Jaminan Hari 

Tua pada BPJS Ketenagakerjaan cabang Tanjung Morawa kepada bagian keuangan dan pelayanan yang 

khususnya menangani masalah klaim Jaminan Hari Tua yang berjumlah 2 orang.Penelitian ini akan di 

analisis menggunakan teknik analisi Deskriptif.Variabel diukur berdasarkan tabel indikator yang 

digunakan dalam wawancara. 

Tabel 1 

Kisi-Kisi Wawancara 

No Indikator 

1.  Pedoman sistem klaim Jaminan Hari Tua (JHT)  

2.  Persyaratan pengajuan Jaminan Hari Tua (JHT)  

3.  Prosedur pengajuan klaim  

4.  Proses tahapan pembayaran klaim oleh pihak BPJS Ketenagakerjaan  

5.  Kendala dalam pengajuan klaim klaim  

6.  Alasan gagal bayar  

7.  Solusi dari kendala yang dihadapi  

 Sumber : Data Penelitian 2019 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prinsip Jaminan Hari Tua yaitu tabungan untuk bekal hari tua yang merupakan akumulasi iuran 

ditambah dengan hasil pengembangan, diberikan secara sekaligus atau berkala, manfaat subsidi bunga 

perumahan. Berdasarkan keterangan salah satu penata muda pelayanan yang menangani klaim jaminan 

hari tua. 

“ Klaim jaminan hari tua dapat dicairkan manfaatnya dikarenakan oleh beberapa hal, seperti 

pekerja mengundurkan diri, tidak dapat berkerja karena cacat tetap, PHK, dan pensiun. Selain 

itu manfaat JHT juga dapat dicairkan manfaatnya apabila masa kepesertaan sudah mencapai 10 

tahun.” 

Beliau juga menjelaskan beberapa hal yang harus dilihat, dan diperiksa kembali walaupun sudah 

diverifikasi oleh Customer Service Officer. 

“Dari kelengkapan dokumen sebagai syarat, seperti ktp, kartu BPJS Ketenagakerjaan, fotokopi 

kartu keluarga, surat keterangan sudah pensiun atau telah mengundurkan diri, formulir 

pengajuan JHT, itu diperiksa kembali dan dicocokkan dengan apa yang ada disistem, seperti 

nama, nomor kartu, dicek saldonya, terus kalau sudah lengkap kita ceklis lengkap dikertas, kita 

buat penetapannya, dan di approv oleh kabid pelayanan dan diantar atau diserahkan ke bagian 

keuangan untuk di transferkan ke nomor rekening peserta pengajuan klaimnya.” 

 Adapun syarat dan ketentuan pengambilan manfaat JHT 

Tabel 2 

Persyaratan Administrasi Pengajuan Klaim 

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan 

Apabila salah satu dari persyaratan diatas tidak dipenuhi maka permohonan pengajuan klaim manfaat 

jaminan hari tua ditolak oleh Customer Service Officer (CSO) sebelum masuk ke proses klaim 

selanjutnya.. Adapun beberapa alasan klaim ditolak yaitu : 

1) Peserta tersebut memiliki 2 kartu BPJS Ketenagakerjaan, yang mana salah satu kartu 

yang dimiliki tidak di nonaktifkan oleh perusahan asal tempat dia bekerja. 

No Persyaratan Administrasi Dilaksanakan Tidak Dilaksanakan 

1. Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan  - 

2. Fotokopi Identitas Diri Peserta  - 

3. Surat Keterangan Pensiun/ 

Pengunduran Diri 

 - 

4. Formulir Pengajuan Pembayaran 

Jaminan Hari Tua (F5) 

 - 

5. Fotokopi Kartu Keluarga Dengan 

Menunjukkan Yang Asil 

 - 

6. Fotokopi Buku Rekening  - 
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2) Peserta  memiliki perbedaan data tanggal lahir, nama ataupun data yang lain antara KTP 

dan kartu BPJ Ketenagakerjaan 

Berdasarkan peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 19 Tahun 2015 tentang 

pelaksanaan pengajuan klaim JHT tidak ada ketentuan untuk menonaktifkan kartu peserta 

terlebih dahulu baru bisa mencairkan JHT peserta BPJS ketenagakerjaan. Sehingga patut 

menjadi perhatian agar tidak terulang kembali kepada peserta yang lain. Jika memang itu sudah 

menjadi ketentuan seharusnya ada regulasi yang jelas agar peserta tidak merasa dirugikan. 

Karena dalam peraturan menteri dalam pasal 5 ayat 2 dalam ketentuan peraturan Menteri 

Ketenagakerjaan No 19 tahun 2015 untuk pengajuannya bagi peserta yang berhenti bekerja 

hanya menyebutkan untuk melampirkan kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan/ jamsostek, Surat 

keterangan pengunduran diri dari perusahaan tempat peserta bekerja, fotokopi kartu tanda 

penduduk dan kartu keluarga yang masih berlaku.  Kemudian jika mengacu pada peraturan 

Menteri Ketenagakerjaan No 19 tahun 2015 maupun dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan 

Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat JHT ditolak karena 

perbedaan tanggal lahir saja ini tidak berdasar, karena ketentuan tersebut tidak diatur sehingga 

ini sangat merugikan peserta yang ingin mengambil haknya. 

Pada BPJS Ketenagakerjaan memerlukan sistem untuk menjalankan roda 

kegiatannya.Sistem tersebut dijalankan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan 

sebelumnya yang dijadikan sebagai acuan.Sistem klaim yang tebentuk terdiri atas 2 bagian 

yaitu : 

1) Menjalankan prosedur umum pengajuan klaim 

Dimana dalam proses ini peserta yang mengajukan manfaat harus melalui prosedur umum 

yang dilaksanakan oleh Customer Service Officer. Mulai dari pengajuan klaim dengan 

mengisi formulir, dan melengkapi syarat-syarat pengajuan klaim manfaat jaminan hari tua. 

Adapun prosedur umum mengacu kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) pengajuan 

klaim Jaminan Hari Tua yang dibagi atas beberapa tahapan prosedur yaitu : 
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2) Prosesselanjutnya adalah  klaim Jaminan Hari tua. Proses klaim ini adalah proses lanjutan 

setelah terlaksananya prosedur umum di front office. Proses klaim dilakukan oleh setiap 

bidang yang menangani klaim jaminan hari tua (proses ini dilakukan oleh back office). 

Proses klaim terakhir yaitu berada pada sistem pembayaran manfaat jaminan hari tua 

dimana dilakukan pembayaran oleh kasir dan dibukukan oleh staff keuangan hingga 

akhirnya dana manfaat ditanfer ke nomor rekenening peserta penerima manfaat. Pada BPJS 

Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa yang  dijabarkan sebagai berikut : 

1. Customer Service Officer (CSO) menyerahkan berkas kelengkapan klaim  JHT yang 

sudah di periksa kelengkapannya ke Penata Muda Pelayanan khusus penanganan JHT. 

2. Penata Muda Pelayanan khusus penanganan Klaim JHT memeriksa dan memverifikasi 

dokumen klaim, mengecek saldo peserta klaim, dan membuat penetapan besaran klaim 

JHT. 

3. Kepala Bidang Pelayanan melakukan approval penetapan jaminan untuk jumlah besaran 

klaim sampai dengan Rp 10.000.000, dan untuk nominal diatas Rp 10.000.000 

dilakukan approval oleh Kepala Kantor cabang. 

4. Penata Muda Keuangan khusus klaim JHT menerima berkas dan penetapan JHT dari 

bagian Pelayanan dan melakukan pengecekan kelengkapan dokumen serta nomor 

rekening peserta klaim dan melakukan pembayaran dari sistem serta mencetak voucher 

dan bukti kwitansi kemudian mencetak slip pembayaran untuk langsung diserahkan ke 

teller BNI. 

1. Mengisi formulir pengajuan jaminan hari tua. 

 
2. Cek kelengkapan dokumen menggunakan map ceklist. 

 
3. Letakkan dokumen di dalam Dropbox untuk dicek oleh pemeriksa dokumen 

 

4. Dapatkan nomor antrian sesuai tujuan kedatangan peserta. 

 
5. Verifikasi data peserta pada saat dipanggil oleh petugas pelayanan klaim. 

 

6. Terima tanda bukti transaksi. 
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5. Untuk berkas diatas jam 12 pembayaran akan dilakukan proses pembayaran keesokan 

harinya. 

Dalam pelaksanaan kegiatan pada BPJS Ketenagakerjaan lingkungan pengendalian yang 

berperan dalam sistem klaim JHT adalah semua pihak yang terlibat dalam proses klaim, mulai dari 

Customer Service Officer, Penata Muda Pelayanan dan Penata Muda Keuangan yang menangani 

masalah klaim jaminan. Dari proses klaim jaminan hari tua yang telah diuraikan diatas, terdapat bahwa 

sistem yang dipakai oleh BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, namun 

pada pelaksanaaannya dilapangan terdapat kendala sepertirekening peserta yang salah, nomor rekening 

peserta yang sudah non aktif.Hal tersebut biasa terjadi ketika berkas klaim sudah sampai di bagian 

keuangan. Apabila nomor rekening peserta tidak aktif atau salah maka akan terjadi retur yang kembali 

kepada BPJS Ketenagakerjaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan 

olehSari (2017), Perwitasari (2016), Isnaini & Winartim (2013), menghasilkan kesimpulan yang sama 

bahwa Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) 

Ketenagakerjaan terdapat beberapa tahapan atau proses yang hingga saat ini sudah berjalan sesuai 

dengan aturan yang telah ditetapkan namun terkadang terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam 

sistem klaim sehingga proses klaim berjalan lambat dan kekurangan dalam pengajuan klaim dalam 

kegiatan prosedur pengajuan klaim tersebut. 

 

SIMPULAN  

Penelitian memporeh hasil bahwa pelaksanaan klaim JHT terlaksana sesuai dengan peraturan 

yang berlaku, namun terkadang terdapat beberapa kendala dalam proses pelaksanaannya dilapangan. 

Prosedur yang ada sudah dibuat dan pelaksanaannya sudah baik, namun masyarakat belum mengetahui 

prosedur tersebut dengan baik sehingga menyebabkan pelaksanaan prosedur tersebut terkadang 

terhambat dari pihak peserta akibat kurangnya pengetahuan peserta.Dokumen fisik yang digunakan 

masih tergolong banyak.Hal ini dilihat jika bidang keuangan mengarsipkan dokumen klaim yang ada 

membutuhkan banyak tempat dikarenakan BPJS Ketenagakerjaan menerima ratusan klaim setiap 

harinya. 
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Abstract 

 

This study aims to determine the performance of Perum Perumnas Regional I Medan based on financial ratios 

during the 2014-2017 period. Perum Perumnas Regional I Medan is a public company that was established as a 

government solution in providing decent housing for the lower middle class.Data collection techniques involves 

documentation studies, literature studies and interview. This study uses quantitative data obtained from companies 

in the form of financial statement documents consisting of balance and income statement. This analytical tool used 

is the analysis of the ratio of the liquidity, solvency, profitability, activity and Surat Keputusan Menteri BUMN 

Nomor: KEP-100/MBU/2002. 

The results of study show that the financial performance of Perum Perumnas Regional I Medan continuously 

increase in every year. Althought profitibily ratio showed a poor financial, but ratio of liquidity, solvency and 

activity in excellent condition performance. Based on Decree the Minister State-Owned Enterprises No. KEP-

100/MBU/2002 to rating on financial aspects of company period of 2014-2016 get less healthy predicate, but in 

2017 get healthy predicate. 

 

Keywords: Financial ratio, SK Menteri BUMN, company performance 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kinerja Perum Perumnas Regional I Medan berdasarkan rasio keuangan 

selama periode 2014-2017. Perum Perumnas adalah Perusahaan Umum (Perum) yang didirikan sebagai solusi 

pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak bagi masyarakat menengah ke bawah. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi, studi pustaka dan wawancara. Penelitian ini 

menggunakan data kuantitatif yang diperoleh langsung dari perusahaan berupa dokumen laporan keuangan yang 

terdiri dari neraca dan laporan laba rugi. Alat analisis menggunakan analisis rasio likuiditas, solvabilitas, 

profitabilitas dan aktivitas serta Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan Perum Perumnas Regional I Medan terus meningkat setiap 

tahunnya. Walaupun rasio profitabilitas perusahaan cenderung kurang baik, tetapi rasio likuiditas, rasio 

solvabilitas dan rasio aktivitas perusahaan cenderung semakin baik. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

200 
 

 

 

Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 untuk penilaian tingkat kesehatan pada aspek keuangan perusahaan 

tahun 2014-2016 mendapatkan predikat kurang sehat namun tahun 2017 mendapatkan predikat sehat. 

 

Kata kunci: Rasio keuangan,  SK Menteri BUMN , kinerja perusahaan 

 

PENDAHULUAN 

 Perusahaan merupakan suatu unit kegiatan produksi yang menyediakan barang dan jasa bagi 

masyarakat dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan memperoleh keuntungan. 

Memperhatikan kondisi keuangan perusahan merupakan salah satu hal terpenting demi mengetahui 

kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan yang 

akan membawa berbagai pihak dalam merumuskan pengambilan keputusan. Analisis laporan keuangan 

melibatkan penilaian terhadap keuangan di masa lalu, sekarang dan yang akan datang. Penilaian tersebut 

dimaksudkan untuk mengetahui kelemahan di dalam kinerja keuangan perusahaan yang dapat 

menyebabkan masalah bagi perusahaan  dan menemukan solusinya. 

 Diperlukan suatu ukuran tertentu dalam menganalisis laporan keuangan. Ukuran yang paling 

sering digunakan ialah rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-

angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya 

(Kasmir, 2017:104). Dengan menggunakan laporan yang diperbandingkan termasuk data-data tentang 

perubahan-perubahan terjadi dalam jumlah rupiah dan persentase maka beberapa rasio keuangan akan 

membantu dalam menganalisa dan menginterprestasikan posisi keuangan suatu perusahaan. Menurut 

Mulyawan (2015:115), rasio-rasio keuangan antara lain: Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan 

perusahaan menyelesaikan semua kebutuhan jangka pendek, rasio solvabilitas dimaksudkan   sebagai   

kemampuan   suatu  perusahaan   untuk membayar semua utang-utangnya, rasio profitabilitas merupakan 

kemampuan perusahaan mendapatkan mendapatkan laba melalui sumber yang ada, penjualan, kas, aset 

dan modal, serta rasio aktivitas untuk mengetahui aktivitas perusahaan dalam menjalankan operasinya, 

baik dalam penjualan maupun kegiatan lainnya. 

 Penelitian ini berfokus pada kondisi laporan keuangan salah satu perusahaan BUMN yaitu 

Perum Perumnas dengan fokus penelitian pada Cabang Regional I Medan. Perum Perumnas adalah 

Perusahaan Umum yang didirikan sebagai solusi pemerintah dalam menyediakan perumahan yang layak 

bagi masyarakat menengah ke bawah. Secara garis besar, Perumnas bergerak di bidang industri properti. 
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Tabel 1 

Ringkasan Laporan Keuangan Perum Perumnas Regional I Medan 

Tahun Aset Liabilitas Ekuitas Laba Rugi 

2014 228,334,763,988 71,801,118,847 156,533,645,141 9,506,687,326 

2015 240,577,660,841 73,507,268,847 167,070,391,994 10,097,251,805 

2016 195,670,047,457 39,747,688,810 155,922,358,647 20,775,559,580 

2017 253,695,707,857 54,345,750,702 199,349,957,155 52,464,809,083 

Sumber: Laporan Keuangan Perum Perumnas Regional I Medan periode 2014-2017 

 Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa keadaan keuangan Perum Perumnas Regional 

I Medan mengalami fluktuasi yang cukup signifikan. Untuk mengukur dan menilai sampai sejauh mana 

kemajuan perusahaan tersebut dalam menjalankan operasinya serta mengetahui penyebab dari fluktuasi, 

maka perlu diadakan analisa terhadap laporan keuangannya dengan menggunakan rasio keuangan 

berupa rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. 

 Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 

bagaimana rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas perusahaan selama 

periode 2014-2017 serta bagaimana kinerja perusahaan berdasarkan rasio keuangan selama periode 

2014-2017. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio 

profitabilitas dan rasio aktivitas perusahaan selama periode 2014-2017 serta untuk mengetahui kinerja 

perusahaan berdasarkan rasio keuangan selama periode 2014-2017. 

 

METODE PENELITIAN 

 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian kuantitatif.Populasi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah seluruh laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi Perum 

Perumnas Regional I Medan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 

berupa neraca dan laporan laba rugi Perum Perumnas Regional I Medan periode 2014-2017 setelah di 

audit.  Berikut definisi dan pengukuran variabel pada penelitian ini. 
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Tabel 2 

Definisi dan Pengukuran Variabel 

No. Variabel Keterangan Indikator 

1 Rasio 

Likuiditas 

Rasio likuiditas merupakan rasio 

yang mengukur kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi 

kewajiban jangka pendeknya yang 

segera jatuh tempo (Hery:2016) 

1 Current Ratio 

2 Quick Ratio 

3 Cash Ratio 

2 Rasio 

Solvabilitas 

Rasio solvabilitas dimaksudkan 

sebagai kemampuan suatu 

perusahaan untuk melunasi utang-

utangnya apabila perusahaan 

terpaksa dilikuidasikan 

(Anoraga:2009). 

1 Debt to Asset Ratio (Debt Ratio) 

2 Debt to Equity Ratio 

3 LTD+ER 

4 Times Interest Earned Ratio 

5 Fixed Charged Coverage (FCC) 

6 Rasio TMS terhadap TA 

3 Rasio 

Profitabilitas 

Rasio rentabilitas (profitablility 

ratio) merupakan pengukuran  

kemampuan dalam memperoleh laba 

dengan menggunakan aset atau 

modal perusahaan (Sjahrial dan 

Purba:2013) 

1 Return on Assets 

2 Return on Equity 

3 Marjin Laba Kotor 

4 Marjin LabaOperasional 

5 Marjin Laba Bersih 

4 Rasio 

Aktivitas 

Rasio  aktivitasuntuk mengetahui 

aktivitas perusahaan dalam 

menjalankan operasinya, baik dalam 

penjualan maupun kegiatan lainnya 

(Mulyawan:2015) 

1 Inventory Turnover 

2 Day Sales Outstanding 

3 Fixed Assets Turnover 

4 Total Assets Turnover 

5 Long Term Assets Turnover 

6 Collection Periods 

Sumber: Data diolah 

 Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumentasi menggunakan laporan 

keuangan perusahaan dan studi pustaka menggunakan buku, literature dan lainnya yang berhubungan 

dengan permasalahan yang diteliti.Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

analisis rasio keuangan. Berikut ini ialah langkah-langkah dalam melakukan analisis rasio keuangan. 

1. Memahami latar belakang Perum Perumnas Regional I Medan yang merupakan BUMN dengan 

latar belakang perusahaan infrastruktur. 
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2. Menentukan tujuan analisis yaitu mengetahui kinerja perusahaan berdasarkan rasio keuangan 

yaitu rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas dan rasio aktivitas. 

3. Memahami Laporan Keuangan Perum Perumnas Regional I Medan tahun 2014-2017. 

4. Menganalisis Laporan Keuangan berdasarkan Rasio Keuangan dan Keputusan BUMN Nomor: 

KEP-100/MBU/2002. 

5. Mengukur kinerja perusahaan Perum Perumnas Regional I Medan berdasarkan rasio keuangan. 

6. Membuat simpulan dan saran. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Dalam menilai baik atau kurang baiknya suatu rasio dibutuhkan suatu ukuran. Dimana rasio 

yang berdasarkan teori menggunakan ukuran yang disebut rata-rata industri. Sedangkan untuk rasio 

yang berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 menggunakan standar BUMN 

sebagai ukuran. Berdasarkan ukuran-ukuran tersebut, Perum Perumnas Regional I Medan memperoleh 

rasio yang dinilai baik dan kurang baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 

 

Tabel 3 

Hasil Analisis Rasio Keuangan berdasarkan Teori Buku 

Rasio Jenis-jenis Rasio 

Rata-

rata 

Industri 

Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Likuiditas 

Current Ratio >200% 249% B 260% B 450% B 427% B 

Quick Ratio >150% 175% B 187% B 287% B 328% B 

Cash Ratio >50% 24% KB 40% KB 98% B 95% B 

Solvabilitas Debt to Assets 

Ratio 
<35% 31% B 31% B 20% B 21% B 

Debt to Equity 

Ratio 
<80% 46% B 44% B 25% B 27% B 

Profitabilitas ROA >20% 4% KB 4% KB 11% KB 21% B 

ROE >30% 6% KB 6% KB 13% KB 26% KB 

GPM >30% 30% B 30% B 43% B 57% B 

OPM >23% 12% KB 14% KB 23% B 42% B 

NPM >20% 12% KB 14% KB 22% B 42% B 
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Aktivitas Inventory 

Turnover 
20 kali 

2,95 

kali 
KB 

2,9 

kali 
KB 

2,87 

kali 
KB 

3,44 

kali 
KB 

FAT 5 kali 
30,17 

kali 
B 

14,71 

kali 
B 

75,66 

kali 
B 

43,33 

kali 
B 

TAT 2 kali 
0,27 

kali 
KB 

0,12 

kali 
KB 

0,46 

kali 
KB 

0,26 

kali 
KB 

LTAT - 1,2 kali 0,6 kali 5,4 kali 3 kali 

Sumber: Data diolah 

Tabel 4 

Hasil Analisis Rasio Keuangan berdasarkan SK Menteri BUMN 

Rasio Jenis-jenis Rasio 
Standar 

BUMN 

Tahun 

2014 2015 2016 2017 

Likuiditas Current Ratio >125% 249% B 260% B 450% B 427% B 

Cash Ratio >35% 24% KB 39% B 97% B 94% B 

Solvabilitas Rasio TMS 

terhadap TA 
>30% 64% B 65% B 69% B 57% B 

Profitabilitas ROI >18% 2,8% KB 2,6% KB 8,5% KB 20% B 

ROE >15% 6% KB 6% KB 13% KB 26% B 

Aktivitas Perputaran 

Persediaan 
<35 hari 

254 

hari 
KB 

216 

hari 
KB 

136 

hari  
KB 

136 

hari 
KB 

TATO >120% 33% KB 31% KB 47,7% KB 49,3% KB 

Collection 

Periods 
<35 hari 

254 

hari 
KB 

263 

hari 
KB 

216 

hari 
KB 

136 

hari 
KB 

Sumber: Data diolah 

Keterangan: 

B    = Baik 

KB = Kurang Baik 

 Pada rasio likuiditas, hanya cash ratio yang dinilai KB. Berdasarkan hasil wawancara dengan Staf 

Subag Akuntansi Perum Perumnas Regional I Medan, hal ini dikarenakan adanya Penyertaan Modal 

Negara (PMN). PMN diajukan oleh Perumnas pada tahun 2015 dan disetujui oleh Dewan Perwakilan 

Rakyat (DPR) pada tahun 2016. PMN yang diterima sebesar Rp.1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) 

yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Besaran tersebut tidak hanya 

diberikan kepada Perum Perumnas Regional I, namun juga dibagikan kepada Perum Perumnas Regional 
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II hingga VII serta Regional Rusunawa. Salah satu tujuan diberikannya PMN ialah untuk 

memaksimalkan kemampuan Perumnas dalam menyediakan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan 

Rendah (MBR). Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan 

Kawasan Permukiman, Masyarakat Berpenghasilan Rendah adalah masyarakat yang mempunyai 

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah. Maka, 

dapat disimpulkan bahwa adanya PMN pada tahun 2016 menyebabkan Perum Perumnas Regional I 

Medan memiliki jumlah kas yang tinggi pada tahun 2016 dan 2017. 

 Pada rasio solvabilitas, Perum Perumnas Regional I Medan dinilai cukup baik yang artinya apabila 

perusahaan dilikuidasi, maka perusahaan mampu menutupi utang dengan aktiva yang dimiliki dan 

struktur pembiayaan perusahaan lebih banyak menggunakan modal daripada pinjaman. Sedangkan pada 

rasio profitabilitas, Perum Perumnas Regional I Medan dinilai kurang baik. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Staf Subag Akuntansi Perum Perumnas Regional I Medan, hal ini dikarenakan 

adanya pergantian direksi Perumnas yang menyebabkan kebijakan internal yang diterapkan Perumnas 

berubah. Pada tahun 2014 dan 2015, kebijakan yang diterapkan ialah Perumnas menginginkan laba 

rendah mengingat Perumnas merupakan penyedia rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah. 

Sebaliknya, pada tahun 2016 dan 2017 kebijakan berubah dimana Perumnas menginginkan laba yang 

cukup tinggi untuk mencapai target dan prestasi yang lebih baik. 

 Berdasarkan wawancara dengan Staf Subag Akuntansi Perum Perumnas Regional I Medan, pada 

rasio aktivitas yaitu  inventory turnover  dan total assets turnover dinilai kurang baik dikarenakan 

Perumnas merupakan perusahaan yang bergerak di bidang industri properti  sehingga membutuhkan 

waktu lebih lama dalam menjual rumah misi, rumah non misi, KTM dan pengelolaan ruko bila 

dibandingkan dengan industri lainnya. Selain itu, juga dipengaruhi oleh lamanya pengerjaan rumah yaitu 

sekitar 60 hari kerja per unit. Sedangkan, collection periods yang juga kurang baik dikarenakan Perum 

Perumnas Regional I Medan membutuhkan waktu yang cukup lama dalam mengumpulkan piutang. 

Piutang tersebut terdiri dari piutang yang belum diserahkan oleh pihak ketiga yaitu bank, kekurangan 

uang muka yang belum dipenuhi pembeli dan kelebihan luas tanah yang belum dibayarkan oleh pembeli. 

 Tingkat kesehatan keuangan perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: 

KEP-100/MBU/2002 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 
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Tabel 5 

Tingkat Kesehatan Keuangan Perum Perumnas Regional I Medan 

Tahun 
Total 

Skor 
Bobot 

Total Bobot = 

(1):(2)*100 
Nilai Kategori Predikat 

2014 20.8 50 42%  40 <TS<=50  BB Kurang Sehat 

2015 20.8 50 42%  40 <TS<=50  BB Kurang Sehat 

2016 31.7 50 63% 50 <TS<=65  BBB Kurang Sehat 

2017 41.0 50 82% 65 <TS<= 80 AA Sehat 

Sumber: Data diolah 

SIMPULAN 

 Berdasarkan hasil analisis rasio keuangan Perum Perumnas Regional I Medan, maka dapat 

ditarik simpulan sebagai berikut. 

1. Pada rasio likuiditas, Current ratio dan Quick ratio Perum Perumnas Regional I Medan 

dinilai Baik yang menunjukkan perusahaan mampu memenuhi jangka pendeknya atau 

likuid. Sedangkan, Cash ratio Perum Perumnas Regional I Medan dinilai kurang baik pada 

tahun 2016. 

2. Pada rasio solvabilitas Perum Perumnas Regional I Medan dinilai sangat baik yang 

menunjukkan  bahwa struktur pembiayaan perusahaan lebih banyak menggunakan modal 

daripada pinjaman. 

3. Pada rasio profitabilitas Perum Perumnas Regional I Medan dinilai kurang baik 

dikarenakan adanya pergantian direksi Perumnas sehingga kebijakan yang diterapkan juga 

berubah. Pada tahun 2014-2015, kebijakan yang diterapkan ialah Perumnas menginginkan 

laba rendah mengingat Perumnas penyedia rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah 

(MBR). Sebaliknya, pada tahun 2016-2017 kebijakan berubah dimana Perumnas 

menginginkan laba yang cukup tinggi untuk mencapai target dan prestasi yang lebih Baik. 

4. Pada rasio aktivitas Perum Perumnas Regional I Medan kecuali Fixed Assets Turnover 

dinilai kurang baik. Hal ini dikarenakan Perumnas merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang industri properti sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menjual 

rumah bila dibandingkan dengan industri lain. Selain itu, dipengaruhi juga oleh lamanya 

pengerjaan rumah yaitu sekitar 60 hari kerja per unit. Sedangkan Fixed Assets Turnover 
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dinilai baik yang menunjukkan perusahaan telah memaksimalkan penggunaan kapasitas 

aktiva tetap yang dimiliki. 

5. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor: KEP-100/MBU/2002 untuk 

penilaian tingkat kesehatan pada aspek keuangan Perum Perumnas Regional I Medan 

tahun 2014 sampai dengan 2016 mendapatkan predikat kurang sehat. Sedangkan pada 

tahun 2017 mendapatkan predikat sehat. Hal ini menunjukkan perusahaan terus 

meningkatkan kinerja keuangannya. 
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 Abstract 

 

A data processing problem such as data search is still in the bookkeeping which must open one by one seeking the 

data of villagers and logging still using pens and books and lack of information about the village. This study was 

conducted at the Peutik acid village of Langsa Lama District, Langsa, Aceh. This research aims to create a Web-

based village information system with PHP and MySQL programming languages. The creation of this system is 

done to facilitate the processing of villagers data. The benefits of village information system is to collect villagers 

data and facilitate the search of citizen data when needed. The method of research begins with preparation such 

as searching for problems and data collection then planning the intention of designing diagrams, databases, input 

outputs and user interfaces that will be built into the system. The result of this system is the availability of village 

information such as history, profile and others and data processing can be done in the system such as data input, 

data retrieval and data details on the desired villagers data. And the addition in making a letter of creation of 

identity card and birth certificate which residents only do Regis username and password to be able to fill the data 

that then the data can be printed by its village device. So this system can provide ease for village device in data 

processing. 

 

Keywords: Information system, village, Web 

 

Abstrak 

 

Sebuah permasalahan pengolahan data seperti pecarian data masih dalam pembukuan yang harus membuka satu 

persatu mencari data warga desa dan pendataan masih menggunakan pulpen dan buku serta kurangnya infomasi 

tentang desa. Penelitian ini dilakukan pada Desa Asam Peutik Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh. 

Penelitian ini bertujuan untuk membuat Sistem Informasi Desa Berbasis web dengan bahasa pemograman PHP 

dan MySQL. Pembuatan sistem ini dilakukan untuk mempermudah dalam pengolahan data warga desa. Manfaat 

dari sistem informasi desa yaitu untuk mengumpulkan data warga desa dam mempermudah pencarian data warga 

saat dibutuhkan. Metode penelitian dimulai dengan persiapan seperti mencari permasalahan dan pengumpulan data 

kemudian perencanaan yang maksudnya merancang diagram, database, input output dan user interface yang akan 

dibangun dalam sistem. Hasil dari sistem ini tersedianya informasi desa seperti sejarah, profil dan lain-lain serta 

pengolahan data dapat dilakukan disistem seperti penginputan data, pencarian data serta detail data pada data 

warga desa yang diinginkan. Dan penambahan dalam pembuatan surat pengajuan pembuatan KTP dan akta 

kelahiran yang warga hanya melakukan regis username dan password untuk dapat mengisi data yang kemudian 

data tersebut dapat dicetak oleh perangkat desanya. Jadi sistem ini dapat memberi kemudahan bagi perangkat desa 

dalampengolahan data. 
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Kata kunci :SistemInformasi, Desa, Web 

 

PENDAHULUAN 

1. LatarBelakang 

Kehadiran teknologi baru bertujuan untuk mempermudah dalam pengerahan sumber 

daya, berbagi informasi dan mengkoordinasikan aktifitas masyarakat. Dengan kemudahan 

dalam penggunaannya, penerapan teknologi berbasis sistem informasi menjadi salah satu 

pilihan alternatif  untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang timbul akibat proses 

birokrasi pemerintahan yang semakin dinamis. Sistem informasi desa merupakan sebuah sistem 

yang bertujuan untuk memantu pemerintah desa dalam mendokumentasikan data-data milik 

desa berguna dalam pencarian data dan mempercepat pelayanan kepada penduduk. 

Desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang 

dipimpin oleh kepala desa dan merupakan kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang 

disebut kampung atau dusun. Seperti  Desa Asam Peutik adalah salah satu desa yang terletak 

didaerah kecematan Langsa Lama, Kota Langsa, Aceh. Desa ini terbagi atas empat dusun. 

Perangkat desa yang ada di Desa Asam Peutik melakukan pengolahan data dan pekerjaan 

sehari-harinya masih sangat manual. Selain itu untuk pengumpulan data kartu keluarga warga 

yang tinggal di Desa Asam Peutik perangkat desa masih harus mendatangi semua rumah warga 

yang ada di desa tersebut. Pekerjaan lain seperti mencari data warga, perangkat desa masih 

harus membongkar berkas dan dicari satu persatu, hal ini membuat perangkat desa kesulitan 

mencari data warga dan cukup memakan waktu.  

 Dengan adanya sistem informasi desa ini juga membantu pekerjaan perangkat desa dan warga 

desa yang ingin mengajukan surat permohonan pembuatan KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan 

permohonan Akta Kelahiran. Untuk pembuatan surat permohonan KTP dan Akta Kelahiran warga harus 

mendatangi kantor lurah dan mengisi form pembuatan KTP atau Akta Kelahiran dan diserahkan ke 

perangkat desa, lalu perangkat desa akan menyerahkan form tersebut ke kantor Catatan Sipil untuk 

pembuatan KTP atau Akta Kelahiran. Masalah yang kerap terjadi adalah form untuk pembuatan KTP 

dan Akta Kelahiran tidak selalu tersedia saat ada warga yang ingin membuat KTP dan Akta Kelahiran, 

hal ini membuat perangkat desa harus ke Kantor Capil terlebih dahulu untuk mengambil form tersebut. 

Karena masalah diatas membuat warga desa harus menunggu dan datang kembali ke kantor lurah saat 

form sudah tersedia. 
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Oleh karena dibutuhkan sebuah sistem informasi untuk membantu pekerjaan perangkat 

desa dalam mejalankankan pekerjaannya seperti pengolahan data warga. Dengan adanya sistem 

informasi desa dapat mempermudah perangkat desa dalam pengumpulan data, pencarian data 

dan mempercepat pekerjaan serta dapat mengupdate data menjadi lebih cepat. 

2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana sistem yang akan dibangun agar 

pengolahan data warga desa dan pembuatan surat pengajuan pembuatan Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) dan akta kelahiran tidak dilakukan secara manual dan dapat mempermudah pekerjaan. 

3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan agar pengolahan data warga desa berjalan efektif dan tidak secara 

manual serta dapat memperingan pekerjaan seperti pengajuan pembuatan kartu tanda penduduk 

(KTP) dan akta kelahiran. 

 

 

METODE PENELITIAN 

1. Rancangan Penelitian 

Dalam rancangan sistem, penelitian akan dilakukan dengan tahap-tahap berikut: 

a. Persiapan 

Tahap persiapan dalam penelitian melakukan studi literatur, memilih dan menentukan 

judul, membuat proposal serta mengkonsultasikannya. 

b. Perencanaan 

Pada tahap ini perencanaan penelitian melakukan penyusunan rancangan penelitian 

seperti perancangan diagram UML, perancangan database, perancangan input Output 

dan rancangan user interface. 

c. Pelaksanaan 

Tahap pelaksanaan penelitian melakukan pengumpulan data, mengolah data serta 

membuat sistem dan mengimplementasikannya. 

d. Penyelesaian 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

212 
 

 

 

Tahap penyelesaian penelitian dilakukan pada tahap terakhir yaitu penulisan laporan 

hasil penelitian, revisi penelitian dan seminar hasil penelitian. 

2. Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian antara lain : 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan perangkat desa Asam Peutik untuk mendapatkan 

informasi-informasi desa seperti sejarah desa, visi misi desa dan sistem pengolahan 

data yang berjalan saat ini.  

b. Observasi 

Pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung terhadap topik yang 

diambil. Observasi dalam pembuatan penelitian dilakukan secara langsung di Desa 

Asam Peutik Kota Langsa. 

c. Studi Literatur 

Pencarian dan pengumpulan bahan pustaka baik dengan mempelajari, meneliti 

dan memahami berbagai literatur yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan 

sumber yang berhubungan dengan sistem informasi,  database, PHP dan perancangan 

sistem. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Perancangan Sistem 

Dalam perancangan sistem penulis menggunakan UML (Unified Modeling Language) untuk membuat 

diagram dan merancang database yang digunakan pada sistem. 
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Pada diagram di atas dapat dijelaskan Perangkat desa dapat mengolah data 

penduduk, mengolah data keluarga, mengolah data user, mencetak surat pembuatan KTP 

dan mencetak surat pembuatan akta kelahiran. Proses ini dapat di lakukan jika perangkat 

desa sudah melakukan proses login. Warga desa dapat melakukan pengisian form 

pembuatan KTP dan form pembuatan akta kelahiran, namun sebelum melakukan proses 

ini warga desa harus melalui proses registrasi yang berdasarkan NIK atau Nomor Induk 

Keluarga yang dimiliki dan kemudian melakukan proses login. Sedangkan masyarakat 

umum hanya dapat melihat informasi-informasi desa dengan mengunjungi halaman 

website.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Contoh Use Case Diagram 

 

Gambar 2.Contoh Class Diagram 
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Pada gambar class diagram di atas terdapat 6 class yang saling berhubungan, terdapat class login, 

penduduk, alamat, keluarga ktp dan akta. Class diagram yang sudah dirancang harus sesuai dengan 

struktur tabel yang akan di gunakan pada sistem. 

2. Pembahasan Sistem 

Sebelum sistem dibangun penulis melakukan perancangan user interfaceyang merupakan 

tahapan dimana desain sistem yang sudah dipersiapkan kemudian ditampilkan menjadi antar 

muka antara pengguna dengan sistem. 

Pada rancangan halaman sistem, disini dirancang bagian keluaran dari proses sistem yang 

dikerjakan. Yang pertama terdapat halaman awal, dimana halaman awal adalah halaman yang 

pertama kali muncul saat membuka website. Dihalaman tersebut terdapat beberapa menu 

seperti profil, sejarah, visi misi, potensi, demografi, data dan masuk. Pada menu masuk, saat 

diklik maka akan menampilkan halaman form login. Halaman login ini diperuntukkan untuk 

perangkat desa dan warga desa saja, bagi warga desa yang belom memiliki akun, warga desa 

dapat melakukan registrasi dengan syarat warga desa harus memasukan nomor induk keluarga 

(NIK) jika NIK warga desa tidak terdata dalam data penduduk maka warga desa tidak dapat 

melakukan registrasi atau tidak bisa membuat akun. Perangkat desa yang sudah login, maka 

sistem akan menampilkan halaman perangkat desa yang mana berisikan pengolahan dan 

pencarian data penduduk, keluarga, alamat, user serta mencetak surat permohonan untuk 

pembuatan KTP dan pembuatan akta. Pencetakan surat terjadi setelah warga desa yang berhasil 

login dan mengisi data maka datanya akan masuk ke halaman perangkat desa. 
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SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Sistem Informasi Desa Asam Peutik 

Berbasis Web yang telah dijabarkan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sistem mampu memberi kemudahan bagi perangkat dalam pengolahan data warga desa 

seperti pencarian data warga, melihat data warga dan membuat surat permohonan 

pembuatan KTP dan Akta Kelahiran. 

2. Sistem yang dibuat memudahkan warga desa dalam pengisian formulir permohonan 

pembuatan KTP dan Akta Kelahiran bisa dimana saja tanpa harus datang terlebih 

dahulu ke kantor kelurahan untuk meminta form. 

Gambar 3. Contoh Halaman Awal Website Pada Sistem Informasi Desa 
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3. Sistem mampu memberikan informasi desa seperti sejarah, visi misi, demografi, 

potensi dan jumlah data penduduk seperti jumlah penduduk menurut jenis kelamin 

kepada masyarakat umum. 
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Abstract  

 

Accurate information is not easy to obtain if the service information system in the field of health is 

still done manually, especially when processing data, such as patient data, drug data and medical 

record data. Therefore, this study aims to create an information system web-based in doctor’s 

practice with the PHP programming language, MySQL database, XAMPP as a web server and 

Sublime Text as a Text Editor. While the tools used to design the syste are UML(Unified Modeling 

Language) diagrams. The research method is carried out by designing a research that is inputting 

data, collecting data, processing data. While for data collection and analysis techniques in the form 

of observation, interviews, and literature studies. The results of this research are information systems 

that can process data in the form of patient data, drug data, patient medical record data and the 

calculation of the total cost of treatment to be more accurate. To chech the security of the data that 

processed in this information system, the user can to enter the wrong username and password, then 

the system will not access to the next page. This system works systematically in patient registration, 

checking patient history, results of medical records and information that has been processed will be 

delivered to each user. 

 

Keywords: Information Systems, General Practitioners,  Web-Based, PHP, UML 

 

 

Abstrak 

 

Informasi yang akurat tidak mudah didapatkan apabila sistem informasi jasa pelayanan di bidang 

kesehatan masih dilakukan secara manual terutama pada saat pengolahan data seperti data pasien, 

data obat dan data hasil rekammedis. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk membuat sistem 

informasi pada praktek dokter umum berbasis web dengan bahasa pemrograman PHP, database 

MySQL, XAMPP sebagai web server dan Sublime Text sebagai Text Editor. Sedangkan alat bantu 

yang digunakan untuk merancang sistem ialah diagram UML (Unified Modeling Language). Metode 

penelitian dilakukan dengan merancang penelitian yaitu penginputan data, pengumpulan data, 

pengolahan data.  Sementara untuk teknik pengumpulan dan analisis data berupa observasi, 

wawancara, dan studi literatur. Hasil dari peneilitan berupa sistem informasi yang dapat mengolah 

data berupa data pasien, data obat, data hasil rekammedis pasien dan perhitungan total biaya 
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pengobatan menjadi lebih akurat. Untuk mengecek keamanan data yang diolah di dalam sistem 

informasi ini, maka user dapat mencoba dengan memasukkan username dan password yang salah. 

Maka sistem tidak akan mengakses ke halaman berikutnya. Sistem ini bekerja secara tersistem dalam 

pendaftaran pasien, mengecek riwayat pasien, hasil rekammedis dan informasi yang telah diolah 

akan disampaikan kepada setiap user 

 

Kata Kunci: Sistem Informasi, Dokter Umum, Berbasis Web, PHP, UML 

 

PENDAHULUAN 

1. Latarbelakang 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat, menjadikan komputer sebagai 

salah satu alat bantu dalam perkembangan teknologi informasi. Dengan adanya perkembangan teknologi 

di semua bidang dapat membantu dan mempermudah pekerjaan manusia. Salah satunya yaitu dengan 

membuat sistem yang awalnya konvensional menjadi sistem yang terkomputerisasi. Teknologi sangat 

dibutuhkan di bidang pelayanan kesehatan terutama rumah sakit, klinik maupun praktek dokter umum. 

Praktek Dokter Umum bertujuan untuk melayani maupun memberikan pelayanan kesehatan yang 

terbaik kepada pasiennya. Selain itu informasi yang didapatkan dari jasa pelayanan kesehatan harus 

akurat dan cepat didapatkan. Informasi yang akurat tidak mudah didapatkan apabila sistem informasi 

jasa pelayanan di bidang kesehatan masih dilakukan secara manual seperti studi kasus yang dilakukan 

di praktek umum dr.ingan jalan deblod sundoro Tebing Tinggi. Pada praktek umum dr.ingan pelayanan 

yang dilakukan masih secara manual terutama pada saat pengolahan data pasien yaitu proses registrasi. 

Registrasi pasien masih dilakukan dengan cara pasien datang ke praktek dokter umum, melakukan 

registrasi dengan cara manual yaitu perawat mengambil kertas sesuai abjad nama apabila pernah 

melakukan pemeriksaan dan melihat riwayat penyakit terakhir pasien. Jika pasien belum pernah 

melakukan pemeriksaan maka perawat menuliskan nama, umur, alamat dan keluhan pasien. Hal ini 

terkadang dapat menimbulkan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti hilangnya kertas riwayat 

penyakit pasien. Dalam penerapannya, sistem informasi secara manual akan sulit terkontrol karena 

pemrosesan data dilakukan oleh manusia sehingga terjadinya tingkat kesalahan akan semakin besar. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka akan dirancang dan dibangun sistem informasi praktek dokter 

umum berbasis web. Sistem informasi praktek dokter umum ini menggunakan jaringan internet sehingga 

cakupan user untuk mengakses lebih luas.  
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2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana menghasilkan sistem informasi agar pengolahan 

data pada bidang pelayanan kesehatan menjadi akurat, efektif dan efisien. 

3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan agar terjadinya keefektifan dalam pengolahan data di praktek dokter umum. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Rancangan Penelitian  

Proses yang akan dihasilkan pada penelitian berdasarkan rancangan penelitian yaitu: 

a. Penginputan Data  

Data yang telah diinputkan melalui koding php akan terlihat di database. Jika data yang 

diinputkan tidak masuk maka terdapat kesalahan pada koding input data. 

b. Pengumpulan Data  

Data yang diinputkan akan dikumpulkan di database. 

c. Pengolahan Data 

Data dari database phpMyAdmin diolah dan disimpan. Informasi seperti data pasien, data 

obat, data obatpasien dan hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada user. Sehingga 

menghasilkan informasi yang akurat. 

2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

a. Observasi 

Melakukan pengamatan langsung terhadap sistem kerja dan pencatatan untuk 

mengumpulkan data pasien, data obat, dan informasi tentang riwayat penyakit pasien. 

b. Wawancara 

Melakukan tanya jawab secara langsung dengan perawat praktek umum dr.Ingan untuk 

tujuan penelitian. 

c. Studi Literatur 

Mempelajari teori tentang sistem informasi pada pelayanan kesehatan, script PHP, script 

html, script css dan lain-lain dari buku, artikel dan sumber referensi lainnya. 
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d. Menganalisis sistem yang sedang berjalan secara manual 

e. Menganalisis data pasien dan data obat serta perhitungan biaya setelah melakukan 

pemeriksaan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Use Case Diagram  

Use Case Diagram digunakan untuk mendefinisikan kebutuhan sistem. Pada use case diagram terdapat 

extend dan include. Extend merupakan relasi use case tambahan ke sebuah use case yang ditambahkan 

dan dapat berdiri sendiri sedangkan include adalah relasi use case tambahan ke sebuah use case dimana 

use case yang ditambahkan memerlukan use case ini untuk menjalankan fungsinya. Pada sistem 

informasi praktek dokter umum terdapat empat user level yaitu Perawat, Pasien, Admin/Asisten Dokter 

dan Dokter. Setiap user memiliki hak aksesnya masing-masing. Berikut ini adalah use case diagram 

sistem informasi pada praktek dokter umum.  

 

Gambar 1. Use Case Diagram  
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Skenario use case : 

a. Aktor yang terlibat dengan sistem adalah admin, dokter, perawat dan pasien. 

b. Perawat melakukan login kemudian mendaftarkan pasien. 

c. Perawat melakkan pengolahan data pasien seperti lengkapi data, edit data, dan hapus data. 

d. Data yang diinputkan perawat masuk ke halaman admin kemudian admin mengolah 

pemeriksaan, mengolah obat pasien, melihat rincian biaya, mengolah data obat, melihat riwayat 

pemeriksaan dan laporan per periode. 

e. Update status bayar dapat dilakukan perawat setelah admin mengolah obat pasien. 

f. Setelah itu perawat dapat melihat rincian biaya pasien. 

g. Setelah hasil registrasi pasien mendapatkan username dan password dari perawat yang 

digunakan untuk login. 

h. Setelah login, pasien dapat mengunduh hasil pemeriksaan yang berasal dari pengolahan 

pemeriksaan pada halaman admin, dapat melihat rincian biaya hasil pengolahan obat pasien, 

dapat mencetak kwitansi pembayaran dan dapat mengunduh kartu pasien yang berasal dari 

pengolahan data pasien pada halaman admin. 

i. Sebelum memasuki halaman dokter, terlebih dahulu dokter melakukan login, setelah login 

dokter dapat melihat data pribadi, dapat melihat data pasien yang ditangani dan dapat melihat 

honor dokter. 

2. Class Diagram 

Class diagram berguna untuk menjelaskan record yang akan tersimpan di dalam aplikasi sistem 

informasi pada praktek dokter umum sehingga memudahkan dalam melakukan proses data dan 

menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh user. Berikut merupakan gambar class diagram yang 

diterapkan di sistem informasi praktek dokter umum yang terdiri dari 8 class yaitu login, admin, 

pasien, perawat, dokter, obat, obat pasien dan rekammedis. Setiap class terdiri dari nama class, 

atribut dan operasi/method. Penggambaran class diagram berdasarkan kebutuhan database yang 

diperlukan. Masing-masing class mempunyai keterhubungan dengan class lainnya. 
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Gambar 2. Class Diagram 

3. User Interface  

Berikut merupakan dua contoh user interface yaitu halaman utama (index) dan tampilan halaman 

pengolahan data pasien pada sistem informasi praktek dokter umum yang telah dibangun 

a. Tampilan Halaman Utama 

Pada tampilan halaman utama terdapat informasi tentang jam praktek dokter umum. Selain itu pada 

sisi sebelah kanan terdapat tombol login yang digunakan user untuk include kedalam sistem. 

Setelah menekan tombol login maka setiap user dapat mengakses ke halaman berikutnya sesuai 

dengan user level yang digunakan. Berikut merupakan tampilan home pada sistem informasi 

praktek dokter umum. 
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Gambar 3. Tampilan Halaman User 

 

b. Tampilan Halaman Pengolahan Data Pasien 

Sebelum mengakses halaman pengolahan data pasien, user harus melakukan sebagai admin. Pada 

halaman pengolahan data pasien, terdapat beberapa menu utama yaitu pertama, data pasien yang 

berfungsi untuk menampilkan data pasien yang pernah melakukan pemeriksaan. Pada  data pasien 

terdapat empat action yaitu hasil pemeriksaan, edit data pasien, delete data pasien dan kartu pasien. 

Kedua, data obat yang berfungsi untuk menampilkan nama-nama obat dan informasi tentang obat 

seperti jumlah stok. Pada data obat terdapat dua action seperti edit data obat dan delete data obat. 

Ketiga, laporan hasil pemeriksaan yang berfungsi untuk menampilkan riwayat penyakit pasien 

yang pernah melakukan pemeriksaan. Pada laporan hasil pemeriksaan terdapat dua action yaitu edit 

data hasil pemeriksaan dan download laporan hasil pemeriksaan. Keempat, laporan yang berfungsi 

menghitung total pendapatan berdasarkan periode tanggal yang dipilih oleh user. 

 

Gambar 4. Tampilan Halaman Admin 
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SIMPULAN  

Dari hasil pembahasan dan perancangan sistem informasi pada praktek dokter umum berbasis web 

yang telah dijabarkan, maka kesimpulan yang diperoleh adalah sistem informasi ini memudahkan setiap 

user untuk mengakses ataupun melakukan pekerjaan sesuai dengan user level. Misalnya perawat dapat 

mendaftarkan pasien melalui sistem ini, tanpa harus menggunakan menggunakan kertas sebagai media 

pencatatan. Juga memudahkan pasien untuk melihat daftar riwayat penyakit pasien sehingga dapat selalu 

menjaga kesehatan. Selain itu, Pasien dapat mengunduh softcopy laporan hasil pemeriksaan dan juga 

softcopy kartu pasien sehingga memudahkan pasien dalam mencari data. 
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Abstract  

 

This study aims to examine empirically the affect of firm size, profitability, reputation of accountant firm and audit 

opinion toward audit delay of the mining companies listed on Indonesia Stock Exchange for period of 2013-2018. 

This study uses secondary data in the form of financial statements and annual report which can be accessed on the 

website www.idx.co.id. Data are collected by using purposive sampling method. The samples of this study are 

60 financial statements of 10 mining companies. There are 10 samples that included outlier should be excluded 

from samples so the final samples of this study are 50. Data are analyzed by using multiple linear regression 

method with SPSS version 22 software. The findings show that firm size, profitability, reputation of accountant 

firm have negative affect toward audit delay while audit opinion does not affect the audit delay. 

 

Keywords: Firm size, profitability, reputation of accountant firm, audit opinion, audit delay  

 

 

Abstrak  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh faktor internal (ukuran perusahaan dan 

profitabilitas) dan faktor eksternal perusahaan (reputasi kantor akuntan publik dan opini audit) terhadap audit delay 

pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2013-2018. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder dalam bentuk laporan keuangan dan laporan tahunan yang diambil dari website 

www.idx.co.id. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode purposive sampling. Jumlah sampel 

yang digunakan adalah 60 laporan keuangan dari 10 perusahaan pertambangan.  Setelah melalui tahap pengolahan 

http://www.idx.co.id/
http://www.idx.co.id/
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data, terdapat 10 data outlier yang harus dikeluarkan dari sampel sehingga jumlah akhir sampel penelitian ini 

adalah sebanyak 50 data. Data diolah dengan metode regresi linear berganda dengan software SPSS versi 20. Hasil 

penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas dan reputasi kantor akuntan publik berepengaruh 

negatif terhadap audit delay sedangkan opini audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

 

Kata Kunci: Ukuran perusahaan, profitabilitas, reputasi kantor akuntan publik, opini audit, audit delay 

 

 

PENDAHULUAN 

Setiap perusahaan go public memiliki kewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangannya 

yang telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan yang telah diaudit oleh 

auditor yang independen. Laporan keuangan merupakan salah satu instrumen penting dalam mendukung 

keberlangsungan suatu perusahaan karena laporan keuangan merupakan jembatan informasi antara 

prinsipal dan agen. Prinsipal dalam hal ini adalah investor dan agen adalah manajemen perusahaan. 

Laporan keuangan berperan sebagai perantara antara agen dan prinsipal yang memuat segala informasi 

mengenai perusahaan dalam satu periode.  

Informasi yang terdapat dalam laporan keuangan perusahaan, dapat bermanfaat, apabila disajikan 

secara akurat dan tepat waktu pada saat yang dibutuhkan oleh para pengguna laporan keuangan, seperti 

kreditor, investor, pemerintah, masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai dasar pengambilan keputusan 

(Sebayang dan Herry, 2014). Laporan keuangan akan menjadi tidak relevan jika tersedia disaat yang 

sudah tidak dibutuhkan. Berdasarkan Peraturan OJK No. 29/POJK.04/2016 tentang kewajiban laporan 

berkala, telah ditentukan bahwa batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan yaitu 120 hari 

setelah tanggal tutup buku perusahaan atau dengan kata lain pada bulan keempat setelah tahun tutup 

buku perusahaan. 

Penelitian ini muncul akibat dari fenomena yang terjadi pada perusahaan tambang batubara milik 

Grup Bakrie, PT Bumi Resources Tbk yang menyatakan belum bisa mengeluarkan laporan keuangan 

tahunan 2014 karena perseroan masih berjibaku dengan perhitungan utang atau masih menunggu 

konfirmasi utang dari beberapa kreditor perseroan. (www.cnnindonesia.com, diakses tanggal 11 Januari 

2019).  

Berdasarkan surat edaran BEI pada tanggal 2 Juli 2018 juga diperoleh informasi bahwa terdapat 10 

perusahaan yang  belum menyampaikan laporan keuangan auditan per 31 Desember 2017 dan atau 

http://www.cnnindonesia.com/
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belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatan penyampaian laporan keuangan. Tiga dari 

sepuluh perusahaan tersebut merupakan perusahaan pertambangan. 

Audit delay adalah rentang waktu waktu antara tanggal laporan keuangan fiskal dan tanggal 

diterbitkannya laporan audit yang menunjukkan lamanya proses audit (Suryanto, 2016).  

Masalah dari penelitian ini adalah apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, reputasi kantor akuntan 

publik dan opini audit secara parsial berpengaruh negatif terhadap audit delay dan tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk mengetahui apakah ukuran perusahaan, profitabilitas, reputasi kantor akuntan publik 

dan opini audit secara parsial berpengaruh negatif terhadap audit delay. 

METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia untuk periode tahun 2013–2018 yaitu sebanyak 49 perusahaan. Penentuan jumlah sampel 

menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh jumlah sampel yang layak diobservasi 

yaitu sebanyak 50 data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan metode dokumentasi 

dimana data sekunder yang dapat diperoleh dari annual report dan laporan  keuangan perusahaan 

pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013-2018.  Data sekunder dikumpulkan dan diperoleh 

dari situs www.idx.co.id.  Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda.  

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu audit delay yang diukur dalam satuan hari dengan cara 

menselisihkan tanggal laporan keuangan fiskal dan tanggal diterbitkannya laporan audit, sedangkan 

variabel independen dalam penelitian ini antara lain ukuran perusahaan, profitabilitas, reputasi kantor 

akuntan publik dan opini audit. 

Ukuran perusahaan menunjukkan besar-kecilnya suatu perusahaan. Besar-kecilnya suatu 

perusahaan dapat dilihat dari total aset, jumlah tenaga kerja dan total penjualan perusahaan tersebut. 

Variabel ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan ln total aset (Sebayang 

dan Herry, 2014). 

Profitabilitas merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu 

perusahaan untuk menghasilkan laba. Variabel profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan Return 

on Assets (ROA) (Melati dan Sulistyawati, 2016). 

Reputasi kantor akuntan publik terbagi atas dua yaitu KAP yang berafiliasi dengan The Big Four 

dan KAP yang tidak berafiliasi dengan Non-Big Four. Variabel reputasi kantor akuntan publik diukur 

dengan menggunakan varaiabel dummy, dimana 1 adalah perusahaan yang berafiliasi KAP Big Four 

http://www.idx.co.id/
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sedangkan 0 adalah perusahaan yang tidak berafiliasi KAP Big Four atau KAP Non-Big Four (Rusmin 

dan Evans, 2017). 

Opini audit adalah pernyataan auditor atas kewajaran suatu laporan keuangan dari perusahaan yang 

diaudit. Variabel opini audit diukur dengan menggunakan variabel dummy dimana kategori 1 untuk 

laporan keuangan yang mendapatkan selain unqualified opinion dan  0 untuk laporan keuangan yang 

mendapatkan unqualified opnion (Khoufi dan Khoufi, 2018). 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 

Analisis Statistik Deskriptif 

Variabel Minimum Maksimum  Mean  

Ukuran Perusahaan       25,72 31,14  28,6240  

Profitabilitas -0,14 0,18  0,06833  

 

Tabel 1 menunjukkan nilai audit delay pada perusahaan sampel adalah antara 39 hari 

hingga 90 hari dengan rata-rata sebesar 70,14 hari. Rata-rata audit delay sebesar 70,14 hari 

menunjukkan bahwa jumlah audit delay perusahaan sampel masih berada dibawah 120 hari 

kalender sesuai ketetapan OJK mengenai batas penyampaian laporan keuangan. Ukuran 

perusahaan mempunyai nilai minimum 25,72 dan nilai maksimum 31,14, dengan rata-rata 

sebesar 28,6240. Rasio profitabilitas yang diproksikan dengan Return on Assets (ROA) 

memiliki rentang nilai antara -0,14 dan nilai maksimum 0,18 dengan rata-rata sebesar 0,06833. 

Nilai ROA yang negatif menunjukkan bahwa perusahaan mengalami kerugian. Berdasarkan 

tabel diatas, dapat diketahui rata-rata tingkat keberhasilan perusahaan sampel dalam 

menghasilkan laba yaitu sebesar 0,06833%. 
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Tabel 2 

Analisis Statistik Frekuensi 

         Reputasi KAP  

Variable Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 

KAP The Big Four         26 52 52 100  

KAP Non The Big Four 24 48 48 48  

 

Berdasarkan tabel 2 diketahui dari 2013-2018, perusahaan sampel yang diaudit KAP non big 

four adalah sebanyak 24 perusahaan atau sebesar 48% dari keseluruhan sampel dan perusahaan sampel 

yang diaudit KAP The big four adalah sebanyak 26 perusahaan atau sebesar 52% dari keseluruhan 

sampel. 

Tabel 3 Analisis Statistik Frekuensi Opini Audit  

Variable Frequency Percent 
Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

 

Unqualified Opinion         40 80 80 80  

Selain unqualified opinion 10 20 20 100  

Berdasarkan tabel 3 diketahui dari 2013-2018, perusahaan yang menerima opini audit unqualified 

adalah sebanyak 40 perusahaan atau sebesar 80% dari keseluruhan sampel dan perusahaan yang 

menerima opini selain unqualified adalah sebanyak 10 perusahaan atau sebesar 20% dari keseluruhan 

sampel. 

  

Tabel 4 

Hasil Uji Parsial (uji t) Audit Delay 

Variabel t Sig.  Kesimpulan  

Ukuran Perusahaan -2,444 0,019  Berpengaruh  

Profitabilitas -2,290 0,027  Berpengaruh  

Reputasi  KAP -2,888 0,006  Berpengaruh  

Opini Audit -1,624 0,111  Tidak 

Berpengaruh 
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Hasil uji t menunjukkan pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap audit delay yang didasarkan pada 

nilai t diperoleh nilai sebesar -2,444 dengan nilai signifikansi sebesar 0,019. Nilai signifikansi 0,019 < 

0,05 menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap audit delay. Hal ini berarti 

perusahaan besar cenderung memiliki audit delay yang lebih singkat dibanding perusahaan kecil. Hal 

ini dikarenakan perusahaan besar memiliki pengendalian internal yang efektif dan efisien atau sudah 

memadai, telah menggunakan sistem pengoperasian komputer yang modern sehingga mudah bagi 

perusahaan untuk memonitoring kegiatan operasional perusahaan secara keseluruhan dan terlebih 

perusahaan besar cenderung diawasi lebih ketat oleh para pemakai laporan keuangan terutama investor 

dan regulator sehingga perusahaan besar cenderung akan mengalami audit delay yang semakin singkat. 

Hasil uji t menunjukkan pengaruh ROA terhadap audit delay yang didasarkan pada nilai t diperoleh 

nilai sebesar -2,290 dengan nilai signifikansi sebesar 0,027. Nilai signifikansi 0,027 < 0,05 menunjukkan 

adanya pengaruh yang signifikan dari variabel Profitabilitas terhadap audit delay yang bersifat negatif, 

dimana perusahaan yang mengalami laba atau profit akan memiliki audit delay yang lebih singkat 

sedangkan perusahaan yang mengalami kerugian akan cenderung mengalami audit delay yang lebih 

panjang karena auditor akan bekerja lebih berhati-hati selama proses audit dan berasumsi mungkin 

perusahaan mengalami kegagalan keuangan perusahaan. 

Hasil uji t menunjukkan pengaruh reputasi KAP terhadap audit delay yang didasarkan pada nilai t 

diperoleh nilai sebesar -2,888 dengan nilai signifikansi sebesar 0,006. Nilai signifikansi 0,006 < 0,05 

menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan dari variabel reputasi KAP terhadap audit delay dan 

bersifat negatif, dimana  perusahaan yang diaudit oleh KAP The Big Four cenderung melaporkan 

laporan keuangannya lebih cepat. Alasan yang kuat untuk hasil penelitian ini yaitu bahwa perusahaan 

besar memiliki karyawan dalam jumlah yang besar baik secara kualitas maupun kuantitas yang tersebar 

dibanyak negara, mampu melakukan audit lebih efektif dan efisien sehingga membuat mereka sudah 

terbiasa untuk mengaudit perusahaan-perusahaan besar dan juga mereka akan berusaha sebaik mungkin 

untuk menjaga reputasi mereka sehingga mereka akan lebih singkat dalam melakukan proses audit. 

Hasil uji t menunjukkan pengaruh opini audit terhadap audit delay yang didasarkan pada 

nilai t diperoleh nilai sebesar -1,624 dengan nilai signifikansi sebesar 0,111. Nilai signifikansi 

0,111 > 0,05 menunjukkan bahwa variabel opini audit tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Penelitian ini menunjukan bahwa jenis opini audit yang diberikan oleh auditor tidak 

mempengaruhi cepat lambatnya jangka waktu audit delay. Hal ini dikarenakan auditor bekerja 

secara profesional dalam proses audit baik bagi perusahaan yang mendapatkan opini 

unqualified dan perusahaan yang mendapatkan selain unqualified sehingga perusahaan yang 
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mendapatkan opini selain unqualified juga cenderung melaporkan laporan auditnya secara tepat 

waktu. Potensi negosiasi dan pembahasan intensif antara klien dan auditor atas opini selain 

unqualified memang dapat terjadi, namun komunikasi tersebut cenderung tidak menghabiskan 

waktu terlalu lama sehingga perusahaan yang mendapatkan pendapat selain unqualified juga 

akan melaporkan laporan keuangan secara tepat waktu. 

 

SIMPULAN  

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

1. Faktor Internal perusahaan (Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas) secara parsial berpengaruh 

negatif terhadap audit delay. 

2. Untuk Faktor Eksternal Perusahaan, hanya variabel Reputasi Kantor Akuntan Publik yang 

secara parsial berpengaruh negatif terhadap audit delay sedangkan variabel Opini Audit 

ditemukan tidak berpengaruh terhadap audit delay. 

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah bagi peneliti selanjutnya, disarankan 

agar  dapat menambah variabel-variabel penelitian yang lain yang dapat mempengaruhi audit 

delay dan juga memperluas lingkup penelitian, misalnya tidak hanya pada perusahaan 

pertambangan tetapi pada seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI agar hasil penelitian lebih 

bersifat general.  
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Abstract  

 

This study aims to determine the effect of liqudity ratio, solvability and profitability toward financial distress. 

Variables of liquidity ratio, solvability and profitability are as independent variables and financial distress is as 

dependent variable. The number of samples used in this study are 11  insurance companies listed on Indonesian 

Stock Exchange in 2014 to 2018. This study uses secondary data. Data are collected by using purposive sampling 

method based on specific terms. Data are analysed by using linear regression model. The findings indicate that 

liquidity ratio affects the financial distress, while solvability ratio and profitability do not affect the financial 

distress. 

 

Keywords: Liquidity ratio, solvability, profitability and  financial distress  

 

Abstrak  

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ukuran rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas terhadap 

kondisi financial distress. Variabel rasio likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas sebagai variabel independen dan 

financial distress sebagai variabel dependen. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 

perusahaan asuransi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Penelitian ini 

menggunakan data sekunder. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode purposive sampling yang 

berdasarkan syarat-syarat tertentu. Data dianalisis dengan menggunakan model regresi linear. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa secara parsial rasio likuiditas berpengaruh terhadap kondisi financial distress, sedangkan 

rasio solvabilitas dan profitabilitas tidak berpengaruh terhadap kondisi financial distress. 

 

Kata Kunci: Rasio likuiditas, solvabilitas, profitabilitas dan  financial distress  
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PENDAHULUAN 

Kesulitan keuangan atau dikenal sebagai financial distress termasuk tahapan penurunan 

kondisi keuangan suatu perusahaan sebelum terjadinya kebangkrutan. Financial distress dapat 

ditandai dengan penurunan pendanaan yang terjadi sebelum perusahaan dinyatakan bangkrut 

maupun likuidasi (Assaji,2017). Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan agar 

perusahaan tetap bertahan adalah dengan melakukan perubahan yang signifikan terhadap aset, 

laba bersih dan laba per saham. Cara lain yang dapat dilakukan perusahaan yaitu dengan 

menginterpretasikan atau menganalisa keuangan melalui laporan keuangan yang bertujuan 

untuk mengetahui keadaan dan perkembangan keuangan dari tahun ke tahun (Hardiman, 2019). 

Menurut Setiawan dan Amboningtyas (2018) rasio keuangan dapat memberikan informasi 

kepada manajer, pemilik perusahaan maupun orang lain yang akan menanam saham di 

perusahaan. Investor tidak ingin menanamkan modalnya pada perusahaan yang sedang 

mengalami financial distress. 

 

Perhitungan terjadinya financial distress sangat berpengaruh untuk sebuah perusahan. Hal 

ini terjadi pada PT. Bumi Asih Jaya dinyatakan pailit pada Oktober 2013. PT.Bumi Asih Jaya 

memiliki aset senilai Rp. 1,1 triliun berupa deposito di bank, tanah, bangunan kantor, hotel, dan 

kepemilikan di 33 Bank Perkreditan Rakyat (BPR), sementara nilai kewajiban kepada nasabah 

senilai Rp 1,7 triliun (Kontan.co.id, 2017). Perusahaan asuransi Jiwasraya juga mengakui 

adanya pengelolaan manajemen yang kurang hati-hati, termasuk investasi. Hal itu 

menyebabkan perusahaan menunggak pembayaran polis senilai Rp. 802 miliar (detik finance, 

2018). Kabar lain datang dari AJB Bumiputera dikabarkan memiliki pembayaran klaim 

tertunda sebesar Rp. 1,06 triliun per 9 Mei 2018 (CNN Indonesia, 2018). 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diketahui bagaimana sebenarnya rasio likuiditas, 

solvabilitas dan profitabilitas berpengaruh terhadap kondisi financial distress di suatu perusahaan. 

Sektor asuransi dipilih karena laba masing-masing perusahaan dalam sektor ini cenderung flat bahkan 

mengalami penurunan laba bersih yang cukup tinggi dari tahun 2017 hingga tahun 2018 (Kontan.co.id). 

Sehingga investor sangat membutuhkan analisis rasio keuangan dalam kelayakan perusahaan mengelola 

modal yang disetorkan tanpa mengalami kekurangan keuangan yang dapat merugikan investor. Alasan 

penulis memilih rasio keuangan tersebut bersumber dari penelitian sebelumnya yang memiliki hasil 

yang beragam, seperti penelitian yang dilakukan Ayu Putu Arie,dkk (2018) dan Khirstina Curry & 
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Erliana Banjarnahor (2018) menyatakan bahwa rasio likuiditas yang diproksikan kedalam current ratio 

berpengaruh terhadap kondisi financial distress. Hasil yang berbeda didapat oleh Gina Sanjaya, dkk 

(2015) menyatakan bahwa current ratio tidak berpengaruh terhadap kondisi financial distress.  

Penelitian yang dilakukan oleh Rohmadini, dkk (2018) menyatakan bahwa rasio solvabilitas 

yang diproyeksikan ke dalam debt ratio berpengaruh terhadap kondisi financial distress, sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Akhbar Nugraha (2018), Putri dan Merkusiwati (2014) menyatakan 

bahwa debt ratio tidak berpengaruh terhadap kondisi financial distress. Penelitian lain yang dilakukan 

oleh Ivica Pervan, Maja Pervan dan Tamara kuvek (2018) menyatakan bahwa rasio profitabilitas yang 

diproksikan ke dalam return on assets dapat digunakan untuk memprediksi kondisi financial distress. 

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Setiawan  dan Amboningtyas (2018) serta Maisarah, dkk (2018) 

menemukan bahwa return on assets tidak berpengaruh terhadap kondisi financial distress.  

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan sektor asuransi yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia pada tahun 2014-2018, yaitu 15 perusahaan. Penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling dengan kriteria yang sudah ditentukan oleh peneliti dengan maksud dan tujuan tertentu. maka 

sampel dalam penelitian ini adalah 11 perusahaan asuransi yang terdaftar di BEI. Metode pengumpulan 

data yang digunakan adalah dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan 

tahunan (annual report)  perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-

2018 dan diolah sesuai dengan operasionalisasi variabel berikut : 

Tabel 1 

Operasionalisasi Variabel 

Variabel Indikator Skala Pengukuran 

         

Likuiditas CR =  Aktiva Lancar Rasio 

         

  Hutang Lancar  

         

Solvabilitas DAR =   Total Hutang Rasio 

        

    Total Aset  
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Asumsi Klasik 

Uji ini terdiri dari empat pengujian yaitu sebagai berikut: 

1. Uji Normalitas  

Berdasarkan uji normalitas diatas dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi 

syarat normal kolmogorov-Smirnov Test dengan nilai signifikansi diatas 0,005, yaitu sebesar 

0,685. Sehingga model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi normalitas (berdistribusi 

normal), artinya variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

  

        

Profitabilitas ROA= Laba besih Rasio 

     

 Total Aktiva  

            Sumber : Kasmir (2016) 

Financial distress 

Z-score= 6.56T1 + 3.26T2 + 6.72T3 + 

1.05T4 Rasio 

         

 Dimana :  

 T1=  working  capital  /  Total  

 asset        

 

T2 =retained  earning  /  total asset 

   T3 = Earnings Before Interest and 

Taxes / Total Assets 

  T4 = Market Value of Equity / Total 

Liabilities 
 

 Sumber : Altman (1968) 
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2. Uji Multikolonieritas  

Tabel 2 

Hasil Uji Multikolonieritas 

 Model Unstandardized Standardized T Sig. Collinearity 

  Coefficients Coefficients   Statistics 

  B Std. Beta   Tolerance VIF 

   Error      

 (Constant) .735 .466  1.577 .122   

1 

Ln_CR .463 .078 .661 5.936 .000 .978 1.022 

Ln_DAR -.078 .138 -.069 -.562 .577 .814 1.229  

 Ln_ROA -.020 .139 -.017 -.144 .886 .829 1.207 

a. Dependent Variable: Ln_Z_SCORE     

Sumber: Output SPSS yang Diolah 

 

Berdasarkan tabel 3 dapat dilihat bahwa nilai tolerance variabel CR, DAR dan ROA >0,10 dan 

nilai VIF < 10 maka terbebas dari multikolonieritas. 

 

3. Uji Autokorelasi  

Pada tabel 3 di atas dapat dilihat bahwa Asymp. Sig. (2-tailed) pada Runs Test bernilai 0,148>0,05 yang 

artinya data dalam penelitian ini tidak terjadi autokorelasi. 
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4. Uji Heteroskedastisitas  

Gambar 1 Hasil Uji Heteroskedastisitas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber: Output SPSS yang Diolah 

 
Berdasarkan gambar 2 di atas diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang  jelas. 

Titik-titik menyebar secara acak di atas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Regression 

Studentized Residual. Oleh karena itu, maka berdasarkan uji heteroskedastisitas dapat 

disimpulkan bahwa pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

 

Uji Hipotesis 

Koefisien Determinasi 

Tabel  3 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model R R Square Adjusted R Std. Error of Durbin-Watson 

   Square the Estimate  

      

1 .674
a 

.454 .417 .34896 2.081 

Sumber: Output SPSS yang Diolah 

 

Berdasarkan tabel 3 di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai adjusted R2
 sebesar 0,417. Hal ini berarti 

41,7%  kemampuan variabel independen yaitu CR (X1), dewan DAR (X2),  dan ROA (X3) dalam 

mempengaruhi variabel terikat yaitu financial distress (Y)  dan sisanya 58,3%  dipengaruhi variabel lain 

yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 
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Uji Parsial (T-test) 

 Model Unstandardized Standardized T Sig. Collinearity 

  Coefficients Coefficients   Statistics 

  B Std. Beta   Tolerance VIF 

   Error      

 (Constant) .735 .466  1.577 .122   

1 

Ln_CR .463 .078 .661 5.936 .000 .978 1.022 

Ln_DAR -.078 .138 -.069 -.562 .577 .814 1.229  

 Ln_ROA -.020 .139 -.017 -.144 .886 .829 1.207 

a. Dependent Variable: Ln_Z_SCORE     

 
Berdasarkan hasil pengolahan data menunjukkan bahwa hasil uji t dan pengujian data dengan regresi 

berganda pada tingkat signifikansi 5%.  Persamaan regresi dapat dilihat dari nilai pada kolom B, maka 

model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

ROA =  0,735 + 0,463CR - 0,078DAR -0,020ROA + e 

5. Hasil uji t pada variabel CR nilai signifikannya sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 

0,05 maka dapat disimpulkan bahwa rasio likuiditas berpengaruh secara parsial terhadap 

kinerja keuangan (Y). Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dilihat dari nilai 

koefisien CR sebesar 0,463 menyatakan bahwa jika CR mengalami peningkatan satu 

satuan maka akan meningkatkan nilai financial distress  sebesar 0,463. Sebaliknya apabila 

CR mengalami penurunan satu satuan maka nilai financial distress perusahaan akan 

mengalami penurunan juga sebesar 0,463. Untuk nilai Standardized Coefficients Beta, 

variabel CR berpengaruh sebesar 0,661 terhadap kondisi financial distress. 

6. Hasil uji t pada variabel DAR nilai signifikannya sebesar 0,577 yang berarti lebih besar 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa rasio solvabilitas tidak berpengaruh secara parsial 

terhadap kondisi financial distress (Y). Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat 

dilihat dari nilai koefisien DAR sebesar -0,078 menyatakan bahwa jika DAR mengalami 

peningkatan satu satuan maka akan meningkatkan nilai financial distress perusahaan 

sebesar -0,078. Sebaliknya apabila DAR mengalami penurunan satu satuan maka nilai 

financial distress  perusahaan akan mengalami penurunan juga sebesar -0,078. Untuk nilai 
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Standardized Coefficients Beta, variabel DAR berpengaruh sebesar -0,069 terhadap nilai 

financial distress  perusahaan. 

7. Hasil uji t pada variabel ROA nilai signifikannya sebesar 0,020 yang berarti lebih besar 

dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa rasio profitabilitas tidak berpengaruh secara 

parsial terhadap kondisi financial distress (Y). Interpretasi dari persamaan regresi tersebut 

dapat dilihat dari nilai koefisien ROA sebesar -0,020 menyatakan bahwa jika ROA 

mengalami peningkatan satu satuan maka akan meningkatkan nilai financial distress 

perusahaan sebesar -0,020. Sebaliknya apabila ROA mengalami penurunan satu satuan 

maka nilai financial distress  perusahaan akan mengalami penurunan juga sebesar -0,020. 

Untuk nilai Standardized Coefficients Beta, variabel DAR berpengaruh sebesar -0,017 

terhadap nilai financial distress  perusahaan. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan  hasil  penelitian, maka  dapat  ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut : 

1. Rasio likuiditas yang diproksikan dengan current asset ratio berpengaruh terhadap kondisi 

financial distress, hal ini menunjukkan semakin besar nilai CR maka perusahaan akan semakin 

terhindar dari kondisi financial distress, sehingga semakin likuid perusahaan maka perusahaan 

tersebut akan terhindar dari ancaman financial distress.  

2.  Rasio solvabilitas yang diproksikan dengan debt to asset ratio tidak berpengaruh terhadap 

kondisi financial distress. DAR suatu perusahaan tidak akan berpengaruh terhadap financial 

distress apabila aset yang dimilikinya juga besar, selain itu perusahaan memiliki pos lain untuk 

melunasi hutangnya yaitu berasal dari pos ekuitas atau modal pemegang saham.  

3. Rasio Profitabilitas yang diproksikan dengan return on asset tidak berpengaruh terhadap 

kondisi  financial distress pada perusahaan sektor asuransi yang terdaftar di BEI. Hal ini 

dikarenakan ROA yang tinggi tidak akan menentukan kondisi financial distress sejauh 

perusahaan itu masih memiliki kecukupan modal untuk menanggung risiko dan memiliki 

likuiditas yang cukup dan diikuti efisiensi pengelolaan beban yang bagus, maka rasio ROA 

tidak akan terlalu berdampak terhadap kondisi  financial distress.  
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Abstract 

 

IT Department usually responsible for handling requests related to asset use for employees such as 

computers. This process is still running manually where the employee fills out the computer request form. 

Then this request will go through the approval process, afterward the request will go through the process in 

the IT department to prepare the requested device along with other matters. Subsequently, the computer 

will be delivered by IT department employee by bringing the handover form (IT Hardware 

Acknowledgment) that must be signed by the employee who will use the computer and the IT department 

employee in charge of delivering the computer. With a large number of requests, this process is considered 

as an act of paper wastation which is contrary to the paperless policies issued by the company. In addition, 

the request progress cannot be known directly at any time. Therefore, a Web-Based Request Information 

System is developed to facilitate the computer request process. In addition, this system will facilitate the 

tracking process with a status of the request. This system will be developed on a web platform with the 

PHP CI framework and MySQL database with a development methods of prototyping. 

 

Keywords: approval, request, tracking, form 

Abstrak  

 

Departemen IT biasanyabertanggung jawab untuk menangani request terkait penggunaan asset untuk 

karyawan seperti komputer. Proses request ini masih berjalan secara manual dimana karyawan mengisi 

form request komputer. Kemudian request ini akan melalui proses approval, setelah itu request akan 

melewati proses di departemen IT untuk mempersiapkan perangkat yang diminta beserta hal-hal lainnya. 

Barulah setelah itu komputer akan diantarkan oleh karyawan departemen IT dengan membawa form serah 

terima(IT Hardware Acknowledgement) yang harus ditandatangani oleh karyawan yang akan memakai 

komputerdan karyawan departemen IT yang bertugas mengantarkan komputer tersebut. Dengan jumlah 

request yang banyak, proses ini dinilai sebagai tindakan pemborosan kertas yang bertolak belakang dengan 

kebijakan paperless yang dikeluarkan oleh pemerintah. Selain itu, proses approval tidak dapat diketahui 

secara langsung setiap saat. Maka dari itu, dikembangkanlah sebuah Sistem Informasi RequestKomputer 

Berbasis Web untuk mempermudah proses request komputer. Selain itu, sistem ini akan mempermudah 

proses tracking dari suatu request dengan adanya status dari request tersebut. Sistem ini akan 

dikembangkan pada platform web dengan bahasa PHP framework CI dan database MySQL melalui metode 

pengembangan prototyping. 

 

Kata Kunci:approval, request, tracking, form 

mailto:nurdiananada@gmail.com
mailto:metta@polibatam.ac.id
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PENDAHULUAN 

Dalam setiap perusahaan, karyawan memerlukan sumber daya pendukung agar dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik, salah satuny aadalah sumber daya sarana IT, seperti komputer. Biasanya sarana 

IT ini dikelola secara terpusat dalam sebuah departemen yaitu departemen IT, yang berwenang untuk 

mengalokasikan asset perusahaan (berupa sarana IT) kepada seluruh karyawan dalam sebuah 

perusahaan. Dengan demikian, setiap karyawan yang menggunakan sarana atau asset IT, terutama 

komputer, harus mengajukan permintaan penggunaan komputer tersebut kepada departemen IT. 

Namun demikian, sering kali dalam sebuah perusahaan, proses pengajuan computer tersebut masih 

menggunakan cara manual,yaitu dengan menuliskan permintaan di form reques tkomputer yang sudah 

disediakan oleh departemen IT. Setelah mengisi form request tersebut, kemudian permintaan akan 

diteruskan ke proses approval atau persetujuan. Approval ini biasanya dilakukan melalui beberapa 

tahapan yaitu dari HoD (Head of Department) dari karyawan yang bersangkutan, kemudian dari HoD 

department IT, dan yang terakhir dari President Director perusahaan. Jika permintaan disetujui, maka 

departemen IT akan menyiapkan komputer beserta hal lain yang dimintasesuaidengan form 

requestkomputer. Namunjikapermintaanditolak, maka proses selesai. Setelah computer diantarkan atau 

disampaikan kekaryawan yang mengajukan permintaan,maka selanjutnya karyawan akan diminta untuk 

menanda tangani form serahterima/IT Acknowledge form yang menyatakan bahwa computer telah 

diterima sesuai dengan permintaan dari karyawan tersebut. Alur dari proses request komputer ini 

dapatdiilustrasikan dengan flowchart pada Gambar 1. 

Masalah timbul seiring dengan meningkatnya jumlah request, karena semakin banyak penggunaan 

kertas pada proses ini yang tidak sesuai dengan salah satu kebijakan yang berlaku di perusahaan, yaitu 

menerapkan system paperless. Tindakan ini bertujuan untuk mengurangi penggunaan kertas dalam 

rangka mengurangi polusi lingkungan dan sampah seperti yang 

sudahdiaturdalamPeraturanPemerintahRepublik Indonesia Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan 

Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga. Selain itu, progress dari request 

juga tidak dapat diketahui secara langsung setiap saat ketika proses ini berjalan secara manual. 

Maka dari itu, dibangunlah Sistem Informasi Request Komputer Berbasis Web agar proses ini dapat 

dilakukan secara terkomputerisasi sehingga dapat mengurangi pemakaian kertas serta bertujuan untuk 

mempermudah proses tracking untuk mengetahui progresss dari suatu request dengan adanya status 

request.Selain itu, system ini juga akan melakukan verifikasi terhadap request yang telah selesai 

sehingga form serah terima tidak diperlukan lagi, tetapi hanya cukup diverifikasi oleh karyawan yang 

melakukan request tersebut sebelumnya. 
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Gambar 1. Flowchart Proses Request Komputer 

 

METODE PENELITIAN 

Model penelitian yang digunakan pada pengembangan ini adalah metode prototyping. Naumann 

dan Jenkins (1982) mencirikan prototyping sebagai langkah 4 prosedur berulang yang melibatkan 

pengguna dan pengembang yaitu kebutuhan dasar pengguna diidentifikasi; prototipe kerja yang 
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dikembangkan; prototipe kerja kemudian diimplementasikan dan digunakan; sistem prototyping direvisi 

dan ditingkatkan. Proses inimengalamibeberapaiterasihinggapenggunamenerimasistem. 

 

Gambar 2. Model Prototyping oleh Naumann & Jenkins (1982) 

 

Tahap pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi kebutuhan dasar pengguna mengenai sistem 

yang akan dikembangkan. Adapun Kebutuhan fungsional sistem yang akan dibangun dapat dilihat pada 

Tabel 1. 

Tabel1 

Kebutuhan Fungsional Sistem 

No Fungsional 

F001 Penggunadapatmelakukanlogin 

F002 Staff dapatmelakukanpengajuanrequest komputer 

F003 Staff dapatmengubahrequest computer 

F004 Penggunadapatmengecek detail dan statusrequest komputer 

F005 HoD/HoD IT/PD dapatmelakukanapproval request computer 

F006 Sistemdapatmengirim email notifikasikepadaHoD 

F007 Staffdapatmencetakreportsrequest komputer 

F008 Staffdapatmenyimpan data employee 
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F009 Staffdapatmengubah data employee 

F010 Staff dapatmemverifikasi proses serahterimakomputer 

F011 Sistemdapatmencari data request komputerberdasarkan filter rentangtanggal 

 

Tahap selanjutnya setelah mengidentifikasi kebutuhan sistem adalah membuat prototipe dari sistem 

yang akan dikembangkan. Sebelum mulai membangun prototype, dilakukan tahap perancangan dengan 

bahasa permodelan UML (Unified Modeling Language). UML merupakan satu kumpulan konvensi 

pemodelan yang digunakan untuk menentukan atau menggambarkan sebuah sistem software yang 

terkait dengan obyek (Whitten, 2007). 

Pembangunan prototype dilakukan dengan menggunakan framework CI (Code Igniter). CI adalah 

salah satu framework PHP yang digunakan untuk mengembangkan sebuah aplikasi web. Framework ini 

memiliki teknik pemrograman MVC (Model-View-Controller) yang memisahkan antar pengembang 

aplikasi berdasarkan komponen utamanya, seperti manipulasi data, userinterface dan bagian yang 

menjadi control aplikasi. 

Setelah membangun prototype dari sistem, kemudian langkah selanjutnya adalah menguji prototype. 

Langkah pengujian ini dimulai dengan mendemokan prototype kepada pengguna sebelum prototype 

diserahkan kepada pengguna untuk diuji serta dinilai agar bisa dikembangkan sesuai dengan kebutuhan 

pengguna.  

Setelah diberikan saran dari pengguna, tahap selanjutnya adalah memperbaiki prototype. Setelah 

prototype sudah dimodifikasi sesuai dengan saran pengembangan, maka prototype akan kembali diuji 

dan dinilai. Sama seperti pengujian sebelumnya, prototype didemokan terlebih dahulu kepada pengguna 

sebelum pengguna dapat menggunakan sendiri dan menilainya. Pada uji kedua prototype ini, pengguna 

sudah dapat menerima prototype dengan baik sehingga tidak ada saran perbaikan yang harus dilakukan.  

Tahap terkahir yang dilakukan adalah dengan merampungkan sistem serta melakukan system 

improvement dan maintenance. Adapun improvement yang dilakukan adalah Sistem dapat terhubung 

dengan sistem inventory sehingga Teknisi dapat memilih komputer yang akan digunakan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dari pengembangan ini adalah sebuah sistem informasi berbasis web. Terdapat tiga jenis 

pengguna yang terlibat dalam aplikasi ini, yaitu Staff, HoD/HoD IT (untukHead of Department), serta 
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PD (untukPresident Director). Sebelum penggunadapat melakukan interaksi secara menyeluruh 

berdasarkan fungsionalitasnya masing-masing, hal pertama yang harus dilakukan oleh pengguna adalah 

login untuk mendapat hak akses dari sistem. Pengguna wajib mengisi kolom username dan password 

yang tersedia di halaman login tersebut. Jika terdapat kesalahan, maka sistem akan menampilkan pesan 

kesalahan username/password. Untuk hak akses staff, setelah melakukan login, Staff dapat mengajukan 

request komputer. Antarmuka halaman request komputer ini terlihat pada Gambar 3. 

 

Gambar 3. Antarmuka Halaman Request 

Setelah staff mengisi semua data yang diperlukan pada halaman request, staff dapat memilih tombol 

SaveChanges dibagian bawah halaman. Selanjutnya, staff juga dapat mengecek detail dan status request. 

Halaman antarmuka detail request terlihat pada Gambar 4. 
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Gambar 4. Antarmuka Halaman Detail Request 

Setelah mengajukan request komputer seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Staff dapat 

melakukan proses serah terima saat komputer sudah diantarkan kepada penggunanya. Halaman 

verifikasi serah terima ini terlihat pada Gambar 5. Terdapat informasi komputer yang diantarkan beserta 

pernyataan bahwa Staff menyetujui bahwa komputer tersebut sudah diantarkan kepada penggunanya. 

 

Gambar 5. Antarmuka Halaman Verifikasi Serah Terima Komputer 

Selanjutnya untuk hak akses HoD/HoD IT serta PD, setelah melakukan login HoD/HoD IT/PD 

dapat melakukan approval terhadap request komputer. Antarmuka dari halaman ini terlihat pada 

Gambar 6. Untuk melakukan approval, HoD/HoD IT/PD harus mencentang checkbox yang tersedia 

ditabel, kemudian memilih approve jika menyetujui dan reject jika menolak, lalu memilih tombol 

Submit. 

 

Gambar 6. Antarmuka Halaman Approval HoD/HoD IT/PD 
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Setiap data request mempunyai status request yang bertujuan sebagai implementasi proses tracking 

request. Status request ini terdiri dari 2 jenis, yaitu status request dan status approval request. Status 

request digunakan untuk mengetahui progress request secara keseluruhan, yaitu Waiting Approval, 

Prepare by Technician, On Delivery To User, Completed, dan Rejected. Sedangkan status approval 

requestdigunakan untuk mengetahui progress approval request pada masing-masing tahap approval, 

yaitu Waiting Approval, Approved, dan Rejected. 

 

SIMPULAN  

Simpulan yang dapat ditarik dari Pengembangan Sistem Informasi Request Komputer Berbasis 

Web adalah untuk mempermudah pengelolaan sarana IT, diperlukan sebuah sistem informasi request 

komputer yang dikembangkan sebagai proses terkomputerisasi untukmenggantikanproses masih 

berjalan secara manual. Denganmenggunakansisteminformasitersebut, proses 

requestkomputerdapatdilakukansecara paperless dan proses tracking request dapat dilakukan dengan 

adanya status request untuk mengetahui progress ataukondisisaatinidari request komputer yang 

diajukan.  

Adapun saran untukpengembangansisteminformasirequestkomputerberbasis web 

iniadalah : 

1. Sistem dapat mengatasi proses pengembalian komputer, sehingga ketika proses 

pengembalian terjadi, maka sistem sudah dapat mengubah kembali status PC menjadi 

STOCK dan user tidak perlu mengupdate stock komputer secara manual. 

2. Sistem dapat menentukan rekomendasi pilihan spesifikasi komputer yang berfungsi untuk 

distribusi berdasarkan tingkat penggunaan resource komputer 

3. Sistem dapat terhubung dengan inventory untuk mengecek stok komputer komputer yang 

tersedia, sehingga ketika jumlah stock kurang dari suatu jumlah tertentu, maka sistem dapat 

memberi notifikasi kepada Admin IT. 

 

  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

251 
 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ardhana, Y. K. (2013). Pemrograman PHP: CodeIgniter Black Box. Jakarta: Jasakom. 

Naumann, J. D., & Jenkins, A. M. (1982). Prototyping: the new paradigm for systems 

development. MIS Q., 6, 29-44. 

Pemerintah Indonesia. (2012). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 

2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah 

Tangga (Vol. 188). Jakarta: Sekretariat Negara. 

Whitten, J., & Bentley, L. D. (2007). System Analysis and Design Methods (7 ed.). New York: 

McGraw-Hill Education. 

 

 

  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

252 
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Abstract 

Indonesia is a country that has a tropical climate. Utilization of solar energy is very good if it is used for alternative 

energy as a producer of electrical energy. However, in the manufacture of solar power plants often do not take into 

account the use of components correctly and perfectly on the system. This is what often makes damage to a 

component on the PV-VP, especially on the battery charging. This study aims to analyze the system of battery 

charging usage on PLTS to design a battery charging system using SCC type MPPT 40 amperes. This is expected 

to maximize the work of solar panels to be more efficient and effective at charging batteries. Battery damage is a 

problem that often occurs in PLTS. Some of the causes are the state of overcharging, too low voltage and 

overheating battery temperature. So it really needs a control system in charging the battery. Utilizing a battery 

charging control system is the best solution. Besides functioning to maintain the solar panel output voltage to the 

battery voltage level, this system also controls the charging time. The control system used is the Maximum Power 

Point Trecker (MPPT). To find out the performance of the system that is done is to analyze with the Experiment 

Method. The target to be achieved is that the control system used on the battery can function optimally with high 

efficiency, long-lasting and can be used continuously. 

 

Keywords: PLTS, Solar Panel, SCC type MPPT 40 amperes, Batterie. 

 

Abstrak 

Indonesia adalah negara yang memiliki iklim trofis. Pemanfaatan energy surya sangatlah baik bila dimanfaatkan 

untuk energy alternatif sebagai penghasil energy listrik. Namun, dalam pembuatan PLTS seringkali tidak 

memperhitungkan penggunaan komponen-komponen secara benar dan sempurna pada sistem. Hal inilah yang 

sering membuat kerusakan sebuah komponen pada PLTS, terutama pada pengisisan baterai. Penelitian ini betujuan 

untuk menganalisa sistem penggunaan charging baterai pada PLTS untuk merancang sistem pengisian baterai 

menggunakan SCC type MPPT 40 ampere. Hal ini diharapkan dapat memaksimalkan kerja panel surya menjadi 

lebih efisien dan efektif pada pengisian baterei. Kerusakan baterai merupakan permasalahan yang sering terjadi 

pada PLTS. Beberapa penyebabnya yaitu keadaan pengisian yang berlebih, tegangan terlampau rendah dan suhu 

baterai yang terlalu panas. Sehingga sangatlah di butuhkan sebuah sistem kendali pada pengisisan baterai. 

Pemanfaatan sistem kendali pengisian baterai merupakan solusi terbaik. Selain berfungsi untuk mempertahankan 

tegangan luaran panel surya pada level tegangan baterai, sistem ini juga mengendalikan waktu pengisian. Sistem 

kendali yang digunakan adalah Maxsimum Power Point Trecker (MPPT). Untuk mengetahui kinerja sistem yang 

dilakukan yaitu menganalisa dengan Metode Eksperimen. Target yang ingin dicapai adalah dengan adanya sistem 

kendali yang digunakan pada baterai dapat berfungsi secara maxsimal dengan efisiensi yang tinggi, tahan lama 

serta dapat digunakan secara kontinyu.  

 

Kata kunci : PLTS, Panel Surya, SCC type MPPT 40 ampere, Baterai. 
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PENDAHULUAN 

Energi   Surya   adalah   sumber   energi   yang   tidak   akan   pernah   habis ketersediaannya dan 

energi ini juga dapat di manfaatkan sebagai  energi alternatif yang akan di ubah menjadi energi listrik 

dengan menggunakan sel surya. Sumber  energi  terbesar  dan  sifatnya  kontinyu  adalah  energi surya, 

khususnya energi elektromagnetik  yang dipancarkan oleh matahari. Belakangan  ini  penelitian  yang  

terkait  dengan pemanfaatan sinar matahari atau yang lebih dikenal dengan solar cell atau panel surya 

telah banyak dilakukan,  dan  hasil  yang  dicapai  tidak  begitu  mengecewakan  karena  terbukti solar 

cell dapat digunakan sebagai tenaga alternatif pengganti bahan bakar.Energi yang dihasilkan oleh solar 

cell akan disimpan di aki.   Pada prinsipnya  pengisian  muatan  aki  adalah  dengan  cara  mengaliri  aki  

dengan  arus listrik secara terus menerus. Pengisian dihentikan ketika tegangan aki telah sampai pada  

tegangan  maksimumnya  (muatan  penuh).  Jika  aki  telah  mencapai  tegangan maksimumnya tetapi 

tetap dilakukan pengisian maka akan menimbulkan kerugian yaitu  pemborosan  energi  listrik  serta  

akan  terjadi  pemanasan  berlebihan  pada  aki yang  akan  memperpendek  umurnya.  Untuk  

menghindari  kerugian  tersebut,  maka akan lebih baik jika charger dapat bekerja secara otomatis untuk 

mengisi aki jika baterai itu kosong muatannya serta berhenti mengisi jika aki telah penuh.Dalam hal ini 

sangatlah cocok bila menggunakan Solar Charger Controller type Maxsimum Power Point Trecker 

(MPPT) di sistem charging baterai. Solar charge controller mengatur overcharging (kelebihan pengisian 

- karena baterai sudah 'penuh') dan kelebihan voltase dari panel surya / solar cell. Melda (2013:4), aki 

yang menerima arus adalah aki yang sedang disetrum atau dicas dengan cara dialirkan arus listrik 

tegangan searah (DC), dimana kutub positif   aki   dihubungkan   dengan   arus   listrik   negatif   dan   

kutub   positif   aki dihubungkan  dengan  arus  listrik  negatif.  Menurut  Siahaan  (2012:5), Battery 

charge  control  unit adalah  peralatan  elektronik  yang  digunakan  untuk  mengatur over charging 

(kelebihan  pengisian,  karena  baterai  dalam  kondisi  “full”)  dan  kelebihan  tegangan  dari  panel  

surya. Dengan pemaparan di  atas,  maka  penulis memberi judul penelitian  ini,  yaitu “ANALISIS 

KINERJA SISTEM CHARGING BATERAI PLTS MENGGUNAKAN SCC TYPE MPPT 40 

AMPERE” 

Adapun Rumusan Masalah Penelitian yang ingin dicari adalah: 

Bagaimana prinsip kerja dari Solar Charger Controler MPPT ?, Bagaimana pengaruh sinar matahari 

terhadap efisiensi pengisian?, Bagaimana kelebihan dan kekurangan tegangan yang terjadi pada sistem 

charging baterai ?. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara menentukan secara benar dan 

sempurna ,efisien dan efektif dalam pengisian baterai pada pembangkit listrik tenaga surya agar 
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penggunaannya memiliki umur yang panjang dan tahan lama. Selain itu juga mempromosikan dan 

memberikan informasi kepada masyarakat bahwa cara kerja mengubah energy matahari menjadi energy 

listrik yang dapat digunakan masyarakat sangat efisien dan cocok digunakan oleh masyarakat sebagai 

pengganti sumber listrik dari PLN dan dapat juga dijadikan cadangan apabila pada saat terjadi 

pemutusan lalu sistem pembangkit listrik solar cell tersebut adalah dapat  mengurangi ketergantungan 

masyarakat pada sumber listrik PLN.  

 

METODE PENELITIAN 

Pengukuran yang dapat dilakukan yaitu pada tegangan dan arus input yang mengalir melalui solar 

panel ke SCC, kemudian tegangan dan arus output pada SCC yang mengalir ke baterei dan beban yang 

digunakan. Pengamatan yang dilakukan yaitu melihat karakteristik pengisian baterei dengan cara 

menulis hasil  nilai yang terukur pada alat ukur setiap 30 menit sekali, sehingga dari data yang didapat 

bisa dilihat yang terjadi pada pengisian dan penggunaan baterei apabila cuaca mengalami perubahan 

dalam 30 menit sekali.Model Penelitian ini menggunakan model penelitian eksperimen. 

Dalam rancangan penelitian menggunakan beberapa alat, seperti Solar panel, SCC Type MPPT 

40, Baterai, Inverter, Dioda . 

Pengumpulan data yang dilakukan untuk pertama kali data dari bahan-bahan yang digunakan 

untuk pembuatan Pembangkit Listrik Tenaga Surya dalam hal ini termasuk dalam pendataan harga dan 

biaya yang akan dikeluarkan untuk membuat alat Pembangkit Listrik Tenaga Surya. Lalu setelah 

pengumpulan data alat dan bahan sudah dipersiapkan maka dapat langsung untuk dirangkai instalasinya 

agar dapat menguji keefektivitas pembangkit dan menganalisas pengisian daya pada baterai atau 

perubahan yang terjadi . 

         Analisis Data yang akan dilakukan pada Pembangkit Listrik pertama kali  dilakukan adalah 

menganalisa tegangan dan arus yang mengalir pada pembangkit tersebut apakah sudah sesuai dengan 

yang direncanakan lalu analisis data pada baterai apakah sudah mencapai pengisian yang sudah 

ditetapkan,begitupun pada daya keluaran yang dihasilkan pada pembangkit. Kemudian dari tampilan 

layar lcd pada Solar Charger Controller dapat diamaniti perubahan yang terjadi pada Solar Charger 

Controller saat mengcharging baterai akibat perubahaan pada cahaya matahari. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

         Pada tahap ini, akan dilakukan desain rangkaian rancang bangun sistem pembangkit listrik tenaga 

surya. Adapun software yang digunakan untuk menggambar rangkaian rancang bangun sistem PLTS 

adalah Microsoft Visio.hasilnya dapat dilihat pada gambar 1. 
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Gambar 1. Diagram Rangkaian Rancang Bangun Sistem Pembangkit Listrik Solar Cell 

Pada tahap perakitan,yaitu mempersiapkan alat dan bahan yang akan digunakan ,peletakan 

komponen,dan instalasi kabel sesuai dengan desain.Setelah melakukan perakitan rangkaian PLTS, 

kemudian melakukan pengukuran tegangan open circuit Gabungan seluruh panel surya yang diparalel 

& seri ,hasilnya seperti pada tabel 1. 
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Tabel 1. Hasil pengukuran tegangan seluruh solar panel : 

No. Jam 
Gabungan seluruh panel surya yang diparalel 

& seri 

 

Cuaca 

  
V ( volt ) I ( ampere ) 

1. 07.00 41,2 0 cerah 

2. 07.30 40,1 0 Cerah 

3. 08.00 41,2 0 cerah 

4. 08.30 40,7 0 cerah 

5. 09.00 39,7 0 cerah 

6. 10.00 40,0 0 cerah 

7. 10.30 39,9 0 cerah 

8. 11.00 39,4 0 cerah 

9. 11.30 38,2 0 cerah 

10. 12.00 38,0 0 cerah 

11. 12.30 38,2 0 cerah 

12. 13.00 38,9 0 cerah 

13. 13.30 38,8 0 cerah 

14. 14.00 39,8 0 cerah 

15. 14.30 37,4 0 cerah 

16. 15.00 39,2 0 cerah 

17. 15.30 39,2 0 cerah 

18. 16.00 39,1 0 cerah 

19. 16.30 39,7 0 cerah 

20. 17.00 38,8 0 cerah 

21. 17.30 38,0 0 cerah 

22. 18.00 37,0 0 cerah 

 

Pengujian Pengisian Baterai : 

Dari pengujian didapat bahwa besarnya tegangan pengisian baterai bersifat fluktuatif  yang artinya 

pengisian baterai bergantung pada sinar matahari yang diserap oleh panel surya. Tegangan dan arus 

yang mengalir pada baterei disesuaikan oleh output SCC, meski pun tegangan input rendah baterei masih 

dapat terisi dan akan dimaksimalkan oleh SCC. Hasilnya bisa dilihat pada tabel 2 dan grafik 1. 
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Tabel 2. Hasil pengujian pengisian baterei 

No. Jam Tegangan Panel surya Tegangan Pengisian 

Baterai dari SCC 

Tegangan 

Baterai 

(volt) 

 

 

LUX 
V 

(volt ) 

I 

(ampere) 

V ( volt ) I (ampere) 

1 07.00 31 0,7 26 0,3 22,8 1000 

2 07.30 31,3 0,8 26,1 0,6 22,8 4000 

3 08.00 39 5,1 28,6 5,1 22,8 104600 

4 08.30 33 4,1 28,1 4,1 22,9 86600 

5 09.00 34 4,5 28,9 4,5 23 73900 

6 10.00 39 5 28,6 5 23,6 176700 

7 10.30 39 4,8 28,5 4,8 24,1 268000 

8 11.00 40 5,2 28,8 5,2 24,6 229000 

9 11.30 37 4,8 27,4 4,8 25,4 182000 

10 12.00 37 4,8 27,4 4,8 26 170000 

11 12.30 37 4,8 27,4 4,8 26,8 240000 

12 13.00 39 5,2 28,5 5,2 27,6 470000 

13 13.30 39 2,6 28,5 2,6 27,6 445000 

14 14.00 40 1,6 28,8 1,2 27,6 170000 

15 14.30 40 1,6 28,6 0,4 27,6 114200 

16 15.00 39 0,3 27,9 0,3 27,6 125400 

17 15.30 39 0,3 27,9 0,3 27,6 123400 

18 16.00 37 0,3 27,4 0,3 27,6 88370 

19 16.30 37 0,3 27,1 0,3 27,6 78500 

20 17.00 37 0,3 26 0,3 27,6 88350 
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21 17.30 36 0,3 25 0,3 27,6 31500 

22 18.00 36 0,3 25 0,3 27,6 3414 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1. Hasil pengujian pengisian baterei 

Lama Pengisian Baterai : 

Lama pengisian baterai dapat dilihat dari data hasil pengujian pengisian baterai. Tegangan 

discharging pada baterai yaitu 22,8 volt. Waktu pengisian maksimum dimulai pada jam 08.00 wib 

dengan tegangan pada baterai 22,8 volt , hingga baterai sampai terisi penuh dengan tegangan maksimum 

yaitu 27,6 volt pada jam 13.00 wib. Pada pengujian ini, lamanya pengisian baterai yang dilakukan 

dengan cara mengukur tegangan minimum hingga mencapai tegangan maksimum pada baterei yaitu ± 

selama 5 jam pengisian baterai setiap harinya. 

 

SIMPULAN  

1. Panel surya dapat bekerja dengan menyerap sinar matahari untuk menjadi   media yang dihasilkan 

menjadi energi listrik yang dapat digunakan pada beban  

2. Baterai yang digunakan pada alat rancang bangun sistem pembangkit listrik solar cell sebagai 

cadangan energi listrik yang dihasilkan dari panel surya dan digunakan pada beban. 

3. Tegangan dan arus yang mengalir pada baterei disesuaikan oleh output SCC, meski pun tegangan 

input rendah baterei masih dapat terisi dan akan dimaksimalkan oleh SCC.  
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4. selama panel surya masih mampu mengalirkan arus maka SCC akan  tetap mengisi baterei, dan 

sebaliknya bila panel surya tidak mampu mengalirkan arus maka SCC akan menghentikan 

pengisian pada baterei. Jika baterei terisi penuh maka secara automatis SCC akan mengeblok 

pengisian ke baterei sehingga arus pada pengisian tidak ada atau berhenti mengisi 

 

SARAN  

1. Untuk menginplementasikan sistem pembangkit listrik tenaga surya dalam kehidupan sehari-hari. 

2. Mengembangkan penelitian ini lebih dalam lagi, agar penggunaan sistem charging pada bateri lebih 

baik dan berjalan sempurna,dan menjaga baterei tetap tahan lama. 
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ABSTRACT 

 

This study is about the effect of “Service quality and Price to SMS Banking users statisfaction in PT Bank Sumut 

sub-branch office syari’ah karya. This study aims to investigate the effect of service quality and price to SMS 

Banking users statisfaction. The sample for this study consisted of 50 respondents. This study carried out with the 

help of a questionnaire as the primer data. The result was analyzed using a double regression by doing The 

stimultaneously test (F), determination test, and partial test (t)  with the level of significance at five percent (α 

=0.05). the data was analyzed using the program SPSS version 16.00. the result show of this study show the 

significance and positif effect stimultaneously of service quality and price to SMS Banking users statisfaction in 

PT Bank Sumut sub-branch office syari’ah karya that investigated by using F statictic test, the level of significance 

at 0,000. The t statistic test show that the quality service has a positif effect with a level of significance at 0,001 

and the price also show the postitive effect with a level of significance at 0,000. 

 

Key word : service quality, price, costumer statisfactio 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini tentang “Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Nasabah pengguna SMS 

Banking PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya”. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui 

pengaruh kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan nasabah pengguna SMS Bankking. Sampel dalam 

penelitian ini adalah sebanyak 50 orang responden. Penelitian ini menggunakan kuisioner sebagai data primer 

kemudian hasil datanya dianalisis menggunakan regresi berganda dengan melakukan uji simultan (F), uji 

determinasi, dan uji parsial (t) dengan tingkat signifikan sebesar 5 persen (α=0,05) yang diolah dengan bantuan 

alat SPSS 16. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara 

kualitas pelayanan dan harga terhadap kepuasan nasabah pengguna SMS Banking PT Bank Sumut Kantor Cabang 

Pembantu Syariah Karya yang dilihat melalui uji statistik F dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil uji 

statistik t menunjukkan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat signifikansi 

sebesar 0,001 dan harga berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. 

 

Kata Kunci: Kualitas pelayanan, harga, kepuasan nasabah 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

261 
 

 

 

 

PENDAHULUAN 

Market share perbankan syariah saat ini hanya mencapai 5.70% sementara untuk bank konvensional 

sebesar 94.3% dengan penduduk islam di Indonesia sebanyak 231.040.338,54 orang (OJK, 2018). 

Peningkatan yang tidak terlalu signifikan dari tahun 2017 yang mencapai 5.44% . padahal, potensi 

perkembangan perbankan syariah diperkirakan cukup besar. Karena hadirnya perbankan syariah bukan 

hanya untuk lembaga pengelola keuangan namun juga untuk kemaslahatan. Sebagai langkah konkrit 

upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia, maka Bank Indonesia telah merumuskan sebuah 

Grand Strategi Pengembangan Pasar Perbankan Syariah, sebagai strategi komperhensif pengembangan 

pasar yang meliputi aspek strategis, yang salah satunya adalah peningkatan layanan perbankan syariah 

yang berujung pada kepuasan hingga loyalitas nasabah. 

 

Menghadapi persaingan, antar lembaga keuangan  bank syariah harus memberikan pelayanan terbaik 

agar nasabah selalu merasa puas, sehingga ketika nasabah telah merasa puas maka nasabah akan terus 

menggunakan layanan produk dan jasa bank syariah.  

PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah merupakan bank yang berasal dari daerah Sumatera Utara bank 

Sumut Syariah salah satu bank yang memiliki konsumen atau pelanggan sebanyak 148.010 (sumber dari 

PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah) PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya 

merupakan salah satu Kantor Cabang Pembantu dari PT Bank Sumut Syariah Medan. PT Bank Sumut 

Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya telah melakukan upaya untuk mecapai kepuasan nasabah 

dengan memaksimalkan penggunaan sarana layanan seperti SMS Banking. Hal tersebut dilakukan oleh 

pihak PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya karena memanfaatkan perkembangan 

teknologi pada saat ini khususnya pada penggunaan handphone yang digunakan oleh masyarakat luas. 

Nasabah akan merasa puas apabila harapan yang dimiliki nasabah sudah terpenuhi. Pada perusahaan 

bank salah satu layanan yang diberikan PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya untuk 

memenuhi harapan dan kebutuhan nasabah yaitu dengan adanya SMS Banking. Kualitas pelayanan yang 

baik di suatu perusahaan akan menciptakan kepuasan bagi pelanggan. Salah satu tindakan untuk 

memuaskan pelanggan, yaitu dengan memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya. Pelayanan tersebut 

dapat berupa kecepatan dan ketepatan waktu dalam melayani pelanggan, tanggap terhadap keluhan 

pelanggan, serta memberikan pilihan solusi yang terbaik. Keadaan terjadi pada saat customer service 

menawarkan untuk menggunakan layanan SMS Banking dan beberapa nasabah menolak untuk 

menggunakan layanan SMS Banking dikarenakan nasabah kurang mengerti dalam menggunakan 
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layanan SMS Banking dan kurangnya pemahaman yang diberikan oleh customer service kepada 

nasabah sehingga beberapa nasabah memilih untuk tidak menggunakan layanan SMS Banking padahal 

tujuan adanya SMS Banking yaitu untuk memudahkan nasabah.  

Nasabah yang dapat menggunakan layanan SMS Banking adalah nasabah yang sudah mempunyai kartu 

ATM. Jumlah nasabah yang mempunyai kartu ATM Pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu 

Syariah Karya sebanyak 874 nasabah sedangkan jumlah nasabah yang menggunakan SMS Banking 

pada Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Cabang Karya sebesar 66 nasabah (sumber 

wawancara wakil pemimpin  PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya). 

 

Pada tahun 2016 diawal launchingnya SMS Banking di Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah 

Karya terdapat hanya 5 nasabah yang menggunakan layanan SMS Banking. Pada tahun 2017 terjadi 

kenaikan yang cukup signifikan pada nasabah yang menggunakan layanan SMS Banking yaitu menjadi 

28 nasabah. Pada tahun 2018 terjadi kenaikan tetapi tidak signifikan seperti pada tahun 2016 ke 2017 

untuk pengguna layanan SMS Banking pada tahun 2018 menjadi 33 nasabah (Sumber PT Bank Sumut 

Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya). Kenaikan yang tidak terlalu signifikan seperti yang terjadi 

pada tahun 2016 menjadi perhatian dalam penulisan proposal ini dikarenakan layanan SMS Banking 

memberikan manfaat dan kemudahan untuk para penggunanya  . 

Selain dari kualitas layanan hal yang harus diperhatikan oleh bank Sumut Syariah terkait dengan layanan 

SMS Banking adalah harga/tarif biaya yang di tetapkan.  

Ketika memilih diantara merk-merk yang ada, konsumen akan mengevaluasi harga secara absolut tetapi 

dengan membandingkan beberapa standar harga sebagai referensi untuk melakukan pembelian.  

Perbandingan harga atau tarif pada SMS Banking pada setiap bank memiliki perbedaan. 

Pada PT Bank Sumut Syariah tarif harga SMS Banking sebesar Rp. 600 untuk Bank Syariah Mandiri 

sebesar Rp. 500 dan pada Bank BNI Syariah sebesar Rp.550 (Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber, 

Juni 2019) 

Dari perbandingan harga atau tarif di atas maka dapat diketahui perbandingan tarif harga yang ditetapkan 

oleh Bank Sumut Unit Usaha Syariah lebih tinggi jika dibandingkan dengan tarif yang ditetapkan bank 

lain selain itu layanan SMS Banking hanya bekerjasama pada provider Telkomsel dan XL . Hal tersebut 

menjadi perhatian khusus yang harus di atasi oleh PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah agar 

konsumennya tidak berpindah ke bank lainnya yang menetapkan tarif harga layanan di bawah tarif yang 
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ditetapkan oleh PT Bank Sumut Unit Usaha Syariah. Harga yang ditetapkan oleh Bank memiliki 

kemungkinan mempengaruhi kepuasan nasabah karena harga merupakan salah satu faktor dalam 

kepuasan nasabah.  

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas maka peneliti  tertarik untuk melakukan penelitian 

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan instrumen penelitian kusioner dengan judul 

“Pengaruh Kulitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Nasabah Pengguna SMS Banking 

pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya” 

 

Rumusan Masalah 

1. Apakah Kualitas Pelayanan dan harga secara parsial berpengaruh terhadap kepuasan 

nasabah pengguna SMS Banking pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah 

Karya? 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Kualitas pelayanan dan Harga secara parsial berpengaruh terhadap 

kepuasan nasabah pengguna SMS Banking pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu 

Syariah Karya 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada nasabah PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya yang 

beralamat di Jalan Karya No. 126 Sei  Agul  Medan Barat Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam 

penelitian ini sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek penelitian ini, yaitu nasabah yang 

menggunakan SMS Banking pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya. Adapun 

data sekunder yang dijadikan penelitian sebagai bahan rujukan ialah publikasi pemerintahan, buku-

buku, dokumentasi-dokumentasi maupun penelitian terkait untuk landasan teori, situs-situs dalam dunia 

maya, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Populasi pada penelitian ini adalah nasabah 

SMS Banking pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya. Penentuan jumlah 

sampelnya menggunakan data jenuh yaitu jumlah keseluruhan nasabah yang menggunakan SMS 

Banking yang berjumlah 66 orang. Namun pada saat penyebaran kuisioner yang kembali hanya 50 

responden.  
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Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan skala Likert mempunya gradasi dari yang sangat 

positif sampai sangat negatif yang dapat berupa kata-kata. Untuk keperluan analisis kuantitatif maka 

jawaban itu dapat diberi skor, misalnya (Sugiyono, 2017:94): 

1. Sangat setuju (skor 5), 2. Setuju (skor 4), 3. Ragu-ragu (skor 3), 4. Tidak setuju (skor 2), 5. 

Sangat tidak setuju (skor 1) 

Setiap pertanyaan dalam bagian dua kuesioner akan menjadi indikator dari setiap variabel independen 

dalam penelitian ini. Setiap pertanyaan dibuat sedemikian rupa menurut pemikiran penulis yang 

merupakan hasil observasi dengan berlandaskan teori-teori terkait sehingga mampu merepresentasikan 

variabel independen penelitian. Hasil yang diperoleh melalui kuesioner diuji menggunakan analisis 

regresi linear berganda dengan melakukan uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. Data yang diterima 

melalui penyebaran kuesioner selanjutnya di uji melalui software SPSS 16 untuk memudahkan dalam 

hal pengolahan data. 

 

 

 

Definisi Operasional Variabel 

Tabel 1. Defenisi Operasi Variabel 

No. Variabel Dimensi Indikator 

1. Kualitas 

Pelayanan(X1) 

Kehandalan 

(Reliability) 

1. Layanan sesuai dengan yang 

dijanjikan 

Ketanggapan  

(Responsiveness) 

Dapat memenuhi kebutuhan personal 

nasabah 
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No. Variabel Dimensi Indikator 

Menurut 

Othman dan 

Owen (2001:10) 

 

Jaminan 

(Assurance) 

Layanan SMS Banking terjamin 

keamanannya. 

Empati (Empathy) Bank memberikan layanan SMS Banking 

dengan baik 

 

 

 

 Kepatuhan 

(Compliance) 

Pelayanan sesuai pada prinsip hukum 

Islam  

  Keberwujutan 

(Tangibles) 

Pelayanan cepat dan ketepatan dalam 

transaksi 

2 Harga (X2) 

Menurut Kotler 

dan Amstong 

(2012:52) 

Daftar Harga (list 

Price) 

Informasi penetapan harga SMS Banking 

Keterjangkauan 

Harga 

 

Keterjangkauan harga SMS Banking 

Perbandingan harga 

dengan produk 

pesaing 

 

Harga yang ditetapkan berbeda dari bank 

lain yang sejenis. 

  
Potongan harga 

khusus 
Layanan SMS Banking memberikan 

potongan harga khusus pada event 

tertentu 

  
Harga yang 

dipersepsikan 
Pengetahuan nasabah tentang harga SMS 

Banking 
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No. Variabel Dimensi Indikator 

3 Kepuasan 

Nasabah (Y) 

Lupiyoadi, 

2013:264 

Kualitas produk 
Kualitas produk yang ditawarkan 

memuaskan 

Kualitas pelayanan 
Kualitas pelayanan yang diberikan 

memuaskan. 

Emosi 
Nasabah merasa bangga dan puas bila 

menggunakan produk 

  
Biaya 

Biaya tambahan pada layanan SMS 

Banking tidak terlalu besar 

  
Harga 

Kesesuaian harga yang ditawarkan 

memuaskan sesuai dengan kualitas 

layanan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas 

Setiap butir pernyataan dikatakan valid apabila r hitung > r tabel. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah sebesar 50, sehingga jumlah df dapat dihitung dengan rumus df = n-2, maka df = 50-2 = 48 

dengan besar alpha 5% (0,05) sehingga dapat diperoleh r tabel sebesar 0,2787 atau dengan kata lain nilai 

korelasi masing-masing butir pernyataan harus lebih besar dari 0,2787. Setelah dilakukan uji validitas, 

maka dapat diketahui bahwa 16 butir pernyataan pada penelitian ini valid karena nilai korelasinya > 

0,2787. 

 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian 

reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukan tingkat reliabilitas konsistensi internal teknik yang 

digunakan adalah dengan mengukur koefisien Cronbach’s Alpha dengan bantuan program SPSS 16. 
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Suatu pernyataan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,60. Setelah dilakukan 

uji reliabilitas hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

 

 

Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha N of items Keterangan 

Kualitas Pelayanan 0,734 6 Reliabel 

Harga 0,683 5 Reliabel 

Kepuasan Nasabah 0,769 5 Reliabel 

    Sumber: data diolah dengan SPSS 16 

 

Hasil Uji T 

Model T Sig. 

     

KUALITAS 

PELAYANAN 
3.539 .001 

HARGA 4.536 .000 

           Sumber: data diolah dengan SPSS 16 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Kepuasan Nasabah = 1,127 + 0,326 (Kualitas Pelayanan) + 0,532 (harga) 

Dari rumus regresi di atas dapat dinyatakan nilai koefisien regresinya sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar 1,127 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai kualitas pelayanan dan harga  

maka besarnya kepuasan nasabah sebesar 1,127. 
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2. Apabila nilai kualitas pelayanan mengalami kenaikan sebesar 1,127 maka nilai kepuasan nasabah 

akan mengalami kenaikan sebesar 0,326. Maka totalnya 1,127 + 0,326 = 1,453 

3. Apabila nilai harga mengalami kenaikan sebesar 1,127 maka nilai kepuasan nasabah akan mengalami 

kenaikan sebesar 0,532. Maka totalnya 1,127 + 0,532 = 1,659 

 

Pengaruh Kualitas Pelayanan dan Harga Terhadap Kepuasan Nasabah Pengguna 

 SMS Banking PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya 

Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan F hitung lebih besar dari F tabel, maka variabel 

independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. tingkat signifikansinya sebesar 

0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) dan Fhitung sebesar 28,279 lebih besar dibandingkan dengan Ftabel 

3,19 (28,279>3,19), hal tersebut sesuai dengan hipotesis bahwa kualitas pelayanan dan harga secara 

bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap kepuasan nasabah pengguna SMS Banking 

PT Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan penelitian, 

maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

Variabel kualitas pelayanan dan harga  berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap kepuasan 

nasabah pengguna SMS Banking PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000, dengan korelasi yang kuat. Koefisien determinasi  52,7%, sedangkan sisanya 

sebesar 47,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti pada penelitian ini. 

 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut: 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kualitas pelayanan dan harga  memiliki 

hubungan yang kuat dan signifikan terhadap kepuasan nasabah. Berdasarkan hasil tersebut maka PT 

Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya selalu berusaha meningkatkan kualitas pelayanan 
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dan harga dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi nasabahnya agar kepuasan nasabah dapat 

tercapai. 
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Abstract  

 

In the discussion of the title “design building a solar cell power plant system as a service power eletric household 

900 VA (voltage – ampere )  “ effort in making a solar cell power plant system for help the absence electric energy, 

to reduce people’s dependence on electricity from state electric company ( PLN ), and solar cell power plant system 

is a environmental friendly plant and reduce global warming because it not pollution.the main components used 

in solar cell power plant consist of solar panels,solar charger controller (SCC) , battery , inverter and load with 

capacity 900 VA .  the purpose of the research is to provide more complete knowledge about solar cell power plant  

for household so that can be safe to used. The target to be achieved in this research is to create a solar cell power 

plant as a means for service electric power to household  with power capacity 900 VA (voltage-ampere) . the 

method in this research is the experimental method that is designing and making a solar cell power plant with 

electric power to household with power capacity 900 VA . the result this research is to produce electricity plant 

device that use the sun as a medium to produce electric energy can be succesful , useful and efficient used for the 

general public. 

 

Keyword : Solar cell power plant , solar panel , solar charger controller , battery , inverter 

 

 

Abstrak  

 

Pada pembahasan judul “Rancang bangun sistem pembangkit listrik solar cell sebagai pelayanan daya listrik rumah 

tangga 900 VA (Voltage-Ampere) “ upaya dalam pembuatan sebuah sistem pembangkit listrik solar cell (PLTS)  

tersebut untuk membantu ketiadaan energi listrik, untuk mengurangi ketergantungan masyarakat pada sumber 

energi listrik yang berasal dari perusahaan listrik negara (PLN) , dan pembangkit listrik solar cell (PLTS) adalah 

pembangkit listrik yang ramah lingkungan dan mengurangi pemanasan global karena tidak menyebabkan polusi. 

Komponen utama yang digunakan pada pembangkit listrik solar cell terdiri dari panel surya , pengontol solar cell 

( SCC) , baterai , inverter dan beban dengan kapasitas 900 VA . tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan 

pengetahuan yang lebih lengkap tentang pembangkit listrik solar cell untuk rumah tangga sehingga bisa aman 

untuk digunakan . target yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah untuk membuat  pembangkit listrik solar 

cell sebagai sarana untuk pelayanan daya listrik rumah tangga dengan kapasitas daya 900 VA (Voltage-ampere) . 

mailto:HARIANSYAH.1605032034@polmed.ac.id
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metode yang digunakan pada penelitian adalah menggunakan metode eksperimen yaitu merancang dan membuat 

sebuah pembangkit listrik solar cell dengan daya listrik untuk rumah tangga dengan beban kapasitas 900 VA . 

hasil dari penelitian ini adalah untuk menghasilkan alat pembangkit listrik yang menggunakan matahari sebagai 

media untuk menghasilkan energi listrik dapat berhasil , berguna dan efisien digunakan untuk masyarakat umum.  

 

 

Kata kunci : Pembangkit listrik solar cell (PLTS ) , panel surya , pengontrol solar cell , baterai , inverter 

 

 

PENDAHULUAN 

1.      Latar Belakang  

Sumber energi baru dan yang terbarukan di masa mendatang akan semakin mempunyai peran yang 

sangat penting dalam memenuhi kebutuhan energi. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahan bakar 

fosil untuk pembangkit – pembangkit listrik konvesional dalam jangka waktu yang panjang akan 

menguras sumber minyak bumi, gas dan batu bara yang cadangannya semakin lama semakin menipis. 

Di Indonesia yang terletak di daerah tropis ini sebenarnya memiliki suatu keuntungan cukup besar yaitu 

menerima sinar matahari yang berkesinambungan sepanjang tahun. Sayangnya energi tersebut 

kelihatannya dibiarkan terbuang percuma untuk keperluan alamiah saja. Selain itu energi matahari dapat 

dimanfaatkan dengan bantuan peralatan lain, yaitu dengan merubah radiasi matahari kebentuk lain. Ada 

dua macam cara merubah radiasi matahari ke dalam energi lain, yaitu melalui solar cell dan collector  . 

Tidak diragukan lagi bahwa energi surya adalah salah satu sumber energi yang ramah lingkungan dan 

sangat menjanjikan pada masa yang akan datang, karena tidak ada polusi yang dihasilkan selama proses 

konversi energi, dan juga sumber energinya banyak tersedia di alam . Oleh karena itu penerapan 

teknologi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk memanfaatkan potensi energi surya yang 

tersedia dilokasi-lokasi tersebut merupakan solusi yang tepat (Subandi dkk., 2015). PLTS atau lebih 

dikenal dengan sel surya (sel Photovoltaic) akan lebih diminati karena dapat digunakan untuk berbagai 

keperluan yang relevan dan di berbagai tempat seperti perkantoran, pabrik, perumahan, dan lainnya. 

Sehingga hal ini dipandang perlu untuk dikaji lebih lanju, agar diperoleh kajian yang komprehensif 

secara teknik . 

 

2.    
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Rumusan Masalah 

1. Apa itu pembangkit Listrik Tenaga Surya? 

2. Bagaimana prinsip dasar pembangkit listrik tenaga Surya? 

3. Bagaimana kelebihan dan kekurangan pembangkit listrik tenaga surya dengan pembangkit 

energi lainnya? 

4. Bagaimana sistem Cara Kerja Sistem Pembangkit Listrik Solar cell kapasitas 900 VA. 

3.   Tujuan Penelitian 

 untuk mengetahui sistem kerja dari pembangkit tersebut dengan membuat dan merancang sistem 

pembangkit tersebut kita dapat jauh lebih mengetahui bagaimana cara kerja mengubah energy matahari 

menjadi energy listrik yang dapat digunakan masyarakat dan juga dapat memberikan informasi kepada 

masyarakat bahwa pembangkit tersebut sangat efisien dan cocok digunakan oleh masyarakat sebagai 

pengganti sumber listrik dari PLN dan dapat juga dijadikan cadangan apabila pada saat terjadi 

pemutusan . sistem pembangkit listrik solar cell tersebut juga dapat  mengurangi ketergantungan 

masyarakat pada sumber listrik PLN  dan ramah lingkungan karena tidak menyebabkan polusi. 

4.   Prinsip kerja  pembangkit listrik solar cell  

Pada sistem pembangkit listrik solar memiliki cara kerja yang cukup mudah dalam penggunaanya 

dengan alat alat yang tentunya mendukung sesuai dengan supply daya yang ingin kita hasilkan butuhkan 

dalam penggunaan beban 

 

 

Gambar 1 sistem pembangkit listrik solar cell  
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Pada sistem pembangkit listrik solar memiliki cara kerja yang cukup mudah dalam penggunaanya 

dengan alat alat yang tentunya mendukung sesuai dengan supply daya yang ingin kita hasilkan butuhkan 

dalam penggunaan beban. Sistem pembangkit listrik solar cell tidak hanya menggunakan sinar matahari 

untuk menghasilkan energy listrik akan tetapi juga akan bergantung dengan komponen alat dan bahan 

yang digunakan seperti panel surya yang akan digunakan sebagai media yang menyerap energi sinar 

matahari tersebut sebelum digunakan pada beban, penggunaan Solar cell Charger controller , Baterai 

dengan kapasitas yang sesuai, inverter dengan effisiensi yang mendukung untuk digunakan dan beban 

yang sesuai dengan daya yang disupply . Pembangkit listrik solar cell memiliki konsep yang sederhana 

dalam pembuatan dan perancangannya penggunaan alat alat tersebut harus memiliki spesifikasi yang 

sesuai dengan daya yang ingin kita buat dan rugi rugi yang juga sudah diperhitungkan terlebih dahulu.  

 

METODE PENELITIAN  

Metode yang dilakukan dan digunakan pada pembuatan penelitian  tersebut . 

a. eksperimen, dalam membuat suatu proyek tugas akhir maka membutuhkan perencanaan 

sampai dengan merancang dan membuat suatu alat pembangkit listrik solar cell sebagai 

pelayanan daya listrik rumah tangga 900 VA tersebut. 

b. menganalisa, melakukan suatu analisa pada alat rancang bangun tersebut yang sangat 

dibutuhkan dalam pembuatan suatu alat rancang bangun sistem pembangkit listrik solar cell 

tersebut sebagai tugas akhir dimana, dengan melakukan analisa pada alat rancang bangun 

tersebut berfungsi untuk menganalisa kinerja dari sistem pembangkit tersebut untuk 

mendapatkan data yang akurat. 

c. Melakukan pengujian , melakukan pengujian alat rancang bangun sebagai proyek tugas 

akhir berfungsi untuk menguji apakah alat yang digunakan bekerja sesuai dengan yang telah 

direncanakan guna mendapatkan data pengukuran.  

d. melakukan pengukuran , melakukan pengukuran pada alat rancang bangun  tersebut 

digunakan untuk mendapatkan data dari sistem pembangkit listrik solar cell tersebut dengan 

metode pengukuran maka akan dilakukan pengukuran pada setiap komponen yang 

digunakan agar mengetahui kinerja nya sesuai dengan yang direncanakan. hasil dari 

pengukuran sistem pembangkit listrik solar cell tersebut adalah untuk mengetahui sistem 

pembangkit listrik solar cell tersebut telah bekerja sesuai dengan yang direncanakan. 
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e.  mengumpulkan data , data- data yang telah dianalisa dan diukur maka akan dikumpulkan 

untuk dijadikan referensi dari alat rancang bangun sistem pembangkit  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pembuatan sistem pembangkit listrik solar cell tersebut tentu memiliki hasil dari analisa serta 

pengukuran yang dilakukan. Untuk mengetahui karakteristik dari panel surya , kinerja solar charger 

controller , pengujian pengisian baterai , dan inverter. dalam panel surya digunakan menggunakan 

hubungan paralel dan seri untuk menghasilkan tegangan dan arus yang sesuai dengan spesifikasi 

komponen yang digunakan 

 

Tabel 1 . 

Pangujian Panel surya 

No. Jam Gabungan seluruh panel surya yang diparalel & seri  
Cuaca     V ( volt ) I ( ampere )  

1.  07.00 41,2 0 cerah 
2. 07.30 40,1 0 Cerah 
3. 08.00 41,2 0 cerah 
4. 08.30 40,7 0 cerah 
5. 09.00 39,7 0 cerah 
6. 10.00 40,0 0 cerah 
7. 10.30 39,9 0 cerah 
8. 11.00 39,4 0 cerah 
9. 11.30 38,2 0 cerah 

10. 12.00 38,0 0 cerah 
 

 

Tabel 2. 

Pengujian solar charger controller 

 

No. 

 

Jam 

Solar charger controller  

Panel surya Baterai 

V (volt ) I ( A) V ( volt ) I (A) 

1. 07.00 31 0,3 26 4 

2. 07.30 31,3 0,3 26,1 4,1 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

275 
 

 

 

3. 08.00 39 3,5 28,6 6,1 

4. 08.30 33 3 26,1 4,1 

5. 09.00 34 3,5 28,9 4,5 

6. 10.00 39 3,5 28,6 4,8 

7. 10.30 39 2,6 28,5 4,8 

8. 11.00 40 0,4 27,4 0,1 

9. 11.30 37 0,1 27,4 0,1 

10. 12.00 37 0,1 27,4 0,1 

 

Tabel 3. 

Pengujian pengisian baterai 

 

 

  

No Jam Baterai Daya output 

V ( volt ) I (ampere) V I P PF LUX(L

UMEN) 

1.  07.00 22,9 1,3 229 0,71 100 0,60 5000 

2. 07.30 22,8 1,3 229 0,70 96 0,59 5000 

3. 08.00 22,8 1,8 229 0,56 78,0 0,61 4460 

4. 08.30 22,,9 3,4 229 0,53 71,9 0,59 10660 

5. 09.00 23 3 229 0,37 50,0 0,60 7390 

6. 10.00 24 9,7 229 0,34 43,3 0,58 17670 

7. 10.30 24,1 8,6 229 0,34 49,5 0,57 26800 

8. 11.00 24,3 7,5 229 0,33 44,2 0,58 22900 

9. 11.30 24,2 5,6 229 0,34 45,0 0,59 16300 

10. 12.00 24,4 8 229 0,34 48,5 0,59 18400 
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Tabel 4 

Beban listrik 

No. Nama 

ruang 

peralatan jlh daya 

(watt) 

Mulai 

pemakaian 

Akhir 

pemakaian 

Lama 

pemakai

an 

Total 

(w.h) 

1 Ruang 

Tamu 

Lampu 10 

watt 

1 10 6:00 PM 11:00 PM 5 jam 50  

2. Ruang 

tengah 

Lampu 10 

watt 

1 10 6:00 PM 11:00 PM  5 jam 50 

3 Dapur Lampu 10 

watt 

1 10 6:00 PM 11:00 PM 5 jam 50 

4. Belakang 

rumah 

Lampu 10 

watt 

1 10 6:00 PM  6:00 PM 12 jam 120 

5. Teras 

depan 

Lampu 10 

watt 

1 10 6:00 PM 6:00 PM 12 jam 120 

6. Kamar 

depan 

Lampu 10 

watt 

1 10 6:00 PM 11:00 PM 5 jam 50 

7. Kamar 

belakang 

lampu 10 

watt 

1 10 6:00 PM 11:00 PM 5 jam 50 

8. Rice 

cooker 

Penanak 

350 watt 

1 350   0,5 jam 175 

9.  Penghang

at 50 watt 

1 50   0,2 jam 10 

10.  Televisi 

30 watt 

1 30 7:00 PM 10:00 PM 3 jam 90 

11.  

 

Kulkas 84 

watt 

1 84 6:00 AM 6:00 PM 24 jam 2016 

12.  

 

Setrika 

300 watt 

1 300 3:00 AM 3:30 PM 0,5 jam 150 

  Total      77,2 jam 2931 
 

 

KESIMPULAN 

1.  Pembangkit listrik solar cell adalah pembangkit listrik yang menggunakan sinar matahari sebagai 

media untuk menghasilkan energi listrik agar dapat digunakan.  

2. Prinsip dasar kinerja dari pembangkit listrik solar cell adalah sistem fotovoltaic yang terdapat pada 

panel surya untuk mengubah secara langsung energi matahari menjadi energi listrik dalam bentuk 

arus searah ( DC ) yang kemudian menggunakan baterai sebagai alat menyimpan energi dan inverter 

sebagai pengubah arus DC menjadi AC karena kebanyakan penggunaan beban masyarakat dalam 

bentuk arus AC ( alternating current ) dengan spesifikasi daya beban masyarakat 900 VA  
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3. Pembangkit listrik solar cell adalah pembangkit yang ramah lingkungan dan akan mengurangi 

ketergantungan masyarakat terhadap sumber listrik yang berasal dari perusahaan listrik Negara ( 

PLN ) dan beban biaya otomatis akan berkurang yang dibayarkan ke PLN karena penggunaan sumber 

listrik cadangan yaitu pembangkit listrik solar cell  

 

SARAN 

Pembangkit listrik solar cell adalah pembangkit yang  belum bisa menjadi energy alternatif bagi 

masyarakat Indonesia dikarenakan biaya alat dan instalasinya yang  masih mahal. Oelh karena itu 

pembangkit listrik solar cell untuk saat ini lebih cocok untuk digunakan pada instansi, kantor 

pemerintahan, sekolah atau badan – badan pelayanan masyarakat. Dengan begitu meskipun terjadi 

pemadaman listrik, kegiatan pelayanan masyarakat, belajar mengajar dan pemerintahan tidak 

mengganggu seperti yang sering dialami sekarang ini. 
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ABSTRACT 

This research aim to explain The Influence of Performance Expectancy, Effort Expectancy,and Social Influence 

On Decision the user  of  Zakat Pedia Application in IZI Laznas of North Sumatera. Dependent variable in this 

research is decision the user, where as independent variable are performance expectancy, effort expectancy, and 

social influence. The sample that used of this research was 80 people (47 people have ever used the application 

and 33 people have never used). This research used the questionnaire as a primary data and then the data result has 

analysed  using multiple linear analyse, make a classic assumption experiment, T experiment, F experiment, and 

determination coefficient experiment. The result showed that performance expectancy and effort expectancy 

partially have a significant affecton  decision the user, while social influence partially have not significant affect 

on decision the user. Therefore, IZI Laznas is expected to be able improve the services of zakat pedia application 

with the improvement of feature so that make it easier to the user of zakat pedia application.  

 

Keywords: Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh performance expectancy, effort expectancy dan social 

influence terhadap keputusan pengguna aplikasi zakat pedia pada Laznas IZI Sumatera Utara. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah keputusan pengguna, sedangkan variabel independen terdiri dari performance 

expectancy, effort expectancy dan social influence. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 

80 orang dan diperoleh 47 orang pernah  menggunakan dan 33 orang belum pernah  menggunakan aplikasi zakat 

pedia. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai data primer kemudian dinalisis menggunakan analisis regresi 

linear berganda dengan melakukan uji asumsi klasik, uji t, uji F dan uji koefisien determinasi. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa performance expectancy dan effort expectancy secara parsial berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pengguna sementara social influence secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pengguna. Variabel performance expectancy, effort expectancy dan social influence secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan pengguna. Untuk itu Laznas IZI diharapkan dapat meningkatkan layanan aplikasi 

zakat pedia berupa penyempurnaan fitur agar semakin memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi zakat 

pedia. 

 

Kata Kunci: Performance Expectancy, Effort Expectancy, Social Influence 
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PENDAHULUAN 

Persaingan antara lembaga amil zakat yang ada saat ini, mendorong Laznas IZI untuk dapat terus 

berinovasi dalam mendukung target penghimpunan zakat dan infaq. Berbagai strategi dilakukan oleh 

Laznas IZI dalam penghimpunan zakat dan infaq. Salah satu bukti nyata Laznas IZI dalam 

mewujudkannya adalah dengan menerbitkan sebuah produk di tahun 2017 yang diharapkan dapat 

meningkatkan penghimpunan zakat serta infaq/shadaqah. Yakni dengan menghadirkan sebuah inovasi 

baru berupa aplikasi zakat pedia.  

 

Aplikasi zakat pedia menyediakan fitur yang dapat memudahkan transaksi, seperti adanya 

perhitungan zakat melalui menu hitung zakat. Selain itu aplikasi zakat pedia juga memberikan 

pelayanan berupa fasilitas pembayaran untuk zakat tabungan, zakat perniagaan, zakat emas, 

zakat sewa aset, zakat hadiah, zakat fitrah, zakat perak, zakat peternakan, zakat pendapatan, 

zakat pertanian, fidyah, serta ada pelayanan pembayaran infaq/sedekah. 

 

Munculnya aplikasi zakat pedia ini maka para pengguna dapat dimudahkan untuk melakukan 

transaksi pembayaran zakat ataupun infaq dan shadaqah tanpa harus mendatangi kantor IZI 

secara langsung. Namun demikian, pengguna yang ingin melakukan pembayaran zakat dan 

infaq melalui aplikasi harus memiliki teknologi dan jaringan yang dapat mendukung 

penggunaan aplikasi zakat pedia. Pengguna yang ingin menggunakan aplikasi zakat pedia 

harus memiliki smartphone atau alat teknologi lainnya seperti laptop ataupun komputer yang 

di dukung dengan jaringan internet agar dapat menggunakan aplikasi zakat pedia. 

 

Data penghimpunan zakat di Laznas Inisiatif Zakat Indonesia di tahun 2017 (setelah ada 

aplikasi zakat pedia) mencapai Rp 40.256.811.794,- menurun dari tahun 2016 (sebelum ada 

aplikasi zakat pedia) yakni mencapai Rp 43.589.967.785,- Hingga tahun 2018 penghimpunan 

zakat di LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia masih fluktuasi dan belum mencapai target 

penghimpunan. (Laporan Keuangan Inisiatif Zakat Indonesia:2016-2018). 

 

Selain itu, hasil observasi penulis terhadap aplikasi zakat pedia, dirasa masih belum 
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dimanfaatkan secara optimal. Hal ini terlihat dari jumlah donatur yang tertera di layanan 

aplikasi zakat pedia dalam setiap program yang berbeda, menunjukkan belum adanya jumlah 

donatur yang berpartisipasi hingga mencapai 50 orang. 

 

Perilaku konsumen dalam memilih sebuah keputusan dan mengadopsi sebuah layanan baru berbasis 

teknologi informasi dan komunikasi dapat dinilai melalui 3 variabel utama yaitu performance 

expectancy (keyakinan individu bahwa ketika mereka menggunakan suatu produk/layanan akan 

membantu meningkatkan kinerja dalam kegiatan mereka), effort expectancy (tingkat kemudahan dalam 

menggunakan produk/layanan yang baru) dan social influence (tingkatan dimana individu menganggap 

bahwa orang-orang yang penting baginya percaya bahwa ia sebaiknya menggunakan produk/layanan 

yang dimaksud). Variabel tersebut berasal dari sebuah model atau teori utama perilaku konsumen dalam 

memilih sebuah layanan terbaru yang salah satunya adalah model Unified Theory of Acceptance and 

Use of Technology (UTAUT). 

 

Hadirnya aplikasi zakat pedia yang di dukung dengan Indonesia yang saat ini memasuki era revolusi 

industri 4.0 diharapkan penghimpunan zakat dapat mencapai target potensi yang dalam kajian Baznas 

diperkirakan mencapai 233,8 Triliun di tahun 2019. Berdasarkan latar belakang permasalahan ini, maka 

dilakukanlah sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Performance Expectancy, Effort Expectancy 

dan Social Influence Terhadap Keputusan Muzakki Menggunakan Aplikasi Zakat Pedia” 

 

Rumusan Masalah 

1. Apakah Performance Expectancy berpengaruh terhadap keputusan pengguna aplikasi zakat 

pedia pada Laznas IZI Kantor Cabang Sumatera Utara? 

2. Apakah Effort Expectancy berpengaruh terhadap keputusan pengguna aplikasi zakat pedia 

pada Laznas IZI Kantor Cabang Sumatera Utara? 

3. Apakah Social Influence berpengaruh terhadap keputusan pengguna aplikasi zakat pedia 

pada Laznas IZI Kantor Cabang Sumatera Utara? 
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Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui pengaruh Performance Expectancy terhadap keputusan pengguna dalam 

menggunakan aplikasi zakat pedia pada Laznas IZI Kantor Cabang Sumatera Utara 

2. Mengetahui pengaruh Effort Expectancy terhadap keputusan pengguna dalam 

menggunakan aplikasi zakat pedia pada Laznas IZI Kantor Cabang Sumatera Utara 

3. Mengetahui pengaruh Social Influence terhadap keputusan pengguna dalam menggunakan 

aplikasi zakat pedia pada Laznas IZI Kantor Cabang Sumatera Utara. 

 

METODE PENELITIAN 

Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah di Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Kantor 

Cabang Sumatera Utara. Dalam penelitian ini sumber utamanya adalah mereka yang menjadi objek 

penelitian ini, yaitu donatur yang menggunakan dan tidak menggunakan aplikasi zakat pedia yang ada 

di Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Cabang Sumatera Utara. Adapun data sekunder yang 

dijadikan penelitian sebagai bahan rujukan ialah publikasi pemerintahan, publikasi MUI, buku-buku 

fikih zakat maupun syariah, dokumentasi-dokumentasi maupun penelitian terkait untuk landasan teori, 

situs-situs dalam dunia maya, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. 

 

Populasi pada penelitian ini adalah donatur yang ada di Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Kantor 

Cabang Sumatera Utara. Penentuan jumlah sampel yang representative menurut Hair et al. 

(1995 dalam Kiswati 2010) adalah tergantung pada jumlah indikator dikali 5 sampai 10. 

Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah : 

Sampel = jumlah indikator x 5  

Maka, sampel penelitian = 16 x 5 = 80 

Berdasarkan perhitungan di atas di dapat untuk sampel minimum menggunakan 80 sampel 

responden. 

 

Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Kuesioner terbagi dua bagian, yang pertama adalah screening responden, dimana hasil yang akan 

didapat dari bagian ini adalah jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, besar penghasilan, dan apakah 

responden membayar zakat dan infaq melalui aplikasi zakat pedia atau tidak. Bagian kedua merupakan 

kumpulan pertanyaan sebagai indikator variabel-variabel penelitian. Pertanyaan menggunakan skala 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

282 
 

 

 

likert dengan lima tingkatan skala (Sugiyono,2014). Setiap pertanyaan dalam bagian dua kuesioner akan 

menjadi indikator dari setiap variabel independen dalam penelitian ini. Setiap pertanyaan dibuat 

sedemikian rupa menurut pemikiran penulis yang merupakan hasil observasi dengan berlandaskan teori-

teori terkait sehingga mampu merepresentasikan variabel independen penelitian.  

 

Hasil yang diperoleh melalui kuesioner diuji menggunakan analisis regresi linear berganda. Data yang 

diterima melalui penyebaran kuesioner selanjutnya di uji melalui software SPSS 16 untuk memudahkan 

dalam hal pengolahan data. 

Definisi Operasional Variab 

    Nama     

   Variabel 

Definisi Dimensi Indikator 

Performance 

Expectancy 

Keyakinan 

individu bahwa 

ketika mereka 

menggunakan 

suatu 

produk/layanan 

akan membantu 

meningkatkan 

kinerja dalam 

kegiatan mereka. 

Perceived 

Usefulness 

Menggunakan Aplikasi Zakat Pedia 

bermanfaat bagi pekerjaan 

Extrinsic 

Motivation 

 

Menggunakan Aplikasi Zakat Pedia 

membantu menyelesaikan pekerjaan 

dengan cepat 

Job-fit Menggunakan Aplikasi Zakat Pedia 

membuat produktivitas meningkat 

Relative 

Advantage 

Menggunakan Aplikasi Zakat Pedia 

dipersepsikan lebih baik dari keadaan 

sebelumnya 

Outcome 

Expectation 

Menggunakan Aplikasi Zakat Pedia 

membuat lebih semangat dalam 

menunaikan zakat,infaq/sedekah 

Effort 

Expectancy 

Tingkat 

kemudahan dalam 

menggunakan 

produk/layanan 

yang baru 

Preceived 

Ease of 

Use 

Aplikasi Zakat Pedia dapat digunakan 

dengan jelas 

Complexity 

 

Aplikasi zakat pedia dipersepsikan sulit 

untuk dipahami 

Ease of 

Use 

Mempelajari bagaimana 

mengoperasikan Aplikasi Zakat Pedia 

adalah hal yang sulit 

Social 

Influence 

Tingkatan dimana 

individu 

menganggap 

bahwa orang-

orang yang 

penting baginya 

percaya bahwa ia 

sebaiknya 

menggunakan 

produk/ layanan 

Subjective 

Norm 

 

Persepsi individu bahwa orang terpenting 

baginya berfikir ia seharusnya memilih 

membayar zakat dan infaq melalui 

Aplikasi Zakat Pedia 

Social 

Factors 

Orang yang berarti baginya mendukung 

untuk menggunakan Aplikasi Zakat Pedia 

Image Inovasi aplikasi zakat pedia dianggap 

dapat meningkatkan citra atau status 

seseorang dalam sistem sosialnya 
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yang dimaksud 

Keputusan (Y), 

Kotler dan 

Amstrong 

(2001)  dalam 

Dr. Etta 

Mamang 

Sangadji,M.Si. 

(2013:36)  

sebuah tindakan 

yang dilakukan 

konsumen untuk 

membeli suatu 

produk. 

Pengenalan 

Masalah 

Muzakki mengetahui mengapa harus 

menggunakan produk 

Pencarian 

Informasi 

Muzakki tahu tentang produk beserta 

fitur 

Evaluasi 

Berbagai 

Alternatif 

Muzakki membuat perbandingan antara 

pilihan-pilihan yang ada 

Keputusan 

Pembelian 

Muzakki membuat keputusan atas 

pilihan-pilihan yang ada 

Perilaku Pasca 

Pembelian 

Muzakki merekomendasikan 

menggunakan barang tersebut 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas 

Setiap butir pernyataan dikatakan valid apabila r hitung > r tabel. Jumlah sampel dalam penelitian ini 

adalah sebesar 47, sehingga jumlah df dapat dihitung dengan rumus df = n-2, maka df = 47-2 = 45 

dengan besar alpha 5% (0,05) sehingga dapat diperoleh r tabel sebesar 0,2876 atau dengan kata lain nilai 

korelasi masing-masing butir pernyataan harus lebih besar dari 0,2876. Setelah dilakukan uji validitas, 

maka dapat diketahui bahwa 25 butir pernyataan pada penelitian ini valid karena nilai korelasinya > 

0,2876. 

 

Uji Reliabilitas 

Uji reliabilitas hanya dapat dilakukan setelah suatu instrumen telah dipastikan validitasnya. Pengujian 

reliabilitas dalam penelitian ini untuk menunjukan tingkat reliabilitas konsistensi internal teknik yang 

digunakan adalah dengan mengukur koefisien Cronbach’s Alpha dengan bantuan program SPSS 16. 

Suatu pernyataan dapat dikategorikan reliabel jika nilai alpha lebih besar dari 0,60. Setelah dilakukan 

uji reliabilitas hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: 
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Hasil Uji Reliabilitas 

Variabel Cronbach’s Alpha N of items Keterangan 

Performance Expectancy 0,788 5 Reliabel 

Effort Expectancy 0,957 4 Reliabel 

Social Influence 0,705 6 Reliabel 

Keputusan pengguna 0,905 10 Reliabel 

    Sumber: data diolah dengan SPSS 16 

 

Analisis Regresi Linear Berganda 

Keputusan Muzakki = 1,030 + 0,303 Performance Expectancy + 0,375 Effort Expectancy + 0,083 Social 

Influence 

Dari rumus regresi di atas dapat dinyatakan nilai koefisien regresinya sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar 1,030 menyatakan bahwa jika tidak ada Performance 

Expectancy, Effort Expectancy dan Social Influence, maka besarnya keputusan 

pengguna sebesar 1,030 

2. Apabila nilai Performance Expectancy mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai 

keputusan pengguna akan mengalami kenaikan sebesar 0,303. 

3. Apabila nilai Effort Expectancy mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai keputusan 

pengguna akan mengalami kenaikan sebesar 0,375. 

4. Apabila nilai Social Influence mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai keputusan 

pengguna akan mengalami kenaikan sebesar 0,083. 
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Hasil Uji T 

Pengaruh Performance Expectancy terhadap Keputusan Pengguna 

Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel, maka variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh tingkat 

signifikansi variabel Performance Expectancy sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 

0,05) dan t hitung sebesar 3,844 lebih besar dibandingkan t tabel 2,016 (3,844 > 2,016), maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel Performance Expectancy berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

muzakki menggunakan aplikasi zakat pedia. 

 

Pengaruh Effort Expectancy terhadap Keputusan Pengguna 

Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel, maka variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh tingkat 

signifikansi variabel Performance Expectancy sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 

0,05) dan t hitung sebesar 4,895 lebih besar dibandingkan t tabel 2,016 (4,895 > 2,016), maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel Effort Expectancy berpengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki 

menggunakan aplikasi zakat pedia. 

 

 

 

Unstandardized 

Coefficients T Sig. 

B   

  1.030 2.567 .014 

PERFORMANCE 

EXPECTANCY 
.303 3.844 .000 

EFFORT EXPECTANCY .375 4.895 .000 

SOCIAL INFLUENCE .083 .857 .396 
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Pengaruh Social Influence terhadap Keputusan Pengguna 

Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel, maka variabel 

independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh tingkat 

signifikansi variabel Social Influence sebesar 0,396 yang artinya lebih besar dari 0,05 (0,396 > 0,05) 

dan t hitung sebesar 0,857 lebih kecil dibandingkan t tabel 2,016 (0,857 < 2,016), maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel Social Influence tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan muzakki 

menggunakan aplikasi zakat pedia. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

1. Variabel Performance Expectancy dan Effort Expectancy mempunyai pengaruh yang 

signifikan dan positif terhadap keputusan pengguna untuk menggunakan Aplikasi Zakat 

Pedia Pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia Kantor Cabang Sumatera Utara 

2. Variabel Social Influence tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan 

pengguna untuk menggunakan Aplikasi Zakat Pedia Pada Laznas Inisiatif Zakat Indonesia 

Kantor Cabang Sumatera Utara 

Saran 

1. Laznas IZI Kantor Cabang Sumatera Utara diharapkan dapat meningkatkan layanan 

aplikasi zakat pedia berupa penyempurnaan fitur agar semakin memudahkan pengguna 

dalam menggunakannya. 

2. Masih terdapat donatur yang belum mengetahui adanya Aplikasi Zakat Pedia, sehingga 

sangat diperlukannya sosialisasi dan edukasi yang ekstra dari perusahaan dalam 

memperkenalkan fasilitas ini. Perusahaan dapat memaksimalkan promosi melalui online 

advertising mengingat saat ini internet semakin berperan penting dalam kinerja 

masyarakat. 
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ABSTRACT 

 

This research is about the implementation of the distribution and utilization of productive zakat in improving 

economic Mustahiq. The purpose of this study was to determine the implementation of the distribution and 

utilization of productive zakat in improving economic  Mustahiq at LAZNAS IZI North Sumatra. Data sources 

used are primary and secondary data. The type of research used is qualitative. This study uses data collection 

methods namely documentation, observation and interviews. The results showed that the implementation of 

distribution conducted by the National Amil Zakat Institution of the Indonesia Zakat Initative was still not in 

accordance with standard operating procedures, due to constraints in the operations of institutions that lacked 

human resources. The distribution is given to eight asnaf who are entitled to receive zakat and the implementation 

of the utilization of productive zakat by Mustahiq the recipient of productive zakat has not been carried out 

properly and in accordance with the expectations of amil zakat institutions, due to the lack of supervision and 

assistance provided by LAZNAS IZI, so they do not want to run their business with truly. Zakat donation which 

are given productively to Mustahiq are not required to be returned to LAZNAS IZI, the assistance of funds and 

trading equipment is only as a grant fot Mustahiq, and Mustahiq is expected to become Muzakki in the future. 

 

Keyword: Distribution, Utillization, Productive Zakat 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini tentang Implementasi Penyaluran dan Pendayagunaan zakat produktif dalam peningkatan ekonomi 

Mustahiq. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi penyaluran dan pendayagunaan zakat produktif 

dalam peningkatan ekonomi Mustahiq pada LAZNAS IZI Sumatera Utara. Sumber data yang digunakan data 

primer dan sekunder. Jenis  penelitian yang digunakan kualitatif. Penelitian ini menggunakan metode 

pengumpulan data yaitu dokumentasi, observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

implementasi penyaluran yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia masih 

belum sesuai Standar Operasional Prosedur, dikarenakan adanya kendala di dalam operasional lembaga yang 

kekurangan sumber daya manusia. Penyalurannya diberikan kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat 

dan implementasi pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Mustahiq penerima zakat produktif belum 

dijalankan dengan baik dan sesuai dengan harapan lembaga amil zakat, dikarenakan kurangnya pengawasan dan 

pendampingan yang diberikan LAZNAS IZI, sehingga mereka tidak ingin menjalankan usahanya dengan sungguh-

sungguh. Dana bantuan zakat yang diberikan secara produktif  kepada Mustahiq tidak wajib dikembalikan kepada 
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pihak LAZNAS IZI, bantuan dana dan peralatan berdagang tersebut hanya sebagai hibah untuk Mustahiq, dan 

Mustahiq diharapkan untuk menjadi Muzakki di kemudian hari. 

 

Kata Kunci: Penyaluran, Pendayagunaan, Zakat Produktif 

 

PENDAHULUAN 

Zakat memiliki peranan yang strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan atau pembangunan 

ekonomi. Berbeda dengan sumber keuangan untuk pembangunan yang lain, zakat bertujuan untuk 

mengharap pahala dari Allah. Namun demikian, bukan berarti mekanisme zakat tidak memiliki sistem 

pengawasan. Nilai strategis zakat dapat dilihat melalui: Pertama, zakat merupakan panggilan agama. 

Zakat  merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Kedua, sumber keuangan zakat tidak akan pernah 

berhenti. Artinya orang yang membayar zakat, tidak akan pernah habis dan yang telah membayar setiap 

tahun atau periode waktu yang lain akan terus membayar (Ridwan, 2005:100). 

Tabel 1. 

Jumlah kemiskinan di kota Medan  tahun 2016-2018 

Tahun Jumlah Penduduk Miskin Persentase Penduduk  Miskin 

  (dalam ribuan jiwa) (dalam persentase) 

2016 690.34 9,69 

2017 663.27 8.96 

2018 694.85 9.15 

              Sumber: www.bps.go.id 

Tahun 2016 jumlah penduduk miskin mencapai 690.34 dan meningkat di tahun 2018 sebesar 694.85. 

jumlah penduduk miskin setiap tahunnya berfluktuatif, sehingga kesejahteraan ekonomi dan hidup dari 

setiap masyarakat harus di bantu dengan dana dari pihak lain atau lembaga zakat yang ada di setiap 

daerah. 

Salah satu untuk meningkatkan kesejahteraan hidup di dunia dan hidup di akhirat adalah adanya 

kesejahteraan sosial ekonomi. Ini merupakan seperangkat alternatif untuk mensejahterakan umat Islam 

dari kemiskinan, maka dari itu harus di bentuklah suatu Lembaga Amil Zakat (LAZ). Di kota Medan 

Inisiatif Zakat Indonesia (IZI) merupakan sebuah Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) yang 

http://www.bps.go.id/
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bertugas menyalurkan dana zakat, infaq dan shadaqah. Pendayagunaan zakat yang dikelola oleh 

LAZNAS IZI tidak hanya terbatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja yang berdasarkan pada orientasi 

konvensional, tetapi dapat pula dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan ekonomi umat, seperti dalam 

program pengentasan kemiskinan dan pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada 

mereka yang memerlukan sebagai modal usaha.  

 

Gambar 1. Jumlah mustahiq penerima Zakat Produktif 

                           Sumber: www.izi.or.id 

Peningkatan penerimaan zakat produktif kepada mustahiq setiap tahunnya dari tahun 2016-2018, di 

awal tahun pertama hanya terdapat 189 mustahiq yang menerima zakat produktif kemudian meningkat 

sangat pesat untuk tahun 2017 dan 2018. Zakat yang diterima kemudian di gunakan untuk membuka 

usaha. Program ini dinamakan LAPAK BERKAH (https://izi.or.id/ diakses pada 28 Mei 2019 Jam 

11.00) 

Harta zakat secara produktif artinya harta zakat yang dikumpulkan dari Muzakki tidak dihabiskan sesaat 

begitu saja untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumtif, melainkan harta zakat itu sebagian ada 

yang diarahkan pengelolaannya kepada yang bersifat produktif. Dalam arti harta zakat itu 

didayagunakan (dikelola), dikembangkan sedemikian rupa sehingga bisa mendatangkan manfaat (hasil) 

yang akan digunakan dalam memenuhi kebutuhan orang yang tidak mampu (terutama fakir miskin) 

tersebut dalam jangka panjang. Harapan secara bertahap, pada saat ia tidak lagi masuk kepada kelompok 

mustahiq zakat, melainkan lama-kelamaan menjadi Muzakki. (Rafi, 2011:132). 

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan pada tanggal  28 April 2019 dengan mewawancarai bapak 

Iqbal Farizi, diketahui bahwa zakat yang selama ini diberikan tidak dapat dimanfaatkan dengan baik, 

maka harus dibuatlah zakat produktif. Pengentasan kemiskinan melalui zakat juga memiliki arti 

mengurangi jumlah mustahiq dan menghasilkan Muzakki yang baru. 

http://www.izi.or.id/
https://izi.or.id/
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Tahap awal penyaluran zakat terutama zakat produktif, pihak LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia 

memberikan pemberdayaan dalam bentuk pembinaan yaitu mendidik dan mengarahkan mustahiq agar 

memiliki keinginan untuk maju dan berkembang, kemudian mendampingi mustahiq dalam menjalankan 

usahanya sehingga kegiatan usahanya tersebut dapat berjalan dengan baik dan agar para mustahiq 

semakin meningkatkan kualitas keimanan dan keislamannya. Namun adanya kendala dari mustahiq 

yang tidak ingin berkembang dan maju menjadikan suatu masalah dari pendayagunaan zakat produktif 

tersebut, dan pihak LAZNAS Inisiatif Zakat Indonesia dalam penyaluran zakat produktif belum dapat 

mendampingi dan mengawasi usaha setiap mustahiq penerima zakat produktif secara bertahap, maka 

perlu dilakukan penelitian dengan mengambil judul penelitian Implementasi Penyaluran dan 

Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Kasus Pada LAZ 

IZI Sumut). 

Rumusan Masalah 

Pemberian zakat produktif diharapkan mengubah mustahiq menjadi Muzakki, namun dalam penyaluran 

zakat produktif yang dilakukan oleh LAZNAS IZI, selama dua tahun sangat sedikit mustahiq yang dapat 

menjadi Muzakki. Prosedur dalam pendayagunaan  zakat produktif IZI melakukan pemantauan, 

pengendalian dan pengawasan namun dalam aplikasinya belum terealisasi dengan baik.  

Memperhatikan permasalahan yang telah disampaikan maka ditetapkan pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana implementasi penyaluran zakat produktif dalam peningkatan ekonomi 

mustahiq pada LAZ IZI Sumut ? 

2. Bagaimana implementasi pendayagunaan zakat produktif dalam peningkatan ekonomi 

mustahiq pada LAZ IZI Sumut? 

Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui implementasi penyaluran zakat produktif dalam peningkatan ekonomi 

mustahiq pada LAZ IZI Sumut. 

2. Untuk mengertahui implementasi pendayagunaan zakat produktif dalam peningkatan 

ekonomi mustahiq pada LAZ IZI Sumut. 
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METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini yaitu 27 mustahiq dan sampel yang diambil dua orang amil zakat, 3 

mustahiq penerima zakat 

Teknik pengumpulan data menggunakan triangulasi, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan 

data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data yaitu: Wawancara, observasi 

dokumentasi, kemudian di lengkapi dengan sumber data yang telah ada. Triangulasi teknik, berarti 

teknik pengumpulan data yang berbeda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama (Sugiyono, 

2017:466). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pembahasan 

Wawancara yang dilakukan Informan yaitu dua orang Amil Zakat Lembaga Amil Zakat Nasional 

Inisiatif Zakat Indonesia yaitu bapak M. Iqbal Farizi dan Kak Raihan Jannah, bahwa dalam 

penyalurannya masi banyak yang harus diperbaiki, mulai dari cara merekrut atau mencari calon 

mustahiq penerima zakat dan menentukan mereka termasuk kedalam delapam golongan asnaf dan juga 

dengan proses pengawasan dan pendampingannya, yang belum terealisasi dengan baik dan benar, 

karena di Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia harusnya melakukan pengawasan dan 

bimbingan dua bulan sekali dengan melakukan kunjungan langsung ke lokasi usaha penerima zakat 

produktif. 

Wawancara yang telah dilakukan dengan mustahiq penerima zakat yaitu bapak Soleh Arifin, Ibu Rosita 

dan kak Irma Ningsih, bahwa belum  ada pengawasan dan pendampingan yang dilakukan oleh pihak 

Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia secara langsung kunjungan ke lokasi usaha, 

hanya saja menanyakan usahanya melalui telpon, ini sangat tidak efektif dikarenakan para amil tidak 

melihat langsung perkembangan usaha para mustahiqnya. 

 

4.3.1. Implementasi Penyaluran zakat produktif dalam peningkatan ekonomi mustahiq pada 

LAZNAS IZI 

Penyaluran zakat produktif dalam peningkatan ekonomi mustahiq pada LAZNAS IZI dilakukan melalui 

3 tahapan yaitu: Perekrutan calon mustahiq, Pengumpulan zakat, penyaluran zakat. Berikut ini adalah 

implementasi penyaluran zakat produktif: 
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1. Perekrutan calon Mustahiq   

Dalam pencarian calon mustahiq penerima zakat produktif untuk Lembaga Amil Zakat 

Nasional Inisiatif Zakat Indonesia harus yang termasuk kedalam delapan asnaf, calon 

mustahiq penerima zakat produktif diharapkan mampu membuta proposal usaha untuk 

meyakinkan Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif Zakat Indonesia bahwa benar usaha 

tersebut membutuhkan modal dan benar usahanya telah di jalankan sebelumnya 

2. Pengumpulan zakat  

dalam hal pengumpulan zakat memiliki dua alternatif, yaitu secara aktif mendatangi para 

Muzakki untuk mengambil zakat dan pasif menunggu para Muzakki datang memberikan 

zakat. Secara umum, prioritas Muzakki yang menjadi sasaran Lembaga Amil Zakat 

Nasional Inisiatif Zakat Indonesia baru pada para pekerja atau karyaan yang telah , 

sementara masyarakat lainnya belum mendapat perhatian serius. 

3. Penyaluran zakat  

Zakat yang dihimpun kemudian disalurkan kepada mustahiq yang berhak menerimanya, 

yang tergolong dalam delapan asnaf penerima zakat. Penyaluran yang dilakukan harus 

dibarengi dengan pembinaan dan pendampingan dari setiap usaha mustahiq dua kali dalam 

sebulan. 

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan sebelumnya mengenai penyaluran zakat produktif yang 

dilakukan oleh LAZNAS IZI diketahui bahwa implementasinya sesuai dengan teori yang disampaikan 

oleh Musyid bahwa penyaluran zakat dari para Muzakki  kepada mustahiq untuk peningkatan 

ekonominya dilakukan melalui lembaga amil zakat kemudian di berikan atau di distribusikan kepada 

para mustahiq untuk kemudian di kelola dengan baik dan benar. Demikian halnya yang dilakukan 

LAZNAS IZI Sumut melakukan Perekrutan calon Mustahiq, pengumpulan zakat, penyaluran zakat  

yang telah sesuai dengan teori dari Musyidi yaitu tentang penyaluran zakat produktif mulai dari Muzakki 

kemudian di salurkan kepada mustahiq sedangkan tahapan  perekrutan calon mustahiq belum sesuai 

dengan standar operasional yang direncanakan oleh LAZNAS IZI Sumut, terbukti dengan ditemukannya 

kasus pada salah satu mustahiq bernama Irma Ningsih yang menerima zakat produktif tanpa melalui 

proses pengajuan proposal yang sesuai dengan standar operasional prosedur.  

Penyaluran zakat produktif menurut pimpinan LAZNAS IZI Sumut, seharusnya dibarengi 

dengan pembinaan dan pendampingan dari setiap usaha mustahiq, namun dalam penerapannya 

penyaluran tersebut belum merata dilakukan pembinaan dan pendampingannya sesuai dengan 

yang di harapkan LAZNAS IZI  yaitu dua kali dalam sebulan, seharusnya LAZNAS IZI 
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menetapkan satu staf yang bekerja di IZI untuk fokus melakukan pengawasan dan bimbingan 

bagi setiap usaha mustahiq, agar penyalurannya dapat di manfaatkan dengan untuk kemajuan 

usaha mustahiq, karena dengan adanya pengawasan dan pendampingan yang intensif akan 

mempengaruhi semangat mustahiq untuk berusaha maju meningkatkan penghasilan usahanya.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Siti Halida Utami dan Irsyad Lubis bahwa tingkat 

pendapatan mustahiq sesudah menerima zakat produktif mengalami peningkatan walaupun 

dalam jumlah yang tinggi, berkisar antara Rp 2.500.000-Rp 8.500.000. demikian juga sejalan 

dengan penelitian Syarifuddin yang mengatakan bahwa pemberian zakat infaq dan shadaqah 

berpengaruh terhadap produktifitas usaha, kinerja usaha dan kesejahteraan mustahiq.  

 

4.3.2. Implementasi Pendayagunaa Zakat Produktif dalam peningkatan ekonomi 

mustahiq pada LAZNAS IZI Sumut 

Implementasi pendayagunaa zakat produktif dalam peningkatan ekonomi mustahiq pada 

LAZNAS IZI Sumut, berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada Bapak Sholeh Arifin, Ibu 

Rosita dan Kak Irma Ningsih diketahui bahwa: 

1.  Pendayagunaan zakat produktif tidak dijalankan dengan baik, karena bantuan dana yang 

diberikan oleh LAZNAS IZI Sumut hanya sebatas hibah,  tidak ada bagi hasil untuk 

LAZNAS IZI Sumut  dan dana zakat tidak dikembalikan 

2. Pemberian dana zakat produktif harus ditambahkan jumlahnya demi meningkatkan usaha 

mustahiq tersebut 

3. Pendayagunaan zakat produktif harus di barengi dengan pengawasan dan pendampingan 

kepada usaha setiap mustahiq, demi meningkatkan semangat usaha untuk berkemban 

usahanya mustahiq 

 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Mila Sartika bahwa jumlah dana yang disalurkan 

terhadap pendapatan mustahiq, ini berarti bahwa jumlah dana yang disalurkan benar-benar 

mempengaruhi pendapatan mustahiq, dengan kata lain semakin tinggi dana yang disalurkan 

maka akan semakin tinggi pula pendapatan mustahiq.  

Berdasarkan penelitian Agustina Mutia dan Anzu Elvia bahwa perubahan pendapatan dengan 

derajat kepercayaan 99%  dapat dilihat bahwa jumlah zakat yang diterima dipengaruhi jumlah 

anggota keluarga, usia dan pendidikan. Pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh 
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mustahiq hanya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, Hasil penelitian tersebut 

sesuai dengan keadaan yang dimiliki oleh bapak Soleh Arifin bahwa pendidikan dia lebih tinggi 

dibandingkan dengan pendidikan Ibu Rosita, ini menunjukan pendapatan usaha pak Soleh lebih 

meningkat dibandingkan Ibu Rosita. 

SIMPULAN  

Berdasarkan analisis yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi penyaluran yang dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat Nasional Inisiatif 

Zakat Indonesia masih belum sesuai Standar Operasional Prosedur, dikarenakan adanya 

kendala di dalam operasional lembaga yang kekurangan sumber daya manusia. 

Penyalurannya diberikan kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat 

2. Implementasi pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh mustahiq penerima zakat 

produktif belum dijalankan dengan baik dan sesuai dengan harapan lembaga amil zakat, 

dikarenakan kurangnya pengawasan dan pendampingan yang diberikan LAZNAS IZI, 

sehingga mereka tidak ingin menjalankan usahanya dengan sungguh-sungguh. Dana 

bantuan zakat yang diberikan secara produktif  kepada mustahiq tidak wajib dikembalikan 

kepada pihak LAZNAS IZI, bantuan dana dan peralatan berdagang tersebut hanya sebagai 

hibah untuk mustahiq, dan mustahiq diharapkan untuk menjadi Muzakki di kemudian hari   
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Abstract  

In the discussion on the title "COMPARISON OF BCR TYPE PWM AND MPPT TYPE ON SOLAR CELL 

GENERATION SYSTEM" efforts in making a solar cell power generation system (PLTS). Batterey Control 

Regulator is really needed in a PLTS manufacture because it functions as controlling the voltage input to the 

battery and battery charging components. The way it works is that the solar panel absorbs sunlight after that the 

solar panel sends a voltage to the BCR then the BCR controls the voltage requested by the battery then the battery 

sends the voltage to the inverter after the inverter converts the DC voltage to AC. controls battery charging in the 

generating system. because, the battery is a backup power supply when the electricity supply used has been 

extinguished. The specific target to be achieved in this research is to make a fairly accurate comparison of MPPT 

and PWM types including a more effective performance comparison. The method used is the analysis method by 

analyzing the research of the two types of battery control regulators namely the PWM type and MPPT type so that 

it gets good results. Charger controller is the equipment used in the PLTS system which is equipped with electricity 

electricity storage. The charger controller functions to regulate direct current (DC) charging from the solar panel 

to the battery called the charge process, and the regulation of channeling electric current from the battery to the 

electrical load is called the discharge process. The main function of the charge controller is to keep or maintain 

the battery from the highest possible state of charge, protect the battery when receiving over-charge from the array, 

by limiting the charging of energy when the battery is in full state, and protecting batteries from overdischarge due 

to the burden carried, by disconnecting the battery from the load when the battery reaches the low state of charge. 

The research aims to compare the Battery Charger Regulator mppt type and pwm type and to increase knowledge 

and insight about the performance differences that are more effective whether mppt type or pwm type is suitable 

for a solar cell power generation system. 

 

Keywords: PLTS, Solar Panels, BCR, Batteries, Inverters 

 

Abstrak  

Pada pembahasan judul “PERBANDINGAN BCR TYPE PWM DAN TYPE MPPT PADA SISTEM 

PEMBANGKIT SOLAR CELL “ upaya dalam pembuatan sebuah sistem pembangkit listrik solar cell (PLTS)  

tersebut. Batterey Control Regulator sangatlah dibutuhkan didalam suatu pembuatan PLTS karena berfungsi 

sebagai mengontrol tegangan masuk ke baterai dan komponen pengisian baterai.  Cara kerjanya ialah Panel surya 

menyerap cahaya matahari setelah itu panel surya mengirim tegangan ke BCR kemudiaan BCR mengontrol 

mailto:DANDY.1605032027@polmed.ac.id
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tegangan yang diminta oleh si baterai lalu baterai mengirim tegangan ke inverter setalah itu inverter mengubah 

tegangan DC menjadi AC.Upaya dalam pembuatan BCR yang mana sebagai suatu alat yang mengontrol pengisian 

baterai pada sistem pembangkit. karena, batterai adalah suatu supply cadangan listrik ketika supply listrik yang 

digunakan telah padam. Target khusus yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah membuat perbandingan yang 

cukup akurat terhadap tipe mppt dan pwm termasuk perbandingan kinerja yang lebih efektif. Metode yang 

digunakan adalah metode analisa dengan menganalisa penelitian kedua tipe battery control regulator yaitu tipe 

pwm dan tipe mppt sehingga mendapatkan hasil yang baik. Charger controller adalah peralatan yang digunakan 

pada sistem PLTS yang di-lengkapi dengan penyimpanan (storage) cadangan energi listrik. Charger controller 

berfungsi untuk mengatur pengisian arus searah (DC) dari panel surya ke baterai yang disebut dengan proses 

charge, dan pengaturan penyaluran arus listrik dari ba-terai menuju beban listrik disebut dengan proses discharge. 

Fungsi utama charge controller adalah untuk menjaga atau mem-pertahankan baterai dari kemungkinan ter-tinggi 

state of charge, melindungi baterai saat menerima pengisian berlebih (over-charge) dari array, dengan cara 

membatasi pengisian energi saat baterai dalam keada-an penuh, dan melindungi baterai dari pe-ngosongan berlebih 

(overdischarge) yang dikarenakan beban yang dipikul, dengan cara memutuskan hubungan baterai de-ngan beban 

saat baterai menjangkau ke-adaan low state of charge . Penelitian tersebut bertujuan untuk membandingkan 

Battery Charger Regulator tipe mppt dan tipe pwm dan  untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang 

perbedaan kinerja yang lebih efektif apakah tipe mppt atau tipe pwm yang cocok digunakan untuk sebuah sistem 

pembangkit listrik solar cell.  

 

Kata kunci : PLTS , Panel Surya ,  BCR , Baterai , Inverter 

 

PENDAHULUAN 

1.      Latar Belakang  

Pada saat ini telah berkembang suatu teknologi yang menggunakan sumber energi alternatif untuk 

menghasilkan listrik, salah satunya yaitu PembangkitListrik Tenaga Surya (PLTS) yang menawarkan 

potensi untuk negara-negara berkembang, dengan aplikasi pada pelistrikan.Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya (PLTS) merupakan sistem pembangkit yang tergolong mudah, murah, ramah lingkungan dan 

terbarukan. Pada sistem pembangkit ini, terjadi suatu proses penyimpanan energi listrik yang 

dihasilkanoleh modul solar cells atau Photovoltaic. Biasanya energi listrik ini disimpan pada baterai 

dalam bentuk energi elektrokimia. Pada proses penyimpanan energitersebut, diperlukan suatu alat yang 

berfungsi mengatur proses tadi agar tidak terjadi pengisian berlebih pada baterai (over charge) yang 

dapat menyebabkankerusakan pada baterai.Alat ini dinamakan Battery Control Regulator (BCR ) yang 

berfungsi sebagai proteksi over charge, tapi berfungsi juga sebagai proteksi pengosongan baterai 

berlebih (over discharge), proteksi beban lebih, hubung singkat, tegangan kejut halilintar, arus balik dari 

baterai ke sumber (pembangkit), dan proteksi polaritas terbalik baterai dan sumber (pembangkit).  

2.    
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Rumusan Masalah 

1. Bagaimana mengukur kinerja dari battery Control Regulator ?  

2. Bagaimana menemukan perbedaan yang signifikan antara battery control regulator tipe Pwm 

dan Tipe Mppt ? 

3. Bagaimana Kinerja Battery Control Regulator tipe Pwm ?  

4. Bagaimana Kinerja Battery control Regulator tipe Mppt? 

5. Pada BCR terdapat 2 tipe yaitu Pwm dan Mppt, manakah yang lebih efisien digunakan untuk 

pembangkit listrik solar cell?  

3.   Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari perbandingan batterey control regulator type PWM dan type MPPT pada sistem 

pembangkit solar cell  tersebut adalah untuk mengetahui sistem kerja dari sistem pembangkit solar cell 

tersebut ialah membandingkan type mana yang sangat baik digunakan. Jika dilihat dari factor ini, MPPT 

memiliki keunggulan lebih baik dibandingkan dengan PWM. BCR MMPT mampu memaksimalkan 

factor pengisian kapasitas secara lebih besar. Hal ini tidak terlepas dari kemampuan MPPT untuk 

mendeteksi daya yang diproduksi solar panel, walaupun kecil, sehingga dapat mengisi kapasitas baterai. 

Berbeda dengan BCR PWM, dimana tegangan kerja PWM hanya mampu menyesuaikan dengan 

tegangan kerja PWM hanya mampu menyesuaikan dengan tegangan kerja baterai. Sehingga jika 

tegangan yang dihasilkan solar panel dibawah tegangan kerja baterai, secara otomatis sistem solar panel 

tidak melakukan pengisian ke baterai. Oleh karena itu, PWM tidak dianjurkan digunakan untuk 

kapasitas solar panel diatas 200 Wp. 

 

METODE PENELITIAN  

Metode yang dilakukan dan digunakan pada pembuatan penelitian  tersebut . 

a. menganalisa, melakukan suatu analisa pada alat rancang bangun tersebut yang sangat 

dibutuhkan dalam pembuatan suatu alat rancang bangun sistem pembangkit listrik solar cell 

tersebut sebagai tugas akhir dimana, dengan melakukan analisa pada alat rancang bangun 

tersebut berfungsi untuk menganalisa kinerja dari sistem BCR 
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b. Melakukan pengujian , melakukan pengujian alat rancang bangun sebagai proyek tugas 

akhir berfungsi untuk menguji apakah alat yang digunakan bekerja sesuai dengan yang telah 

direncanakan guna mendapatkan data pengukuran.  

c. melakukan pengukuran , melakukan pengukuran pada alat rancang bangun  tersebut 

digunakan untuk mendapatkan data dari sistem pembangkit listrik solar cell tersebut dengan 

metode pengukuran maka akan dilakukan pengukuran pada setiap komponen yang 

digunakan agar mengetahui kinerja nya sesuai dengan yang direncanakan. hasil dari 

pengukuran sistem pembangkit listrik solar cell tersebut adalah untuk mengetahui sistem 

BCR tersebut telah bekerja sesuai dengan yang direncanakan. 

d.  mengumpulkan data , data- data yang telah dianalisa dan diukur maka akan dikumpulkan 

untuk dijadikan referensi dari alat rancang bangun sistem pembangkit  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam sistem BCR tersebut tentu memiliki hasil dari analisa serta pengukuran yang dilakukan. Untuk 

mengetahui karakteristik dari BCR , Pengosongan baterai dengan menggunakkan Type PWM, Pengisian 

baterai dengan menggunakkan Type PWM,Pengosongan baterai dengan menggunakkan Type MPPT, 

Pengisian baterai dengan menggunakkan Type MPPT. 

 

Tabel 1 . 

Pengosongan baterai dengan menggunakkan Type PWM 

No. Jam PWM  

Cuaca     V ( volt ) I ( ampere )  

1.  11.00 19,8 0 cerah 

2. 11.30 20,1 0 Cerah 

3. 12.00 19,98  

 

0 cerah 

4. 12.30 19,09  0 cerah 

5. 13.00 19,8 0 cerah 

6. 13.30 20,1 0 cerah 

7. 14.30 21,2 0 cerah 
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8. 15.00 19,8 0 cerah 

9. 15.30 18,94 0 cerah 

10. 16.00 18,50 0 cerah 

 

Tabel 2. 

Pengisian baterai dengan menggunakkan Type PWM 

 

No. 

 

Jam 

PWM 

Panel surya Baterai 

V (volt ) I ( A) V ( volt ) I (A) 

1. 11.00 28,8 3,7 24 4 

2. 11.30 29 4 25 5,5 

3. 12.00 29,1 5,1 25,3 6,1 

4. 12.30 29,3 5,5 25,9 6,7 

5. 13.00 29,2 5,1 25,3 6,1 

6. 13.30 29 5 25 5,5 

7. 14.30 29,2 5,1 25,2 5,5 

8. 15.00 29,1 5,1 25,1 5,4 

9. 15.30 29,3 5,5 25,9 6,7 

10. 16.00 29,8 3,7 24,8 4,5 

 

Tabel 3 . 

Pengosongan baterai dengan menggunakkan Type MPPT 

No. Jam MPPT  

Cuaca     V ( volt ) I ( ampere )  

1.  11.00 39,4 0 cerah 

2. 11.30 38,2 0 Cerah 

3. 12.00 38,0 0 cerah 

4. 12.30 38,2 0 cerah 

5. 13.00 38,9 0 cerah 

6. 13.30 38,8 0 cerah 
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7. 14.00 39,8 0 cerah 

8. 14.30 37,4 0 cerah 

9. 15.00 39,2 0 cerah 

10. 15.30 39,2 0 cerah 

 

 

Tabel 4. 

Pengisian baterai dengan menggunakkan Type MPPT 

 

No. 

 

Jam 

MPPT 

Panel surya Baterai 

V (volt ) I ( A) V ( volt ) I (A) 

1. 11.00 40 5,2 28,8 5,2 

2. 11.30 37 4,8 27,4 4,8 

3. 12.00 37 4,8 27,4 4,8 

4. 12.30 37 4,8 27,4 4,8 

5. 13.00 39 5,2 28,5 5,2 

6. 13.30 39 2,6 28,5 2,6 

7. 14.00 40 1,6 28,8 1,2 

8. 14.30 40 1,6 28,6 0,4 

9. 15.00 39 0,3 27,9 0,3 

10. 15.30 39 0,3 27,9 0,3 

 

 

KESIMPULAN 

Dari pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik simpulan sebagai 

berikut.  

1. Sistem baterai charge control untuk sistem  PLTS menggunakan baterai (accu) dengan 

kapasitas 24 Volt 100 Ah sebagai sumber utama Listrik di dalam rumah tangga tsb. 

2. Dari hasil penelitian untuk pengisian baterai (charge) dengan sumber PLTS dengan 

kapasitas 24 Volt 100 Ah dapat dilakukan selama kurang lebih 4 jam dengan tegangan 

pengisian 24 Volt  
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3. 4) Pada saat pembebanan (pengosongan baterai) minimal tegangan baterai untuk dapat 

melayani pembebanan adalah 22,6 V (pembebanan off).  

 

SARAN 

1. Mengembangkan penelitian ini lebih dalam lagi, agar penggunaan sistem charging pada 

bateri lebih baik dan berjalan sempurna. 

2. Jika dilihat dari Kualitas pengisian daya baterai, MPPT memiliki keunggulan lebih baik 

dibandingkan dengan PWM. Maka dari itu gunakanlah type MPPT dalam merancang 

pembangkit tenaga surya. 
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Abstract 

 

The increasing number of inhabitants has led to a decrease in agricultural and plantation land. This is also in line 

with the reduction in land to obtain green feed used by farmers. Banana stems which are waste from banana 

plantations have considerable potential as ingredients to meet animal feed needs. Banana stems are known to have 

a crude protein content of 2.4% -8.3%, crude fat 3.2% -8.1% and crude fiber 13.4% -31.7%. The purpose of this 

study is to design a machine that can be used to chop banana stems until smooth, with the intention that livestock 

can easily consume them. This tool is equipped with an electric motor with 2 HP power, using 2 main blades which 

function as initial cutters of banana stems which are inserted and some additional blades that function to smooth 

the chopped results from the main knife. From this research, it is expected to be able to produce appropriate 

technological equipment, which is a chopping machine that can help farmers in meeting their animal feed needs. 

 

Keywords: chopper machine, banana stem, plantation waste, animal feed. 

 

 

Abstrak 

 

Meningkatnya jumlah penduduk mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini 

juga sejalan dengan berkurangnya lahan untuk memperoleh pakan hijau yang digunakan oleh peternak. 

Batang pisang yang merupakan limbah dari kebun pisang memiliki potensi yang cukup besar sebagai bahan 

untuk memenuhi kebutuhan pakan ternak. Batang pisang diketahui memiliki kandungan protein kasar 

2,4%-8,3%, lemak kasar 3,2%-8,1% dan serat kasar 13,4%-31,7%. Tujuan dari penelitian ini adalah 

rancang bangun mesin yang dapat digunakan untuk mencacah batang pisang hingga halus, dengan maksud 
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agar hewan ternak dapat dengan mudah untuk mengonsumsinya. Alat ini dilengkapi dengan motor listrik 

dengan daya 2 HP, menggunakan 2 pisau utama yang berfungsi sebagai pemotong awal batang pisang yang 

dimasukkan dan beberapa pisau tambahan yang berfungsi untuk menghaluskan hasil cacahan dari pisau 

utama. Dari penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan peralatan teknologi tepat guna yaitu mesin 

pencacah yang dapat membantu para peternak dalam memenuhi kebutuhan pakan ternak mereka. 

 

Kata Kunci: mesin pencacah, batang pisang, limbah perkebunan, pakan ternak. 

 

 

PENDAHULUAN 

Melihat kondisi pengembangan daging potong saat ini sangatlah penting mendapat perhatian yang 

serius. Salah satu kendala yang sering ditemui adalah rendahnya produktivitas hewan ternak 

dikarenakan kualitas ataupun kuantitas pakan yang terbilang rendah. Meningkatnya jumlah penduduk 

mengakibatkan berkurangnya lahan pertanian dan perkebunan. Hal ini juga sejalan dengan 

berkurangnya lahan untuk memperoleh pakan hijau yang digunakan oleh peternak. 

Di sisi lain, potensi bahan baku pakan lokal khususnya batang pisang belum dimanfaatkan secara 

optimal. Batang pisang merupakan salah satu bagian dari pohon pisang yang dianggap sebagai limbah 

perkebunan. Umumnya batang pisang tersebut sering dibuag begitu saja, sebagian besar lagi digunakan 

sebagai pupuk organik. Tidak banyak yang tahu bahwa batang pohon pisang ini dapat dimanfaatkan dan 

dioptimalkan menjadi berbagai bahan yang mempunyai nilai jual dan dapat dijadikan usaha yang 

mempunyai keuntungan yang menjanjikan. (Ariyansyah, 2016) 

Selain batang pohon pisang, pakan tambahan juga biasanya diberikan untuk menambah gizi 

agar hewan ternak lebih cepat berkembang, seperti ramuan, konsentrat, ketela, ampas tahu dan lainnya.  

Sebelum dicampur, batang pisang harus dicacah terlebih dahulu agar dalam proses pencampuran mudah 

dilakukan. Oleh karena itu sangatlah dibutuhkan alat bantu agar dalam proses pencacahan batang pisang 

tersebut dapat diproduksi dalam jumlah yang banyak, lebih menghemat waktu dan tenaga. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dengan metode perancangan alat pencacah batang pisang. Perancangan ini 

dilakukan mulai dari tahap desain, pembuatan hingga pengujian alat. 
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A. Proses desain 

Proses ini dilakukan untuk men-desain alat sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Gambar alat 

dibuat menggunakan perangkat Autocad dan juga Catia untuk menampilkan gambar dalam bentuk 3 

dimensi. Penggambaran alat juga melingkupi ruang pengerjaan dan detail dari masing-masing 

komponen. 

Adapun gambar rancangan mesin yang akan di buat seperti berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1 Kerangka Mesin 11 Ring 

2 Motor Listrik 12 Bolt 

3 Dudukan Bearing 13 Pisau Aktif 

 

   

Gambar 1. Rancangan Mesin Pencacah Batang Pisang 
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4 Bearing 14 Poros Pisau Aktif 

5 Pulley Motor 15 Casing Penutup 

6 Tabung Pemotong 16 Corong Masukan 

7 Dudukan Pisau 17 V-belt 

8 Poros 18 Baut 

9 Pulley Poros 19 Bolt Kecil 

10 Pisau Utama 20 Corong Keluaran 

 

B. Perencanaan spesifikasi alat dan daya motor 

Perencanaan dilakukan pada bagian-bagian dari alat seperti poros penggerak, putaran poros, 

perbandingan sabuk dan puli hingga daya penggerak dari mesin ini. Perhitungan dibuat secara detail 

untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pembuatan alat dengan mempertimbangkan jenis bahan 

dan kekuatan bahan tersebut. 

C. Proses pengerjaan alat 

Pengerjaan meliputi beberapa jenis permesinan seperti pengelasan, pemotongan, pembendingan, 

pengeboran, pembubutan, penggerindaan, dan lain-lain. Proses ini menghasilkan bagian-bagian 

komponen dari alat, untuk selanjutnya di-assembling hingga menghasilkan alat yang utuh.  

D. Pengujian alat 

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah alat bekerja sesuai dengan perencanaan. Pengujian juga 

dilakukan untuk mengetahui kualitas dari hasil pencacahan batang pisang. Dimensi dari hasil cacahan 

menjadi tolak ukur apakah alat ini mampu bekerja dengan baik atau tidak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Perencanaan Daya Motor 

 Daya pemotong     

Ppemotong = Fpotong . ω 

         = 3,18 N . 150,72 [rad/s] 

         = 479,28 watt 
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         = 0,64 HP 

 Daya dinamik komponen dan daya dinamik total 

Besar daya dinamik akibat momen inersia pada poros (PD1), dudukan dan pisau (PD2) dan puli 

(PD3)  adalah sebagai berikut: 

PD1 = TD1 . 
2 .  𝜋 .  𝑛

60
    PD2 = TD2 . 

2 .  𝜋 .  𝑛

60
 

 =  0,0096 [Nm] . 
2 .  3,14 .  1440

60
   = 2,44 [Nm] 

2 .  3,14 .  1440

60
 

= 1,44 watt     = 365,75 watt 

= 0,0014 kW ≈ 0,0019 HP   =  0,365 kW ≈ 0,48 HP 

PD3 = TD3 . 
2 .  𝜋 .  𝑛

60
        PDinamik total = PD1 + PD2 + PD3 

                  = 0,053 [Nm] . 
2 .  3,14 .  1440

60
                = 0,0019 HP+0,48HP+0,0107 HP 

       =  7,98 watt       = 0,4926 Hp 

                  =  0,00798 kW ≈ 0,0107 HP      

 Daya Friction 

Pfriction = Tf . 
2 .  𝜋 .  𝑛

60
 

            = 0,015 [Nm] . 
2 .  3,14 .  1440

60
 

 = 2,26 [watt] 

 = 0,0022 [kW] ≈ 0,003 HP 

 

 Daya yang dibutuhkan dan daya maksimum 

Besar daya yang dibutuhkan:    Besar daya maksimum: 

P = PPotong + PDinamik + PFriction   Pd  = ƒc . P 

 = 0,64 HP + 0,49 HP + 0,003 HP   = 1,2 . 1,133 HP 

  =  1,133 [HP]      = 1,35 HP 

B. Perencanaan sistem Transmisi 

 Puli 

Jumlah putaran masing-masing puli adalah sebagai berikut: 

n1 . d1 = n2 . d2 (Khurmi and Gupta, 2005) 
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n2 = 
1440 .  110

150
 

n2 = 1056 [rpm] 

 Sabuk 

a. Panjang keliling sabuk    

L= π (r1 + r2) + 2 X +
(𝑟1+ 𝑟2)2

𝑥
 

  =3,14(55mm+75mm)+2x450mm +
(55𝑚𝑚+75𝑚𝑚)2

450𝑚𝑚
 

        =1.345,75 mm 

Dimana: 

L = panjang keliling sabuk [mm] 

X = jarak antar poros [mm] 

r1 = jari-jari puli penggerak [mm] 

r2 = jari-jari puli yang digerakkan [mm] 

b. Kecepatan linear sabuk 

v = 
𝜋 .  𝑑1 .  𝑛1

60
 

    = 
3,14 .  110 .  1440

60 .  1000
 

   = 8,28 m/s 

c. Luas penampang sabuk 

Luas penampang sabuk dihitung menggunakan gambar berikut ini: 

 

 

 

       x   

 

 

     

40°  

 

 

 

b = 12,5 mm  

mmmmmm 

c 
t = 9,0 

Gambar 2. Penampang sabuk yang digunakan 
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Tan 20° = 
𝑥

𝑡
    c = b – 2x 

          x  = 0,36  . 9,0   = 12,5 mm – 2 . 3,24mm   

                       x = 3,24 mm    = 6,02 mm 

  

 

A = 
𝑏 +𝑐

2
 x t    Dimana: 

    = 
12,5 𝑚𝑚 + 6,02 𝑚𝑚

2
 x 9,0  A = luas penampang sabuk 

    = 83,34 mm2   b = jarak sisi terpendek 

     x = sudut dimensi puli 

     t = tebal sabuk  

 

C. Perencanaan poros 

     DS3 = 
5,1

𝜏𝑝
 √(𝐾𝑚 . 𝑀)2 + (𝐾𝑡 . 𝑇)2  (Sularso, 2008) 

= 
5,1

5
 √(1,5 . 18620 )2 + (1,0 . 3339)2 Dimana :  

= 
5,1

5
 √780084900 + 11148921  Km =  1,5 (untuk beban dalam  

= 
5,1

5
 . 28128,87             tumbukan ringan)  

     DS3 = 28691,44     Kt =  1,0 – 1,5 (beban dikenakan  

     DS  = √28691,443
             dengan sedikit kejutan atau  

     DS  = 30,61 mm      tumbukan) 
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Poros yang digunakan mesin adalah dengan diameter 31,75 dengan jenis bantalan dipilih No 6306. 

 

D. Perencanaan pasak 

     16 . d/2 . b . L = π d3 

     L = 
π .  𝑑2.  2

16 .  𝑏 
 

     = 
3,14 .  (31,75)2.  2

16 .  10
 

            = 39,56 mm 

     Ukuran pasak yang digunakan adalah 10 x 8 dengan panjang 40 mm. 

E. Perngujian Kapasitas Mesin 

 

Tabel 1. Hasil Percobaan Kapasitas Mesin 

Urutan Pengujian Batang Pisang Massa Batang Pisang Hasil Percobaan [Kg] 

1 7,25 

2 7,35 

3 5,6 

Total 21,1 

 

Setelah dilakukan percobaan selama 20 menit dan diperoleh massa total batang pisang yang 

dijadikan sebagai bahan uji, maka: 

 

Massa cacah rata-rata = 
jumlah massa batang pisang

20
 

= 
21,1 Kg

20 menit
 

= 1,05 Kg/menit 

Maka diperoleh kapasitas mesin: 60 x 1,05 = 63 Kg/Jam 
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SIMPULAN  

Meski masih memiliki banyak kekurangan, namun penulis meyakini bahwa dengan 

adanya mesin pencacah batang pisang ini dapat memberi kemudahan bagi para peternak dalam 

mengolah pakan. Hasil cacahan yang cukup halus membuat ternak mudah untuk 

mengonsumsinya, Dengan menggunakan alat penggerak yaitu motor listrik dengan daya 2 HP 

dengan putaran 1140 rpm, diharapkan mampu mempersingkat waktu dan jumlah produksinya 

yang cukup besar dalam proses pengolahan pakan ternak. 
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Abstract 

Monitoring of the performance of solar panels is very necessary to assess the performance of a solar panel in real 

environmental conditions. This research aims to provide a new technique of monitoring current and voltage on the 

Internet of Things (IoT) base transceiver station (BTS) power supply. In this study using the NodeMCU ESP8266 

microcontroller to connect the microcontroller equipment to wifi / hotspot and the results will be displayed on the 

BLYNK application via the internet. Voltage sensor to measure voltage and current sensor to measure the amount 

of current in an electronic device. The current sensor converts the current into an electrical voltage. The data 

transmission system on this solar panel monitoring uses the internet which is integrated into the BLYNK 

application. The results of this monitoring system is the measurement of each sensor that can be processed directly 

and displayed in the form of numbers which in large climates the voltage can be as large as 13V and the current is 

1.43A. When the weather is large the voltage that can be equal to 14V and large current is 1.71A. Then the 

maximum amount of voltage and current can be obtained during hot weather, which is 16V and 2.18A. 

 

Keywords: NodeMCU ESP8266, IoT, Solar Panels, Current Sensors, Voltage Sensors 

 

Abstrak 

 

Pemantauan terhadap performa panel surya sangat perlu dilakukan untuk menilai kinerja sebuah panel surya 

pada kondisi lingkungan yang nyata. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan suatu teknik baru pemantauan 

arus dan tegangan pada catu daya Base Transceiver Station (BTS) berbasis Internet of Things (IoT). Pada 

penelitian ini menggunakan mikrokontroller NodeMCU ESP8266 untuk menghubungkan peralatan 

mikrokontroller ke wifi/ hotspot dan hasilnya akan ditampilkan pada aplikasi BLYNK melalui internet. Sensor 

tegangan untuk mengukur tegangan dan sensor arus untuk mengukur jumlah arus pada alat elektronik. Sensor 

arus mengubah arus menjadi tegangan listrik. Sistem pengiriman data pada pemantauan panel surya ini 

menggunakan internet yang diintegrasikan ke aplikasi BLYNK. Hasil dari sistem pemantauan ini adalah 

pengukuran dari setiap sensor yang dapat diproses secara langsung dan ditampilkan dalam bentuk angka yang 

mana pada cuaca mendung besar tegangan yang di dapat sebesar 13V dan besar arus yaitu 1,43A. Pada saat 

cuaca sedang besar tegangan yang di dapat yaitu sebesar 14V dan besar arus yaitu 1,71A. Kemudian jumlah 

tegangan dan arus maksimum di dapat pada saat cuaca terik yaitu sebesar 16V dan 2,18A.   

 

Kata Kunci : NodeMCU ESP8266, IoT, Panel Surya, Sensor Arus, Sensor Tegangan 
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PENDAHULUAN 

Seiring dengan penggunaan perangkat komunikasi seluler yang semakin meningkat, 

maka harus didukung oleh tersedianya jaringan telekomunikasi yang memadai di seluruh 

daerah di Indonesia. Namun kurang meratanya infrastruktur jaringan listrik dapat 

mengakibatkan kekurangan pasokan listrik pada media perantara komunikasi seluler atau yang 

dikenal dengan Base Transceiver Station (BTS). Hal ini sangat terasa terutama untuk daerah 

terpencil yang sama sekali tidak mempunyai jaringan listrik. Penggunaan genset sebagai 

sumber energi BTS kurang efisien karena biaya yang dikeluarkan untuk pengadaan genset dan 

solar cukup mahal.  

Hal ini dapat diatasi dengan penggunaan energi alternatif, seperti tenaga surya. Untuk 

mengetahui kinerja dari panel surya dan baterai, dapat dilakukan dengan cara mengukur nilai 

arus dan tegangan keluaran pada panel surya secara otomatis. Dari hasil pengukuran nilai 

tersebut dapat diketahui bahwa panel dan baterai bekerja dengan baik. Maka nilai arus dan 

tegangan yang dihasilkan panel surya akan ditampilkan pada smartphone. Penggunaan sistem 

pemantau panel surya berbasis Internet of Things (IoT) menjadi salah satu solusi yang dapat 

dipertimbangkan sebagai catu daya BTS.  

Parameter panel surya juga bisa dipantau secara langsung seperti tegangan dan arusnya. 

Dari hasil pemantauan tersebut dapat diperoleh informasi apakah pemasangan panel surya 

sudah sesuai dan menghasilkan daya keluaran yang diharapkan. Pengukuran secara langsung 

ini biasanya menggunakan multimeter. Namun dalam penelitian ini masih terdapat banyak 

kekurangan-kekurangan, yaitu dalam pengukuran arus maupun baik tegangannya. Sehingga 

data yang diambil belum bisa tercatat secara terus menerus. Kelemahan penggunaan multimeter 

untuk mengukur keluaran dari  

panel surya ini adalah data tidak dapat diambil langsung pada kondisi real time (Surya, 

2017). 

BTS dengan memanfaatkan energi alternatif ini sudah banyak, digunakan bahkan hasil 

pemantauannya dapat ditampilkan pada smartphonedan komputer, dengan terlebih dahulu 

menginstall aplikasi ubidots. Namun, apabila listrik padam, tidak akan ada pemberitahuan yang 

masuk ke aplikasi tersebut, yang ditampilkan hanya data saja, sehingga penggunaan aplikasi ini 

kurang efisien (Fitria, 2009). 
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Sebelumnya juga sudah pernah dilakukan penelitian mengenai pemantau panel surya 

berbasis mikrokontroller ATMEGA 228, namun penggunaanya lebih rumit dibandingkan IoT, 

karena harus di programkan terlebih dahulu (Pramana, 2017). 

Penelitian lainnya membahas mengenai penggunaan baterai. Baterai digunakan sebagai 

cadangan energi pada saat listrik padam. Namun harus dilakukan pengecekan langsung untuk 

melihat apakah baterai masih dapat berfungsi dengan baik atau tidak, karena tidak 

menggunakan pemantau. Belum lagi masalah yang ditimbulkan ketika letak BTS jauh dari 

kantor pusat (Windarto, 2014). 

Telah banyak dilakukan penelitian tentang pemantauan parameter panel surya berbasis 

arduino, namun penggunaan arduino tidak bisa berdiri sendiri karena masih membutuhkan 

modul, sehingga masih kurang efisien dari segi komponennya (Rizal, 2015).  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis ingin merancang Sistem Pemantau 

Panel Surya Hybrid untuk Catudaya Base Transceiver Station (BTS) Berbasis IoT. Hybrid yang 

digunakan pada perancangan ini adalah panel surya yang digabungkan dengan sumber listrik 

dari PLN. Dengan demikian kedua sistem ini akan saling membackup secara bergantian ketika 

terjadi kekurangan daya listrik.  

Dalam perancangan ini, nilai tegangan, arus dan daya yang disuplai dari panel surya 

hybrid pada catu daya BTS ditampilkan ke smartphonedengan menggunakan aplikasi BLYNK. 

Keunggulan dari aplikasi ini, yaitu apabila listrik padam maka secara otomatis akan ada 

pemberitahuan ke smartphone.  

Adapun permasalahan yang akan dibahas pada proyek tugas akhir ini adalah bagaimana 

merancang dan membuat sistem pemantauan panel surya berbasis IoT dan bagaimana 

mendeteksi nilai arus dan tegangan pada panel surya. Sedangkan tujuan dari pembuatan tugas 

akhir ini adalah  merancang sistem pemantau panel surya hybrid berbasis IoT dan membuat 

sistem pemantau panel surya hybrid berbasis IoT. 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Studi perpustakaan (literatur) 
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 Mempelajari prinsip kerja sistem pemantau panel surya hybrid untuk catudaya BTS berbasis 

IoT. 

2. Konsultasi 

 Melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing mengenai masalah laporan tugas akhir. 

3. Jadwal Pelaksanaan 

 Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan tugas akhir. 

4. Pengumpulan bahan 

 Memilih komponen dan perangkat yang dibutuhkan berdasarkan teori dan referensi dari alat 

tersebut. 

5. Perancangan  

 Merancang alat sistem pemantau panel surya hybrid untuk catu daya BTS berbasis IoT 

dengan seefektif mungkin.  

6. UjiCoba  

 Melakukan pengujian terhadap sistem pemantau panel surya hybrid untuk catu daya BTS 

berbasis IoT. 

7. Analisa Hasil Uji Coba 

 Mengumpulkan dan mengolah data, menganalisa dasa berdasarkan hasil pengujian yang 

telah dilakukan.  

8. Penulisan Laporan Tugas Akhir dan Artikel Ilmiah 

 Menyusun laporan tugas akhir dan artikel ilmiah.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.  Hasil Pembanding Pengujian Sensor Tegangan DC 

Pengujian sensor tegangan DC dilakukan untuk mengetahui kinerja sensor tegangan DC tersebut. 

Pengujiaan sensor ini menggunakan tegangan sumber DC karena sensor yang diuji merupakan sensor 

DC seperti pada gambar diatas. Langkah-langkahnya, pertama hubungkan keluaran tegangan 0-12 VDC 

pada catu daya ke input sensor tegangan DC pada alat pemantau. Kedua, secara bersamaan lakukan 

pembacaan hasil pengukuran dengan multimeter maupun dengan sensor sesuai dengan tabel pengujian. 

Setelah itu bandingkan hasil pembacaan sensor dan multimeter.  
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Tabel 1.Hasil Pengujian Sensor Tegangan DC 

No Cuaca 

Pembacaan Sensor (V)   Selisih 

    (V) Aplikasi BLYNK   Multimeter 

1 Mendung 13 12,04 0,96 

2 Sedang 14 12,05 1,95 

3 Terik 16 14,36 1,64 

 

 Pengujian sensor tegangan DC menggunakan alat ukur pembanding, yaitu multimeter digital. 

Sensor tegangan DC pada aplikasi nyata, nantinya digunakan sebagai pembaca tegangan pada pengisian 

baterai. Berdasarkan pengujian yang dilakukan sesuai tabel 4.1 pengujiannya menggunakan sumber 0-

12 VDC. Nilai paling tinggi pada pengukuran tegangan, yaitu 16 V. Sedangkan menggunakan 

multimeter, yaitu14,36V pada cuaca terik, pembacaan sensor dengan pembacaan multimeter 

mempunyai selisih sebesar 1,64V.  

 

2.  Hasil Pembanding Pengujian Sensor Arus DC 

 Pengujian sensor arus digunakan untuk mengetahui kinerja dari sensor arus tersebut. Pengujian 

ini dilakukan dengan cara membandingkan perhitungan arus atau hasil pembacaan alat ukur dengan 

hasil pembacaan sensor arus ACS712. Untuk melihat hasil pengujian dapat dilihat pada tabel 4.2 

Tabel 2. Hasil Pengujian Sensor Arus DC 

No    Nilai  

   ADC 

     Pembacaan Sensor Arus (A) 

Selisih 

 Aplikasi BLYNK   Multimeter  

1 883 1,9 1,9 0 

2 879 1,8 1,8 0 

3 872 1,6 1,6 0 

4 869 1,5 1,5 0 
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5 858 1,3 1,3 0 

6 856 1,0 1,0 0 

 

 Pada Pengujian sensor arus didapat nilai maksimum sebesar 1,9A dengan nilai ADC sebesar 883. 

Nilai ADC yang terdapat pada tabel 4.2 merupakan hasil pembacaan dari nodeMCU.  

 

3. Data Hasil Pengujian Tegangan dan Arus  

Tabel 3. Data Hasil Pengujian Tegangan dan Arus 

No Cuaca Tegangan (Volt) Arus (Ampere) 

1 Mendung 13 1,43 

2 Sedang 14 1,71 

3 Terik 16 2,18 

  

Dari data hasil pengujian tegangan dan arus didapat bahwa pada saat cuaca mendung nilai tegangan 

sangat kecil yaitu sebesar 13V dan nilai arus 1,43A, sedangkan pada saat cuaca sedang nilai tegangan 

14V dan arus 1,71A. Pada saat cuaca terik didapatkan nilai tegangan yang besar yaitu 16V dan arus 

2,18A. Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa jika sinar matahari semakin panas maka nilai tegangan 

dan arus akan semakin besar.  

 

SIMPULAN  

Dalam perancangan sistem pemantau panel surya hybrid untuk catudaya Base Transceiver Station 

(BTS) berbasis IoT dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, pada saat cuaca terik didapatkan nilai 

tegangan dan arus yang maksimum yaitu sebesar 16V dan 2,18A.   
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2. Berdasarkan hasil pengujian nodeMCU ESP8266 telah berhasil melakukan pembacaan 

pada sensor arus dan sensor tegangan, sehingga nilai dari sensor tersebut dapat 

ditampilkan pada aplikasi BLYNK.  

3. Dalam pemantauan aplikasi BLYNK telah berhasil menampilkan nilai dari arus dan 

tegangan pada kondisi cuaca mendung, sedang dan terik, serta dapat menampilkan 

notification saat PLN padam pada aplikasi tersebut.  

 

SARAN 

Dalam merancang alat ini, penulis menyadari bahwa ada kekurangan. Sehingga penulis 

memberikan beberapa saran agar alat lebih baik dan efektif, diantaranya : 

1. Untuk penggunaan panel surya, akan lebih baik apabila menggunakan panel surya diatas 

50 Wp supaya arus dan tegangan yang dihasilkan lebih besar dan BTS bisa bekerja dalam 

jangka waktu yang lebih lama. 

2. NodeMCU hanya mempunyai satu pin out sehingga hanya dapat membaca satu sensor 

saja.  

3. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisa kelayakan penggunaan panel 

surya dalam bidang yang lain untuk dapat memperkuat pengembangan panel surya.  
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Abstract 

 

This research aims to know the impact of event service quality given by an event organizer on satisfaction and 

revisit intention. This research was done in PENSHINDO, FOX’S Pop Up Store, SHARP 50 Years in Harmony 

that was held by PT Visicita Imaji Semesta as the event organizer/activation agency. The analysis approach was 

carried out using Structural Equation Modeling (SEM) and data was processed and analyzed with the help of 

AMOS version 22. The technique used to collect the sample was purposive sampling. Each data was obtained 

directly by respondents that meets the population characteristic which have been decided by distributing the 

questionnaires. Number of samples used for this research are 210 samples. The result of this research shows that 

event environment quality and event product quality has positive effect on satisfacfaction but the event service 

quality has a negative effect on satisfaction. On the contrary, event environment quality and event service quality 

have negatigative effect on revisit intention, but event product quality has a positive effect on revisit intention. 

 

Keywords: service quality, event, satisfaction, theory of planned behavior 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kualitas layanan event yang diberikan oleh suatu event 

organizer terhadap kepuasan dan niat berkunjung kembali. Penelitian ini dilakukan pada event PENSHINDO, 

FOX’S Pop Up Store dan SHARP 50 Years in Harmony yang menggunakan jasa PT Visicita Imaji Semesta sebagai 

Event Organizer/Activation Agencynya. Pendekatan analisis dilakukan dengan menggunakan Structural Equation 

Modelling (SEM) dan data diolah dan dianalisis dengan bantuan AMOS versi 21. Teknik pengambilan sampel 

yang digunakan adalah purposive sampling. Data diperoleh langsung dari responden yang memenuhi karakteristik 

populasi yang telah ditentukan dengan membagikan kuesioner. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah 210 sampel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai kualitas lingkungan event dan kualitas produk 

event berpengaruh positif terhadap kepuasan, tetapi kualitas layanan event berpengaruh negatif terhadap kepuasan. 

Sebaliknya, kualitas lingkungan event dan kualitas layanan event berpengaruh negatif terhadap niat berkunjung 
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kembali, tetapi kualitas produk event berpengaruh positif terhadap niat berkunjung kembali. (satu baris spasi 

kosong, 10 point font) 

 

Kata Kunci: kualitas layanan, event, kepuasan, theory of planned behavior 

 

PENDAHULUAN 

Saat ini, banyak perusahaan yang sudah menyadari bahwa jasa event organizer atau activation agency 

sangatlah penting sebagai sarana untuk membangun citra perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan-

perusahaan tersebut pun mulai sangat selektif dalam memilih event organizer atau activation agency 

untuk bekerja sama dengannya. Kualitas layanan dalam sebuah event organizer atau activation agency 

sangatlah berpengaruh terhadap nilai kepuasan dan niat berkunjung kembali bagi pengunjung. Hal ini 

dikarenakan kualitas layanan yang disediakan oleh sebuah event organizer tidak hanya menunjukkan 

kualitas layanan jasa atau penyelenggara, tetapi termasuk pula penyediaan layanan lingkungan event 

serta produk event. Hal ini disebabkan karena event organizer atau activation agency merupakan 

perusahaan yang berhubungan langsung dengan client dan pengunjungnya 

Menurut Esu (2014), instrumen dari kualitas event terbagi atas tiga komponen yang mengukur 

dimensi kualitas event (quality of event employees, quality of event environment and event product 

quality). Kualitas yang memenuhi harapan pelanggan akan mendapatkan loyalitas pelanggan. Hal ini 

akan menghasilkan kecenderungan client dalam menggunakan layanan yang sama (Kaura, Prasad, & 

Sharma, 2015).  

Selain itu, Theory of Planned Behaviour menjelaskan bahwa niat konsumen/pelanggan untuk 

melakukan suatu perilaku menjadi faktor utama yang mempengaruhi perilaku seseorang (Sumarwan, 

2015:187) dan terdapat tiga komponen niat konsumen, yaitu sikap terhadap perilaku, norma subjektif 

dan kontrol perilaku yang dirasakan (Sumarwan, 2015). 

Perusahaan akan memilih kembali jasa suatu event organizer apabila mereka puas terhadap layanan 

yang diberikan kepada konsumen perusahaan tersebut. Menurut Khusaini (2016)  kepuasan pelanggan 

atau konsumen merupakan fungsi dari perbedaan antara kinerja yang dirasakan dengan harapan. Apabila 

kinerja dibawah harapan, maka konsumen akan kecewa. Tetapi apabila kinerja sesuai dengan harapan, 

pelanggan puas.  

Berdasarkan pendahuluan yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang 

akan diteliti adalah: 

1. Bagaimanakah pengaruh masing-masing dimensi kualitas layanan event terhadap niat berkunjung 

kembali pada event PT Visicita Imaji Semesta 
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2. Bagaimanakah pengaruh keseluruhan dimensi kualitas layanan event terhadap niat berkunjung 

kembali pada event PT Visicita Imaji Semesta 

Dan berdasarkan pendahuluan serta rumusan masalah yang telah dikemukakan dalam penelitian ini, 

maka penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh masing-masing dimensi kualitas layanan event terhadap niat 

berkunjung kembali pada event PT Visicita Imaji Semesta 

2. Untuk mengetahui pengaruh keseluruhan dimensi kualitas layanan event terhadap niat 

berkunjung kembali pada event PT Visicita Imaji Semesta 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, sedangkan populasi dari penelitian ini adalah 

pengunjung yang datang ke H&M PT HINDO Internal Gathering 2019, FOX’S Candy Studio pop up 

store dan pengunjung SHARP Roadshow 50 Years in Harmony. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 

210 pengunjung dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpul data. 

Definisi operasional penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

  Tabel 1. Definisi Operasional 

Jenis Variabel Definisi Indikator Skala 

Kualitas 

Layanan 

Event (X1) 

Kualitas event memiliki 

dampak positif terhadap nilai 

keuntungan, image destinasi, 

dan niat berkunjung (Jin, Lee, 

& Lee, 2012) 

1. Servis dilaksanakan tepat waktu 

2. Penyelenggara di lapangan sangat 

membantu / informatif 

3. Penyelenggara dapat dihandalkan 

4. Penyelenggara menunjukkan minat 

yang tulus 

5. Penyelenggara tidak terlalu sibuk 

6. Kepercayaan diri penyelenggara 

7. Penyelenggara berlaku dengan sopan 

8. Penyelenggara memberikan layanan 

yang baik 

9. Event diselenggarakan tepat waktu 

(Esu, 2014) 

Skala 

Likert 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

324 
 

 

 

Kualitas 

Lingkungan 

Event (X2) 

tanggung jawab lingkungan 

merupakan aspek paling dasar 

dalam tanggung jawab sosial 

dan merupakan suatu  

mekanisme untuk memajukan 

perubahan lingkungan event 

(Ahmad et al., 2013) 

1. Kebersihan 

2. Security 

3. Tempat duduk yang memadai 

4. Tempat duduk yang nyaman 

5. Suasana yang nyaman 

6. Refreshment yang memadai 

7. Ketersediaan first aid  

8. Ketersediaan team medis 

9. Ketersediaan personnel (crew) yang 

membantu 

10. Ketersediaan restroom 

11. Ketersediaan fasilitas untuk 

pengunjung yang memiliki kebutuhan 

khusus (disabled) 

(Esu, 2014) 

Skala 

Likert 

Kualitas 

Produk Event 

(X3) 

Produk yang premium dapat 

meningkatkan laba atas 

investasi organisasi yang 

ditawarkan (Winkelmann, 

2016) 

1. Performer diberikan perlengkapan 

dengan baik 

2. Perlengkapan di panggung berfungsi 

dengan bagus 

3. Acara yang disediakan bagus 

4. Program terorganisir dengan rapih oleh 

MC  

5. Pengunjung dapat terhibur 

(Esu, 2014) 

Skala 

Likert 

Kepuasan 

(Y1) 

Kepuasan pelanggan atau 

konsumen merupakan fungsi 

dari perbedaan antara kinerja 

yang dirasakan dengan 

harapan (Khusaini, 2016) 

1. Event dan konsep yang diberikan 

menarik (Lee et al., 2015) 

2. Informasi yang didapat lengkat 

3. Flow acara berjalan dengan lancar 

(Chien & Chi, 2019) 

Skala 

Likert 

Niat 

Berkunjung 

Kembali (Y2) 

Yang mempengaruhi faktor 

niat konsumen yang 

pengaruhi tiga komponen 

yaitu sikap terhadap perilaku, 

norma subjektif dan kontrol 

perilaku yang dirasakan 

(Kuswana, 2014) 

1. Saya akan hadir lagi tahun depan (Lin et 

al., 2015) 

2. Event ini sangat terekomendasi 

(Lee et al., 2015) 

3. Event ini sangat dinantikan (Chien & 

Chi, 2019) 

Skala 

Likert 

Sumber: Diolah penulis 

Data dianalisis dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM). SEM adalah teknik 

analisis multivariat yang umum dan sangat bermanfaat yang meliputi versi-versi khusus dalam jumlah 

metode analisis lainnya sebagai kasus-kasus khusus (Sarwono & Budiono, 2012:269). 

Menurut (EQ & Wijaya, 2012:5-7), tujuan utama dari analisis SEM adalah menguji fit suatu model 

yaitu kesesuaian model teoritik dengan data empiris. Kriteria Goodness of Fit sebagai berikut: 
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Tabel 2. Kriteria Goodness of Fit 

Kriteria Indek Ukuran Nilai Acuan 

Kai kuadrat (X2) Sekecil mungkin 

p-value ≥ 0,05 

CMIN/df ≤ 2,00 

RMSEA ≤ 0,08 

GFI Mendekati 1 

AGFI Mendekati 1 

TLI Mendekati 1 

CFI Mendekati 1 

Sumber: Panduan Teknik Statistik SEM & PLS dengan SPSS AMOS 

Setelah dilakukan pengolahan terhadap data, maka diperoleh nilai Cronbach’s Alpha sebesar 0,924. 

Nilai tersebut lebih tinggi dari 0,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa tiga puluh satu pernyataan sudah 

reliable untuk mengukur variabel kepuasan dan niat berkunjung kembali. 

 

Tabel 3. Reability Statistic 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.924 31 

             Sumber: Output SPSS Versi 24 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis structural equation modelling digunakan untuk mengetahui hubungan struktural antara 

variabel yang diteliti. Hubungan struktural antar variabel diuji kesesuaiannya dengan goodness of fit. 

Pada penelitian ini, setelah digambarkan model path dari 210 responden yang terlibat membentuk model 

berdasarkan teori. Kemudian telah diperoleh model analisis jalur sehingga dapat membuat path 

diagram. Path diagram ini sangat memudahkan dalam melihat hubungan yang akan diuji. Hasil analisis 

structural equation modelling dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 
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Gambar 1. Path Diagram 

Sumber: AMOS Versi 21 

Berdasarkan path diagram diatas, uji kesesuaian model ini menghasilkan sebuah penerimaan yang 

baik. Dari hasil pengujian pada gambar dan tabel menujukkan bahwa SEM yang digunakan untuk 

menguji hubungan kausalitas antar variabel dalam model menunjukkan bahwa model ini dapat diterima. 

Tabel 4. Standarized Regression Weights 

 

 
  Estimate 

Kepuasan <--- KualitasLingkunganEvent .636 

Kepuasan <--- KualitasLayananEvent -.079 

Kepuasan <--- KualitasProdukEvent .231 

NiatBerkunjungKembali <--- Kepuasan .432 

NiatBerkunjungKembali <--- KualitasLingkunganEvent -.300 

NiatBerkunjungKembali <--- KualitasLayananEvent .266 

NiatBerkunjungKembali <--- KualitasProdukEvent .337 

  Sumber: Output AMOS Versi 21 
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Pengaruh antara kualitas lingkungan event dengan kepuasan adalah positif dengan nilai 0,636, Ini 

dapat menafsirkan jika hiburan meningkat sebesar 1% maka kepuasan akan meningkat sebesar 63%. 

kualitas produk event dengan kepuasan adalah positif dengan nilai 0,231, Ini dapat menafsirkan jika 

hiburan meningkat sebesar 1% maka kepuasan akan meningkat sebesar 23%. kualitas produk event 

dengan niat berkunjung kembali adalah positif dengan nilai 0,337, Ini dapat menafsirkan jika hiburan 

meningkat sebesar 1% maka kepuasan akan meningkat sebesar 33%. Pengaruh antara kepuasan dengan 

niat berkunjung kembali adalah positif dengan nilai 0,432, Ini dapat menafsirkan jika hiburan meningkat 

sebesar 1% maka kepuasan akan meningkat sebesar 43%. 

Tabel 5. Hasil nilai direct effecst dan indirect effect 

Direct Effect Indirect Effect

Kualitas pelayanan event  → Niat 

berkunjung kembali = -0,266

Kualitas pelayanan event  → kepuasan 

→ niat berkunjung kembali = -0,034128

Kualitas lingkungan event  → Niat 

berkunjung kembali = 0,300

kualitas pelayanan event  → kepuasan 

→ niat berkunjung kembali = 0,274752

Kualitas produk event  → Niat 

berkunjung kembali = -0,337

kualitas produk event  → kepuasan → 

niat berkunjung kembali  = 0,099792

Kepuasan → Niat berkunjung 

kembali = 0,432  

        Sumber: Data primer diolah  

 

SIMPULAN  

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh masing-masing kualitas layanan event, 

lingkungan event dan kualitas produk event terhadap kepuasan dan niat berkunjung kembali PT 

Visicita Imaji Semesta. Dari rumusan masalah yang diajukan, maka diperoleh kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Kualitas layanan event tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan karena 

dianggap responden tidak penting dalam menciptakan kepuasan.  

2. Kualitas lingkungan event dan kualitas produk event berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap kepuasan terutama pada kualitas lingkungan event. 

3. Kualitas layanan event dan kualitas lingkungan event tidak berpengaruh secara signifikan 

terhadap niat berkunjung kembali.  
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4. Kualitas produk event berpengaruh positif dan signifikan terhadap niat berkunjung kembali. 

5. Kepuasan berpengaruh positif terhadap niat berkunjung kembali terutama event yang 

diselenggarakan sangat direkomendasi. 

6. Kualitas layanan event, lingkungan event dan produk event secara bersama-sama 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan dan niat berkunjung kembali. 

 

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah bagi peneliti selanjutnya 

hendak dapat meneruskan dan mengembangkan penelitian ini yang lebih mendalam mengenai 

kualitas layanan event terhadap kepuasan dan niat berkunjung kembali, serta dapat menemukan 

dan mengembangkan teori baru yang dapat meningkatkan kepuasan dan niat berkunjung 

kembali dari suatu event. 
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Abstract 

Advances in technology are highly developed, especially Electronics in the field of application 

development and design. Various types of equipment made by humans to meet the needs and desires in 

making it easier to complete a job in all areas of life. Motivation in creating various tools is human desire 

to live practically in doing many things at the same time. This study aims to create an advanced Smart Cash 

Register system based on Arduino Mega 2560 with the E-Money Method which can later be applied to 

stores / supermarkets automatically. Where the design of this system uses the Arduino MEGA 2560 

Microcontroller, Proximity Sensor, Servo Motor, GM65 Scanner Module, LCD, RC522 RFID Module, 

Bluetooth HC-05 Module, Android System and other components.The working principle of this smart cash 

register system is that we simply place our items in the goods conveyor and then the goods will walk 

automatically to the barcode reading section and after that the price of the item will appear on the LCD 

screen. Furthermore, the goods we will buy will walk back to the packaging after we make a payment 

transaction using the E-money Card. This system prioritizes customer privacy, security and comfort 

because the system is equipped with modules that work automatically. The results of the design of this tool 

can work in accordance with the desired design. 

 

Keywords: Smart Cash Register, Microcontroller, Arduino MEGA 2560, E-Money, Automatically 

 

 

Abstrak 

Kemajuan teknologi sangat berkembang, khususnya Elektronika pada bidang perkembangan aplikasi dan 

rancang bangun. Berbagai jenis peralatan dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan 

dalam mempermudah menyelesaikan suatu pekerjaan di segala bidang kehidupan. Motivasi dalam 

menciptakan berbagai peralatan tesebut adalah keinginan manusia untuk hidup praktis dalam melakukan 

banyak hal pada waktu yang bersamaan. Penelitian ini bertujuan untuk menciptakan sistem canggih Smart 

Cash Register Berbasis Arduino Mega 2560 dengan Metode E-Money yang nantinya dapat diaplikasikan 

pada toko/supermarket secara otomatis. Dimana perancangan sistem ini menggunakan Mikrokontroller 

Arduino MEGA 2560, Sensor Proximity, Motor Servo, Modul Scanner GM65, LCD, Modul RFID RC522, 

Modul Bluetooth HC-05, Sistem Android dan komponen lainnya. Prinsip kerja sistem smart cash register 

ini kita cukup meletakan barang kita diconveyor barang dan kemudian barang tersebut akan berjalan 

otomatis menuju ke bagian pembacaan barcode harga dan setelah itu harga barang tersebut akan muncul di 

layar LCD. Selanjutnya barang yang akan kita beli akan berjalan kembali menuju kebagian pengemasan 

setelah sampai kita lakukan transaksi pembayaran dengan mengunakan Card E-money. Sistem ini lebih 

mengutamakan privasi, keamanan dan kenyamanan customer karena sistemnya yang dilengkapi dengan 

modul yang prinsip kerja serba otomatis. Hasil dari perancangan alat ini dapat bekerja sesuai dengan 

perancangan yang diinginkan. 

mailto:parinduri.candra@gmail.com
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Kata kunci : Smart Cash Register, Mikrokontroller, Arduino MEGA 2560, E-Money, Otomatis 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kemajuan teknologi semakin berkembang pesat dalam kehidupan manusia, khususnya 

Elektronika pada bidang perkembangan aplikasi dan rancang bangun. Berbagai jenis peralatan 

dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan dalam mempermudah 

menyelesaikan suatu pekerjaan di segala bidang kehidupan. Salah satu motivasi dalam 

menciptakan berbagai peralatan tesebut adalah keinginan manusia untuk hidup praktis dalam 

melakukan banyak hal pada waktu yang bersamaan. 

Pada saat ini banyak terdapat toko/supermarket yang menjual berbagai produk/barang 

dengan fasilitas terbaik, namun untuk menjaga keamanan secara manual dari pencurian 

barang/produk merupakan hal yang cukup sulit dan tidak efisien. Untuk itu diperlukan sebuah alat 

yang dapat bekerja secara otomatis yaitu Smart Cash Register (Mesin Kasir Otomatis). Sistem ini 

bekerja secara otomatis terlebih dalam hal privasi, keamanan dan kenyamanan setiap konsumen. 

Tidak sedikit dijumpai dari berbagai toko/supermarket sering kali terjadi pencurian barang yang 

dapat mengakibatkan kerugian dari toko/supermarket tersebut.  

Selain itu, di Osaka Jepang baru saja menguji coba sebuah mesin canggih yang berupa 

mesin pemindai barcode produk otomatis hingga kasir yang mampu mengemas barang sendiri . 

Untuk perwujudan yang lebih nyata dari mesin yang telah ada sebelumnya, maka kami 

mencoba merancang dan membuat sendiri smart cash register yang bukan sekedar simulasi 

belaka. Cara kerja dan aplikasinya tetap sama seperti yang telah ada sebelumnya, perbedaannya 

hanya pada bentuk dan ukuran serta tidak memakai pengemas barang otomatis namun pada struck 

pembayarannya akan dikirim otomatis pada smartphone customer sehingga tidak perlu memakai 

printer untuk mencetak struck. Untuk sistem pengamanannya alat ini menggunakan sebuah portal 

yang bekerja apabila transaksi telah berhasil dilaksanakan. Sistem pengamanan portal tersebut 

dapat diterapkan di toko/supermarket untuk menghindari terjadinya pencurian.  

Dalam hal pengembangan inilah penulis berinovasi merencanakan suatu penerapan sistem 

untuk membuat dan merancang sistem Smart Cash Register ini. Alat ini berupa mesin kasir yang 

dirancang otomatis dengan menggunakan conveyer sebagai tempat jalannya produk/barang dan 

produk belanjaan ini akan bergerak dan menuju ke bagian penghitungan belanja, dimana pada 

bagian ini menggunakan sistem pembaca barcode QR yang sudah di cantumkan di produk 

belanjaan tersebut.  Dan setelah produk belanjaan ini di scan secara otomatis maka muncul harga 
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di layar LCD display yang akan menampilkan informasi harga  produk tersebut dan begitu juga 

produk kedua, ketiga dan seterusnya selanjutnya akan menampilkan harga yang akan di jumlahkan 

secara otomatis. Kemudian bukti struck belanja akan dikirim ke Android customer melalui Modul 

Bluetooth yang dirancang pada sistem ini. Alat ini diharapkan dapat memudahkan manusia dalam 

melakukan transaksi pembayaran di toko/supermarket nantinya. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, rumusan masalah di dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

 

1. Bagaimana merancang Sistem Smart Smart Cash Register Berbasis Arduino Mega 

2560 Dengan Metode E-Money? 

2. Bagaimana mengidentifikasi barang/produk pada conveyer menggunakan Barcode 

Scanner? 

3. Bagaimana bahasa pemrograman  untuk membaca barang/produk yang sudah 

dilengkapi dengan barcode scanner? 

4. Bagaimana melakukan transaksi pembayaran secara otomatis? 

1.4 Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian pasti memiliki tujuan yang ingin dicapai, begitu juga dengan penelitian ini. 

Berdasarkan dari rumusan masalah yang ada, maka dapat di ketahui tujuan penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Merancang dan membuat alat Smart Cash Register berbasis Arduino MEGA 2560 dengan 

Metode E-Money. 

2. Mengetahui dan memahami Arduino secara umum dan sensor-sensor yang digunakan pada 

alat ini. 

3. Membuat sistem antarmuka sensor proximity dengan komunikasi serial dan diakses 

melalui bahasa pemrograman Arduino Mega 2560. 

METODE PENELITIAN 

Adapun alur penelitian ini akan digambarkan melalui bagan dibawah ini : 
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Gambar Alur Penelitian 

Perencanaan dan Perancangan Sistem 

Didalam pembuatan suatu rancangan terlebih dahulu kita harus membuat sebuah perencanaan agar 

kita mengetahui bagaimana konsep-konsep alat tersebut, apakah mampu beroperasi dengan baik 

atau tidak. Di tahap awal inilah terlebih dahulu kita harus merencanakan pembuatan design sistem 

dan komponen-komponen sistem yang akan digunakan untuk mendukung proses pengerjaan alat 

tersebut. Sebagai perancang kita juga harus lebih teliti dan cermat dalam memikirkan planning 

kedepannya agar alat yang akan dirancang bisa terbentuk sesuai dengan yang ingin diinginkan. 

 

Pembuatan Sistem 

Pembuatan sistem terdiri dari pembuatan software (Pemrograman) dan Hardware. 

Tahap ini merupakan tahap dimana kita harus membuat sebuah pemrograman pada alat yang akan 

memperintahkan alat tersebut dapat bekerja secara otomatis. Didalam tahap ini, menggunakan 
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sebuah mikrokontroller yaitu Arduino Mega 2560 sebagai masternya untuk bisa memperintahkan 

komponen komponen lainnya dapat bekerja. 

Sedangkan Hardware adalah sebuah perangkat keras yang akan dirancang berupa mechanic dari 

alat ini. 

 

Pengujian Sistem 

Selanjutnya alat yang sudah di rancang sesuai dengan model yang telah ditentukan maka proses 

selanjutnya adalah melakukan suatu proses pengujian keakuratan alat dengan pengambilan data 

pada alat, apakah dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang kita inginkan. 

Kemudian pada tahap akhir ini merupakan suatu proses pengoperasian suatu alat yang telah kita 

buat dan dapat diterapkan (Implementasi) serta dikembangkan kembali jika ada penambahan. 

Tidak hanya itu, di tahap ini juga dilakukan system pemeliharaan dimana ketika alat tersebut sudah 

dinyatakan berhasil maka tugas pemeliharaan adalah menjaga dan memperhatikan alat tersebut 

supaya tidak terjadi kerusakan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian dan pengukuran dilakukan untuk membuktikan apakah sistem yang telah dibuat 

telah bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.  

Peralatan-peralatan yang digunakan yaitu : 

a. Arduino MEGA 2560 berfungsi sebagai pusat proses dari sistem. 

b. Sensor Proximity berfungsi sebagai pendeteksi barang/produk yang melintas diatas 

conveyer. 

c. Modul Scanner GM-65 berfungsi untuk membaca harga dari suatu barang/produk. 

d. LCD berfungsi untuk menampilkan informasi harga berupa nilai yang terbaca oleh 

setiap sensor. 

e. Modul RFID RC-522 berfungsi untuk mendeteksi kartu E-Money sebagai alat 

transaksi pembayaran. 

f. Modul Bluetooth HC-05 berfungsi untuk mengirim data struk belanja melalui 

smartphone/android customer. 

Dalam pengujian dilakukan pengukuran-pengukuran yang nantinya akan digunakan untuk 

menganalisa hardware dan software pendukungnya. Pengujian yang dilakukan terhadap perangkat 
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keras meliputi beberapa blok rangkaian perangkat keras yang telah dirancang dan juga pengujian 

terhadap gabungan dari beberapa  blok rangkaian. 

Bagian-bagian yang akan diuji adalah Power Supply, Sensor Proximity, Motor Servo, Modul 

Scanner GM-65, LCD, Modul RFID RC-522 dan Modul Bluetooth. 

Tabel 1.  

Pengujian Perangkat Secara Keseluruhan 

MODUL Hasil Valid Hasil Uji Akurasi% 

Power Supply 12 Volt 11,9 Volt 0,83 

Sensor Proximity 5 Volt 4,75 Volt 5 

Scanner GM-65 5 Volt 4,85 Volt 3 

Motor Servo 5 Volt 4,95 Volt 1 

LCD 5 Volt 4,9 Volt 2 

RFID RC522 3 Volt 2,97 Volt 1 

Bluetooth HC-05 5 Volt 4,25 Volt 15 

 

Analisis data dilakukan dengan menghitung tingkat akurasi sistem dengan menggunakan rumus : 

                % Akurasi =  
𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑−𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑈𝑗𝑖

𝐻𝑎𝑠𝑖𝑙 𝑉𝑎𝑙𝑖𝑑
 x 100 % 

 

Gambar 1. Rancangan Keseluruhan Sistem  
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SIMPULAN  

Setelah melakukan prancangan, pengujian dan pembahasan sistem kerja yang dilakukan, 

maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Conveyor akan aktif secara otomatis apabila ada produk/barang yang terdeteksi oleh sensor 

proximity pertama dan akan non-aktif secara otomatis apabila produk/barang terdeteksi 

oleh sensor proximity kedua. 

2. Kode barcode pada produk/barang akan terbaca secara otomatis apabila produk/barang 

dapat terdeteksi oleh sensor proximity kedua sehingga conveyor berhenti dan dapat 

menghitung total belanja melalui modul scanner GM-65. 

3. Transaksi pembayaran hanya dapat dilakukan apabila saldo pada kartu E-Money 

mencukupi untuk membayar seluruh total harga belanja. 

4. Transaksi pembayaran dinyatakan berhasil apabila portal pengaman terbuka. 

. 

Dari perancangan  sistem yang telah direalisasikan, diharapkan menjadi dasar perancangan  

lebih lanjut mengingat banyaknya keterbatasan yang dihadapi. 

Ada beberapa saran yang dapat dilakukan antara lain : 

1. Untuk meningkatkan kualitas sistem pada Smart Cash Register ini disarankan untuk 

menambahkan fitur pada kartu E-Money agar dapat melakukan pengisian ulang saldo 

dalam melakukan transaksi pembayaran. 

2. Untuk pengembangan lebih lanjut pada sistem Smart Cash Register ini dapat 

menambahkan software sebagai receiver (penerima) data berupa bukti struck harga belanja 

yang akan dikirim oleh  Modul Bluetooth HC-05. 

3. Untuk produk/barang yang tidak berbentuk kotak disarankan untuk menggunakan scanner 

dari berbagai arah sehingga dapat membaca kode barcode sesuai posisinya. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to determine the service of Puskemas (type of care) in Medan. This type of research is 

descriptive qualitative with data collection techniques carried out by observation that is direct observation to the study site, 

conducting interviews and documentation with a total of 65 respondents. The indicator of responsiveness is that there is still 

the largest underestimate value in services starting on time. Indicators of reliability still have a bad value, namely the 

procedure for puskesmas services is not complicated. The indicator of collateral is still not good value, the biggest is that 

the patient feels safe and comfortable when doing treatment at the puskesmas. The empathy indicator is still not good value, 

the biggest is in providing services to all patients without being discriminating about BPJS classes. Overall in the Puskesmas 

services there are indicators of reliability on the question of service, examination and treatment quickly and appropriately 

have the highest unfavorable value of 36.9%, then followed by a less good value by the indicator of service provision to all 

patients without being picky BPJS class of 35 , 4% and indicators of physical evidence on the question of toilet hygiene 

have a poor value of 35.4%. 

 

Keywords: Responsiveness, Reliability, Assurance, Empathy, Tangible, Service 

 

 

Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelayanan Puskemas (type perawatan) di Kota Medan. Tipe 

penelitian ini deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi yakni 

pengamatan langsung ke lokasi penelitian, melakukan wawancara dan dokumentasi dengan jumlah 

responden sebanyak 65 orang. Indikator ketanggapan masih terdapat nilai kurang baik yang terbesar 

terdapat pada pelayanan dimulai tepat waktu. Indikator kehandalan masih terdapat nilai tidak baik yaitu 

prosedur pelayanan puskesmas tidak berbelit-belit. Indikator jaminan masih terdapat nilai kurang baik yaitu 

terbesar terdapat pada pasien merasa aman dan nyaman saat melakukan pengobatan dipuskesmas . 

Indikator empati masih terdapat nilai kurang baik yaitu terbesar terdapat pada pemberian pelayanan kepada 

semua pasien tanpa pilih-pilih kelas BPJS. Secara keseluruhan pada pelayanan Puskesmas terdapat 

indikator kehandalan pada pertanyaan pelayanan, pemeriksaan dan pengobatan cepat dan tepat memiliki 

nilai kurang baik tertinggi sebesar 36,9%, lalu kemudian diikuti nilai kurang baik oleh indikator pemberiaan 

pelayanan kepada semua pasien tanpa pilih-pilih kelas BPJS sebesar 35,4% dan indikator bukti fisik pada 

pertanyaan kebersihan toilet memiliki nilai kurang baik sebesar 35,4%. 

 

Kata Kunci: Responsiveness, Reliability, Assurance, Empathy, Tangible, Pelayanan 
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Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuajan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelayanan Puskemas (type 

perawatan) di Kota Medan? 

 

Tinjauan Pustaka 

Pelayanan Publik 

Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai pandangan berfikir yang sama dan 

harapan yang sama, maksudnya setiap orang mempunyai pandangan yang sama terhadap suatu 

hal yang bersifat umum. Sementara istilah publik berasal dari bahasa inggris publik yang berarti 

umum, masyarakat, negara. Menurut Litjan Poltak Sinambella, dkk (2011) “kata publik 

sebenarnya sudah diterima menjadi bahasa Indonesia baku menjadi publik yang berarti umum, 

orang banyak, ramai”.  

Pelayanan publik meliputi semua bentuk pelayanan yang terkait dengan kepentingan 

publik yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan public.Dalam tinjauan manajemen 

pelayanan publik, ciri struktur birokrasi yang terdesentralisir memiliki beberapa tujuan dan 

manfaat antara lain:  

1. Mengurangi (bahkan menghilangkan) kesenjangan peran antara organisasi pusat dengan 

organisasi-organisasi pelaksana yang ada di lapangan.  

2. Melakukan efisiensi dan penghematan alokasi penggunaan keuangan.  

3. Mengurangi jumlah staf/aparat yang berlebihan terutama pada level atas dan level menengah 

(prinsip rasionalisasi)  

Sedangkan Parasuraman, Zeithaml, dan Berry dalam Bustami (2011) menganalisis 

dimensi kualitas jasa berdasarkan lima aspek komponen mutu. Kelima dimensi mutu menurut 

Parasuraman dkk. meliputi:  

a.  Ketanggapan (Responsiveness)  

Dimensi ini dimasukkan ke dalam kemampuan petugas kesehatan menolong pelanggan dan 

melayani sesuai prosedur dan bisa memenuhi harapan pelanggan. Dimensi ini merupakan 

penilaian mutu pelayanan yang paling dinamis. Harapan pelanggan terhadap kecepatan 

pelayanan cenderung meningkat dari waktu ke waktu sejalan dengan kemajuan teknologi dan 

informasi kesehatan yang dimiliki oleh pelanggan.  

b.  Kehandalan (Reliability)  
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Kemampuan untuk memberikan pelayanan kesehatan dengan tepat waktu dan akurat sesuai 

dengan yang ditawarkan (seperti dalam brosur). Dari kelima dimensi kualitas jasa, reliability 

dinilai paling penting oleh para pelanggan. 

c.  Jaminan (Assurance)  

Kriteria ini berhubungan dengan pengetahuan, kesopanan dan sifat petugas yang dapat 

dipercaya oleh pelanggan. Pemenuhan terhadap kriteria pelayanan ini akan mengakibatkan 

pengguna jasa merasa terbebas dari resiko.  

d.  Empati (Empathy)  

Kriteria ini terkait dengan rasa kepedulian dan perhatian khusus staf kepada setiap pengguna 

jasa, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan kemudahan untuk dihubungi setiap saat 

jika para pengguna jasa ingin memperoleh bantuannya. Peranan SDM kesehatan sangat 

menentukan mutu pelayanan kesehatan karena mereka dapat langsung memenuhi kepuasan 

para pengguna jasa pelayanan kesehatan.  

e.  Bukti fisik (Tangible)  

Mutu jasa pelayanan kesehatan juga dapat dirasakan secara langsung oleh penggunainannya 

dengan menyediakan fasilitas fisik dan perlengkapan yang memadai. Para penyedia layanan 

kesehatan akan mampu bekerja secara optimal sesuai dengan keterampilannya masing-masing. 

 

Puskesmas 

Puskesmas adalah unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang bertanggung 

jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja (Depkes, 2004). Unit 

Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) adalah unit organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan 

Kabupaten/Kota yang melaksanakan tugas teknis operasional (Depkes, 2001). 

Sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional Puskesmas sebagai fasilitas pelayanan 

kesehatan tingkat pertama mempunyai tiga fungsi sebagai berikut 

(http://www.orgilib,litbang.depkes.go.id.) 

1) Pusat Penggerak Pembangunan Berwawasan Kesehatan 

2) Pusat Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga 

3) Pusat Pelayanan Tingkat Pertama 
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Sebagai pusat pelayanan tingkat pertama di wilayah kerjanya Puskesmas merupakan 

sarana kesehatan pemerintah yang wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara 

bermutu, terjangkau, adil dan merata. Upaya pelayanan yang diselenggarakan meliputi: 

a)  Pelayanan kesehatan masyarakat yang lebih mengutamakan pelayanan promotif dan 

preventif, dengan pendekatan kelompok masyarakat serta sebagian besar dielenggarakan 

bersama masyarakat melalui upaya pelayanan dalam dan luar gedung di wilayah kerja 

Puskesmas. 

b)  Pelayanan medik dasar yang lebih mengutamakan pelayanan kuratif dan rehabilitative 

dengan pendekatan individu dan keluarga pada umumnya melalui upaya rawat jalan dan 

rujukan. 

Terdapat dua jenis puskesmas menurut Departemen Kesehatan RI (2001) yaitu puskesmas 

perawatan dan puskesmas nonperawatan.  

a. Puskesmas Perawatan (Rawat Inap)  

Puskesmas rawat inap didefinisikan pula sebagai puskesmas yang dilengkpi ruangan 

tambahan dan fasilitas untuk menyelamatkan pasien gawat darurat dan tindakan yang diberikan 

adalah tindakan operatif terbatas dan rawat inap sementara (Effendi, 2009). Rawat inap pasien 

dilakukan paling sedikit 24 jam perawatan.  

Puskesmas Perawatan adalah Puskesmas yang berdasarkan Surat Keputusan Bupati atau 

Walikota menjalankan fungsi perawatan dan untuk menjalankan fungsinya diberikan tambahan 

ruangan dan fasilitas rawat inap yang sekaligus merupakan pusat rujukan antara (Departemen 

Kesehatan RI, 2007).  

Puskesmas perawatan (rawat inap) berfungsi sebagai pusat rujukan pasien yang gawat 

darurat sebelum dibawa ke rumah sakit. Tindakan operatif terbatas seperti kecelakaan lalu lintas, 

persalinan dengan penyulit dan penyakit lain yang bersifat gawat darurat. Puskesmas perawatan 

sebagai puskesmas rawat inap tingkat pertama memberikan pelayanan kesehatan yang meliputi 

observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik dengan tinggal di ruang rawat inap puskesmas 

(Kepmenkes nomor 28/MENKES/SK/IX/2008).  

b. Puskesmas Non Perawatan  

Jenis Puskesmas non perawatan hanya melakukan pelayanan kesehatan rawat jalan 

(Direktorat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Institut Teknologi Telkom, 2012). Permenkes 

No.029 tahun 2010 menyebutkan kegiatan di pelayanan kesehatan rawat jalan yakni observasi, 

diagnosis, pengobatan, dan atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa dirawat inap. 
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Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan Puskemas jenis Perawatan di Kota Medan. Berikut Daftar 

Puskemas berdasarkan jenisnya :  

Tabel 1. 

Rekapitulasi Puskesmas Kabupaten Kota Medan Tahun 2018 

No. Puskesmas Alamat Jenis Puskesmas 

1 TUNTUNGAN Jl. Bunga Melati, Kec. Medan Tuntungan Perawatan 

2 KEDAI DURIAN 

Jl. Brigjen Zein Hamid Km 8,2 Gg.Sari, 

Kec. Medan Johor Perawatan 

3 BROMO Jl. Rotary, Kec. Medan Denai Perawatan 

4 

MEDAN AREA 

SELATAN Jl. Medan Aera Selatan, Kec. Medan Area Perawatan 

5 TELADAN Jl. SM Raja, Kec. Medan Kota Perawatan 

6 PADANG BULAN Jl. Jamin Ginting, Kec. Medan Baru Perawatan 

7 HELVETIA Jl. Kemuning, Kec. Medan Helvetia Perawatan 

8 GLUGUR DARAT Jl. Pendidikan 8, Kec. Medan Timur Perawatan 

9 SERING Jl.Sering 20, Kec. Medan Tembung Perawatan 

10 MEDAN DELI 

Jl. KL Yos Sudarso Km 11,1, Kec. Medan 

Deli Perawatan 

11 PEKAN LABUHAN 

Jl. KL Yos Sudarso Km 18,5, Kec. Medan 

Labuhan Perawatan 

12 DESA TERJUN 

Jl. Kapt. Rahmabuddin, Kec. Medan 

Marelan Perawatan 

13 BELAWAN Jl. Kampar 17, Kec. Medan Kota Belawan Perawatan 

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Medan, 2018 

 

  Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data primer, yakni data yang diperoleh secara langsung dari responden yang terpilih di lokasi 

penelitian. Data primer diperoleh dengan cara memberikan daftar pertanyaan (questionaire) 

dan melakukan wawancara (interview) 

b.  Data sekunder, yakni data yang diperoleh melalui studi dokumentasi, baik dari buku, jurnal-

jurnal penelitian, majalah, dan situs internet untuk mendukung penelitian ini. 
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 Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai instrument utama dalam penelitian, dimana 

informan sebagai kunci dan informan sebagai instrument pendukung. Informan-informan yang 

menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah responden yang ada di Puskemas jenis Perawatan 

di Kota Medan. Dengan demikian jumlah responden sebanyak 5 orang x 13 Puskemas type 

Perawatan = 65 orang responden. 

 

Hasil Dan Pembahasan Penelitian 

Indikator variabel pelayanan puskesmas adalah ketanggapan (X1); kehandalan (X2); 

jaminan (X3); empati (X4); dan bukti fisik (X5). Variasi jawaban responden untuk indikator 

ketanggapan dapat dilihat pada Tabel 2. sebagai berikut: 

Tabel 2. 

Frekuensi Jawaban Indikator Ketanggapan 

Kategori Bobot X1.1 X1.2 X1.3 

F % F % F % 

Sangat Baik 5 5 7,7 3 4,6 6 9,2 

Baik 4 41 63,1 50 76,9 45 69,2 

Kurang Baik 3 19 29,2 12 18,5 14 21,5 

Tidak Baik 2 - - - - - - 

Sangat Tidak Baik 1 - - - - - - 

Jumlah  65 100 65 100 65 100 

Sumber : Tabulasi Data Kusioner, 2019 

Keterangan : 

X1.1 : Pelayanan dimulai tepat waktu 

X1.2 : Kesigapan dokter dan petugas dalam menangani keluhan pasien 

X1.3 : Kemudahan pelayanan administrasi 

 Tabel 2. diperoleh hasil tanggapan responden indikator ketanggapan (X1) tentang 

pelayanan dimulai tepat waktu (X1.1), pernyatakan tertinggi adalah baik sebesar 63,1%, 

menyatakan kurang baik sebesar 29,2% dan menyatakan sangat baik hanya sebesar 7,7%. 

Tabel 2. diperoleh hasil tanggapan responden indikator ketanggapan (X1) tentang 

kesigapan dokter dan petugas dalam menangani keluhan pasien (X1.2), pernyatakan tertinggi 

adalah baik sebesar 76,9%, menyatakan kurang baik sebesar 18,5% dan menyatakan sangat baik 

hanya sebesar 4,6%. 
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Tabel 2. diperoleh hasil tanggapan responden indikator ketanggapan  (X1) tentang 

kemudahan pelayanan masyarakat (X1.3), pernyatakan tertinggi adalah baik sebesar 69,2%, 

menyatakan kurang baik sebesar 21,5% dan menyatakan sangat baik hanya sebesar 9,2%. 

Variasi jawaban responden untuk indikator kehandalan dapat dilihat pada Tabel 3. sebagai 

berikut: 

Tabel 3. 

Frekuensi Jawaban Indikator Kehandalan 

Kategori Bobot X2.1 X2.2 X2.3 

f % F % F % 

Sangat Baik 5 2 3,1 2 3,1 7 10,8 

Baik 4 49 75,4 36 55,4 36 55,4 

Kurang Baik 3 10 15,4 24 36,9 22 33,8 

Tidak Baik 2 4 6,2 3 4,6 - - 

Sangat Tidak Baik 1 - - - - - - 

Jumlah  65 100 65 100 65 100 

Sumber : Tabulasi Data Kusioner, 2019 

Keterangan : 

X2.1 : Prosedur pelayanan puskesmas tidak berbelit-belit 

X2.2 : Pelayanan, pemeriksaan dan pengobatan cepat dan tepat 

X2.3 : Konsultasi dengan dokter jelas dan dimengerti 

 Tabel 3. diperoleh hasil tanggapan responden indikator kehandalan (X2) tentang prosedur 

pelayanan Puskesmas dan pengobatan cepat dan tepat (X2.1), pernyatakan tertinggi adalah baik 

sebesar 75,4%, menyatakan kurang baik sebesar 15,4% dan menyatakan sangat baik hanya sebesar 

3,1%, 

Tabel 3. diperoleh hasil tanggapan responden indikator kehandalan (X2) tentang 

pelayanan, pemeriksaan dan pengobatan cepat dan tepat (X2.2), pernyatakan tertinggi adalah baik 

sebesar 55,4%, menyatakan kurang baik sebesar 36,9% dan menyatakan sangat baik hanya sebesar 

3,1%, 

 Tabel 3. diperoleh hasil tanggapan responden indikator kehandalan (X2) tentang konsultasi 

dengan dokter jelas dan dimengerti (X2.3), pernyatakan tertinggi adalah baik sebesar 55,4%, 

menyatakan kurang baik sebesar 33,8% dan menyatakan sangat baik hanya sebesar 10,8%, 
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Variasi jawaban responden untuk indikator jaminan dapat dilihat pada Tabel 4. sebagai 

berikut: 

Tabel 4. 

Frekuensi Jawaban Indikator Jaminan 

Kategori Bobot X3.1 X3.2 X3.3 

f % F % F % 

Sangat Baik 5 4 6,2 11 16,9 10 15,4 

Baik 4 43 66,2 47 72,3 51 78,5 

Kurang Baik 3 18 27,7 7 10,8 4 6,2 

Tidak Baik 2       

Sangat Tidak Baik 1 - - - - - - 

Jumlah  65 100 65 100 65 100 

Sumber : Tabulasi Data Kusioner, 2019 

Keterangan : 

X3.1 :  Pasien merasa aman dan nyaman saat melakukan pengobatan di puskesmas 

X3.2 :  Kewajaran biaya obat 

X3.3 :  Percaya dokter dan petugas bersangkutangan dapat menangani keluhan pasien dengan 

tepat 

  

Tabel 4. diperoleh hasil tanggapan responden indikator jaminan (X3) tentang pasien merasa aman 

dan nyaman saat melakukan pengobatan di Puskesmas (X3.1), pernyatakan tertinggi adalah baik 

sebesar 66,2% dan menyatakan kurang baik sebesar 27,7% dan menyatakan sangat baik hanya 

sebesar 6,2%. 

Tabel 4. diperoleh hasil tanggapan responden indikator jaminan (X3) tentang kewajaran 

biaya obat (X3.2), pernyatakan tertinggi adalah baik sebesar 72,3% dan menyatakan sangat baik 

sebesar 16,9% dan menyatakan kurang baik hanya sebesar 10,8%. 

Tabel 4. diperoleh hasil tanggapan (X3) responden indikator jaminan tentang percaya 

dokter dan petugas bersangkutan dapat menangani keluhan pasien degnan tepat (X3.3), 

pernyatakan tertinggi adalah baik sebesar 78,35 dan menyatakan sangat baik sebesar 15,4% dan 

menyatakan kurang baik hanya sebesar 6,2%. 

 Variasi jawaban responden untuk indikator empati dapat dilihat pada Tabel 5. sebagai 

berikut: 
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Tabel 5. 

Frekuensi Jawaban Indikator Empati 

Kategori Bobot X4.1 X4.2 X4.3 

f % F % F % 

Sangat Baik 5 6 9,2 6 9,2 3  4,6 

Baik 4 40 61,5 36 55,4 42  64,6  

Kurang Baik 3 19 29,2 23 35,4 20 30,8 

Tidak Baik 2 - - - - - - 

Sangat Tidak Baik 1 - - - - - - 

Jumlah  65 100 65 100 65 100 

Sumber : Tabulasi Data Kusioner, 2019 

Keterangan : 

X4.1 : Kesediaan petugas untuk mendengarkan keluhan 

X4.2 : Pemberiaan pelayanan kepada semua pasien tanpa pilih-pilih kelas BPJS 

X4.3 : Kemampuan dan kemauan petugas dalam berkomunikasi 

 Tabel 5. diperoleh hasil tanggapan responden indikator empati (X4) tentang kesediaan 

petugas untuk mendengarkan keluhan (X4.1), pernyatakan tertinggi terdapat pada pernyataan baik 

sebesar 61,5%, menyatakan kurang baik adalah 29,2% dan menyatakan sangat baik hanya sebesar 

9,2%. 

Tabel 5. diperoleh hasil tanggapan responden indikator empati (X4) tentang pemberian 

pelayanan kepada semua pasien tanpa pilih-pilih kelas BPJS (X4.2), pernyatakan tertinggi terdapat 

pada pernyataan baik sebesar 55,4%, menyatakan kurang baik adalah 35,4% dan menyatakan 

sangat baik hanya sebesar 9,2%. 

Tabel 5. diperoleh hasil tanggapan responden indikator empati (X4) tentang kemampuan 

dan kemauan dalam berkomunikasi (X4.3), pernyatakan tertinggi terdapat pada pernyataan baik 

sebesar 64,6%, menyatakan kurang baik adalah 30,8% dan menyatakan sangat baik hanya sebesar 

4,6%. 

Variasi jawaban responden untuk bukti fisik dapat dilihat pada Tabel 6. sebagai berikut: 
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Tabel 6. 

Frekuensi Jawaban Indikator Bukti Fisik 

Kategori Bobot X5.1 X5.2 X5.3 X5.4 

F % F % F % F % 

Sangat Baik 5 9 13,8 8  12,3 2 3,1 1  1,5 

Baik 4 37 56,9 39 60,0 40 61,5 57 87,7 

Kurang Baik 3 19 29,2 18 27,7 23 35,4 7 10,8 

Tidak Baik 2         

Sangat Tidak Baik 1 - - - - - - - - 

Jumlah  65 100 65 100 65 100 65 100 

Sumber : Tabulasi Data Kusioner, 2019 

X5.1 : Penampilan fisik gedung 

X5.2 : Kebersihan, kerapihan dan kenyamanan ruangan 

X5.3 : Kebersihan toilet 

X5.4 : Penampilan petugas 

Tabel 6. diperoleh hasil tanggapan responden indikator bukti fisik (X5) tentang penampilan 

fisik gedung (X5.1), pernyatakan tertinggi terdapat pada pernyataan baik sebesar 56,9%, 

menyatakan kurang baik adalah 29,2% dan menyatakan sangat baik hanya sebesar 13,8%. 

Tabel 6. diperoleh hasil tanggapan responden indikator bukti fisik (X5) tentang kebersihan, 

kerapihan dan kenyamanan ruangan (X5.2), pernyatakan tertinggi terdapat pada pernyataan baik 

sebesar 60,0%, menyatakan kurang baik adalah 27,7% dan menyatakan sangat baik hanya sebesar 

12,3%. 

Tabel 6. diperoleh hasil tanggapan responden indikator bukti fisik (X5) tentang kebersihan 

toilet (X5.3), pernyatakan tertinggi terdapat pada pernyataan baik sebesar 61,5%, menyatakan 

kurang baik adalah 35,4% dan menyatakan sangat baik hanya sebesar 3,1%. 

 Tabel 6. diperoleh hasil tanggapan responden indikator bukti fisik (X5) tentang penampilan 

petugas (X5.4), pernyatakan tertinggi terdapat pada pernyataan baik sebesar 87,7%, menyatakan 

kurang baik adalah 10,8% dan menyatakan sangat baik hanya sebesar 1,5%. 
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Interpretasi Hasil  

Indikator ketanggapan masih terdapat nilai kurang baik yang terbesar terdapat pada 

pelayanan dimulai tepat waktu sebesar 29,2%, lalu diikuti kemudahan administrasi sebesar 21,5% 

dan yang terendah nilai kurang baik terdapat pada kesigapan dokter dan petugas dalam menangani 

keluhan pasien sebesar 18,5%. Menurut responden masih terdapatnya nilai kurang baik pada 

indikator ketanggapan dikarenakan sering terlambatnya loket pendaftaran buka, pasien merasa 

petugas kurang responsif terhadap keluhan pasien pada dokter maupun petugas medis puskesmas.  

Indikator kehandalan masih terdapat nilai tidak baik yaitu prosedur pelayanan puskesmas 

tidak berbelit-belit sebesar 6,2% dan pelayanan, pemeriksaan dan pengobatan cepat dan tepat 

sebesar 4,6%. Sedangkan untuk nilai kurang baik yaitu terbesar terdapat pada pelayanan, 

pemeriksan dan pengobatan cepat dan tepat sebesar 36,9%, lalu diikuti konsultasi dengan dokter 

jelas dan dimengerti sebesar 33,8% dan yang terendah nilai kurang baik terdapat pada prosedur 

pelayanan tidak terbelit-belit sebesar 15,4%. Menurut responden masih terdapatnya nilai tidak 

baik dan kurang baik pada indikator kehandalan karena prosedur pelayanan yang kurang 

penjelasnnya pada pasien dan penjelasan dokter yang kurang dimegerti oleh pasien.  

Indikator jaminan masih terdapat nilai kurang baik yaitu terbesar terdapat pada pasien 

merasa aman dan nyaman saat melakukan pengobatan dipuskesmas sebesar 27,7%, lalu diikuti 

kewajaran biaya obat sebesar 10,8% dan yang terendah nilai kurang baik terdapat pada percaya 

dokter dan petugas berangkutan dapat menangani keluhan pasien dengan tepat sebesar 6,2%. 

Menurut responden masih terdapatnya nilai kurang baik pada indikator jaminan dikarenakan 

petugas obat yang kurang ramah menghadpi pasien sehingga pasien merasa segan untuk 

melanjutkan bertanya tentang guna obat-obatan pasien tersebut. 

Indikator empati masih terdapat nilai kurang baik yaitu terbesar terdapat pada pemberian 

pelayanan kepada semua pasien tanpa pilih-pilih kelas BPJS sebesar 35,4%, lalu diikuti 

kemampuan dan kemauan petugas dalam berkomunikasi sebesar 30,8% dan yang terendah nilai 

kurang baik terdapat pada kesedian petugas untuk mendengarkan keluhan sebesar 29,2%. Menurut 

responden masih terdapatnya nilai kurang baik pada empati dikarenakan petugas medis yang 

masih pilih bulu dalam menangi pasien dan pada umumnya petugas medis kurang ramah terhadap 

pasien BPJS. 

Indikator bukti fisik masih terdapat nilai kurang baik yaitu terbesar terdapat pada 

kebersihan toilet sebesar 35,4%, lalu diikuti penampilan fisik gedung sebesar 29,2%, kebersihan, 

kerapihan dan kenyamanan ruangan sebesar 27,2 dan yang terendah nilai kurang baik terdapat 

pada penampilan petugas sebesar 10,8%. Menurut responden masih terdapatnya nilai kurang baik 
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pada bukti fisik dikarenakan sebagian kecil gedung puskesmas yang bagus tidak diikuti dengan 

pemeliharaan gedung yang baik. 

Secara keseluruhan pada pelayanan Puskesmas terdapat indikator kehandalan pada 

pertanyaan pelayanan, pemeriksaan dan pengobatan cepat dan tepat memiliki nilai kurang baik 

tertinggi sebesar 36,9%, lalu kemudian diikuti nilai kurang baik oleh indikator pemberiaan 

pelayanan kepada semua pasien tanpa pilih-pilih kelas BPJS sebesar 35,4% dan indikator bukti 

fisik pada pertanyaan kebersihan toilet memiliki nilai kurang baik sebesar 35,4%. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan 

1. Indikator ketanggapan masih terdapat nilai kurang baik yang terbesar terdapat pada pelayanan 

dimulai tepat waktu. 

2. Indikator kehandalan masih terdapat nilai tidak baik yaitu prosedur pelayanan puskesmas 

tidak berbelit-belit  

3. Indikator jaminan masih terdapat nilai kurang baik yaitu terbesar terdapat pada pasien merasa 

aman dan nyaman saat melakukan pengobatan dipuskesmas 

4. .Indikator empati masih terdapat nilai kurang baik yaitu terbesar terdapat pada pemberian 

pelayanan kepada semua pasien tanpa pilih-pilih kelas BPJS. 

5. Secara keseluruhan pada pelayanan Puskesmas terdapat indikator kehandalan pada 

pertanyaan pelayanan, pemeriksaan dan pengobatan cepat dan tepat memiliki nilai kurang 

baik tertinggi sebesar 36,9%, lalu kemudian diikuti nilai kurang baik oleh indikator 

pemberiaan pelayanan kepada semua pasien tanpa pilih-pilih kelas BPJS sebesar 35,4% dan 

indikator bukti fisik pada pertanyaan kebersihan toilet memiliki nilai kurang baik sebesar 

35,4%. 

 

Saran 

1. Diperlukan pengawasan dan sanksi terhadap petugas pada pelayanan dimulai tepat waktu. 

2. Diperlukan suatu kebijakan dari pemerintah setempat prosedur pelayanan puskesmas tidak 

berbelit-belit  

3. Diperlukan pelatihan-pelatihan dan pendidikan untuk meniningkatkan pelayanan agar pasien 

merasa aman dan nyaman saat melakukan pengobatan dipuskesmas 

4. Kebijakan-kebijakan BPJS Kesehatan maupun Puskemas dapat memberikan pelayanan 

pelayanan kepada semua pasien tanpa pilih-pilih kelas BPJS. 
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Abstract 

 

Indonesia is a country that is prone to natural disasters, so this causes frequent communication networks to 

be cut off and sometimes even totally dead due to damage to communication devices. This study aims to 

provide a solution in the provision of communication networks in areas after natural disasters, namely by 

creating a mini prototype Base Transceiver Station (BTS) based on CP3 Toto Link. With this mini 

prototype Base Transceiver Station (BTS) based on Toto Link CP300, we can build our own network with 

the Toto Link CP300 device as a remote antenna which becomes a hotspot for users in an area after natural 

disasters. The study used a 20WP solar panel as a power supply, with a maximum signal range of 500 

meters with an access point system. Network testing of the BTS is carried out using the Talkie application 

that can be installed from the Play Store. The creation of a mini BTS prototype based on the Toto Link 

CP300 is expected to provide convenience to the community in communicating especially in areas after 

natural disasters. In the design of a mini BTS based on Toto Link, testing of the signal quality, signal 

strength, and distance that can be reached from the router to the user when communicating. 

 

Keywords: Base Transceiver Station, toto link CP300 and Solar Panel 

 

Abstrak 

 

Indonesia adalah negara yang rawan akan bencana alam, sehingga hal ini menyebabkan seringnya jaringan 

komunikasi terputus bahkan terkadang mati total dikarenakan rusaknya perangkat komunikasi. Penelitian 

ini bertujuan untuk memberikan solusi dalam penyediaan jaringan komunikasi pada daerah pasca bencana 

alam, yaitu dengan membuat sebuah Purwarupa Base Transceiver Station (BTS) mini berbasis Toto Link 

CP300. Dengan adanya Purwarupa Base Transceiver Station(BTS) mini berbasis Toto Link CP300 ini, kita 

bisa membangun jaringan sendiri dengan perangkat Toto Link CP300 sebagai antena jarak jauh yang 

menjadi hotspot pengguna di suatu daerah pasca terjadinya bencana alam. Penelitian menggunakan panel 

surya 20WP sebagai catu daya, dengan jarak jangkauan sinyal maksimal sejauh 500meter dengan sistem 

access point. Pengujian jaringan dari BTS ini dilakukan dengan menggunakan aplikasi Talkie yang dapat 

di instal dari play store.Dengan adanya pembuatan purwarupa BTS mini berbasis Toto Link CP300 ini 

diharapkan dapat memberikan kemudahan pada masyarakat dalam berkomunikasi terutama pada daerah 

pasca bencana alam. Pada perancangan mini BTS berbasis Toto Link dilakukan pengujian terhadap kualitas 

sinyal, kekuatan sinyal, serta jarak yang mampu di jangkau dari router ke user pada saat melakukan 

komunikasi. 

 

Kata Kunci : Base Transceiver Station, Totolink CP300 dan Panel Surya 
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PENDAHULUAN 

Indonesia adalah negara yang rawan akan bencana alam, bencana alam adalah suatu kejadian 

alam yang tidak dapat di prediksi kapan dan dimana akan terjadi, serta dampak dari bencana alam 

yaitu dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, bahkan kematian sekalipun sangat mungkin 

terjadi. hal ini juga menyebabkan seringnya jaringan komunikasi terputus bahkan terkadang  mati 

total dikarenakan rusaknya perangkat komunikasi.  

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi dalam penyediaan jaringan komunikasi 

pada daerah pasca bencana alam,  yaitu dengan membuat sebuah Purwarupa Base Transceiver 

Station (BTS) mini berbasis Router Toto Link CP300. dengan adanya Purwarupa Base 

Transceiver Station (BTS) Mini Berbasis Toto Link CP300 ini, kita bisa membangun jaringan 

sendiri dengan perangkat Router Toto Link CP300 sebagai antena jarak jauh yang menjadi hotspot 

pengguna di suatu daerah pasca terjadinya bencana alam. Penelitian ini menggunakan panel surya 

20WP sebagai catu daya, dengan jarak jangkauan sinyal maksimal sejauh 500m dengan sistem 

access point. Dengan Adanya (Base Transceiver Station) BTS mini berbasis Router ini, 

diharapkan dapat memberikan kemudahan pada masyarakat dalam berkomunikasi, terkhususnya 

di daerah pasca bencana alam. 

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana 

merakit, menguji dan mengukur Purwarupa Base Transceiver Station (BTS) Mini Berbasis Toto 

Link CP300, Bagaimana jangkauan sinyal BTS mini, Bagaimana setting dan penggunaan aplikasi 

Talkie melalui smartphone user dan Bagaimana menghitung kebutuhan daya solar cell untuk BTS. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mengumpulkan data dengan mengobservasi 

secara langsung yang terjadi dilapangan terhadap perilaku yang terjadi selama berlangsungnya 

penelitian, mengumpulkan data dengan studi pustaka yang mencari sumber teori dan pengetahuan 

tentang penelitian dari buku-buku panduan ataupun dari berbagai jurnal sebagai upaya 

memperkaya dan memperkuat hasil kajian penelitian, dan mengumpulkan data dengan melakukan 

pengujian terhadap alat yang dilakukan di Area di luar laboratorium telekomunikasi politeknik 

negeri medan yang dilakukan dari gerbang 3 politeknik negeri medan menuju ke pintu 4 

Universitas Sumatera Utara. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah sistem selesai, tahap selanjutnya adalah pengujian. Pengujian dilakukan untuk 

mengetahui apakah sistem sudah berjalan sesuai dengan perencanaan atau belum. Pengujian 

peralatan dilakukan secara terpisah dan dalam sistem yang terintegarasi. Dari pengujian akan 

didapatkan data-data dan bukti-bukti bahwa sistem yang telah dibuat dapat bekerja dengan baik. 

Berdasarkan data-data dan bukti-bukti tersebut dapat diambil analisa. Proses kerja yang 

selanjutnya, dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari apa yang telah dibuat. Pengujian 

system dilakukan untuk mengetahui apakah alat yang dibuat dapat bekerja sesuai dengan 

spesifikasi perencanaan yang telah ditentukan. Sedangkan analisis system dilakukan untuk 

mengetahui apakah system sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Pengujian 

system terdiri dari pengujian Komponen Hardware yaitu, pengujian pada panel surya 20WP, 

pengujian pada solar charger controller 20A, pengujian pada baterai dan pengujian pada Inverter 

150Watt. Pada pengujian  dan pengukuran jarak jangkauan sinyal jaringan dari BTS  ini dilakukan 

dengan menggunakan dua Aplikasi yaitu Aplikasi Talkie dan Wi-Fi Router Master yang dapat di 

instal dari Play store. Alat-alat yang dibutuhkan dalam pengujian ini adalah beberapa buah 

handphone dengan aplikasi Talkie dan Wi-Fi Router Master terpasang didalamnya.  

Pengujian ini dilakukan dengan mengukur jarak (coverage area) seberapa jauh jaringan 

dari BTS solar cell masih dapat terhubung atau aktif di gunakan. Berikut pada tabel 4.1 adalah 

hasil dari pengujian yang dilakukan di luar laboratorium telekomunikasi politeknik negeri medan 

yang dilakukan dari gerbang 3 politeknik negeri medan menuju ke pintu 4 Universitas Sumatera 

Utara. 

Tabel 1. 

Pengujian pegukuran jarak cakupan jaringan pada saat proses  panggilan. 

No Jarak Kecepatan Up Link Down Link 

1 25m 65 Mbps 67 kbps 65 kbps 

2 50m 52 Mbps 71 kbps 68 kbps 

3 75m 39 Mbps 69 kbps 73 kbps 

4 100m 11 Mbps 62 kbs 62 kbps 

5 125m 11 Mbps 70 kbps 71 kbps 

6 150m 65 Mbps 62 kbps 59 kbps 
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7 175m 65 Mbps 68 kbps 61 kbps 

8 200m 65 Mbps 57 kbps 66 kbps 

9 225m 65 Mbps 57 kbps 70 kbps 

10 250 m 65 Mbps 66 kbps 61 kbps 

11 275 m 65 Mbps 66 kbps 63 kbps 

12 300 m 65 Mbps 67 kbps 67 kbps 

13 325 m 65 Mbps 67 kbps 62 kbps 

14 350 m 72 Mbps 57 kbps 59 kbps 

15 375 m 72 Mbps 66 kbps 59 kbps 

16 400 m 72 Mbps 64 kbps 65 kbps 

17 425 m 72 Mbps 63 kbps 64 kbps 

18 450 m 72 Mbps 68 kbps 67 kbps 

19 475 m 65 Mbps 68 kbps 68 kbps 

20 500 m 58 Mbps 62 kbps 63 kbps 

 

Tujuan dilakukan pengujian sistem ini ialah untuk mengukur daya yang mampu diterima 

oleh user sehingga dapat diketahui bagaimana kualitas panggilan dan jarak yang mampu dicapai 

oleh sinyal jaringan sistem. untuk hasil dari pengukuran yang telah dilakukan dapat dilihat pada 

tabel 4.2 di bawah ini. 

Tabel 4.2. 

Kualitas panggilan yang dihasilkan 

No Jarak/Meter Kualitas Panggilan Daya Terima Kondisi 

Jaringan 

1 25 m Terdengar dan Jernih - 18 dbm Aktif 

2 50 m  Terdengar dan Jernih - 19 dbm Aktif 

3 75 m Terdengar dan Jernih - 20 dbm Aktif 

4 100 m Terdengar dan Jernih - 22 dbm Aktif 
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5 125 m Terdengar dan Jernih - 23 dbm Aktif 

6 150 m Terdengar dan Jernih - 24 dbm Aktif 

7 175 m Terdengar dan Jernih - 25 dbm Aktif 

8 200 m Terdengar dan Jernih - 26 dbm Aktif 

9 225 m Terdengar dan Jernih - 27 dbm Aktif 

10 250 m Terdengar dan Jernih - 29 dbm Aktif 

11 275 m Terdengar dan Jernih - 31 dbm Aktif 

12 300 m Terdengar dan Jernih - 34 dbm Aktif 

13 325 m Terdengar dan Jernih - 38 dbm Aktif 

14 350 m Terdengar dan Jernih - 42 dbm Aktif 

15 375 m Terdengar dan Jernih - 44 dbm Aktif 

16 400 m Terdengar putus – putus - 46 dbm Aktif 

17 425 m Terdengar putus - putus  - 55 dbm Aktif 

18 450 m Terdengar putus –putus - 56 dbm Aktif 

19 475 m Terdengar tidak jelas - 59 dbm Aktif 

20 500 m Terdengar tidak jelas - 60 dbm Aktif 

 

 

SIMPULAN  

 Setelah dilakukan perancangan, pembuatan, pengujian dan analisis pada tugas akhir ini, 

maka simpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut : Berdasarkan hasil pengukuran 

diperoleh bahwa tegangan masukan pada solar cell adalah sebesar 12.2V,  Baterai sebesar 12.0V 

dan pada inverter sebesar  232V. Berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian dari baterai, maka  

dapat diambil kesimpulan bahwa lama penggunaan baterai tanpa panel surya dapat bertahan 

selama 4 jam. Berdasarkan hasil pengujian dengan metode sektoral menggunakan aplikasi talkie, 

diperoleh informasi kondisi sinyal jaringan pada BTS ini bagus digunakan  pada jarak kisaran 25-

375 meter. pengguna dapat berkomunikasi dengan baik pada cakupan jarak ini. pada jarak 400-

500 meter sinyal jaringan masih tetap aktif tetapi hasil dari komunikasi tidak terlalu bagus. Dari 

pengukuran jarak yang telah penulis lakukan, penulis membuat kesimpulan bahwa semakin jauh 
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User dari BTS, maka kualitas jaringan akan semakin rendah diperoleh, namun semakin dekat user 

dengan BTS solar cell ini maka sinyal jaringan yang diperoleh akan semakin bagus. Seperti pada 

jarak 100 meter dari BTS solar cell, kualitas panggilan terdengar jernih dengan daya terima – 22 

dbm. Namun semakin bertambahnya jarak seperti pada jarak 425 meter kualitas panggilan 

terdengar namun putus-putus dengan daya terima – 55 dbm.  

 Untuk mendapatkan kualitas yang lebih baik dari sistem dan alat yang dirancang, maka 

diharapkan untuk menggunakan komponen dengan kualitas yang jauh lebih besar dan baik juga. 

Seperti penggunaan pada panel surya sebaiknya menggunakan panel di atas 20WP, Supaya arus 

dan tegangan yang dihasilkan jauh lebih besar sehingga sistem dapat bekerja dalam waktu yang 

lebih lama. Pada saat pengujian sistem dan alat, diharapkan untuk melakukannya pada saat kondisi 

cuaca cerah agar alat dapat berkerja dengan baik pada saat pemakaian. Terutama sekalian untuk  

melakukan pengecasan pada baterai agar tetap memiliki daya cadangan. 
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Abstract 

 

This study aims to find out "Pengaruh Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT 

Bank SUMUT KCP Sei Sikambing". The number of sample taken was 18 employees. Data collection is 

used by questionnaire with a Likert Scale. The method used in this study is descriptive statistical analysis 

method, simple linear regression method; correlation coefficient; coefficient of determination, using the 
formula: Y = a + bX (Y = 27.82 + 0.23X) which is used to determine the effect of the independent variable 

(X) on the dependent variable (Y). The result of the study indicates that there is an influence of leadership 
on employees work motivation. Based on the linear regression equation obtained is positive and the result 

calculation of correlation coefficient (r) obtained 0.34 means that leadership has a low effect on employees 
motivation and based on the calculation of the coefficient of determination obtained that the influence of 
leadership on work motivation is 11.56%, while the 88.44% influenced by several other factors. 

 

Keywords: Leadership, Work Motivation, Employees 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui “Pengaruh Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja 

Karyawan pada PT Bank SUMUT KCP Sei Sikambing”. Populasi dan Sampel dalam penelitian ini 

berjumlah 18 karyawan. Pengumpulan data dilakukan dengan kuesioner dengan menggunakan Skala 

Likert. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode analisis statistik deskriptif, metode 

regresi linear sederhana; koefisien korelasi; koefisien determinasi, dengan menggunakan rumus: Y=a+bX 

(Y=27,82+0,23X) yang digunakan untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas (X) terhadap variabel 

terikat (Y). Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja 

karyawan. Berdasarkan persamaan regresi linear yang bernilai positif dan hasil koefisien korelasi (r) 

diperoleh 0,34 berarti kepemimpinan berpengaruh rendah terhadap motivasi kerja karyawan dan 

mailto:ERNAWATI.1605071019@polmed.ac.id
mailto:Ernawatisihombing98@gmail.com
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berdasarkan hasil perhitungan koefisien determinasi diperoleh bahwa pengaruh kepemimpinan terhadap 

motivasi kerja adalah 11,56%, yang berarti bahwa pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi rendah atau 

kurangproduktif sedangkan 88,44% di pengaruhi oleh beberapa faktor lain. 

 

Kata Kunci : Kepemimpinan, Motivasi Kerja, Karyawan 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan Bank di Indonesia relatif meningkat setiap tahunnya. Jumlah kantor Bank di 

Indonesia dapat dilihat seperti tabel 1 di bawah ini.  

Tabel 1 

Perkembangan Kantor Bank Umum di Indonesia Tahun 2010-2017 

Sumber : Statistik Perbankan Indonesia, Vol.15 No.1 Desember 2016, Otoritas Jasa Keuangan 

 

Data perkembangan kantor bank umum di Indonesia dikatakan relatif meningkat dapat dibuktikan 

dari jumlah kantor bank mulai dari tahun 2010-2017. Mulai 2010 sampai dengan 2015 

perkembangan kantor bank umum di Indonesia meningkat sedangkan tahun 2016 dan tahun 2017 

mengalami penurunan. Keberhasilan suatu perusahaan tergantung pada motivasi kerja karyawan 

dimana melalui indikator kinerja yang merupakan kriteria yang digunakan untuk menilai 

keberhasilan pencapaian tujuan organisasi yang diwujudkan dalam ukuran- ukuran tertentu. 

Rincian 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Bank-bank Umum         

Bank Persero         

Jumlah Kantor Bank 4 189 14 145 15 632 16 637 17 430 17 809 18 106 18 262 

Bank Pemerintah Daerah         

Jumlah Kantor Bank 1 413 1 472 2 802 3 254 3 524 3 781 3 926 4 130 

Bank Swasta Nasional         

Jumlah Kantor Bank 6 526 7 108 9 725 9 465 9 226 9 052 8 384 7 680 

Bank Umum Syariah         

Jumlah Kantor Bank 1 215 1 390 1 734 1 987 2 163 1 990 1 869 1 825 

Bank Asing dan Campuran         

Jumlah Kantor Bank 494 465 502 504 396 331 445 388 

Jumlah         

Kantor Bank 13 137 24 580 29 945 31 847 32 739 32 963 32 730 32 285 
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Dari data absensi dapat dilihat bahwa jumlah absensi karyawan di PT Bank SUMUT KCP Sei 

Sikambing dinilai terlalu banyak, terdapat beberapa karyawan yang tidak masuk kerja tanpa 

keterangan dan ada juga yang cuti kerja. Tingkat absensi menunjukkan bahwa presentase absensi 

cukup tinggi dan belum lagi ditambah dengan karyawan yang terlambat bekerja. Berikut adalah 

absensi karyawan periode Agustus 2018- Maret 2019. 

Tabel 2 

Absensi Karyawan PT Bank SUMUT KCP Sei Sikambing Tahun 2018-2019 

No. BULAN Karyawan 

Masuk 

Karyawan 

Absen 

Total 

Karyawan 

Hari 

Kerja 

Presentase 

1 Agustus 14 4 18 21 22,22 

2 September 12 6 18 19 33,33 

3 Oktober 11 7 18 23 38,89 

4 November 13 5 18 21 27,78 

5 Desember 15 3 18 20 16,67 

6 Januari 14 4 18 22 22,22 

7 Februari 13 5 18 19 27,78 

8 Maret 12 6 18 20 33,33 

     Sumber : PT Bank SUMUT KCP Sei Sikambing, 2019 

Ketidakhadiran atau keterlambatan karyawan dalam bekerja dapat menyebabkan kinerja menurun. 

Ketidakhadiran atau keterlambatan ini dapat dijelaskan, bahwa jika karyawan tidak hadir atau 

terlambat dalam bekerja maka tugas yang dibebankan kepada karyawan tersebut akan 

terbengkalai atau tidak selesai sesuai waktu yang ditetapkan, maka akan menimbulkan 

ketidakefektifan dan ketidakefisienan seseorang dalam bekerja. Dalam hal ini dapat dilihat 

bahwa motivasi kerja karyawan masih kurang dalam menjalankan segala pekerjaannya untuk 

jangka panjang hal ini dapat berdampak pada kinerja perusahaan. 

 

Kepemimpinan sangat diperlukan dan dibutuhkan untuk semua tipe kegiatan baik di lembaga 

pemerintahan maupun swasta, pemimpin merupakan salah satu faktor penentu untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, seorang pemimpin harus memiliki kemampuan dalam 

mempengaruhi dan memotivasi kerja orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai tujuan bersama. 

“Kepemimpinan adalah cara seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan, agar mau 

bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi” (Hasibuan, 

2016:170). 
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Untuk mencapai suatu tujuan perusahaan hendaknya memiliki seorang pemimpin yang mampu 

memotivasi setiap karyawan dan bawahannya agar dapat bekerja secara optimal sehingga mampu 

mencapai tujuan perusahaan tersebut. “Motivasi adalah suatu keahlian dalam mengarahkan 

pengawai dan organisasi agar mau bekerja secara berhasil sehingga keinginan para pengawai dan 

tujuan organisasi sekaligus tercapai” (Flippo dalam Hasibuan, 2016:143). 

Motivasi menempati unsur terpenting yang harus dimiliki oleh semua karyawan, karena motivasi 

merupakan kemampuan berusaha yang dilakukan seseorang untuk meraih tujuan dan disertai 

dengan kemampuan individu untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhannya. 

 

Penelitian terdahulu yang sudah dilakukan oleh Dwi Wahyu Wijayanti (2012) Pengaruh 

Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Daya Anugrah Semesta 

Semarang. Dalam kasus ini kepemimpinan dan motivasi di PT  Daya Anugerah Semesta Semarang 

sudah tergolong baik, namun ternyata belum dapat memberikan kontribusi yang maksimal 

terhadap kinerja karyawan. Dari uraian diatas maka tertarik melakukan penelitian yang berjudul 

“Pengaruh Kepemimpinan terhadap Motivasi Kerja Karyawan pada PT Bank SUMUT 

KCP Sei Sikambing”. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana pengaruh kepemimpinan terhadap 

motivasi kerja karyawan pada PT Bank SUMUT KCP Sei Sikambing?” dan Tujuan penelitian ini 

adalah Untuk mengetahui Bagaimana Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Motivasi Kerja 

Karyawan pada PT Bank SUMUT KCP Sei Sikambing. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilaksanakan di PT Bank SUMUT KCP Sei Sikambing. populasi dalam ini 

penelitian adalah seluruh karyawan pada PT Bank SUMUT KCP Sei Sikambing yang berjumlah 

18 orang “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai 

kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk  dipelajari dan kemudian 

ditarik kesimpulannya” (Sugiyono, 2012:115). Sampel dalam penelitian ini berjumlah 18 orang 

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Teknik 

pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah Sampling Jenuh. Sampling jenuh adalah teknik 

penentuan sampel bila jumlah populasi relatif kecil, kurang dari 30 orang” (Sugiyono, 2012:116). 

Defenisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Tabel 3 

Defenisi Operasional Variabel 

 

Variabel Defenisi Operasional Indikator Skala 

Pengukuran 

Kepemi

mpinan 

(X) 

Menurut Dinata, Arda, dkk (2010) 

kepemimpinan adalah proses 

mempengaruhi, menggerakkan, 

mengarahkan, mendorong, dan 

mengajak orang lain untuk bekerja sama 

dan mau bekerja secara produktif guna 

pencapaian tujuan tertentu, sehingga 

indikator yang digunakan dalam variabel 

kepemimpinan adalah menggunakan 

teori dari Wahjosumidjo yaitu: bersifat 

adil, memberi sugesti, mendukung 

tercapainya tujuan, sebagai katalisator, 

menciptakan rasa aman, sebagai wakil 

organisasi, sumber inspirasi, dan 

bersikap menghargai. 

1. Bersifat adil 

2. Memberikan 

sugesti 

3. Mendukung 

tercapainya tujuan  

4. Sebagai katalisator 

5. Menciptakan rasa   

aman 

6. Sebagai wakil 

organisasi 

7. Sumber inspirasi 

8. Bersikap 

menghargai 

Likert 

Motivasi 

Kerja (Y) 

Menurut Hasibuan dalam Sutrisno, 

(2009:101) Motivasi adalah bagaimana 

cara mendorong gairah kerja bawahan, 

agar mereka mau bekerja keras dengan 

memberikan semua kemampuan dan 

keterampilan untuk mewujudkan tujuan 

perusahaan. 

 

1. Hubungan dengan 

rekan kerja dan 

atasan 

2. Lingkungan kerja 

3 Kesempatan 

meningkatkan 

pengetahuan dan 

keterampilan  

4 Pemberian 

tunjangan 

Likert 

1.1 Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner, 

dimana “Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara  

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk 

dijawabnya” (Sugiyono, 201:199). 

Sebelum data di olah maka terlebih dahulu butir pernyataan atau  pertanyaan dalam kuesioner di uji 

terlebih dahulu melalui Uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengetahui 

kelayakan butir-butir dalam suatu daftar pertanyaaan dalam mendefinisikan suatu variabel, daftar 

pertanyaan ini pada umumnya mendukung suatu kelompok variabel tertentu” (Sujarweni, 

2018:192). Uji validitas dilakukan pada setiap butir pertanyaan. Hasil r hitung kita bandingkan 

dengan r tabel dimana df=n-2 dengan sig 5%. Jika r tabel< r hitung maka valid. 
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Tabel 4 

Hasil Pengujian validitas 

 

     Sumber: 

Data 

Kuesioner 

Diolah 2019 

 

Sedangkan 

uji 

reliabilitas 

(keandalan) 

merupakan 

ukuran suatu 

kestabilan 

dan 

konsistensi 

responden 

dalam 

menjawab 

hal yang 

berkaitan 

dengan 

kontruk-

kontruk 

pertanyaan 

yang 

merupakkan 

dimensi 

suatu 

variabel dan 

disusun dalam suatu bentuk kuesioner” (Sujarweni, 2018:192). Uji reliabilitas dapat dilakukan 

secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika nilai Alpha >0,60 maka reliabel. 

 

VARIABEL R HITUNG R TABEL (N-2) KETERANGAN 

P1 0.994 0,4 VALID 

P2 0.956 0,4 VALID 

P3 0.999 0,4 VALID 

P4 0.999 0,4 VALID 

P5 0.986 0,4 VALID 

P6 0.986 0,4 VALID 

P7 0.956 0,4 VALID 

P8 0.999 0,4 VALID 

P9 0.985 0,4 VALID 

P10 0.956 0,4 VALID 

P11 0.998 0,4 VALID 

P12 0.780 0,4 VALID 

P13 0.984 0,4 VALID 

P14 0.904 0,4 VALID 

P15 0.984 0,4 VALID 

P16 0.920 0,4 VALID 

P17 0.920 0,4 VALID 

P18 0.879 0,4 VALID 

P19 0.968 0,4 VALID 

P20 0.968 0,4 VALID 

P21 0.755 0,4 VALID 

P22 0.856 0,4 VALID 

P23 0.968 0,4 VALID 

P24 0.994 0,4 VALID 

P25 0.920 0,4 VALID 

P26 0.920 0,4 VALID 
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Tabel 5 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.995 26 

       Sumber: Data Kuesioner Diolah 2019. 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan Analisis Statistik Deskriptif: Analisis 

Regresi Linear Sederhana, Koefisien Korelasi danKoefisien Determinasi. 

 

Hasil Dan Pembahasan  

Hasil penelitian pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan  pada PT Bank 

SUMUT KCP Sei Sikambing diperoleh persamaan Y= 27,82 + 0,23X menunjukkan bahwa 

variabel  kepemimpinan berpengaruh positif  dan signifikan terhadap variabel motivasi kerja. Hasil 

analisis koefisien korelasi diperoleh r sebesar = 0,34 menunjukkan bahwa hubungan 

kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan pada PT Bank SUMUT KCP Sei Sikambing 

adalah rendah berdasarkan interpretasi koefisien korelasi nilai r. Hasil perhitungan koefisien 

determinasi diperoleh sebesar 11,56%, berarti 11,56% motivasi kerja dipengaruhi oleh 

kepemimpinan sedangkan 88,44% dipengaruhi oleh faktor lain seperti kompensasi yang memadai, 

supervisor yang baik dan sebagainya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini. 

 

Kesimpulan dan Saran 

Hasil penelitian di atas berdasarkan analisis regresi linear sederhana menunjukkan bahwa 

pengaruh kepemimpinan terhadap motivasi kerja karyawan masih rendah atau kurang, saran yang 

diberikan adalah perlu adanya motivasi dan kepedulian pimpinan terhadap bawahannya sehingga 

pegawai dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Selanjutnya kepemimpinan demokratis harus 

tetap dipertahankan sesuai situasi karyawan pada PT Bank SUMUT KCP Sei Sikambing untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 
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Abstract 

 

This final project aims to make E-commerce of North Sumtera Batak Handicraft Products Web-Based with 
the programing language PHP and MySQL with Apache web sserver. The making of this system was 

carried out with the aim of expanding the marketing scope of North Sumatera Batak handicraft products so 
that it was known to foreign contries. The benefits of this E-commerce technology are to facilitate 
customers in obtaining Batak craft products with unlimited space and time. 

 

Keywords: e-commerce, PHP, MySQL, marketing and hobby crafts 

 

 

Abstrak 

 

Tugas akhir ini bertujuan untuk membuat E-commerce Produk Kerajinan Batak Sumatera Utara Berbasis 

Web dengan bahasa pemograman PHP dan MySQL dengan web server Apache. Pembuatan sistem ini 
dilakukan dengan tujuan untuk memperluas cakupan pemasaran produk kerajinan batak sumatera utara 

sehingga dikenal hingga mancanegara. Manfaat dari teknologi E-commerce ini yaitu untuk memudahkan 
costumer dalam memperoleh produk kerajinan batak dengan tempat dan waktu yang tidak terbatas. 

 

Kata Kunci: e-commerce, PHP, MySQL, pemasaran dan kerajinan 

 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

E-commerce merupakan salah satu konsep yang sangat berkembang dalam dunia internet. 

Penggunaan teknologi e-commerce dapat menguntungkan banyak pihak, baik pihak konsumen, produsen 

maupun penjual. Konsep online shopping menyediakan banyak kemudahan dan kelebihan jika 

dibandingkan dengan konsep belanja konvensional. Selain proses transaksi menjadi lebih cepat, e- 

commerce dapat memangkas banyak biaya operasional karena penjual tidak diharuskan punya toko dan 

pembeli tidak diharuskan datang ke toko. 
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Jika melihat pangsa pasar, peluang serta kemudahan yang dihadirkan oleh e-commerce (sistem 

penjualan online), peneliti tertarik membangun e-commerce dan menjajaki pasar online yang makin 

digemari oleh masyarakat terutama kalangan menengah keatas. 

Suku batak ialah salah satu suku yang berasal dari sumatera utara dimana suku batak dibagi menjadi 

enam suku yaitu : Batak Toba, Batak Karo, Batak Simalungun, Batak Pak-Pak, Batak Angkola dan Batak 

Mandailing. Budaya dan adat istiadat dari enam jenis suku batak tersebut tidak begitu berbeda jauh. Pada 

umumnya, setiap suku di Indonesia memiliki budaya dan adat istiadat tersendiri seperti tarian, pakaian, 

kain dan lain-lain. Kain Ulos ialah salah satu kerajinan tradisional batak yang  sangat terkenal. Kain yang 

didominasi warna merah, hitam, dan putih ini ditenun dengan benang berwarna emas dan perak. Dahulu, 

kain ini hanya digunakan untuk selendang dan sarung untuk pasangan kebaya bagi wanita suku batak. 

Namun pada saat ini telah mengalami modifikasi sehingga lebih menarik dan bernilai ekonomis. Misalnya 

kain ulos dijadikan sebagai produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, pakaian, alas meja, dasi, 

dompet, sepatu dan kain gorden.  

Menyadari  akan  kenyataan  semakin  pentingnya  budaya  dan  adat  istiadat pada  masyarakat  

batak yang  tersebar  di tanah air,  maka menjadi  suatu  kebutuhan  yang  penting  dalam  menyediakan  

suatu wadah  untuk berbagi dan memperkenalkan kembali produk kerajinan Batak yang ada di Sumatera 

Utara terutama pada kaula muda yang telah mengalami kehidupan moderenisasi  saat  ini  sehingga  

melupakan  budaya  dan  adat  istiadat. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dapat dirumuskan permasalahan penelitian ini yaitu bagaimana 

merancang dan membuat E-commerce Produk Kerajinan Batak Sumatera Utara? 

Tujuan Penelitian 

Adapun Tujuan penelitian adalah membuat E-commerce Produk Kerajinan Batak Sumatera Utara 

untuk memperluas cakupan pemasaran produk secara online agar lebih efisien sehingga pembeli melakukan 

transaksi lebih cepat dan mudah. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini, peneliti menyelidiki secara cermat suatu program, peristiwa, aktivitas, proses, 

atau sekelompok individu. Kasus-kasus dibatasi oleh waktu dan aktivitas dan peneliti mengumpulkan 

informasi secara lengkap dengan menggunakan berbagai prosedur pengumpulan data berdasarkan waktu 

yang telah ditentukan (Creswell, 2012).  
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Teknik Pengumpulan Data  

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan antara lain : 

1. Observasi 

Pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung terhadap topik yang diambil. Observasi 

dalam penelitian ini dilakukan secara langsung ke Galery Ulos Sianipar dan UKM Bersama khusus 

menjual Produk Kerajinan Batak yang ada di kota Medan. 

2. Studi Literatur 

Pencarian dan pengumpulan bahan pustaka baik dengan cara mempelajari, meneliti dan memahami 

berbagai literatur yang bersumber dari buku-buku, jurnal ilmiah, dan sumber yang berhubungan 

dengan sistem informasi, E-commerce, database, web sever, PHP, dan perancangan sistem.  

Teknik Analisis Data 

Sebelum merancang sistem E-commerce Produk Kerajinan Batak Sumatera Utara, terlebih dulu 

dilakukan analisis pada sistem yang sudah berjalan sebelumnya. Berdasarkan hasil pengamatan dan 

wawancara yang telah dilakukan dengan pemilik dan pegawai Galery Ulos Sianipar dan UKM Bersama, 

maka hal-hal yang akan dianalisis pada tahap analisis sistem ini adalah analisis masalah, analisis kelayakan, 

dan analisis pengguna.                                                                                                                                            

1. Analisis Masalah 

Pada sistem E-commerce Produk Kerajinan Batak Sumatera Utara ditemukan beberapa kendala, 

antara lain: 

 

Permasalahan Pihak 

1. Belum meratanya pengenalan produk kerajinan batak 

dari sumatera utara, sehingga dibutuhkan wadah khusus 

untuk memperkenalkannya. 

2. Beberapa peminat produk kerajinan batak belum mampu 

melakukan transaksi secara langsung dikarenakan jarak 

yang jauh. 

3. Belum adanya wadah untuk menyebarluaskan produk 

kerajinan batak dalam kategori khusus kepada 

masyarakat. 

Pemilik 

1. Calon pembeli harus datang ke tokonya langsung untuk 

membeli produk kerajinan batak karena sistem penjualan 

online yang berada di IG, WA , Shoppie dan Bukalapak 

Costumer 

Tabel 1.1.  Analisis Masalah 
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masih belum maksimal sebab baru bergabung sehingga 

produk yang dijual masih berupa aksessoris. 

2. Beberapa produk kerajinan batak yang ada di shoppie dan 

bukalapak belum lengkap, sehingga calon pembeli 

kurang berminat. 

3. Kurang percayanya calon pembeli dengan kualitas 

produk kerajinan batak yang dipasarkan di shoppie atau 

bukalapak, karena bisa saja produk tersebut tidak asli 

sehingga dibutuhkan wadah khusus yang menjual produk 

kerajinan batak. 

 

 

2. Analisis Kelayakan 

Analisis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sistem ini layak dibangun karena sistem ini dapat 

membantu pembeli dalam mencari produk-produk kerajinan batak yang ada di sumatera utara sekaligus 

menjadi wadah untuk melestarikan keunikan budaya batak.  

3. Analisis Pengguna 

Analisis pengguna menjelaskan siapa saja pengguna dan apa yang dapat dilakukannya. Sistem yang 

dibuat memiliki tiga jenis pengguna, yaitu: 

a. Guest User 

Pada sistem ini guest user merupakan orang yang dapat melihat dan menggunakan sistem ini. 

Guest User memiliki hak akses untuk melihat produk-produk yang dijual dan melakukan pencarian, 

namun tidak dapat melakukan transaksi pembelian. 

b. Customer 

Pada sistem ini customer merupakan pengguna yang telah mendaftar sebagai pelanggan 

sehingga customer bisa langsung login ke sistem. Customer memiliki hak akses untuk melihat 

produk-produk yang dijual, melakukan pencarian, memberi penilaian terhadap produk yang dibeli 

hingga sampai transaksi pembelian.  

c. Admin 

Pada sistem ini admin merupakan orang yang dapat melihat dan menggunakan sistem ini. 

Admin adalah pengguna yang bertugas untuk mengolah seluruh komponen pendukung sistem dan 

memiliki kewenangan penuh atas semua fasilitas pada e-commerce ini. Admin memiliki hak ases 

untuk pengaktifan sistem, pengelolahan produk-produk yang dijual, keamanan system dan 

pemberian hak akses terhadap pengguna. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Use Case Diagram 

Use case diagram menunjukkan interaksi antara dua aktor yaitu admin dan customer. 

 

 

 

Skenario Use Case : 

1. Aktor yang terlibat dengan sistem adalah admin, customer dan guest user. 

2. Customer melakukan Login sebelum mengakses halaman website. Selesai login, customer 

dapat  melakukan view produk dan mencari produk yang kemudian dapat melakukan 

transaksi pembelian produk yang diinginkan. 

3. Admin juga harus melakukan login, setelah login admin dapat mengelola home, mengelola 

tambah produk, mengelola produk, mengelola data pembelian, mengelola data pelanggan 

dan mengelola data pembayaran. 

4. Guest User hanya dapat melakukan view produk dan mencari produk. Jika ingin melakukan 

transaksi pembelian maka Guest User diarahkan untuk mendaftar terlebih dahulu. 

5. Laporan hasil penjualan diolah dan dapat di print out oleh admin 

 

Halaman Utama Website 

Halaman ini adalah landing page website E-commerce Produk Kerajinan Batak Sumatera 

Utara yang berisi informasi singkat tentang website ini. Pengunjung bisa melihat berbagai produk 

yang tersedia, jika berminat pengunjung dapat memasukkan produk kedalam keranjang dan 

selanjutnya melakukan transaksi pembelian dan pembayaran. Admin akan mengecek status 

Gambar 1.1.  Use Case Diagram 
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pembayaran dari si pembeli, jika sudah dikonfirmasi telah lunas dibayar maka produk segera untuk 

dikirim ke alamat pembeli. 

 

 

 

SIMPULAN  

 Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dari Sistem E-commerce Produk Kerajinan 

Batak Sumatera Utara yang telah dijabarkan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Sistem mampu memberikan kemudahan kepada customer dalam memperoleh berbagai 

produk batak tanpa harus dibatasi oleh jarak dan waktu. 

2. Sistem yang dibuat mampu menjamin keaslian produk karena jika barang tidak sesuai, 

customer dapat memberi ulasan atau melakukan pengecekan ke tokonya langsung. 

 

 

 Berikut adalah beberapa saran yang dapat di tambahkan guna untuk pengembangan sistem 

berikutnya : 

1. Perlunya meningkatkan segi keamanan sistem E-commerce. 

Gambar 1.2.  Halaman Utama Website 
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2. Untuk pengembangan selanjutnya disarankan untuk menambah dan bekerjasama dengan 

jasa pengiriminan barang sehingga customer bisa memilih pengiriman melalui jasa yang 

diinginkan. 
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Abstract 

 

Arduino is an open source micro-single-board controller. Arduino works by observing input 

conditions through modules and performing processes and actions that are appropriate to the 

program being input. Arduino is also used to regulate fish feeders by controlling servo motors. 

The use of a relay functions the replacement of energy supply from Pln to the battery, the source 

of the battery comes from the solar panel which is charged and controlled by the SCC (solar 

charger controller). The source of the battery comes from the Solar Panel which works 

automatically as a backup of energy supply when the Pln does not supply the energy load. With 

the use of PLN sources and automatically backed up by batteries when there is no voltage from 

the PLN, the entire system controlled by Arduino will continue to work as desired. 

 

Keywords: Arduino, PLN, Solar Panel, relay, SCC 

 

 

Abstrak 

 

Arduino merupakan sebuah alat pengendali micro-single-board yang bersifat open source. 

Arduino bekerja dengan mengamati kondisi masukan melalui modul-modul dan melakukan proses 

serta tindakan yang sesuai dengan program yang di input. Arduino digunakan juga untuk mengatur 

pemberi pakan ikan dengan cara pengontrolan motor servo. Penggunaan relay berfungsi 

pergantian suplai energy dari PLN ke baterai, sumber baterai berasal dari panel surya yang di-

charger dan dikendalikan oleh SCC(solar charger controller). Sumber baterai berasal dari solar 

Panel yang dimana bekerja secara otomatis sebagai cadangan suplai energy saat PLN tidak 

mensuplai energy kebeban. Dengan pemanfaatan sumber PLN dan otomatis di Back-up oleh 

baterai pada saat tegangan dari PLN tidak ada maka seluruh sistem yang dikontrol oleh Arduino 

akan tetap bekerja sesuai dengan yang diinginkan. 

 

Kata Kunci: Arduino, PLN, Panel Surya, relai,SCC 
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PENDAHULUAN  

 

  Pada saat ini perlu dibuat sistem pemberi pakan ikan otomatis bagi pecinta ikan dan 

pemilik aquarium, untuk membantu manusia memastikan jadwal pemberian  pakan ikan yang 

mereka miliki. Sehingga perlu dilakukannya usaha-usaha untuk membantu pekerjaan manusia 

dalam memberi pakan ikan secara otomatis dan terjadwal sehingga dapat menjaga 

keberlangsungan hidup dari ikan yang dipelihara dan menghemat waktu serta tenaga dari 

pemilik aquarium. 

Sistem pakan ikan otomatis berbasis arduino dengan sumber energy utamanya PLN dan 

cadangan energi dari panel surya (solar cell). Penggunaan panel surya akan sangat membantu 

dalam menghemat biaya dan juga ramah lingkungan. Kebutuhan energi dan masalah 

lingkungan pada abad sekarang ini, mengharuskan adanya sitem pembangkit daya baru 

dengan efisiensi yang lebih besar dan lebih bersahabat dengan lingkungan. Semua persyaratan 

tersebut dapat dipenuhi dengan mengembangkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). 

Akan tetapi energi listrik yang dihasilkan sel surya sangat dipengaruhi oleh intensitas cahaya 

matahari yang diterima oleh sistem. 

Oleh karena itu kami ingin merancang Pengontrol pompa air serta pemberi pakan ikan 

otomatis pada aquarium berbasis arduino dengan sumber energi PLN dan Panel Surya (solar 

cell), untuk membantu manusia dalam memberi pakan ikan sehingga dapat menghemat waktu 

dan tenaga manusia. 

Sebelumnya ada penelitian yang hampir sama dengan ini namun sumber energy nya hanya 

berasal dari PLN, dari situ kami kembangkan sumber energy nya berasal dari PLN dan panel 

surya. PLN berfungsi sebagai cadangan disaat energy dari panel surya tidak cukup untuk men 

suplai energy ke system. 

 

  METODE PENELITIAN  

1. Metode Literatur 

Melalui internet serta artikel-artikel yang berkaitan dengan Pembangkit Listrik Tenaga 

Surya dan Arduino, tentang penelitian dan pengembangan yang telah dilakukan oleh pakar, 

serta dilakukan studi terhadap buku-buku literatur yang terkait. 
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2. Perancangan 

 Penulis melakukan  perancangan sistem yang meliputi: 

a. Perancangan Rangkaian Kendali Sistem 

b. Perancangan sistem sirkulasi air 

c. Perancangan dudukan solar cell 

d. Perancangan kotak panel Kontrol 

e. Perancangan dudukan baterai  

f. Perancangan Elektris 

 

3. Pengujian Sistem 

Pengujian dilakukan di bengkel LISTRIK dengan melakukan pengujian-sebagai berikut: 

a. Pengujian pengaturan waktu untuk memberi pakan ikan 

b. Pengujian Tegangan open circuit dari panel surya (data dalam sehari). 

c. Pengujian pengisian baterai. 

d. Penggujian pada saat berbeban. 

e. Pengujian posisi dari panel surya terhadap matahari untuk mendapat tegangan keluaran 

maksimum. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  
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 Gambar 1. kontrol arduino dan sistem sirkulasi air di aquarium  

 Arduino diprogram seperti pada program di bawah  

 

  

 

1.1.1 1.1 Pengujian Sistem Kontrol                                                                                                                                                                                                                                       

Berdasarkan deskripsi kerja yang telah dirancang sebelumnya, bahwa pakan ikan, motor 

servo, dan buzzer akan bekerja sesuai waktu yang telah di program. Tempat pakan ikan 

yang dikendalikan motor servo akan akan terbuka jam 08.00 wib dan jam 14.00 wib 

selama 2 detik, buzzer akan berbunyi pada saat persediaan pakan ikan pada tempat 

penyimpanannya tinggal 20% lagi yang dikendalikan oleh limit switch. Pompa akan 

menyala pada pukul 08.00-18.00 wib dan 20.00-06.00 selebihnya pompa tidak akan 

bekerja. 

1.1.2 1.2  Pengujian Sumber Dari PLN Dan Solar Panel 

Pergantian sumber energi PLN sebagai sumber energi utama dan sumber energi dari solar 

Panel dapat dilihat pada table berikut ini.  
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Tabel 1  

pengujian sumber dari PLN dan solar panel 

 

NO Kondisi Sumber Keterangan 

PLN Solar 

Panel 

1. PLN mensuplay daya 

ke beban 

ON ON Baterai dalam keadaan stand by 

2. PLN tidak mensuplai 

daya ke beban 

(Listrik padam) 

OFF ON Pada saat PLN tidak mensuplai 

daya ke beban baterai otomatis 

menggantikan fungsi dari sumber 

PLN kontak NC relai terhubung  

3. Baterai mensuplai 

daya ke beban  

OFF ON PLN tidak mensuplai daya maka 

baterai sebagai sumber energi 

cadangan memback-up energi ke 

beban 

4. PLN dan baterai 

tidak mensuplai daya 

ke beban 

OFF OFF Kondisi ini terjadi saat PLN dalam 

keadaan tidak dapat mensuplay 

daya ke beban serta baterai dalam 

keadaan kosong dan pada saat 

diadakanya maintenance dari panel 

dan aquarium 
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1.2 Pergantian sumber dari PLN ke Baterai memanfaatkan kinerja dari relay, 

pada NO disambungkan sumber PLN, pada saat tegangan disuplai dari PLN maka 

kontak NO pada relai akan bekerja. Saat tegangan dari PLN tidak ada maka kontak 

NC yang bekerja yang mana NC dihubungkan pada baterai (bebannya ke inverter). 

Dapat dijelaskan pada gambar berikut. 

1.3  

1.4 Gambar 2. Sambungan kotak NO dan NC pada relai 

 

1.5 1.3 Pengukuran SOLAR POWER Tanpa Beban 
  

 Pengukuran Tegangan solar cell dalam keadaan tanpa beban ini dilakukan untuk 

mengetahui tegangan maksimum yang dihasilkan oleh panel surya, dan untuk 

mengetahui pada pukul berapa tegangan maksimum tersebut dihasilkan dan dijelaskan 

pada grafik berikut. 
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   Saat pengisian baterai tegangan dan arus akan bekerja jika ada beban nya. Itu artinya 

bahwa arus yang diserap oleh beban tidak hanya diambil dari sumber baterai, tetapi juga 

di ambil dari sumber Panel surya. Ini merupakan prinsip kerja dari Solar Charger 

Controller, apabila arus dari Panel surya tidak mencukupi untuk men-supply beban maka 

sisa kekurangannya akan diambil dari sumber baterai, tetapi apabila Panel surya sudah 

mencukupi untuk men-supply beban maka arus tidak akan lagi diserap dari baterai, dan 

apabila arus beban tidak begitu besar maka sebagian dari arus Panel surya tersebut akan 

mengisi sumber baterai.  

 

SIMPULAN  

Berdasarkan rancang bangun kontrol pompa air dan pemberi pakan otomatis pada 

aquarium berbasis arduino dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pemberian pakan ikan secara otomatis sebanyak 2 kali sehari pada pukul 08.00 wib dan 

16.00 wib dengan mengunakan motor servo dan RTC (real time controller) yang 

memutar servo selama 2 detik . 

2. Pengaturan pompa air bekerja pada pukul 08.00 wib sampai pada pukul 18.00 wib dan 

pukul 20.00 wib sampai pada pukul 06.00 wib.Hal ini untuk menjaga kualiatas air agar 

terjaga dan umur dari pompa. 

3. Filter pada aquarium dengan kapas filter, karbon aktif, ceramic ring dan bioball yang 

bertujuan untuk menjaga kualitas air agar tetap bersih dan tidak asam. 

  

Penulis memiliki saran Untuk pengembangan lebih lanjut demi kesempurnaan kontrol dari 

sistem, maka perlu diperhatikan beberapa hal dibawah ini : 

1. Pembuat sistem pengamanan ganguan arus bocor terutama dalam pemasang grounding 

pada panel. 

2. Desain  dan konstruksi penempatan alat dan bahan terlalu sempit dalam    panel. Maka 

perlu diperhatikan penempatan komponennya terutama relay dan arduino. 

3. Kontrusksi filter lebih di perbesar agar sistem sirkulasi airnya lebih mengalir dengan 

baik dan menjaga stabilan PH air didalam aquarium. 
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Abstract 

 

This study is entitled "Analysis of Customer Financial Literacy Level at PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Medan Branch Office". This study aims to determine the level of customer financial literacy 

at PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Medan Branch Office. Financial literacy is measured using 30 

questions and the score is calculated based on the percentage of correct answers. Financial literacy is then 

analyzed based on the characteristics of respondents consisting of gender and age. The method used is 

descriptive analysis. In this study the population is all customers at PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk Medan Branch Office. The sample of this study were 100 customers as a population of 173,768 

customers of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Medan Branch Office. The type of data used is 

primary data. This study shows that there are differences in literacy levels based on sex and age. The results 

showed that the mean (mean) level of financial literacy of male clients was 38.3% and female customers 

were 37.4%. And the average (mean) level of customer financial literacy in the age range of 25-30 years 

which is 39%, customers in the age range 31-35 years that is equal to 33%, customers in the age range 36-

40 years which is equal to 53% and customers in the age range> 40 years that is equal to 34%. And overall 

the average financial literacy level of customers of PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Medan Branch 

Office is 37.7% or it can be said that the level of customer financial literacy is in the low category that is 

<60%. 

 

Keywords: Financial Literacy, gender, age 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini berjudul "Analisis Tingkat Literasi Keuangan Nasabah pada PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Kantor Cabang Medan". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat literasi keuangan 

nasabah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan. Literasi keuangan diukur 
menggunakan 30 pertanyaan dan skor dihitung berdasarkan persentase jawaban yang benar. Literasi 

keuangan kemudian dianalisis berdasarkan karakteristik responden yang terdiri dari jenis kelamin dan usia. 

Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif. Dalam penelitian ini populasi adalah semua nasabah di 
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PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan. Sampel penelitian ini adalah 100 nasabah 

dengan populasi 173.768 nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan. Jenis 

data yang digunakan adalah data primer. Studi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan tingkat melek huruf 

berdasarkan jenis kelamin dan usia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat rata-rata literasi keuangan 

klien laki-laki adalah 38,3% dan pelanggan perempuan adalah 37,4%. Dan rata-rata (rata-rata) tingkat 

literasi keuangan pelanggan dalam rentang usia 25-30 tahun yaitu 39%, pelanggan dalam rentang usia 31-

35 tahun yaitu sebesar 33%, pelanggan dalam rentang usia 36-40 tahun yaitu sebesar 53% dan pelanggan 

dalam rentang usia> 40 tahun yaitu sebesar 34%. Dan secara keseluruhan rata-rata tingkat literasi keuangan 

nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan adalah 37,7% atau dapat 

dikatakan bahwa tingkat literasi keuangan nasabah berada dalam kategori rendah yaitu <60%. 

 

Kata kunci: Literasi Keuangan, jenis kelamin, usia 

 

 

1. PENDAHULUAN  

Organisation for Economic Co-operation and Development atau OECD (2016) mendefinisikan 

literasi keuangan sebagai pengetahuan dan pemahaman atas konsep dan risiko keuangan, berikut 

keterampilan, motivasi serta keyakinan untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman yang 

dimilikinya tersebut dalam rangka membuat keputusan keuangan yang efektif, meningkatkan 

kesejahteraan keuangan (financial well being) individu dan masyarakat serta berpartisipasi dalam 

bidang ekonomi. 

Baik perempuan maupun laki-laki harus memiliki tingkat literasi keuangan yang cukup dan 

mampu mengambil keputusan keuangan yang tepat untuk diri mereka dan keluarga mereka. 

Namun demikian, perempuan sering kali memiliki pengetahuan keuangan yang lebih kecil dan 

lebih rentan daripada laki-laki dalam aspek keuangan. Perempuan juga sering kali memiliki 

keterbatasan akses ke lembaga keuangan formal. 

Berdasarkan survei nasional literasi keuangan tahun 2013, kelompok laki-laki yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, kepercayaan, sikap dan perilaku keuangan yang memadai 

dalam menggunakan produk dan jasa keuangan adalah sebesar 24.9%, lebih tinggi dibandingkan 

dengan tingkat literasi perempuan sebesar 18.8% (OJK, 2013b). Seiring dengan peningkatan 

indeks literasi keuangan, survei 2016 juga menunjukkan  peningkatan indeks literasi keuangan 

kelompok perempuan walaupun masih rendah dibandingkan kelompok laki-laki.  

Berdasarkan survei Organisation for Economic Co-operation and Development  (OECD) 

tahun 2015 juga menunjukkan bahwa perempuan cenderung kurang percaya diri daripada laki-

laki tentang pengetahuan keuangan mereka. Perempuan lebih berhati-hati dan forward looking 

dibandingkan laki-laki, tetapi pada saat yang sama mereka cenderung kurang mandiri secara 

financial. Artinya, perempuan cenderung kurang mampu menghadapi guncangan ekonomi dan 

mempersiapkan keuangan di masa depan. Oleh karena  itu, upaya peningkatan pengetahuan 

keuangan perempuan bisa membantu mereka menyiapkan strategi keuangan dalam menghadapi 

guncangan keuangan (financial shock). 

Secara keseluruhan masyarakat Indonesia belum sepenuhnya memiliki pengetahuan yang 

cukup mengenai bagaimana mengoptimalkan uang untuk kegiatan yang produktif. Di samping itu, 

masyarakat juga belum memahami dengan baik berbagai produk dan layanan jasa keuangan yang 

ditawarkan oleh lembaga jasa keuangan formal dan lebih tertarik pada tawaran-tawaran investasi 

lain yang berpotensi merugikan mereka. 
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Kurang pahamnya masyarakat terhadap produk dan jasa keuangan inilah yang 

dimanfaatkan pelaku investasi ilegal untuk mengeruk dana di masyarakat dengan iming-iming 

imbal hasil tinggi. Sebagai contoh MMM yang menjanjikan imbalan hasil atau bunga 30% per 

bulan. Padahal bila kita orang yang well literate, imbalan hasil tersebut sangat tidak masuk akal 

dan tidak wajar. Pasalnya perbankan saja yang mempunyai modal dan aset besar hanya 

memberikan bunga deposito sekitar 5-10% per tahun. 

Selain bisa mencegah hal-hal yang merugikan, tingginya tingkat literasi keuangan diyakini 

juga mampu meningkatkan kesejahteraan karena dengan bertambahnya tingkat literasi keuangan 

maka masyarakat dapat membuat keputusan keuangan dengan lebih baik sehingga perencanaan 

keuangan keluarga atau pribadi menjadi optimal, yang pada akhirnya dapat meningkatkan 

kesejahteraan.  

Manfaat literasi keuangan dari sisi makro ekonomi juga sangat penting karena semakin 

tinggi tingkat literasi keuangan masyarakat maka semakin banyak masyarakat yang akan 

menggunakan produk dan jasa keuangan. Konsekuensinya adalah semakin tinggi pula potensi 

transaksi keuangan yang terjadi sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan 

maupun menciptakan pemerataan pendapatan dan keadilan. 

Di samping itu, dengan semakin meningkatnya literasi keuangan masyarakat, diharapkan 

semakin banyak masyarakat yang menabung dan berinvestasi, yang pada akhirnya menjadi salah 

satu sumber pembiayaan pembangunan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana 

tingkat literasi keuangan pada nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan 1) 

jenis kelamin dan 2) usia. Tujuan penelitian ini Untuk mengetahui tingkat literasi keuangan 

nasabah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berdasarkan 1) jenis kelamin dan 2) usia. 

 

2. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data primer berupa penyebaran 

kuisioner pada nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan. 

Kuesioner yang dibagikan berisi tentang pertanyaan mengenai pengetahuan keuangan secara 

umum, tabungan dan investasi, asuransi, dan kredit. Pertanyaan tersebut diadopsi dari penelitian 

Chen dan Volpe (1998) seperti tabel 3.2 

Tabel 3.2  

Kuesioner 

Aspek Pertanyaan S TS 

Pengetahuan 
Umum 
Keuangan 
Pribadi  
 

1. Manfaat pengetahuan keuangan      pribadi  
2. Pengaruh inflasi pada kelompok tertentu  
3. Pengetahuan tentang aset bersih  
4. Pengetahuan tentang pengeluaran dan pemasukan uang. 
5. Pemahaman tentang pengeluaran  
6. Pengertian anggaran  
7. Pengetahuan tentang perencanaan keuangan pribadi 

  

Tabungan 
dan Investasi  

1. Tempat yang aman untuk menabung  
2. Pengetahuan tentang manfaat menabung 
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Aspek Pertanyaan S TS 
 3. Perhitungan mengenai bunga majemuk  

4. Karakteristik deposito  
5. Karakteristik deposito  
6. Karakteristik deposito  
7. Karakteristik deposito  
8. Pengetahuan umum tentang investasi  
9. Investasi yang tepat saat inflasi  
10. Investasi yang memberikan return tinggi 
11. Perolehan pendapatan dari jenis investasi 
12. Investasi yang lebih menguntungkan  
13. Pengetahuan tentang saham dan obligasi (produk 

investasi) 
 

Pengelolaan 
kredit 

1. Pengetahuan tentang kredit 
2. Pengetahuan tentang bunga kartu kredit 
3. Pengetahuan tentang KPR 
4. Pengetahuan tentang leasing 

  

Asuransi  1. Pengetahuan umum tentang asuransi 
2. Alasan membeli asuransi 
3. Pengetahuan tentang risiko ausransi 
4. Pengetahuan tentang premi asuransi 
5. Pengetahuan dasar asuransi 

  

Sumber: Chen dan Volpe 1998 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 HASIL 

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian Tugas Akhir ini menggunakan 

kuesioner. Kuesioner yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. Kuesioner 

ini disusun untuk mengetahui identitas dari 100 responden berdasarkan jenis kelamin dan usia, 

maka dapat dilihat dari karakteristik responden berikut ini : 

Tabel 4.7 

Klasifikasi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin 

Nomor Jenis Kelamin Jumlah Persentase (%) 

1.  Laki-laki  46 46% 

2.  Perempuan  54 54% 

Total  100 100% 
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Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden yang berjenis kelamin laki-

laki adalah sebanyak 46% atau sebanyak 46 orang nasabah secara keseluruhan dan jumlah 

responden yang berjenis kelamin perempuan adalah sebanyak 54% atau sebanyak 54 orang 

nasabah secara keseluruhan dari total responden sebanyak 100 nasabah (100%). Hal ini 

menunjukkan bahwa jumlah nasabah perempuan lebih dominan dibandingkan nasabah laki-laki. 

Tabel 4.8 

 Klasifikasi Responden Berdasarkan Usia 

No  Usia  Jumlah  Presentase (%) 

1. 25 – 30 tahun 54 54% 

2. 31 – 35 tahun 20 20% 

3. 36 – 40 tahun 14 14% 

4. >40 tahun 12 12% 

Total  100 100% 

Sumber : Data Diolah, 2019 

Berdasarkan Tabel 4.8 di atas dapat dilihat bahwa jumlah responden pada kelompok usia 25-30 

tahun adalah sebanyak 54 orang nasabah (54%), jumlah responden pada kelompok usia 31-35 

tahun adalah sebanyak 20 orang nasabah (20%), jumlah responden pada kelompok usia 36-40 

tahun adalah sebanyak 14 orang nasabah (14%), sedangkan untuk jumlah responden pada 

kelompok usia  >40 tahun adalah sebanyak 12 orang nasabah (12%). Hal ini menunjukkan bahwa 

54 orang nasabah yang berusia 25-30 tahun lebih dominan.  

 

3.2 PEMBAHASAN 

Setelah dilakukan penelitian pada nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor 

Cabang Medan, maka dilakukan pembahasan dan penganalisian yang telah dibagikan kepada 100 

responden nasabah. Sesuai dengan batasan pembahasan yang telah dirumuskan pada bab 

pendahuluan, maka akan dibahas pada bagian ini adalah tentang analisis tingkat literasi keuangan 

nasabah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan dengan 

menggunakan metode analisis deskriptif. 
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1. Tingkat Literasi Keuangan secara keseluruhan  

Tabel 4.16 

Tingkat Literasi Keuangan Nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang 

Medan 

Statistik Deskriptif Literasi Keuangan (%) Kategori  

Minimum 13.3% Rendah  

Maksimum 66.6% Menengah  

Mean 37.7% Rendah  

Sumber : Data Diolah, 2019  

Dapat dilihat pada Tabel 4.16, cara perhitungan tingkat literasi keuangan adalah dengan cara 

membagi jumlah jawaban responden dengan seluruh pertanyaan kemudian mengalikannya dengan 

100%. Nilai terendah yaitu responden yang hanya mampu menjawab 4 pertanyaan yang benar dari 

30 pertanyaan yang diberikan (13.3%). Nilai tertinggi adalah responden yang mampu menjawab 

20  pertanyaan dengan benar dari 30 pertanyaan yang diberikan (66.6%). Rata-rata (mean) 

responden yang dapat menjawab pertanyaan yang benar yaitu sebesar 37.7% yang menunjukan 

bahwa tingkat literasi keuangan nasabah PT Bank Tabungan Negara berdasarkan usia berada pada 

tingkat yang rendah (<60%). 

 

2. Tingkat Literasi Keuangan Berdasarkan Jenis Kelamin  

Tabel 4.17 

Tingkat Literasi Keuangan Nasabah Berdasarkan Jenis Kelamin 

Statistik Deskriptif Literasi Keuangan 

Perempuan  Laki-laki 

Minumum  16.6% 13.3% 

Maksimum  66.6% 63.3% 

Mean  37.4% 38.3% 

Sumber : Data Diolah, 2019 

Dapat dilihat pada Tabel 4.17 dari hasil pangolahan data yang diperoleh pada tabel 4.10- dan tabel 

4.11, diketahui nilai minimum ada pada nasabah berjenis kelamin laki-laki yaitu sebesar 13.3% 

dan nilai maksimum ada pada nasabah berjenis kelamin perempuan yaitu sebesar 66.6%. Rata-
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rata tingkat literasi keuangan pada nasabah berjenis kelamin laki-laki sebesar 38.3% dan nasabah 

perempuan sebesar 37.4%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan nasabah PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Medan berdasarkan jenis kelamin berada pada 

tingkat yang rendah (<60%).  

3. Tingkat Literasi Keuangan Berdasarkan Usia 

Tabel 4.18 

Tingkat Literasi Keuangan Berdasarkan Usia 

Standar Deviasi Literasi Keuangan 

25-30 

tahun 

31-35 

tahun 

36-40 

tahun 

> 40 

tahun 

Minimum 13.3% 13.3% 13.3% 20% 

Maksimum 66.6% 63.3% 60% 50% 

Mean 39% 33.00% 53.00% 34.00% 

Sumber : Data Diolah 2019 

Dapat dilihat pada Tabel 4.18, dari hasil data yang diperoleh, nilai minimum ada disemua rentang 

usia yaitu sebesar 13.3% dan nilai maksimum ada pada rentang usia 25-30 tahun yaitu sebesar 

66.6%. Rata-rata (mean) tingkat literasi keuangan nasabah pada rentang usia 25-30 tahun yaitu 

sebesar 39%, nasabah pada rentang usia 31-35 tahun yaitu sebesar 33%, nasabah pada rentang 

usia 36-40 tahun yaitu sebesar 53% dan nasabah pada rentang usia >40 tahun yaitu sebesar 34%. 

Hal ini  menunjukkan bahwa tingkat literasi keuangan nasabah PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk Kantor Cabang Medan berada pada tingkat yang rendah (<60%). 

4. Perbandingan Tingkat Literasi Keuangan Nasabah 

Berdasarkan tabel 4.9 dapat diketahui persentase responden yang menjawab setiap butir 

pertanyaan dengan benar tentang literasi keuangan. Untuk aspek Pengetahuan umum Keuangan 

Pribadi diperoleh seluruh jawaban benar sebanyak 220 point, untuk aspek Tabungan dan Investasi 

diperoleh seluruh jawaban benar sebanyak 342 point, untuk aspek Pengelolaan Kredit diperoleh 

seluruh jawaban benar sebanyak 107 poin dan untuk aspek Asuransi diperoleh jawaban benar 

sebanyak 133 point. 
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Tabel 4.9 

Perbandingan Tingkat Literasi Keuangan Nasabah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

Kantor Cabang Medan 

No. Indikator Literasi Keuangan Tingkat Literasi Keuangan 

Rendah  

% 

Sedang 

% 

Tinggi 

% 

1. Pengetahuan Umum Keuangan Pribadi   94% 

2. Literasi Tabungan dan Investasi 13.2% 0 0 

3. Literasi Pengelolaan Kredit 54% 0 0 

4. Literasi Terhadap Asuransi 59.3% 0 0 

Sumber : Data Diolah, 2019 

 

4. KESIMPULAN 

Penelitian memporeh hasil bahwa rata-rata tingkat literasi keuangan pada nasabah berjenis 

kelamin laki-laki sebesar 38.3% dan nasabah perempuan sebesar 37.4%. Dilihat dari segi usia, 

rata-rata (mean) tingkat literasi keuangan nasabah pada rentang usia 25-30 tahun yaitu sebesar 

39%, nasabah pada rentang usia 31-35 tahun yaitu sebesar 33%, nasabah pada rentang usia 36-40 

tahun yaitu sebesar 53% dan nasabah pada rentang usia >40 tahun yaitu sebesar 34%. Dan secara 

keseluruhan rata-rata tingkat literasi keuangan nasabah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk Kantor Cabang Medan sebesar 37.7% atau dapat dikatakan tingkat literasi keuangan nasabah 

berada pada kategori rendah yaitu <60%. 
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Abstract 

 

In the development of technology and information systems in this globalization era, the need for 

information has reached all levels of society . As a result of technological advances, many institutions or 

agencies have used information systems to help carry out their activities. One development that utilizes 
technological advances is a filing system that has been done by computerization. In a company field filing 

processing systems may only be done by certain people . The filing system that will be discussed includes 
incoming letters, outgoing letters, minutes, minutes of meetings and official memorandum. The results 

obtained from the implementation of this filing system is that it can change the filing procedure that can 
only be accessed by one person can be accessed by other employees through the company's website . This 

system is built using PHP and MySQL programming languages as a database and uses UML for system 
design. 

 

Keywords : information systems , records , employees, website , UML. 

 

 

Abstrak 

 

Dalam perkembangan teknologi dan sistem informasi di era globalisasi ini kebutuhan akan informasi sudah mencapai semua 

lapisan masyarakat. Akibat kemajuan teknologi tersebut banyak lembaga atau instansi yang telah menggunakan sistem 

informasi untuk membantu pelaksanaan kegiatannya. Salah satu perkembangan yang memanfaatkan kemajuan teknologi 

adalah sistem pengarsipan yang sudah dilakukan dengan komputerisasi. Di dalam sebuah bidang perusahaan sistem 

pengolahan pengarsipan hanya boleh dilakukan oleh orang tertentu. Sistem pengarsipan yang akan dibahas mencakup surat 

masuk, surat keluar, berita acara, risalah rapat dan nota dinas. Hasil yang diperoleh dari implementasi sistem pengarsipan 

ini yaitu dapat mengubah tata laksana pengarsipan yang hanya bisa diakses oleh satu orang dapat di akses oleh pegawai 

lainnya melalui website perusahaan. Sistem ini dibangun menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai 

database serta menggunakan UML untuk perancangan sistem. 

 

Kata kunci : system informasi, arsip, pegawai, website, UML. 
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PENDAHULUAN 

Dalam perkembangan teknologi dan sistem informasi saat ini kebutuhan akan informasi 

tersebut sudah mencapai semua lapisan masyarakat. Peningkatan ini sejalan dengan 

berkembangnya sistem informasi yang terkomputerisasi. Akibat kemajuan teknologi tersebut 

banyak lembaga atau instansi yang ada telah menggunakan sistem informasi guna membantu 

pelaksanaan kegiatannya.  

Salah satu instansi yang saya teliti tentang kebutuhan akan sistem informasi ini yaitu 

Bidang Pengendalian Operasi Konstruksi di PT PLN (Persero) UIP SUMBAGUT Medan. Bidang ini 

adalah sebuah bagian dalam struktur organisasi didalam PT PLN (Persero) UIP SUMBAGUT yang 

terletak di Sumatera Utara tepatnya di kota Medan, bidang ini mempunyai tugas dan 

tanggungjawab dalam mengontrol dan mengawasi hasil pelaksanan pembangunan gardu induk 

(GI) dan  jaringan transmisi wilayah Sumatera Bagian Utara.  

Dalam proses tata laksana pengarsipan ini para pegawai sudah menggunakan sistem 

secara terkomputerisasi untuk mengarsipkan surat masuk dan surat keluar dimana hanya bisa 

dilakukan oleh bidang Kesekertariatan Umum, sehingga untuk mencari data surat masuk dan 

surat keluar para pegawai bidang Operasi Konstruksi harus menghubungi bidang Kesekertariatan 

Umum terlebih dahulu. Dan untuk nota dinas, risalah rapat, dan berita acara masih diarsipkan 

secara manual, sehingga membutuhkan waktu yang lama dan besar kemungkinan keamanan 

data yang dicari telah rusak atau hilang. Untuk meminimalisir kesalahan dalam melakukan 

pengarsipan maka akan dirancang dan dibangun sistem informasi tata laksana pengarsipan studi 

kasus bidang pengendalian operasi konstruksi PT. PLN (Persero) UIP SUMBAGUT berbasis web. 

Maka rumusan masalah yang dikaji dalam tugas akhir ini adalah : Bagaimana membangun 

sistem informasi pengarsipan yang dapat diakses oleh semua pegawai dalam satu bidang dan 

tujuan dari penelitian ini adalah merancang  dan membangun sistem informasi pengarsipan yang 

dapat diakses oleh semua pegawai dalam satu bidang. 

 

METODE PENELITIAN 

1. Studi Literatur 

Tahapan ini bertujuan untuk mempelajari literatur berupa buku, jurnal, artikel, maupun internet 

yang berhubungan dengan topik penelitian. 
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2. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah berisi kondisi nyata di lapangan mengenai kelemahan dan kekurangan 

yang terjadi ditempat observasi. 

3. Observasi Lapangan 

Pengumpulan data dengan mengadakan peninjauan langsung terhadap topik yang diambil. 

Observasi lapangan ini dilalukan secara langsung ke PT PLN (Persero) UIP SUMBAGUT. 

4. Mengumpulkan Data 

Data yang telah didapat setelah observasi akan dikumpulkan untuk dianalisis pada tahap 

selanjutnya. 

5. Menganalisis Data 

Data yang telah dikumpulkan akan diolah untuk mengubah data hasil dari penelitian menjadi 

sebuah informasi baru yang dapat digunakan dalam membuat kesimpulan. 

6. Analisa Perancangan 

Penulis melakukan analisa perancangan sistem yang meliputi : 

a. Perancangan Use Case Diagram 

b. Perancangan Activity Diagram 

c. Perancangan Sequence Diagram 

d. Perancangan Class Diagram 

e. Perancangan Interface 

f. Perancangan Struktur Database 

g. Perancangan Output  

h. Perancangan Input 

7. Menarik Kesimpulan  

Tahap ini memuat cara pembuatan sistem, cara pemakaian sistem, dan manfaat yang diperoleh 

pengguna. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Desain Sistem 

1. Use Case Diagram 

Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan (behavior) system informasi 

yang akan dibuat. Use case digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam 

system informasi dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut.  
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Sistem Informasi Tata Laksana Pengarsipan memiliki 4 aktor atau pengguna yang 

terlibat dalam sistem yaitu : admin, manager bidang, manager sub bidang, dan pegawai. 

Use case atau fungsi-fungsi yang dapat digunakan oleh pengguna (actor) sistem yaitu : surat 

masuk, surat keluar, nota dinas masuk, nota dinas keluar, berita acara, risalah rapat, user 

list yang hanya dapat diakses oleh admin, dan disposisi surat yang hanya dapat diakses oleh 

manager bidang. Berikut ini adalah use case diagram sistem informasi tata laksana 

pengarsipan. 

 

 

Gambar 1 Use Case Diagram 

 

2. Class Diagram 

Class diagram menggambarkan tentang relasi antar tabel. Pada system ini terdiri dari 

8 tabel yaitu surat masuk, surat keluar, disposisi, nota dinas masuk, nota dina keluar, berita 

acara, risalah rapat dan user. Terdapat 8 relasi untuk database tabel yaitu : id_user pada 

tabel user berelasi dengan setiap id_user tabel lainnya dan no_sm tabel pada disposisi 

berelasi dengan no_sm tabel surat masuk. 

Berikut ini adalah class diagram untuk sistem informasi tata laksana pengarsipan. 
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Gambar 2 Class Diagram 

 

Pembuatan Sistem Informasi Tata Laksana Pengarsipan 

1. Halaman Admin 

Halaman ini adalah halaman yang dapat diakses oleh admin. Admin dapat mengelola data 

Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Berita Acara, Risalah Rapat, serta User List yang hanya 

bisa diolah oleh admin. 

Admin harus melakukan login pengguna terlebih dahulu, setelah NIP dan 

passworddinyatakan benar maka sistem akan menampilkan halaman utama (index) yang 

didalamnya terdapat menu surat masuk, surat keluar, nota dinas masuk, nota dinas keluar, berita 

acara, risalah rapat dan user list. Dimana admin dapat melakukan tambah data, ubah data, hapus 

data dan cetak laporan data yang diinputkan. 

 

 

Gambar 3 Halaman Home 
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2. Halaman Manager Bidang 

Halaman ini adalah halaman yang dapat diakses oleh manager bidang. Manager Bidang 

dapat mengelola data Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Berita Acara, Risalah Rapat, 

serta Disposisi Surat yang hanya bisa diolah oleh manajer bidang. 

Manager Bidang harus melakukan login pengguna terlebih dahulu, setelah NIP dan 

passworddinyatakan benar maka sistem akan menampilkan halaman utama (index) yang 

didalamnya terdapat menu surat masuk, surat keluar, nota dinas masuk, nota dinas keluar, berita 

acara, risalah rapat. Dimana manager bidang dapat melakukan tambah data, ubah data, hapus 

data dan mendesposisikan surat masuk yang telah diinputkan. 

 

Gambar 4 Halaman Disposisi Surat 

3. Halaman Pegawai 

Halaman ini adalah halaman yang dapat diakses oleh para pegawai. Pegawai dapat 

mengelola data Surat Masuk, Surat Keluar, Nota Dinas, Berita Acara, dan Risalah Rapat. 

Pegawai dapat melakukan tambah data, ubah data, dan hapus data. 

 

Gambar 5 Halaman Surat Keluar 
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SIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat diambil dari pembuatan sistem informasi tata laksana 

pengarsipan berbasis web adalah : 

1. Sistem ini dibangun menggunakan Bahasa pemrograman PHP dan 

menggunakan MySQL sebagai program pengolah database. 

2. Sistem ini terdiri dari empat pengguna, yaitu pegawai, manager bidang, 

manager sub bidang dan admin. Pegawai, manager bidang, manager sub 

bidang, dan admin dapat melakukan login terlebih dahulu, mengolah surat masuk, 

surat keluar, nota dinas, berita acara dan risalah rapat. Yang membedakan dari 

keempat pengguna sistem ini adalah admin dapat mengubah profil 

pengguna lainnya, dan mencetak laporan rekapitulasi data yang diinputkan. Manager 

bidang dapat mengelola disposisi surat. Manager sub bidang dapat melihat dan 

mencetak disposisi surat yang telah diinputkan oleh manager bidang. 

3. Melalui system informasi ini, pegawai dapat melakukan pengarsipan surat secara 

terkomputerisasi dan dapat menghemat waktu dalam pencarian dokumen penting yang 

dibutuhkan. 

 

Penulis mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan, 

yaitu: 

1. Untuk pengembangan maka sistem dapat dikembangkan dalam 

pemberitahuan (notifikasi) apabila ada surat yang masuk dan surat yang 

sudah didisposisikan. 

2. Menambahkan fitur forget password untuk admin. 
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Abstract 

 

Knowing the effect of religiosity and promotion on the using decision of electronic money for Moslem 

communities in Medan made this research was conducted. The decision of the Moslem community is 

dependent variable in this study while the independent variable consists of religiosity and promotion. 

Hundred people were the sample in this study. Questionnaires as primary data and the results of the data 

are analyzed using multiple regression using simultaneous test (F), determination test, and partial test (t) 

with a significant level of 5 percent (α = 0.05) which is processed with SPSS 22. The results indicated that 

there was a positive and significant simultaneous effect between religiosity and promotion of the using 

decision of electronic money for Moslem communities in Medan as seen through the F statistical test with 

a significant value of 0,000. The results of the statistical t test showed that religiosity had a positive and 

significant effect with a significant level of 0.008 however the promotion scored level is 0,000. 

 

Keywords: Religiosity, Promotion, Decision 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh religiusitas dan promosi terhadap keputusan 

penggunaan uang elektronik bagi masyarakat muslim di Kota Medan. Variabel dependen dalam penelitian 
ini adalah keputusan masyarakat muslim sedangkan variabel independen terdiri dari religiusitas dan 
promosi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Penelitian ini menggunakan 
kuisioner sebagai data primer kemudian hasil datanya dianalisis menggunakan regresi berganda dengan 
melakukan uji simultan (F), uji determinasi, dan uji parsial 
 

(t) dengan tingkat signifikan sebesar 5 persen (α=0,05) yang diolah dengan bantuan alat SPSS 22. Hasil 
penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara religiusitas dan 
promosi terhadap keputusan penggunaan uang elektronik bagi masyarakat muslim di Kota Medan yang 
dilihat melalui uji statistik F dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil uji statistik t menunjukkan 
bahwa religiusitas berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,008 dan 
promosi berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. 
 

Kata Kunci: Religiusitas, Promosi, Keputusan 
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PENDAHULUAN 

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang telah merdeka dan berdaulat sejak 17 

Agustus 1945. Oleh karena itu, Indonesia memiliki simbol kedaulatan negara yang harus 

dihormati. Selain bendera dan lagu kebangsaan, mata uang juga menjadi salah satu simbol 

kedaulatan negara. Adapun, mata uang yang dipergunakan di Indonesia adalah mata uang Rupiah. 

Rupiah adalah suatu alat pembayaran yang sah dalam kegiatan perekonomian nasional. Dengan 

adanya uang maka perekonomian negara akan berjalan, sehingga diharapkan akan tercapainya 

tujuan negara Indonesia yaitu mencapai masyarakat adil dan makmur. 

 

Tabel 1.1 

Perkembangan Jumlah Uang Beredar 

Tahun 

Jumlah Uang Beredar 

Luas (M2) 

Jumlah Uang Elektronik 

yang Beredar 
Produk Domestik Bruto  

Rupiah % Rupiah % Rupiah % 

2014 Rp4.170,7 triliun 0 Rp35.738.233 juta 0 Rp10.542,7 triliun 0 

2015 Rp4.546,7 triliun 9% Rp34.314.795 juta -4% Rp11.540,8 triliun 9% 

2016 Rp5.003,3 triliun 10% Rp51.204.580 juta 49% Rp12.406,8 triliun 8% 

2017 Rp5.418,5 triliun 8% Rp90.003.848 juta 76% Rp13.588,8 triliun 10% 

2018 Rp5.758,3 triliun 6% Rp167.205.578 juta 86% Rp14.837,4 triliun 9% 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber 

 

Pesatnya penggunaan ponsel pintar di kalangan masyarakat mendorong perusahaan 

telekomunikasi mengambil bagian dalam menciptakan uang elektronik berbasis server berbasis 

aplikasi pada ponsel. Lembaga riset marketing e marketer pada laman kominfo.go.id 

memperkirakan pada 2018 jumlah pengguna aktif Smartphone di Indonesia lebih dari 100 juta 

orang. Sehingga, perusahaan penyedia jasa layanan keuangan yang menawarkan efisiensi 

transasksi berupa uang elektronik berusaha melakukan usaha pemasaran untuk menyerap para 

pengguna aktif ponsel pintar tersebut. 

 

Namun, uang elektronik masih sering dipertanyakan tentang kehalalannya seperti dikutip dari Dr. 

Sufyan Baswedan, M.A. pada laman detik.com yang menyatakan bahwa hukum memakai go-pay 

pada asalnya halal, asal tidak memakai potongan harga maupun tambahan manfaat lainnya, karena 
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hai itu menjadikannya riba. Dan, akad top-up go-pay adalah akad hutang seperti deposito uang di 

bank, maka diskon harga yang didapatkan konsumen adalah manfaat yang didapatkan dari 

menghutangi dan ini adalah riba. 

 

Menurut Badan Pusat Statistik Sumatera Utara pada 09 April 2018 jumlah penduduk kota medan 

telah mencapai 1.319.300 jiwa pada tahun 2016. Sebagai Ibu Kota Provinsi yang paling besar 

terkena dampak digitalisasi, Kota Medan merupakan wilayah terbanyak yang mengakses internet 

di provinsi Sumatera Utara dengan jumlah 20,41% pada tahun 2016 atau sebesar 269.269 jiwa. 

Akses internet yang dimaksud adalah mengoperasikan internet secara aktif, termasuk yang 

mengakses internet dengan menggunakan handphone. Dengan jumlah proporsi individu yang 

menggunakan telepon genggam pada tahun tersebut adalah 54,28% atau sebanyak 716.116 jiwa.  

 

Tingkat penggunaan uang elektronik,bergantung pada keputusan seseorang untuk menggunakan 

atau tidak. Untuk itu, perlu dilakukannya pengambilan keputusan atas berbagai pilihan yang 

muncul dalam kehidupan sehari-hari. Karena proses pengambilan keputusan merupakan 

pemilihan alternatif terbaik dari berbagai alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti 

(digunakan) sebagai suatu cara pemecahan masalah (Setiadi, 2015). Maka, manusia akan membuat 

suatu keputusan apabila menurutnya telah memenuhi keinginan terbaiknya atau kebutuhan 

pribadinya. 

 

Keputusan dalam menggunakan uang elektronik dapat dipengaruhi oleh sikap religiusitas, yaitu 

merupakan bentuk aspek religi yang telah dihayati oleh individu di dalam hati. Makna religiusitas 

digambarkan dalam beberapa aspek-aspek yang harus dipenuhi sebagai petunjuk bagaimana 

menjalankan hidup dengan benar agar manusia dapat mencapai kebahagiaan, baik di dunia dan 

akhirat (Karim dalam Iranati, 2017). Hal ini diperlukan bagi para masyarakat pengguna uang 

elektronik untuk dapat mengukur kesesuaian yang ditawarkan oleh perusahaan dengan kaidah-

kaidah agama yang tertanam dalam diri sendiri.  

 

Penelitian ini menggunakan metode regresi linear sederhana dengan instrumen penelitian 

kuesioner, untuk melihat hubungan antara variabel religiusitas terhadap variabel keputusan. 

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti akan membuat penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Religiusitas Dan Promosi Terhadap Keputusan Penggunaan Uang Elektronik Bagi 

Masyarakat Muslim Di Kota Medan” 
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RUMUSAN MASALAH 

Uang elekteronik adalah sebuah alat pembayaran yang mengalami peningkatan dalam kurun 

waktu 5 tahun terakhir, uang elktronik tidak dapat dipisahkan dari masyarakat terkhusus dalam 

mengefesiensikan proses pembayaran. Selain memberikan keamanan, kemudahan, uang 

elektronik juga menawarkan promosi berupa potongan harga kepada pelanggan. Namun promosi 

yang ditawarkan oleh uang elektronik masih menjadi perdebatan mengenai kehalalannya karena 

dikhawatirkan terkandung unsur riba. Memperhatikan hal tersebut, maka perlu dilakukan 

penelitian dengan fokus pertanyaan: 

bagaimana pengaruh Religiusitas terhadap keputusan penggunaan uang elektronik bagi 

masyarakat muslim di Kota Medan ? 

 

TUJUAN PENELITIAN 

Berdasarkan permasalahan yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan yang ingin dicapai adalah: 

untuk mengetahui pengaruh Religiusitas terhadap keputusan penggunaan uang elektronik bagi 

masyarakat muslim di Kota Medan. 

 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

1. RANCANGAN PENELITIAN 

Variabel terikat yang digunakan dalam penelitian ini adalah keputusan masyarakat muslim di Kota 

Medan dalam menggunakan uang elektronik. Dengan variabel bebas yang digunakan adalah 

Religiusitas. Dimana dalam pemilihan variabel tersebut telah dilakukan kajian secara teori 

maupun dengan observasi yang dilakukan oleh penulis. Kemudian, menetapkan rumusan masalah 

dan hipotesis penelitian. Selanjutnya, penulis akan mengumpulkan data yang diperlukan untuk 

melakukan penelitian ini. Setelah itu akan dilakukan analisis masalah yang terjadi untuk 

menemukan jawaban atas permasalahan tersebut yang diakhiri dengan suatu kesimpulan. 
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2. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

Tabel 3.1 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Dimensi Indikator 

1 

Religiusitas 

(X1), Glock 

dan Stark 

dikutip oleh 

Ancok dan 

Suroso 

dalam 

Rahmawati 

(2017:32) 

Akidah (Ideologi) Keyakinan seseorang terhadap kebenaran ajaran 

agamanya, terutama terhadap ajaran-ajaran yang 

fundamental atau bersifat dogmatis. 

Ibadah (Ritualistik)  Kepatuhan seseorang dalam mengerjakan 

kegiatan-kegiatan ritual sebagaimana 

diperintahkan. 

Ihsan (Eksperiensial)  

 

Perasaan seseorang dalam merasakan dan 

mengalami pengalaman religius. 

Ilmu (Intelektual) Pengetahuan dan pemahaman seseorang terhadap 

ajaran agamanya. 

Amal (Konsekuensial) Tingkat seseorang dalam 

berperilaku yang dimotivasi oleh ajaran 

agamanya. 

2 

Keputusan 

(Y), Kotler 

dan 

Amstrong 

dalam 

Sangadji 

(2013:36) 

Pengenalan Masalah 
Masyarakat mengetahui mengapa harus 

menggunakan produk tersebut. 

Pencarian Informasi 
Masyarakat mencari tahu tentang produk beserta 

fitur yang ditawarkan. 

Evaluasi Berbagai 

Alternatif 

Masyarakat membuat perbandingan antara 

pilihan-pilihan yang ada. 

Keputusan Pembelian 
Masyarakat mengambil keputusan atas pilihan-

pilihan yang ada. 

Perilaku Pascapembelian 
Masyarakat merekomendasikan pembelian barang 

tersebut. 

Sumber : Diolah dari berbagai sumber 

 

3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan beberapa cara seperti survei, observasi dan cara 

dokumentasi (Sanusi, 2014:105). Pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data 

dengan cara sebagai berikut: 
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A. Metode Kuisoner  

Angket/kuisoner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan 

seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk 

dijawabnya (Suryani, 2015:173).  

B. Dokumentasi  

Cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data sekuder dari berbagai sumber, 

baik secara pribadi maupun kelembagaan. Data seperti: laporan keuangan, rekapitulasi personalia, 

struktur organisasi, peraturan-peratutran, data produksi, surat wasiat, riwayat hidup, riwayat 

perusahaan, dan sebagainya, biasanya telah tersedia di lokasi penelitian. Peneliti tingal menyalin 

sesuai kebutuhan (Sanusi, 2014:114).  

C. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dengan cara 

mengumpulkan informasi yang dibutuhkan untuk melengkapi penelitian.  

 

4. POPULASI DAN SAMPEL PENELITIAN 

A. Populasi  

Populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri dari: obyek/subyek yang mempunyai kualitas 

dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2017:80). Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat 

muslim di kota medan yang berjumlah 1.319.300 orang. 

B. Sampel 

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut 

(Sugiyono, 2017:81). Pada penelitian ini ukuran sampel diambil dengan menggunakan rumus 

slovin . Dari  1.319.300 masyarakat muslim di kota medan, didapatkan 100 orang populasi untuk 

mewakili. Batas toleransi kesalahan (error tolerance) sebesar 10%.  Dengan menggunakan teknik 

penarikan sampel cluster, yaitu teknik pengambilan populasi yang dibagi menjadi cluster, dan 

beberapa di antaranya kemudian dipilih secara acak. Teknik ini dipakai peneliti dihadapkan pada 

situasi bahwa populasi penelitiannya tersebar di berbagai wilayah (Suryani, 2015:200).  
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5. SKALA PENGUKURAN 

Skala pengukuran merupakan kesepakatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan 

pajang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, sehingga alat ukur tersebut bila digunakan 

dalam pengukuran akan menghasilkan data kuantitatif (Sugiyono, 2017:92). Skala pengukuran 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan skala likert. 

 

6. TEKNIK ANALISIS DATA 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. 

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji ada tidaknya pengaruh religiusitas 

terhadap keputusan penggunaan uang elektronik bagi masyarakat muslim di Kota Medan. 

 

A. Uji Validitas dan Reabilitas 

1) Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuisoner. Suatu kuisoner 

dikatakan valid jika pertanyaan pada kuisoner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur 

oleh kuisoner tersebut (Ghozali, 2017:52). 

Kriteria dalam menentukan validitas kuesioner adalah sebagai berikut: 

a. Jika r hitung > r tabel maka pertanyaan tersebut valid. 

b. Jika r hitung < r tabel maka pertanyaan tersebut tidak valid. 

2) Uji Reabilitas 

Reabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam 

menjawab hal yang berkaitan dengan kontruk-kontruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu 

variabel dan disusun dalam suatu bentuk kuisioner (Sujarweni, 2016: 239).Uji reabilitas dapat 

dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pertanyaan. Jika Alpha > 0,60 maka 

reliabel. 

 

B. Analisis Regresi Linear Sederhana 

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan analisis regrsi linear berganda. Analisis ini 

digunakan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel independen (X) terhadap variabel 

dependen (Y). 
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C. Uji Hipotesis 

1) Uji T 

Uji T dikenal dengan uji parsial, yaitu untuk menguji bagaimana pengaruh masing-masing variabel 

bebasnya secara sendiri-sendiri terhadap variabel terikatnya. Pengujian ini dilakukan dengan 

membandingkan antara nilai thitung masing-masing variabel bebas dengan nilai ttabel dengan 

derajat kesalahan 5% dalam arti (α = 0,05). Apabila nilai thitung ≥ nilai ttabel maka variabel 

bebasnya memberikan pengaruh bermakna terhadap variabel terikat. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. UJI VALIDITAS 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa setiap 

butir pernyataan dikatakan valid apabila rhitung>rtabel. Jumlah sampel (n) = 100 dan besarnya df 

dapat dihitung (n-2) yaitu 100-2 = 98 dengan signifikansi alpha sebesar = 0,05. Maka, didapat 

nilai rtabel = 0,1966 atau dengan kata lain nilai korelasi masing-masing butir pernyataan harus 

>0,1966. Setelah dilakukan uji validitas, maka dapat dikatakan 18 butir pernyataan pada penelitian 

ini valid karena nilai korelasinya >0,1966. 

 

B. UJI REABILITAS 

Nilai keseluruhan variabel memiliki nilai Cronboach Alpha yaitu >0,60 dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliable. 

 

C. ANALISIS REGRESI LINEAR SEDERHANA 

Hasil analisis regresi linear berganda dapat ditulis persamannya sebagai berikut: 

Keputusan Penggunaan Uang Elektronik = 3,219 + 0,335 Religiusitas 

Dari rumus regresi di atas dapat dinyatakan nilai koefisien regresinya sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar 3,219 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai religiusitas dan promosi 

maka besarnya keputusan masyarakat sebesar 3,219. 

2. Apabila nilai religiusitas mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai keputusan nasabah akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,335. 
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D. UJI HIPOTESIS 

1) Uji t  

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

T Sig. B 

Std. 

Error 

1 (Constant) 3.219 49.622 .065 .948 

RELIGIUSITAS .335 .124 2.691 .008 

 

Berdasarkan tabel koefisien di atas dapat diketahui bahwa t hitung variabel Religiusitas sebesar 

2,691. Tabel distribusi t dicari dengan α = 5% dengan derajat kebebasan (df) (n-k) atau (100-3) = 

97, maka diperoleh nilai t tabel sebesar 1,98472. Karena t hitung > t tabel atau 2,691 > 1,985 maka 

H01 ditolak dan Ha1 diterima, yang berarti Religiusitas berpengaruh positif terhadap keputusan 

penggunaan uang elektronik bagi masyarakat muslim di Kota Medan. Variabel religiusitas 

mempunyai nilai probabilitas (sig) lebih kecil dari nilai alpha (α) yaitu 0,008 < 0,05 maka H01 

ditolak yang artinya variabel Religiusitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap keputusan 

penggunaan uang elektronik bagi masyarakat muslim di Kota Medan. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan yang mengacu pada masalah dan 

tujuan penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

3. Pengaruh variabel religiusitas secara parsial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan penggunaan uang elektronik bagi masyarakat muslim di Kota Medan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,008 < 0,05. 

 

B. SARAN 

1) Nilai religiusitas yang dimiliki oleh  pengguna uang elektronik terkhusus pada masyarakat 

muslim di Kota Medan cukup baik, oleh karena itu diharapkan masyarakat muslim di Kota 

Medan dapat mempertahankan prinsip-prinsip kehalalan dan menghindari perilaku ribawi 

dalam kesehariannya. Sehingga masyarakat dapat lebih teliti dalam memilih dan memilah 

setiap tambahan manfaat (promosi) yang ditawarkan oleh penerbit uang elektronik. Diharapkan 

pula, kepada Majelis Ulama Indonesia dapat segera memberikan keputusan (fatwa) yang pasti 
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terhadap tambahan manfaat (promosi) dalam uang elektronik, sehingga dapat dipastikan hukum 

yang terdapat dalam tambahan manfaat (promosi) dalam uang elektronik tersebut. 

2) Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat membuat model yang lebih baik dengan cara 

menambah variabel serta menambah atau memperluas jumlah populasi dan lokasi penelitian 

agar hasil penelitian dapat lebih yang diperoleh lebih akurat. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Dewan Syariah Nasional. 2017. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 116/DSN-MUI/IX/2017 

tentang Uang Elektronik Syariah. 

Ghozali, Imam. 2017. Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS 23. Semarang: 

Badan Penerbit Universitas Diponegoro. 

Madura,Jeff. 2001. Pengantar Bisnis. Jakarta: Salemba Empat. 

Rahmawati, Dina. 2016. Pengaruh Faktor Promosi, Lokasi, Religiusitas, Pelayanan, dan Reputasi 

Terhadap Keputusan Anggota Menyimpan Dana di BMT Hira Cabang Tanon. Fakultas 

Ekonomi dan Bisnis islam. Institut Agama Islam Negeri Surakarta. 

Sangadji, dkk. 2013. Perilaku Konsumen Pendekatan Praktis Disertai Himpunan Jurnal 

Penelitian. Yogyakarta: CV Andi Offset. 

Sanusi, Anwar. 2014. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta Selatan: Salemba Empat. 

Setiadi, Nugroho J. 2015. Business Economics and Managerial Decision Making. Jakarta. PT 

Fajar Interpratama Mandiri. 

Sugiyono.2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 

Suryani, Hendryadi. 2015. Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi Pada Penelitian Bidang 

Manajemen dan Ekonomi Islam. Jakarta: Kencana. 

http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/online/read/2019/04/03/71065/pengguna_uang_elekt

ronik_di_sumut_melonjak_transaksi_rp_346_miliar/ diunduh pada 20 Juni 2019 pukul 13.43 

WIB 

https://kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-

asia/0/sorotan_media diunduh pada 17 Juni 2019 pukul 20.17 WIB 

https://m.detik.com/finance/fintech/d-4477432/gimana-sih-awalnya-diskon-uang-elektronik-

sampai-dituduh-riba diunduh pada tanggal 17 Juni 2019 pukul 08.40 WIB 

www.bi.go.id 

www.bps.go.id 

 

 

 

 

 

http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/online/read/2019/04/03/71065/pengguna_uang_elektronik_di_sumut_melonjak_transaksi_rp_346_miliar/
http://www.medanbisnisdaily.com/m/news/online/read/2019/04/03/71065/pengguna_uang_elektronik_di_sumut_melonjak_transaksi_rp_346_miliar/
https://kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media
https://kominfo.go.id/content/detail/6095/indonesia-raksasa-teknologi-digital-asia/0/sorotan_media
https://m.detik.com/finance/fintech/d-4477432/gimana-sih-awalnya-diskon-uang-elektronik-sampai-dituduh-riba
https://m.detik.com/finance/fintech/d-4477432/gimana-sih-awalnya-diskon-uang-elektronik-sampai-dituduh-riba
http://www.bi.go.id/
http://www.bps.go.id/


Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

409 
 

PERHITUNGAN SUSUT TEGANGAN DAN RUGI DAYA PENYULANG TK-6 

PT.PLN(PERSERO) ULP MEDAN BARU 

 

Siti Saro Pohan
(1)

, Ardina Hariska
(2)

, dan Suprianto
(3) 

 

4. Teknik Elektro, Politeknik Negeri Medan, Jl. Almamater No.1 Kampus USU, Medan, 

20155
  

5. Teknik Elektro, Politeknik Negeri Medan, Jl. Almamater No.1 Kampus USU, Medan, 20155
  

6. Teknik Elektro, Politeknik Negeri Medan, Jl. Almamater No.1 Kampus 
USU, Medan, 20155 E-mail: SITISARO.1605033028@polmed.ac.id 

 

Abstract 

 

Primary distribution network is an important part of the distribution system, because it is a resource in the 

electric power distribution system. The primary distribution network starts from the substation (GI) to the 

primary side of the distribution substation. In this case, the substation has a very important role in the 

distribution of consumer power. Electric power is channeled from the substation through feeders. In this 

study what will be discussed is the TK-6 feeder PT PLN (Persero) ULP Medan Baru which began operating 

in 2018 with the aim of obtaining the reliability of the distribution system at PT. PLN (Persero) ULP Medan 

Baru by calculating the voltage loss and power loss in TK-6 feeders. The peak load of feeders in April 2019 

is 254 A on May 23 at 19:30 WIB. The length of TK-6 feeders is 6,947 km, the shrinkage stress of TK-6 

feeders has exceeded SPLN No.72 in 1987 which is 5%. From the results of calculations, the shrinkage 

stress in TK-6 feeders in April 2019 was 5.615% during peak load at night. While the power loss that 

occurred in TK-6 feeders in April 2019 was 3.678% during peak load at night. 

 

Keywords: Main Station, Feeder, Peak Load, Drop Voltage, Power Loss 

 

 

Abstrak 

 

Jaringan distribusi primer merupakan bagian penting dari sistem distribusi, karena merupakan hulu dari 

aliran daya pada sistem distribusi tenaga listrik. Jaringan distribusi primer dimulai dari gardu induk (GI) 

hingga ke sisi primer dari gardu distribusi. Dalam hal ini, gardu induk memiliki peranan yang sangat 

penting dalam penyaluran daya ke konsumen. Tenaga listrik disalurkan dari gardu induk melalui 

penyulang. Dalam penelitian ini yang akan dibahas adalah penyulang TK-6 PT PLN (Persero) ULP Medan 

Baru yang mulai beroperasi tahun 2018 dengan tujuan untuk mengetahui kehandalan sistem distribusi di 

PT. PLN (Persero) ULP Medan Baru dengan melakukan perhitungan terhadap susut tegangan dan rugi 

daya pada penyulang (feeder) TK-6. Beban puncak penyulang ini pada bulan April 2019 adalah sebesar 

254 A pada tanggal 23 Mei jam 19.30 WIB. Panjang penyulang TK-6 adalah 6,947 km, susut tegangan 

penyulang TK-6 sudah melebihi SPLN No.72 tahun 1987 yaitu sebesar 5%. Dari hasil perhitungan, susut 

tegangan penyulang TK-6 pada bulan April 2019 adalah 5,615% saat beban puncak malam hari. Sedangkan 

rugi daya yang terjadi pada penyulang TK-6 pada bulan April 2019 adalah 3,678% saat beban puncak 

malam hari. 

 

Kata kunci: Gardu Induk, Penyulang, Beban Pucak, Susut Tegangan, Rugi Daya. 
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PENDAHULUAN  

Energi listrik adalah salah satu kebutuhan pokok masyarakat pada zaman modern. Hampir seluruh 

peralatan-peralatan yang digunakan untuk membantu kehidupan manusia menggunakan energi 

listrik. Konsumen energi listrik bukan saja merupakan kalangan rumah tangga tetapi juga kalangan 

industri, komersial, maupun pelayanan umum dan jasa. Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik 

diperlukan sistem yang baik untuk menyalurkan energi listrik dari penyedia sampai ke konsumen 

energi listrik. Secara umum sistem tenaga listrik diawali dari unit pembangkit energi listrik, 

kemudian disalurkan melalui sistem transmisi tegangan tinggi dan melalui sistem distribusi 

disalurkan kepada konsumen. Tenaga listrik dari gardu induk (GI) disalurkan ke konsumen 

melalui penyulang (feeder) tegangan menengah 20 KV. Penyulang (feeder) tegangan menengah 

ini merupakan salah satu bagian dari sistem distribusi tenaga listrik yang mempunyai peranan amat 

penting dalam penyaluran tenaga listrik.  

 

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Yessi Marniati pada Jurnal Teknik Elektro Itp, Vol. 7, 

No. 1, Januari 201 8 menyatakan bahwa ”Untuk pendistribusian energi listrik yang baik dan 

efisien, maka semua hal yang dapat menimbulkan kerugian, baik berupa teknis maupun non teknis 

haruslah dikaji dengan baik. Kondisi jaringan distribusi yang tidak optimal akan mengakibatkan 

pelayanan yang kurang efektif, salah satunya karena akibat adanya susut daya. Susut daya atau 

rugi daya listrik adalah berkurangnya daya listrik dalam proses penditribusian dari unit 

pembangkit menuju beban (konsumen), yang disebabkan oleh adanya tahanan jenis penghantar 

yang dipengaruhi oleh arus dan tegangan saat penyaluran energi listrik dilakukan.” [1]. Penyulang 

(berupa penghantar) memiliki sifat resistif sehingga apabila dialiri arus akan menimbulkan rugi-

rugi daya dan susut tegangan sepanjang penghantar.  

 

Penelitian menurut Bambang Widardi dkk  pada jurnal Transmisi, 18, (2), April 2016, E-ISSN 

2407–6422, 66 “Drop tegangan merupakan besarnya tegangan yang hilang pada suatu penghantar. 

Besarnya  drop  tegangan  dinyatakan  baik dalam persen atau dalam besaran volt. Besarnya batas 

atas dan bawah ditentukan oleh kebijaksanaan  perusahaan kelistrikan.  PT PLN (Persero) 

mengatur standar drop tegangan   dalam   SPLN   No.72   Tahun   1987   yaitu   Turun   tegangan  

yang diperbolehkan pada JTM adalah 2 % dari tegangan kerja untuk sistem Spindle/gugus dan 5 

% dari tegangan kerja untuk sistem Radial diatas tanah dan sistem  Simpul  tergantung  kepadatan  

beban.”[2]   



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

411 
 

 

Susut tegangan  ini mengakibatkan tegangan pada titik terima (beban) menjadi lebih kecil daripada 

titik kirim, sedangkan rugi daya akan didisipasikan menjadi panas di sepanjang saluran. Pada 

saluran distribusi primer, susut tegangan dan rugi daya sebagian besar terjadi di saluran dan 

transformator. Perhitungan Susut Tegangan Dan Rugi Daya pada Penyulang TK-6 Di PT PLN 

(Persero) Unit Layanan Pelanggan Medan Baru, bertujuan untuk mengetahui susut tegangan dan 

rugi daya pada penyulang. 

 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana menghitung besarnya susut tegangan 

yang terjadi pada penyulang TK-6 dan bagaimana menghitung besarnya  rugi daya yang terjadi 

pada saat beban puncak malam hari pada penyulang TK-6 

 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah, Perhitungan susut tegangan hanya ditinjau pada 

penyulang TK-6, Perhitungan rugi daya hanya ditinjau dari penyulang TK-6 dan Tidak 

memperhitungkan pengaruh rugi daya terhadap finansial  

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui keandalan sistem distribusi di PT. PLN 

(Persero) ULP Medan Baru dengan melakukan perhitungan terhadap susut tegangan dan rugi-rugi 

daya pada penyulang (feeder) TK-6 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian simulasi yaitu: melakukan 

kegiatan pengambilan data pada sistem ditribusi tegangan menengah (20 kV) PT PLN (Persero) 

Unit Layanan Pelanggan Medan Baru, untuk kemudian dihitung dan disimulasikan menggunakan 

perhitungan biasa dan komputer. 

Pengumpulan data  yang dilakukan untuk pertama kali adalah  menghitung panjang penghantar 

penyulang TK-6, mendata gardu distribusi yang terdapat pada penyulang, membuat single line 

diagram penyulang TK-6 dan pengambilan data laporan harian selama bulan April Gardu Induk 

Titi Kuning di UPB. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN  

JATUH TEGANGAN 

Tabel Panjang penyulang dan tegangan drop rata-rata pada penyulang TK-6 berpenghantar AAAC 

3x240 mm2, 3x70 mm2, dan 3x35mm2

 

Tegangan Sumber : 20,6 KV 

No Segmen 
Panjang 

Saluran (km) 

Vdrop rata-rata 

(Volt) 
Sub Total 

% Susut 

Tegangan 

1 a – b 806 68,633 68,633 0,333 

2 b – c 513 42,117 110,75 0,538 

3 c – d 1023 72,762 183,512 0,891 

4 d – e 816 293,121 476,633 2,314 

5 d – f 665 215,054 691,687 3,358 

6 g – h 650 197,522 889,209 4,317 

7 e – i 460 22,784 911,993 4,427 

8 I – j 521 128,123 1040,116 5,049 

9 j – k 281 63,394 1103,51 5,357 

10 l – m 406 16,402 1119,912 5,436 

11 n – o 356 36,774 1156,686 5,615 

Total Drop Tegangan (Volt) 1156,686 

 

 

Persentase susut tegangan pada penyulang TK-6 adalah 

%615,5%100
20600

686,1156
%  xV

 

Besarnya susut tegangan pada penyulang TK-6 sepanjang 6,497 km saat beban puncak malam hari 

adalah sebesar 1,156 KV atau jika dipersentasikan menjadi 5,614%. Persentase yang diizinkan 

pada saluran distribusi tegangan menengah menurut standar PLN adalah tidak melebihi dari 5% 

(SPLN No. 72:1987), persentase susut tegangan penyulang TK-6 sudah melebihi standar PLN. 
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RUGI DAYA 

Tabel Panjang penyulang dan rugi daya pada penyulang TK-6 berpenghantar AAAC 3x240 mm2, 

3x70 mm2, dan 3x35 mm2 

Daya Sumber : 9,062 MW 

No Segmen 
Panjang Saluran 

(km) 
Rugi Daya (kW) Sub Total % Rugi Daya 

1 a – b 806 25,334 25,334 0,291 

2 b – c 513 14,994 40,328 0,463 

3 c – d 1023 22,442 62,77 0,721 

4 d – e 816 91,569 154,339 1,772 

5 d – f 665 60,48 214,819 2,467 

6 g – h 650 52,199 267,018 3,066 

7 e – i 460 4,878 271,896 3,122 

8 I – j 521 27,4 299,296 3,437 

9 j – k 281 12,526 311,822 3,581 

10 l – m 406 2,873 314,695 3,614 

11 n – o 356 5,611 320,306 3,678 

Total Rugi Daya (kW) 320,306 

%678,3%100
062,9

333,0
%100

062,9

961,0/320306,0
%  xxP

 

Rugi daya yang terjadi pada saat beban puncak malam hari pada penyulang TK-6 adalah sebesar 

320,306 KW atau jika dalam bentuk persentase 3,678 %.  Susut daya atau hilang daya seperti yang 

dinyatakan diatas dihitung atas dasar I (arus) pada waktu beban puncak malam hari. Berdasarkan 

SPLN 1:1978 sebuah jaringan tegangan menengah (JTM) dengan kriteria susut daya yang dapat 

diizinkan tidak melebihi dari 2%. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Susut tegangan pada penyulangm TK-6 yaitu sebesar 5,614% atau 1,156 kV, rugi daya pada 

penyulang TK-6 yaitu sebesar 320,306 KW atau jika dalam bentuk persentase 3,678% . Susut 

tegangan dan rugi daya pada penyulang TK-6 sudah tidak memenuhi standard yang ditentukan 

oleh PLN yaitu jatuh tegangan pada Jaringan Tegangan Menengah tidak boleh melebihi 5% 
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(SPLN No. 72:1987), dan untuk rugi daya pada Jaringan Tegangan Menengah tidak boleh 

melebihi 2% (SPLN No. 1:1978). 

Pada penyulang khususnya pada titik beban yang menghasilkan jatuh tegangan yang besar dan 

rugi daya yang besar perlu adanya penambahan atau penggantian ukuran konduktor menjadi lebih 

besar agar dapat memperkecil jatuh tegangan dan rugi daya yang terjadi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

[1] JURNAL TEKNIK ELEKTRO ITP, Vol. 7, No. 1, JANUARI 2018 

[2] TRANSMISI, 18, (2), APRIL 2016, e-ISSN 2407–6422, 66 

[3] Abdul Kadir (2011). Transmisi Tenaga Listrik.Jakarta , Jakarta: UI-Press 

[4] Marsudi, Ditjeng (2006). Operasi Sistem Tenaga Listrik, Yogyakarta: edisi kedua, Graha 

Ilmu 

[5]  SPLN 72:1987. Spesifikasi Desain untuk Jaringan Tegangan Menengah (JTM) dan Jaringan 

Tegangan Rendah (JTR) 

[6]  Cekdin Cekmas., & Barlian Taufik (2013). Transmisi Daya Listrik. Jakarta : Penerbit 

Erlangga, 17-18, 113-114. 

[7]   Zuhal (1995).Dasar Teknik Tenaga Listrik dan Elektronika Daya, Jakarta: PT Gramedia 

Pustaka Utama 

[8] Wahyudi Sarimun (2011). Buku Saku Pelayanan Teknik. Depok: Garamond 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

415 
 

PERANCANGAN DAN PEMBUATAN SISTEM INFORMASI PERPUSTAKAAN 

BERBASIS WEB PADA BALAI PENGEMBANGAN PAUD DAN DIKMAS SUMATERA 

UTARA 

 

Ferry Fachrizal
(1)

, Hasna Desia Arviana
(2)

, dan Risken Debora Sirait
(3) 

 

1,2,3
Jurusan Teknik Komputer dan Informatika, Jl. Almamater No.1 Padang Bulan Kecamatan 

Medan Baru, Kota Medan, 20155 
 

E-mail: HASNA.1605102004@polmed.ac.id 

 

Abstract 

 

The library is the unit of work that is closely related to the need to obtain information. The library at the 
Development Center for Early Childhood Education and Community Education in North Sumatra does not 

have a computerized system and does not have a database yet to store information related to the library. 
The purpose of this research is to build a system that can facilitate the library staff at the Development 

Center for Early Childhood Education and Community Education in North Sumatra in recording library 
activities such us borrowing books, recording members lists, making reports per period and delivering 

information to users in the form of book return billing letter. The stages of this research are a preliminary 
study, data collection, data analysis, design using UML (Unified Modeling Language), system 

development, system testing and the final stage are the results and conclusions. The result of this study is 

a Web-Based Library Information System at Development Center for Early Childhood Education and 
Community Education in North Sumatra. 

 

Keywords: Library, Database, Computerized, Website 

 

 

Abstrak 

 

Perpustakaan merupakan unit satuan kerja yang erat kaitannya dengan kebutuhan untuk memperoleh suatu 

informasi. Pada perpustakaan yang berada di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Masyarakat Sumatera Utara tidak memiliki sistem terkomputerisasi dan belum memiliki 

database untuk menyimpan informasi yang berkaitan dengan perpustakaan tersebut. Tujuan dari penelitian 

ini adalah untuk membangun sebuah sistem yang dapat memudahkan petugas perpustakaan di Balai 

Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Utara dalam pencatatan 

kegiatan perpustakaan baik peminjaman buku, pencatatan daftar anggota, pembuatan laporan per periode 

dan penyampaian informasi kepada para pengguna yaitu berupa surat penagihan pengembalian buku. 

Tahapan dari penelitian ini adalah studi pendahuluan, pengumpulan data, analisis data, perancangan yang 

menggunakan UML (Unified Modeling Language), pembuatan sistem, pegujian sistem dan tahap terakhir 

adalah hasil dan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah sebuah Sistem Informasi Perpustakaan 

Berbasis Web pada Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera 

Utara. 

 

Kata Kunci: Perpustakaan, Database, Terkomputerisasi, Website 
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PENDAHULUAN 

Perpustakaan merupakan salah satu pilihan tempat bagi para pembaca dalam mendapatkan 

informasi yang diinginkan. Pada era yang serba modern ini kebutuhan membaca tentu saja dapat 

diperoleh melalui platform online yang sudah ada. Namun masih ada segelintir pembaca yang 

lebih menyukai perpustakaan dibandingkan dengan platform online yang ada. Dengan adanya hal 

ini alangkah baiknya jika perpustakaan juga mengikuti perkembangan era modern ini dengan 

menyediakan sistem informasi perpustakaan yang dapat mempermudah proses kepustakaan baik 

dari segi pembaca ataupun pustakawan. Namun banyak perpustakaan yang sering kita jumpai 

masih melakukan pencatatan dengan pencatatan manual atau belum menggunakan sistem 

pencatatan yang terkomputerisasi. 

Seiring dengan berkembangnya teknologi, sistem pencatatan manual dinilai kurang efektif. 

Oleh karena itu sistem pencatatan manual tersebut dapat diperbaharui dengan membuat sistem 

perpustakaan yang sudah terkomputerisasi. Keuntungan yang ditawarkan dari sebuah sistem 

perpustakaan yang terkomputerisasi adalah kecepatan dan kemudahan dalam proses pencatatan 

peminjaman buku, serta pembuatan laporan perpustakaan. Admin perpustakaan tidak lagi 

diharuskan untuk melakukan pencatatan manual atau pun pembuatan laporan yang harus dilihat 

kembali di pencatatan manual karena sistem perpustakaan yang sudah terkomputerisasi ini  dapat 

melakukan semua pekerjaan itu. Keuntungan lain yang dapat diperoleh adalah menghindari human 

error yang biasanya terjadi di dalam pencatatan manual. 

Perpustakaan yang berada di Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Masyarakat Sumatera Utara atau biasanya disingkat dengan BP-PAUD dan Dikmas 

Sumatera Utara merupakan salah satu instansi yang membutuhkan solusi dari permasalahan 

tersebut. Oleh karena itu penulis berusaha untuk membuat proyek yang berjudul “Perancangan 

dan Pembuatan Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web pada Balai Pengembangan 

Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat Sumatera Utara” 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana sistem yang akan dirancang dan 

dibangun dapat melakukan pengolahan data buku dan data anggota perpustakaan secara 

terkomputerisasi dan dapat mempermudah pekerjaan petugas perpustakaan. 

 

Tujuan dari penelitian ini antara lain, menghasilkan sistem informasi perpustakaan berbasis 

web pada BP-PAUD dan Dikmas Sumatera Utara, membangun sistem informasi perpustakaan 

yang dapat mempermudah pencatatan pengolahan data buku dan data anggota perpustakaan dan 

membuat sistem informasi perpustakaan yang dapat mempermudah admin dalam membuat 

laporan perpustakaan. 
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METODE PENELITIAN 

Uraian tahapan penelitian yang dilakukan adalah:  

a. Studi Pendahuluan 

Pada tahap ini dilakukan untuk mempelajari literatur – literatur yang bersumber dari buku, 

jurnal, artikel, maupun internet yang berkaitan dengan masalah yang digarap yaitu bagaimana 

cara membuat dan membangun suatu sistem informasi perpustakaan berbasis web. 

b. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang dilakukan dengan peninjauan secara 

langsung ke Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 

Sumatera Utara (BP-PAUD dan Dikmas Sumut) serta melakukan wawancara dengan petugas 

perpustakaan mengenai bagaimana sistem pengolahan data perpustakaan yang sedang 

berjalan di instansi tersebut. 

c. Analisis dan Perancangan 

Pada tahap ini dilakukan analisa untuk menyusun rancangan terhadap sistem yang akan 

dibuat. Langkah-langkah yang dilakukan dalam tahap analisis sistem adalah mengidentifikasi 

masalah-masalah yang dihadapi dan mengidentifikasi pengguna. Adapun perancangan 

tersebut meliputi perancangan database, perancangan diagram UML, serta perancangan user 

interface. 

d. Pembuatan Sistem 

Pada tahap ini dilakukan pembuatan sistem berdasarkan hasil pada tahap analisis dan 

perancangan. 

e. Uji Coba Sistem 

Pada tahap ini sistem yang telah diselesaikan pembuatannya akan diuji untuk mengetahui 

apakah sistem tersebut sudah sesuai dengan perancangan yang telah disusun sebelumnya. 

f. Penyelesaian 

Tahap penyelesaian penelitian merupakan hasil dari penelitian yaitu Sistem Informasi 

Perpustakaan Berbasis Web pada Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan 

Pendidikan Masyarakat Sumatera Utara. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Analisa Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

a. Pendaftaran anggota dan pencatatan peminjaman buku masih dilakukan secara manual 

dengan mengisi formulir peminjaman buku dan harus menunjukkan kartu anggota 

perpustakaan 

b. Jika seorang anggota perpustakaan ingin mencari sebuah buku, ia harus terlebih 

dahulu datang ke perpustakaan untuk mengecek ketersediaan buku tersebut di rak 

buku dan petugas perpustakaan juga masih kesulitan dalam mencatat stok buku untuk 

judul yang sama dikarenakan dalam pencatatan stok buku dilakukan secara manual 

bukan melalui input data melalui komputer. 

c. Adapun sanksi berupa surat penagihan jika si peminjam buku belum mengembalikan 

buku sesuai batas maksimal yang telah ditentukan, namun surat penagihan tersebut 

masih berupa surat kertas yang dikirim ke alamat rumah peminjam dimana cara ini 

tentu kurang efektif dikarenakan surat penagihan tersebut belum tentu sesuai sasaran. 

 

B. Perancangan Sistem 

 Dalam perancangan sistem, penulis menggunakan UML (Unified Modeling 

Language) untuk membuat diagram dan menggunakan MySQL untuk database.  

Berikut adalah tampilan use case sistem informasi perpustakaan di BP-PAUD dan Dikmas 

Sumut. 

 

Gambar 1. Use Case Diagram  
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Dari gambar Use Case diatas menjelaskan bahwa terdapat 3 aktor, yaitu admin, 

user, dan anggota. Admin sebagai pelaku sistem yang mengatur dan dapat melakukan 

tambah, edit, hapus, cetak, dan cari data dalam sistem. Sedangkan user, sebagai pelaku 

sistem yang dapat mengakses web berupa home, melihat dan mencari daftar buku serta 

dapat melakukan registrasi untuk menjadi anggota perpustakaan BP-PAUD. Adapun actor 

ketiga yaitu, Anggota. Anggota sebagai pelaku sistem dapat mengakses web, melakukan 

peminjaman buku serta dapat melakukan edit profile. 

 

C. Hasil dan Pembahasan 

Sebelum sistem dibangun penulis melakukan perancangan user interface yang 

merupakan tahapan dimana desain sistem yang sudah dipersiapkan kemudian ditampilkan 

menjadi antar muka antara pengguna dengan sistem. 

Tahap implementasi merupakan tahap penerapan supaya sistem dapat 

dioperasikan. Berikut ini adalah antar muka Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web 

pada Balai Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat 

Sumatera Utara.  

 

1. Halaman Login 

Berikut adalah tampilan halaman login: 

Gambar 2. Halaman Login 
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2. Halaman Buku Pada Admin 

Berikut adalah halaman buku pada admin: 

 

Gambar 3. Halaman Buku pada Admin 

 

3. Halaman Utama Website 

Berikut adalah halaman utama website 

 

Gambar 5. Halaman Utama pada Website 
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4. Halaman Buku pada Anggota 

Berikut adalah halaman buku pada anggota: 

Gambar 6. Halaman Buku pada Anggota 

 

SIMPULAN 

A. SIMPULAN 

Simpulan yang dapat diambil dari perancangan dan pembuatan sistem informasi 

perpustakaan berbasis web pada BP-PAUD dan Dikmas Sumut adalah:  

1. Dengan dibuatnya sistem ini dapat mempermudah pegawai pustaka dalam mengolah dan 

memperoleh informasi mengenai pencatatan data peminjaman buku secara lebih tepat dan 

efisien. 

2. Sistem Informasi Perpustakaan Berbasis Web pada BP-PAUD dan Dikmas Sumut ini 

memiliki sistem surat penagihan pengembalian buku pada halaman anggota serta 

pengaturan untuk tanggal pengembalian buku yang telah dipinjam. 

3. Melalui sistem informasi ini, anggota dapat melakukan peminjaman buku secara online 

sehingga memudahkan anggota dan petugas perpustakaan dalam pencatatan aktivitas 

peminjaman buku.  

 

B. SARAN 

Penulis mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan, yaitu; 

1. Sistem informasi perpustakaan ini masih dapat dikembangkan karena masih terdapat 

beberapa kekurangan yang mungkin kedepannya akan lebih memudahkan bagi Admin 

maupun Pengguna sistem informasi ini. 
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2. Jika sistem informasi ini nantinya akan dikembangkan, penulis menyarankan agar 

kedepannya sistem ini telah menggunakan sistem barcode untuk mempermudah proses 

peminjaman. 
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Abstract 

 

This final project will design an information and monitoring system in front of the Telecommunications 

Laboratory using an ATmega328 microcontroller, PIR sensor, camera, ESP8266, router, speaker, relay and 

android. The ATmega328 microcontroller is used as the main controller and the PIR sensor as a human 
motion detection, and ESP8266 to connect the system directly to the router. ATmega328 will detect the 

PIR sensor, when the sensor is detected ATmega328 will send information to Android via ESP8266 which 

is connected by the router. When the sensor information is received by android, the android will perform a 

command to display the results of monitoring the camera and the ATmega328 waits for a command to give 

warning information in the form of sound through the speaker as well as the spraying command which is 

controlled from the android. By using the ESP8266 module the PIR sensor informs the detection results to 

the android and the camera monitors the front of the Telecommunications Laboratory and android can 

control the overall information and monitoring system. 

 

Keywords : ATmega328, PIR sensor, ESP8266, Camera, Speaker 

 

Abstrak 

 

Tugas akhir akan merancang suatu sistem informasi dan monitoring didepan Laboratorium Telekomunikasi 

menggunakan mikrokontroler ATmega328, sensor PIR, kamera, ESP8266, router, speaker, relay dan 

android. Mikrokontroler ATmega328 digunakan sebagai pengendali utama dan sensor PIR sebagai alat 

pendeteksi gerakan manusia, dan ESP8266 untuk menghubungkan langsung sistem dengan router. 

ATmega328 akan mendeteksi sensor PIR, pada saat sensor terdeteksi ATmega328 akan mengirim 

informasi ke android melalui ESP8266 yang terhubung oleh router. Ketika informasi sensor diterima 

android, maka android akan melakukan perintah untuk menampilkan hasil monitoring kamera dan 

ATmega328 menunggu perintah untuk memberi informasi peringatan berupa suara melalui speaker serta 

perintah penyemprotan yang dikendalikan dari android. Dengan menggunakan modul ESP8266 sensor PIR 

menginformasikan hasil deteksi ke android dan kamera memonitoring depan Laboratorium 

Telekomunikasi serta android dapat mengendalikan sistem informasi dan monitoring secara keseluruhan. 

 

Kata kunci: ATmega328, sensor PIR, ESP8266, Kamera, Speaker, Relay 

mailto:PUJI.1605062041@polmed.ac.id
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PENDAHULUAN 

Pada era globalisasi perkembangan teknologi sangat pesat, berbagai jenis teknologi yang 

dapat mempermudah pekerjaan manusia, yaitu contohnya seperti memonitoring suatu ruangan 

atau tempat. Sistem monitoring ruangan yang banyak digunakan adalah berupa kamera dimana 

hasil monitoringnya dapat ditampilkan pada layar monitor atau PC yang bersifat statis juga pada 

android yang bersifat dinamis dengan memanfaatkan komunikasi wireless. Aplikasi teknologi 

kamera yang sangat fleksibel dalam pengaplikasiannya, banyak kalangan memanfaatkan untuk 

berbagai keperluan baik yang bersifat sederhana maupun yang bersifat kompleks. Begitu pula 

dalam pengawasan sangat diperlukan teknologi yang dapat memudahkan monitoring yang lebih 

praktis. 

Pada masalah yang sering terjadi di Laboratorium Telekomunikasi umumnya suatu 

tulisan larangan di Laboratorium Telekomunikasi dominan tidak dibaca ataupun diabaikan oleh 

mahasiswa misalnya sebuah larangan tertulis untuk tidak duduk didepan Laboratorium 

Telekomunikasi karena hal tersebut dapat menghambat jalan dan mengganggu aktivitas disekitar 

Laboratorium Telekomunikasi. Tetapi masih ada mahasiswa yang tidak mematuhi peraturan yang 

telah tertulis. Kebanyakan kendala dan keterbatasan dalam melakukan monitoring Laboratorium 

Telekomunikasi yaitu dilakukan secara manual dan masih harus di monitoring secara langsung 

di lokasi. Oleh karena itu penulis terinspirasi untuk membantu proses monitoring tersebut dengan 

menggunakan teknologi kamera dan android. Dalam hal  proses monitoring akan dilakukan 

didepan Laboratorium Telekomunikasi Politeknik Negeri Medan. Hasil monitoring kamera akan 

diinformasikan ke android. 

Pada jurnal Rafi Sukran dari Universitas Gunadarma, yang berjudul “Rancang Bangun 

Sistem Monitoring Ruangan dengan Kamera Pemantau dan Notifikasi SMS Berbasis 

Mikrokontroler Arduino Uno” yang masih menggunakan komuniaksi SMS. Pada proyek tugas 

akhir  penulis akan mengembangkan komunikasi jaringan menggunakan komunikasi wireless 

WI-FI serta sistem informasi dan monitoring dapat dikendalikan langsung menggunakan aplikasi 

android. Untuk itu judul tugas akhir adalah “Rancang Bangun Sistem Informasi dan Monitoring 

Depan Laboratorium Telekomunikasi Menggunakan Android Berbasis ATmega328”. Sebagai 

media informasi agar mahasiswa tidak duduk dan menghambat aktivitas didepan Laboratorium 

Telekomunikasi. 
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METODE PENELITIAN 

1. Studi Literatur 

Penulis mengumpulkan teori dasar dan pendukung dari buku atau jurnal yang berhubungan 

dengan sistem informasi dan  monitoring yang akan dirancang  

2. Analisa Perancangan 

Penulis melakukan analisa perancangan sistem yang meliputi: 

a. Perancangan Sistem 

b. Perancangan Diagram Blok Sistem 

c. Perancangan Perancangan prangkat Keras 

d. Perancangan Perangkat Lunak 

3. Pengujian Sistem 

Pengujian dilakukan didepan laboratorium telekomunikasi dengan melalukan pengujian 

sebagai berikut: 

a. Pengujian sensor PIR 

b. Pengujian komunikasi serial ESP8226, Router dan Sistem 

c. Pengujian kamera dan speaker.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1.1. Sensor PIR 
 

Pengujian jarak pada sensor PIR bertujuan untuk mengetahui sensitivitas sensor dalam 

mendeteksi objek dengan baik pada jarak terdekat dan terjauh terhadap objek yang terdeteksi, 

dimana sensor membutuhkan tegangan masukan sebesar 5 V. Objek yang akan dideteksi dalam 

pengujian adalah manusia, dimana dilakukan sebanyak 7 kali percobaan pada jarak 15 cm hingga 

5 m dan berikut merupakan hasil pengujian sensitvitas sensor PIR pada objek dengan jarak, dapat 

dilihat pada table 1.  
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Tabel. 1  

Hasil Pengujian Jarak Deteksi Sensor 

No Jarak Tegangan Output Logika Keterangan 

1 15 cm 3,37 V 1 Terdeteksi 

2 30 cm 3,34 V 1 Terdeteksi 

3 1 m 3,34 V 1 Terdeteksi 

4 2 m 3,34 V 1 Terdeteksi 

5 3 m 3,35 V 1 Terdeteksi 

6 4 m 3,38 V 1 Terdeteksi 

7 5 m 3,35 V 1 Terdeteksi 

 

1.2. WI-FI Router 

Pada pengujian jarak dilakukan untuk mengetahui dan membuktikan berapa jauh jarak 

jangkauan Wi-fi router untuk diterima oleh android. Dalam pengujian jarak jangkauan dilakukan 

diruangan terbuka dengan membawa android semakin menjauh dari router hingga android tidak 

terkoneksi dapat dilihat pada tabel.2.  

Tabel.2  

Pengujian Jarak WI-FI 

Jarak Keterangan Delay 

10 m Terhubung 0,5 detik 

30 m Terhubung 1 detik 

50 m Terhubung 1,5 detik 

70 m Terhubung 2 detik 

>70 m Tidak Terhubung 
Tidak 

 

 

Pada pengujian jarak dilakukan untuk mengetahui apakah terjadiproses komunikasi serial 

pada modul ESP8266 ke android. Saat modul ESP8266 mendapatkan sinyal komunikasi dari 

android, maka ditandai dengan LED pada modul ESP8266 akan berkedip menyala berwarna biru 

pada saat pengkoneksian maupun saat menerima perintah komunikasi dari ATmega328. 
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1.3. Aplikasi Monitoring Laboratorium  

a. Koneksi WI-FI 

Tahap awal dari pengoperasian alat dimulai dengan menghubungkan sistem 

informasi dan monitoring ke android dapat dilihat pada gambar. 1.
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Gambar.1 Pengkoneksian WI-FI 

 

Setelah selesai proses pengkoneksian antara android dengan sistem melalui acces 

point router, maka sistem komunikasi serial berjalan dan android dapat digunakan 

sebagai pengendali sistem informasi dan monitoring dapat dilihat pada gambar 2. 

 

 

 

 

 

 

Gambar. 2 Aplikasi Monitoring\ 

 

b. Tombol Kamera 

Setelah android menerima notifikasi dari sensor PIR, maka untuk memastikan 

apakah pergerakan tersebut adalah seseorang yang duduk didepan Laboratorium 

atau hanya sekedar lewat, dapat dilihat melalui kamera sebagai monitoring. 

Sedangkan untuk monitoring melalui kamera harus dikoneksikan terlebih dahulu 

melalui aplikasi bawaan kamera tersebut. Berikut langkah langkah untuk 

mengkoneksikan android dengan kamera dapat dilihat pada gambar 3. 
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Gambar.3 Tampilan Kamera 

 

Tombol suara1 dan suara2 pada aplikasi digunakan pada saat kamera 

memonitoring keberadaan seseorang duduk didepan Laboratorium Telekomunikasi. 

Hal tersebut bertujuan untuk menginformasikan larangan untuk tidak duduk didepan 

Laboratorium Telekomunikasi berupa audio. Berikut tampilan menu speaker pada 

aplikasi sistem informasi dan monitoring dapat dilihat pada gambar. Respon saat 

penekanan tombol di aplikasi ke speaker membutuhkan waktu selama 2 detik dalam 

menyampaikan informasi berupa audio dapat dilihat pada gambar. 4.  

 

 

 

 

 

Gambar.4 Tombol  Semprot 

 

Tombol semprot pada aplikasi digunakan saat kamera memonitoring keberadaan 

seseorang yang duduk didepan Laboratorium Telekomunikasi dan mengabaikan 

informasi larangan yang telah diinformasikan melalui speaker. Berikut tampilan 

menu tombol semprot pada aplikasi sistem informasi dan monitoring dapat dilihat 

pada gambar 5.  
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 Gambar. 5 Tampilan Semprot  

 

1.4. Pengujian keseluruhan 

Ketika sensor PIR mendeteksi adanya pergerakan didepan Laboratorium 

Telekomunikasi maka android akan menerima notifikasi alert. Setelah android menerima 

notifikasi dari sensor PIR, maka untuk memastikan apakah pergerakan tersebut adalah 

seseorang yang duduk didepan Laboratoriumatau hanya sekedar lewat, dapat dilihat melalui 

kamera sebagai monitoring. Kemudian Tombol suara pada apliaksi digunakan pada saat kamera 

memonitoring keberadaan seseorang duduk didepan Laboratorium Telekomunikasi. Hal 

tersebut bertujuan untuk menginformasikan larangan untuk tidak duduk didepan Laboratorium 

Telekomunikasi berupa audio. Namun apabila informasi larangan diabaikan, maka dapat 

menekan tombol semprot untuk menyuruh beranjak dari depan Laboratorium secepatnya. 

 

SIMPULAN  

 

Setelah melakukan perancangan dan pembuatan sistem, kemudian dilakukan pengujian 

dan mendapatkan hasilnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sistem kerja dari Sistem 

Informasi dan Monitoring Depan LaboratoriumMenggunakan Android Berbasis ATmega328 

antara lain: 

 

1 PIR berkerja saat ada gerakan karena Pyroelectic pada sensor PIR yang terdiri dari galium 

nitrida, caesium nitrat dan litium tantalate dapat menghasilkan arus listrik. Material 

pyroelectric bereaksi menghasilkan arus listrik karena adanya energi panas yang dibawa 

oleh inframerah pasif pada saat mendeteksi pergerakan manusia sehingga menghasikan arus 

listrik. 
 

2 PIR tidak bekerja saat tidak ada gerakan karena sensor PIR menghitung ukuran panjang 

gelombang yang muncul dari tubuh manusia itu adalah konstan. Ukuran panjang gelombang 

membuat energi panas yang ada dikondisikan sama dengan keadaan yang berada 

disekitarnya, sehingga sensor PIR tidak akan menimbulkan reaksi apapun juga. 
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3 Sensor PIR mendeteksi pergerakan dengan jarak jangkauan pendeteksian kurang dari 5 m 

selebihnya dari itu sensor PIR tidak dapat mendeteksi. 
 

4 Router merupakan pusat penghubung antara sistem melalui ESP8266 kamera dan android. 
 

5 Wi-fi dapat terkoneksi ke android pada jarak 10m sampai dengan 70 m dan Wi-fi tidak dapat 

terkoneksi ke android pada jarak lebih dari 70m karena diluar jangkaun serta memiliki delay 

yang berbeda-beda saat sistem merespon perintah yang diterima dari android. 

 

Saran 

1 Sebaiknya notifikasi yang masuk ke android langsung diketahui tanpa harus menunggu 

membuka aplikasi yang ada. 
 

2 Sebaiknya amplifier dilengkapi tone control untuk dapat mengatur volume suara yang 

dikeluarkan. 
 

3 Untuk pengembangan konsep dari alat yaitu sebaiknya sensor PIR terhubung dengan 

kamera sehingga dapat memonitoring secara otomatis bila terdeteksi pergerakan.  
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Abstract 

 

In the discussion entitled Design of Waste Water Purification Based on Ouseal PLC. Efforts in the 
manufacture of waste water purification equipment by using chemical compounds Al₂ (SO₄) ₃ or alum 
in waste as material for cleaning wastewater. By using a wastewater purifier, it can reduce and prevent 
environmental pollution in river and lake water. The target to be achieved in this research is as a means 
to clean up polluted wastewater in rivers and lakes, as well as to make people aware of the importance 
of managing wastewater. The method used in this study is an experimental method, namely by designing 
and making Ouseal PLC-Based Waste Water Purifier. The research activity plan will be carried out in 
the Electrical Engineering Study Program Workshop. In the Wastewater Cleaner there are components 
that will be used such as Outseal PLC, Power Supply, Motor, Pump, Turbidity Sensor, and Swicth Level. 

 

Keywords : Ouseal PLC, Wastewater Purifier. 

 

 

Abstrak 

 

Pada pembahasan judul Rancang Bangun Penjernihan Air Limbah Berbasis Ouseal PLC. Upaya dalam 
pembuatan alat penjernihan air limbah dengan menggunakan bahan senyawa kimia Al₂(SO₄)₃ atau tawas 
pada limbah sebagai bahan untuk membersihkan air limbah. Dengan maenggunakan alat penjernih air 
limbah dapat mengurangi dan mencegah pencemaran lingkungan pada air sungai dan danau. Target yang 
ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai sarana untuk membersihkan air limbah yang tercemar 
di sungai dan danau, juga untuk menyadarkan masyarakat betapa pentingnya mengelola air limbah. 
Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode eksperimen yaitu dengan merancang dan 
membuat Alat Pembersih Air Limbah Berbasis Ouseal PLC. Rencana Kegiatan penelitian akan 
dilakukan di Bengkel Prodi Teknik Listrik,Teknik Elektro Politeknik Negeri Medan. Pada Alat 
Pembersih Air Limbah terdapat komponen yang akan digunakan seperti seperti Outseal PLC, Power 
Suplly, Motor, Pompa, Sensor Turbidity, dan Swicth Level. 

 

Kata kunci : Ouseal PLC, Penjernih Air Limbah. 
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PENDAHULUAN 

Air bersih dibutuhkan hampir dalam setiap aspek kehidupan manusia. Seperti yang 

diketahui, penggunaan air bersih akan selalu menghasilkan limbah meskipun pada skala 

terkecil, yaitu rumah tangga. Limbah rumah tangga dapat berupa air bekas mencuci pakaian, 

air dari bilasan mandi, hingga air dari membersihkan kotoran manusia. Limbah cair itu langsung 

dibuang ke lingkungan yang mengalir di saluran warga menimbulkan dampak berbahaya. Oleh 

karena itu limbah yang dihasilkannya tidak layak dibuang langsung ke lingkungan, harus diolah 

untuk kelayakan terlebih dahulu. Dengan alat Penjernihan Air Limbah Berbasis Outseal PLC 

yang dirancang dan bangun oleh penulis bertujuan untuk dapat meminimalisir dampak negatif 

air limbah bagi kehidupan. Pada rumusan masalah penulis akan menjelaskan  Bagaimana 

Merancang Alat Penjernihan Air Limbah Berbasis Outseal PLC, dan Bagaimana Membangun 

Alat Penjernihan Air Limbah berbasis Outseal PLC. Tujuan penelitian adalah pembuatan alat 

Penjernihan Air Limbah Berbasis PLC adalah untuk pengelolaan air limbah. 

 

METODE PENELITIAN 

 Model Penelitian ini menggunakan model penelitian eksperimen yaitu dengan 

melakukan kegiatan perancangan dan pembuatan Alat Pembersih Air Limbah Berbasis PLC 

untuk mengolah air limbah yang akan dibuang ke sungai. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada pengujian yang penulis lakukan air yang digunakan merupakan air yang keruh dan 

kotor. Air limbah dimasukkan ke bak air limbah untuk diolah. Air limbah kemudian dipompa 

ke bak pengaduk untuk dicampur dengan tawas dan diaduk oleh motor. Kemudian setelah air 

dicampur dengan tawas dan diaduk, zat-zat besi yang ada pada air akan mengendap ke dasar 

air. Air tawas merupakan air yang dicampur dengan tawas bubuk. 
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Tabel 1 

Hasil pengujian 

No Pengujian Hasil Air 

1 Pengujian pertama Bersih 

2  Pengujian kedua Bersih 

 

 

Gambar 7. Rancangan uji coba 

 

 Pada pengujian yang penulis lakukan, air akan dimasukkan ke bak air tawas. Pada saat 

proses pengolahan, air tawas akan dipompa ke bak pengaduk untuk dicampur dengan air 

limbah. Tawas akan mengikat zat-zat besi dan kotor yang ada pada air limbah dan akan 

mengendapkannya ke dasar air. Kekurangan alat penulis adalah tidak ada penggunaan sensor 

Turbidity sebagai sensor keruh tidaknya air. Hanya saja digunakan pandangan pribadi penulis 

bahwa air yang diolah sudah layak dibuang kembali. 

 

SIMPULAN 

Air limbah yang kotor dan keruh setelah diolah tidak lagi keruh dan kotor. Air limbah 

yang sudah diolah sudah siap untuk dibuang ke sungai. Air dapat dijernihkan dengan tawas. 

 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

436 
 

Daftar Pustaka 

Ogatha, Katsuhiko. 1995. Teknik Kontrol Automatik (Sistem Pengaturan 1) jilid 1. Erlangga : 

Bandung. 

Bahktiar, Agung. 2017. Buku Intuksi Outseal PLC 1.0.1. Bekasi. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Tawas. 

https://vhisncafe.blogspot.com/2016/07/mengapa-tawas-dapat-menjernihkan-air.html. 

https://www.alatuji.com/index.php?/article/detail/394/level-sensor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

https://id.wikipedia.org/wiki/Tawas
https://vhisncafe.blogspot.com/2016/07/mengapa-tawas-dapat-menjernihkan-air.html
https://www.alatuji.com/index.php?/article/detail/394/level-sensor


Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

437 
 

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PEMINJAMAN SARANA BELAJAR 

PRODI MANAJEMEN INFORMATIKA POLITEKNIK NEGERI MEDAN 

BERBASIS ANDROID 

 

Aldi Hermawan Sinurat
(1)

, Kristian Tarigan
(2)

, dan Yulia Fatmi
(3) 

 

1
Teknik Komputer dan Informatika, Politeknik Negeri Medan, LK II JLN MEDAN, 

Lubuk 

Pakam, 20514 

2
Teknik Komputer dan Informatika, Politeknik Negeri Medan, Jl. Bunga Rinte Gg Mawar 6 

No.6, Medan, 20135 

3
Teknik Komputer dan Informatika, Politeknik Negeri Medan, Jl. Jamin Ginting, Pales 7B, 

Medan, 20132 
 

E-mail: aldi.1605102065@polmed.ac.id 

 

Abstract 

 

The development of Smartphone technology in Indonesia has been developing rapidly. Smartphone 

generally uses Android as an operating system. This development is used by many parties to develop a 

loan infrastructure system using android as the basis for application development. Currently, Informatics 

Management study program at Medan State Polytechnic in borrowing learning facilities is still done 
manually, using papers as the media. Because of this problem, the author does the design and 

construction of Information Systems of Loans Learning Facilities Informatics Management Study 

Program of Medan State Polytechnic which is expected to apply the development of this technology to 

replace the manual system that has been used before. This application will be implemented with Android 

and designed using UML because UML is easier and an open source. 

 

Keywords: android, learning tool,UML, Informatics Management, database. 

 

 

Abstrak 

 

Perkembangan teknologi Smartphone di Negara Indonesia sudah mengalami perkembangan sangat 

pesat. Smartphone pada umumnya menggunakan Android sebagai sistem operasi. Perkembangan ini 
dimanfaatkan banyak pihak untuk mengembangkan sistem peminjaman sarana prasarana menggunakan 

Android sebagai basis pengembangan aplikasi. Saat ini di program studi Manajemen Informatika 
Politeknik Negeri Medan, peminjaman sarana belajar masih dilakukan secara manual, dengan 

menggunakan kertas sebagai medianya. Karena hal tersebut penulis melakukan perancangan dan 
pembangunan Sistem Informasi Peminjaman Sarana Belajar Program Studi Manajemen Informatika 

Politeknik Negeri Medan yang diharapkan dapat menerapkan perkembangan teknologi ini untuk 
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menggantikan sistem manual yang telah berlaku sebelumnya. Aplikasi ini akan diterapkan dengan 

Android dan dirancang menggunakan UML dikarenakan UML yang lebih mudah dan bersifat open 
source. 

 

Kata Kunci: android, sarana belajar, UML, Manajamen Informatika, database. 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi smartphone di Negara Indonesia sudah mengalami 

perkembangan sangat pesat. Smartphone adalah perangkat digital yang memiliki teknologi 

seperti telepon genggam pada umumnya, tetapi juga memiliki fitur tambahan dan selain 

dapat digunakan untuk komunikasi, dapat juga menggunakan fitur digital lainnya yang 

telah dikembangkan dengan sensor tertentu. Kemajuan teknologi informasi dapat diamati 

dari semakin banyaknya penggunaan smartphone sebagai alat bantu dalam segala aktivitas, 

yang bertujuan untuk mempermudah pekerjaan manusia, sehingga waktu yang digunakan 

semakin cepat, dan efisien. 

Politeknik Negeri Medan adalah salah satu instansi pendidikan tinggi, yang 

berusaha mengaplikasikan kemajuan teknologi ini untuk membantu meningkatkan kinerja. 

Salah satu kinerja tersebut adalah mengelola sarana belajar untuk dapat digunakan oleh 

mahasiswa dalam membantu proses belajar khususnya di dalam kelas, lab ataupun bengkel. 

Mahasiswa dapat meminjam beberapa sarana yang disediakan seperti proyektor, laptop, 

kabel dan peralatan lainnya kepada pihak admin prodi pada jurusan masing-masing.  

Pada prodi manajemen informatika. Pengelolaan peminjaman sarana belajar ini 

masih bersifat manual. Mahasiswa menuliskan data kemahasiswaannya dan data barang 

yang akan dipinjam pada lembar peminjaman yang telah disediakan oleh admin. Hal yang 

sama pun dilakukan untuk pengembalian barang. Selain itu, mahasiswa juga tidak 

mengetahui apakah sarana belajar tersebut sedang digunakan atau tersedia.  

Maka untuk membantu pengelolaan sarana belajar ini penulis memanfaatkan 

teknologi smartphone dengan merancang dan membangun sebuah sistem yaitu “Sistem 

Informasi Peminjaman Sarana Belajar Prodi Manajemen Informatika Politeknik Negeri 

Medan Berbasis Android” yang diharapkan dapat mengelola peminjaman sarana belajar ini 

sehingga mahasiswa dapat mengetahui sarana belajar yang tersedia, dapat meminjam nya 

dengan mudah, dan mengembalikannya dengan baik kepada pihak admin. Pihak admin 

juga dapat mengelola peminjaman ini dengan lebih mudah. 
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METODE PENELITIAN 

1. Studi Literatur 

Penulis mengumpulkan teori dasar dan pendukung dari buku atau jurnal yang berhubungan 

dengan sistem yang akan dirancang dan dibangun. 

2. Pengumpulan Data 

Penulis melakukan riset lapangan dengan metode observasi dengan mengadakan 

pengamatan secara langsung terhadap hal yang berhubungan dengan objek penelitian dan 

metode wawancara untuk mendapatkan informasi langsung mengenai sistem yang 

terlaksana selama ini. 

3. Analisa Perancangan 

Penulis melakukan analisa perancangan sistem yang meliputi: 

a) Perancangan Use Case Diagram  

b) Perancangan Activity Diagram 

c) Perancangan Sequence Diagram  

d) Perancangan Class Diagram  

e) Perancagan Interface 

f) Perancangan Input Sistem 

g) Perancangan Output Sistem 

h) Perancangan Struktur Database 

4. Pengolahan Data 

Data yang telah diperoleh dan dianalisa akan diproses sebagai kelengkapan material 

dalam membangun sistem. Data sarana belajar akan diproses menjadi QR Code sebagai 

identitas untuk setiap sarana belajar yang akan dipinjamkan. 

5. Pembuatan Sistem 

Pembuatan aplikasi merupakan hasil realisasi dari analisa perancangan sistem yang 

telah dibuat sebelumnya. Tahapan pembuatan sistem dilakukan dengan menggunakan 

Android Studio, dan database Firebase. 

6. Pengujian Sistem 

Proses pengujian sistem informasi dilakukan dengan mengimplementasikan aplikasi 

peminjaman sarana belajar sementara oleh beberapa user sebagai sample. Hasil uji coba 
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akan di evaluasi kembali untuk meninjau fungsi dan pengembangan sistem informasi 

pada tahap berikutnya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Desain Sistem 

1.1.Use Case Diagram 

Diagram Use Case adalah pemodelan untuk menggambarkan kelakukan 

(behavior) dan pelaku pada sistem yang akan dibuat. Berikut adalah tampilan 

Use Case sistem informasi peminjaman sarana belajar Program Studi 

Manajemen Informatika Politeknik Negeri Medan : 

Mahasiswa

Peminjaman

Scan

Mahasiswa

Admin
Login 

<<include>>

<<include>>

<<include>>

Daftar Sarana

<<include>>

Antrian Pinjam

<<include>>

Edit Akun

<<include>>

 

Gambar 1 Use Case Diagram 
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1.2.Class Diagram 

Class diagram adalah model statis yang menggambarkan struktur dan 

deskripsi class serta hubungannya antar class. Berikut adalah tampilan class 

diagram pada sistem informasi peminjaman sarana belajar Program Studi 

Manajemen Informatika Politeknik Negeri Medan : 

 

Profil

*nim
username
password
nama
kelas
nohp
alamat

#tambah()
#ubah()
#hapus()

Peminjaman

*idpinjam
**nim
**idbarang
nama
kelas
nohp
tanggal
jenis

#tambah()
#tampil()
#hapus()

Barang

*idbarang
namabarang
stok
keterangan
lokasi

#tambah
#ubah
#hapus

user_admin

*username_adm
password_adm

Riwayat

*idriwayat
**idpinjam
**idbarang
**nim
nama
namabarang

#tambah()
#tampil()

1

M

1

1

1 1
 

Gambar 4 Class Diagram 
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2. Pembuatan Sistem Informasi Peminjaman Sarana Belajar Berbasis Android 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5. Tampilan User Interface Mahasiswa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 6. Tampilan User Interface Admin 
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SIMPULAN  

Simpulan yang dapat diambil dari perancangan dan pembuatan sistem informasi 

peminjaman sarana belajar Program Studi Politeknik Negeri Medan berbasis android 

adalah : 

1. Sistem ini dibangun menggunakan Android Studio, dengan Bahasa 

pemrograman Java dan menggunakan Firebase sebagai program pengolah 

database. 

2. Sistem ini terdiri dari dua pengguna, yaitu mahasiswa dan admin. Mahasiswa 

dapat melakukan login, lupa password, meminjam barang, melihat antrian 

peminjaman, dan mengubah profil. Sedangkan admin dapat mengelola akun 

mahasiswa, sarana belajar dan pengembalian sarana belajar yang dipinjam. 

3. Melalui sistem informasi ini, mahasiswa dapat melakukan peminjaman sarana 

belajar hanya dengan melakukan scan pada QR Code, dan dapat juga 

memastikan sarana belajar yang telah dipinjam. 

 

Penulis mengajukan beberapa saran yang mungkin dapat dipertimbangkan,yaitu: 

1.  Pengelolaan data peminjaman sarana belajar sebaiknya dikembangkan untuk 

pembuatan laporan rekapitulasi agar pencatatan jejak peminjaman dapat 

dilakukan dengan baik. 

Penelitian ini belum komprehensif, karena hanya melihat kinerja berdasarkan 

observasi, maka disarankan untuk kebutuhan penelitian berikutnya dapat menggunakan 

pendekatan secara proses untuk memastikan efektifitas dalam sistem peminjaman 

sarana belajar. 
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Abstract 

 

This study aims to determine whether profitability, debt policy and dividend policy has an effect on the 

value of the company at the property and real estate sub-sector services companies listed on the 

Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2013-2017. The population in this study was 48 companies. The 
data collection method used are purposive sampling with of 32 companies as the samples. This study 

uses multiple linear regression method with a significant alpha of 0.05. The mendings indicate that 
partially, profitability which is posited with ROE affect the value of the company, whereas the debt 

policy which is promoted with DER and dividend policy which is posited with the DPR do not affect 
the value of the company. 

 

Keywords: profitability, debt policy, dividend policy and company value. 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah profitabilitas, kebijakan hutang dan kebijakan deviden 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan jasa sub sektor property dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013-2017. Adapun populasi dalam penelitian ini 

sebanyak 48 perusahaan. Metode pengambilan data yang digunakan dalam adalah purposive sampling 

dengan jumlah sampel 32 perusahaan. penelitian ini menggunakan metode regresi linier berganda 

dengan signifikan alpha sebesar 0,05. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial 

profitabilitas yang diprosikan dengan ROE berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan 

hutang yang diprosikan dengan DER dan kebijakan deviden yang diprosikan dengan DPR tidak 

berpengaruh terhadap nilai perusahaan. 

 

Kata kunci : Profitabilitas, kebijakan hutang, kebijakan deviden dan nilai perusahaan. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Keberadaan pasar modal di Indonesia sangat diperlukan oleh sejumlah pihak baik perusahaan 

maupun para investor atau calon investor yang akan menanamkan modalnya di bursa efek. 

Perusahaan yang menerbitkan sahamnya di bursa efek bertujuan untuk menghasilkan dana yang 

dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional perusahaan dan sekaligus akan meningkatkan 

nilai perusahaan (Sudiani dan Darmayanti, 2016). Nilai perusahaan menjadi sangat penting 

karena mencerminkan kinerja perusahaan yang dapat mempengaruhi persepsi investor terhadap 

perusahaan. semakin tinggi nilai perusahaan maka semakin besar kemakmuran yang akan 

diperoleh oleh pemilik saham, dan apabila semakin tinggi harga sahamnya maka semakin tinggi 

pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan atau juga disebut dengan nilai pasar perusahaan yang 

merupakan harga yang bersedia dibayar oleh calon pembeli apabila perusahaan tersebut dijual 

(Jusriani dan Rahardjo,2013). 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan jasa sub sektor property dan real estate yang terdaftar 

di bursa efek Indonesia tahun 2013-2017. Perusahaan jasa sub sektor property dan rael estate 

merupakan salah satu perusahaan yang menjadi sasaran para investor untuk melakukan 

investasi hal ini karena kebutuhan terhadap tempat tinggal terus bertambah dari tahun ke tahun 

sedangkan pasokan tanah bersifat tetap. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Real Estate Indonesia 

(REI) mencatat, pada triwulan ketiga 2016, seluruh sektor dan sub-sektor real estate di 

Indonesia mengalami penjualan yang lambat yaitu di angka 3,7 persen dibandingkan tahun 

2015 sebesar 26,6 persen (www.kompas.com). Sedangkan survey penjualan rumah selama 

kuartal II-2018 menunjukkan hasil yang menurun sebesar 0,08 persen, atau lebih rendah 

dibandingkan triwulan sebelumnya yang bertengger di angka 10,55 persen 

(www.kompas.com). Berikut perkembangan kondisi perusahaan dilihat dari rata-rata investasi, 

total aset, total hutang dan laba bersih pada perusahaan.  

  

http://www.kompas.com/
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Tabel 1.1 

Rata-rata Investasi, Total Aset, Total Hutang dan Laba Bersih Perushaan 

Sumber :www.idx.co.id 

Dari tabel 1.1 di atas, dapat dilihat bahwa rata-rata investasi dari tahun 2013 sampai 

2016 mengalami peningkatan setiap tahunnya, sedangkan tahun 2017 mengalami 

penurunan sebesar 3.94% jika dibandingkan di tahun 2016. Sedangkan total aset dan 

total hutang perusahaan menunjukkan rata-rata yang berfluktuasi disetiap tahunnya. Jika 

dilihat dari rata-rata investasi dari 2013 sampai 2016 perusahaan yang menunjukkan 

peningkatan hal ini berbanding terbalik dengan laba bersih perusahaan menunjukkan 

hasil yang menurun dari 2013 sampai 2016 setiap tahunnya, sedangkan pada tahun 2017 

mengalami peningkatan sebesar 30,2% jika dibandingkan dengan tahun 2016.  Rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah apakah profitabilitas, kebijakan hutang dan 

kebijakan deviden berpengaruh secara parsial terhadap nilai perusahaan dan tujuan 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah profitabilitas, kebijakan hutang 

dan kebijakan deviden berpengaruh terhadap nilai perusahaan.  

METODE PENELITIAN 

Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 48 perusahaan untuk periode 2013 sampai dengan 

periode 2017. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode purposive sampling dengan 

tujuan untuk mendapatkan sampel yang representatif dengan kriteria tertentu sehingga jumlah 

sampel yang memenuhi kriteria dalam penelitian ini adalah sebanyak 32 perusahaan. Metode 

pengumpulan data Pada penelitian ini adalah berdasarkan sumbernya, yakni data sekunder, 

dengan teknik analisis data adalah  analisis linier berganda.  

Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah Nilai Perusahaan. Menurut Wijaya dan Sedana 

(2015) nilai perusahaan merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan 

yang dikaitkan dengan harga saham. Pada penelitan ini, peneliti menggunakan alat ukur untuk 

menghitung nilai perusahaan dengan menggunakan alat ukur yaitu Tobin’s Q (Haosana, 

2012:31). 

2013 2014 2015 2016 2017

1 Investasi 126.872.364.169Rp          135.471.184.846Rp         200.030.499.194Rp          284.252.410.012Rp          273.050.545.716Rp        

2 Total Assets 4.006.948.557.554Rp       3.933.095.975.042Rp      4.313.775.701.621Rp       1.420.145.897.784Rp       1.658.794.174.840Rp     

3 Total Hutang 2.867.123.317.164Rp       3.399.769.554.087Rp      3.358.684.638.481Rp       4.778.136.273.920Rp       5.115.202.628.923Rp     

4 Laba bersih 497.685.698.759Rp          479.446.625.942Rp         393.680.471.114Rp          396.593.178.155Rp          1.199.910.248.234Rp     

No Tahun
Periode
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Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Profitabilitas, kebijakan hutang dan kebijakan 

deviden. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui sumber daya 

yang ada, penjualan, kas, aset, dan modal. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa 

perusahaan mampu mengelola aset yang dimiliki untuk mendapatkan laba (Mulyawan, 

2015:115). Alat ukur yang digunakan peneliti dalam mengukur profitabilitas adalah Return On 

Equity (ROE). Kebijakan hutang dapat dihubungkan dengan nilai perusahaan, dimana 

kebijakan hutang merupakan kebijakan perusahaan tentang seberapa jauh sebuah perusahaan 

menggunakan pendanaan hutang (Rahayu dan Sari 2018). Dalam penelitian ini, Debt to Equity 

Ratio (DER) digunakaan untuk mengukur kebijakan hutang. Kebijakan deviden  merupakan 

keputusan untuk membagi laba yang diperoleh perusahaan kepada pemegang saham sebagai 

deviden atau akan menahan dalam bentuk laba ditahan untuk digunakan sebagai pembiyaan 

investasi pada masa yang akan datang (Mulyawan, 2015:253). Devidend payout ratio  

merupakan rasio yang menggambarkan besarnya proporsi deviden yang dibagikan terhadap 

pendapatan bersih yang dibagikan (Murhadi, 2015:65). 

Pengujian Hipotesis dalam penelitian ini adalah Uji parsial t, digunakan untuk mengetahui 

pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018:179). 

Uji ini dilakukan dengan membandingkan thitung dengan ttabel dengan tingkat signifikansi > 5%. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Uji Normalitas 

Hasil pengujian normalitas tampak dalam hasil grafik histogram maupun grafik Normal 

Probability plot-nya seperti gambar 4.1 dan 4.2 di bawah ini: 
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Gambar 4.1 

Grafik Histogram 

 

Sumber : Data sekunder diolah (2019) 

Gambar 4.2 

Normal Probability Plot 

 

Sumber : Data sekunder diolah (2019) 

Dengan melihat tampilan grafik histogram dapat disimpulkan bahwa pola distribusi data 

mendekati normal. Kemudian pada grafik normal plot terlihat residual penyebaran data berada 

di sekitar wilayah garis diagonal dan mendekati garis normal. Dengan demikian dapa 

disimpulkan bahwa dalam peneltian ini, data memenuhi syarat normal histogram dan 

probability plot sehingga model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal. 

Uji Multikolinieritas 
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Tabel 4.4 

Hasil Uji Multikolonieritas 

Coefficientsa 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 

(Constant) -1.759 .321  -5.483 .000   

LN_ROE .644 .113 .571 5.677 .000 .989 1.011 

LN_DER .021 .078 .027 .273 .786 .988 1.012 

LN_DPR .052 .056 .092 .920 .361 .999 1.001 

Dari tabel 4.4 dapat diketahui bahwa semua variabel independen memiliki nilai Tolerance di 

atas 0,10 dan nilai VIF dibawah angka 10. Hal ini menunjukkan bahwa dalam penelitian ini 

tidak terjadi multikolonieritas. 

Uji Autokorelasi 

Tabel 4.5 

Hasil Uji Autokorelasi 

Runs Test 

 Unstandardized Residual 

Test Valuea -.00476 

Cases < Test Value 35 

Cases >= Test Value 35 

Total Cases 70 

Number of Runs 41 

Z 1.204 

Asymp. Sig. (2-tailed) .229 

Berdasarkan tabel 4.5 diketahui probabilitas sebesar 0,229 tidak signifikan pada 0,05. Dari hasil 

tersebut, dapat disimpulkan bahwa model tersebut tidak mengalami problem autokorelasi. 
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Uji Heterokedastisitas 

Gambar 4.3 

Hasil Uji Heterokedastisitas 

 

Sumber : Data sekunder diolah (2019) 

Dari grafik scatterplot terlihat bahwa titik-tititk menyebar secara acak serta tersebar baik diatas 

maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model 

regresi ini tidak terjadi heteroskedastisitas. 

Uji Parsial (t-test) 

Hasil uji t dalam penelitian ini ditunjukkan dalam tabel 4.6 berikut: 

 

Tabel 4.6 

Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) -1.759 .321  -5.483 .000 

LN_ROE .644 .113 .571 5.677 .000 

LN_DER .021 .078 .027 .273 .786 

LN_DPR .052 .056 .092 .920 .361 

a. Dependent Variable: LN_Q 

Sumber : Data sekunder diolah (2019) 
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Persamaan regresi dapat dilihat dari nilai pada kolom B, maka model regresi yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

Y =  -1.759 + 0,644ROE + 0,021DER + 0,052DPR + e 

Hasil pengelolaan spss di atas menunjukkan bahwa variabel independen yaitu ROE 

berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan, dengan tingkat signifikan 

sebesar 0,000 sedangkan variabel DER dan DPR memiliki pengaruh yang tidak signifikan 

terhadap variabel dependen yaitu nilai perusahaan, hal ini dikarenakan nilai signifikannya lebih 

besar dari pada tingkat signifikansi yang digunakan yaitu 5%. 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:  

1. Profitabilitas yang diprosikan dengan ROE secara parsial berpengaruh terhadap nilai 

perusahaan pada perusahaan. 

2. Kebijakan hutang yang diprosikan dengan DER secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

3. Kebijakan deviden yang diprosikan dengan DPR secara parsial tidak berpengaruh 

terhadap nilai perusahaan. 

SARAN 

1. Menambah variabel lain diluar variabel penelitian ini yang berkaitan dengan nilai 

perusahaan untuk mengetahui lebih banyak dan jelas mengenai faktor -faktor apa saja 

yang memiliki pengaruh terhadap nilai perusahaan.  

2. Selain itu perlu dilakukan penelitian kembali dengan objek penelitian selain perusahaan 

property dan real estate serta periode penelitian yang lebih lama. 

3. Untuk invetor, hendaknya sebelum malakukan investasi mempertimbangkan 

profitabilitas, kebijakan hutang dan kebijakan deviden perusahaan, dengan tujuan 

invetor dalam melakukan investasi terhindar dari resiko yang mungkin akan terjadi 

dimasa mendatang. 
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Abstract 

 

This research aims to determine the effect of saving, deposits, financing of mudharabah, financing of 

musharakah and profit sharing on ROA at PT Bank Sumut Branch Shariah Medan. This research used 

literature study with quantitative approach using secondary data sources. This research uses multiple 

linear regression analysis method and processed using SPSS 25. Based on the results of research on PT 

Bank Sumut Branch Shariah Medan for the period January 2014 to April 2018 in partially shows saving 

has an effect but not significant on ROA meanwhile deposits, financing of mudharabah and financing 

of musharakah have no significant effect on ROA and profit sharing has a significant effect on ROA. In 

simultaneously saving, deposits, financing of mudharabah, financing of musharakah and profit sharing 

have a significant effect on mudharabah deposits. 

 

Keywords: Saving, Deposits, Financing, Profit Sharing, Return on Assets 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh tabungan, deposito, pembiayaan mudharabah, 
pembiayaan musyarakah dan bagi hasil terhadap ROA pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan. 

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kuantitatif yang 
menggunakan sumber data sekunder. Penelitian ini menggunakan metode analisis regresi linier 

berganda dan diolah dengan menggunakan SPSS 25. Berdasarkan hasil penelitian pada PT Bank Sumut 
Cabang Syariah Medan periode Januari 2014 sampai April 2019 menunjukan secara parsial tabungan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA sedangkan deposito, pembiayaan mudharabah serta 

pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dan bagi hasil berpengaruh 
signifikan terhadap ROA. Secara simultan tabungan, deposito, pembiayaan mudharabah, pembiayaan 
musyarakah dan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap ROA. 

 

Kata Kunci: Tabungan, Deposito, Pembiayaan, Bagi Hasil, Return on Assets 
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PENDAHULUAN 

Profitabilitas adalah rasio yang menunjukkan tingkat efektivitas yang dicapai melalui usaha 

operasional bank (Muhamad, 2014). Salah satu alat ukur profitabilitas adalah Return on Assets 

(ROA). Return on Assets adalah rasio yang mengukur kemampuan bank dalam menghasilkan 

keuntungan dengan memanfaatkan seluruh aktiva yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA 

maka semakin tinggi pula tingkat keuntungan yang diperoleh dan semakin baik pula kesehatan 

bank tersebut. Keuntungan bank dapat ditingkatkan dengan mengoptimalkan fungsi 

intermediasi, yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan 

menyalurkannya kembali melalui pembiayaan. 

 Pada sisi penghimpunan dana, bank syariah menawarkan berbagai jenis produk simpanan 

seperti giro, tabungan, dan deposito yang biasa disebut dengan istilah Dana Pihak Ketiga 

(DPK). Kemampuan bank dalam memberikan pembiayaan tergantung dari jumlah DPK 

sehingga besarnya pembiayaan yang akan diberikan oleh bank tergantung dari DPK yang 

berhasil dihimpun.  

 Pembiayaan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh bank syariah dalam menyalurkan 

dana. Dalam praktik perbankan, salah satu pembiayaan yang paling sering digunakan adalah 

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil menggunakan 

akad mudharabah atau musyarakah yang ditujukan untuk melakukan kerja sama usaha.  

 Pembiayaan mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara pihak pertama (bank) 

yang menyediakan seluruh modal dan pihak kedua (nasabah) yang bertindak selaku pengelola 

dana dengan membagi keuntungan usaha sesuai dengan kesepakatan yang tertuang dalam akad. 

Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih dalam suatu 

usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa 

keuntungan dibagi sesuai kesepakatan dan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana 

masing-masing.  

 Dengan melakukan pembiayaan mudharabah dan musyarakah, bank syariah akan 

menerima imbalan berupa pendapatan bagi hasil. Bagi hasil adalah pembagian hasil usaha yang 

dilakukan oleh nasabah atas modal yang telah diberikan oleh bank yang besarannya sesuai 

dengan nisbah yang telah tertuang dalam akad. Rahman dan Rochmanika menyatakan bahwa 

pendapatan bank sangat ditentukan oleh seberapa banyak keuntungan yang diterima dari 

pembiayaan yang disalurkan (Nuha dan Mulazid, 2018). Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

besar penyaluran pembiayaan maka semakin besar pula pendapatan bagi hasil yang akan 

diterima oleh bank syariah. 
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 Dalam kegiatan penghimpunan dana, bank sumut syariah menggunakan akad wadi’ah dan 

mudharabah untuk simpanan giro dan tabungan, sementara untuk simpanan deposito 

menggunakan akad mudharabah. Dana pihak ketiga yang sudah dihimpun tersebut disalurkan 

ke masyarakat dalam bentuk pembiayaan. 

 Pembiayaan yang paling diminati masyarakat di PT Bank Sumut Cabang Syariah  Medan 

adalah pembiayaan bagi hasil yaitu pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Hal ini 

ditunjukkan dengan persentase pembiayaan bagi hasil yang mencapai 81% dan jumlah ini setiap 

tahunnya mengalami peningkatan. Besarnya penyaluran pembiayaan bagi hasil menjadikan 

pendapatan bagi hasil yang diterima bank sumut syariah menjadi pendapatan operasional yang 

paling besar dari pembiayaan yang lainnya. 

 Semakin besar tabungan dan deposito yang dihimpun oleh bank maka penyaluran 

pembiayaan juga semakin besar dan jika pembiayaan besar maka profitabilitas yang diperoleh 

bank juga semakin besar. Hal  ini menunjukkan bahwa apabila nilai tabungan, deposito, 

pembiayaan  musyarakah, pembiayaan mudharabah dan bagi hasil meningkat maka 

profitabilitas bank semakin baik. Bank yang baik memiliki profitabilitas yang terus mengalami 

peningkatan atau stabil karena menunjukkan kemampuan memperoleh laba. Dalam surat edaran 

Bank Indonesia Nomor 13/24/DPNP nilai ROA yang baik berada diatas 1,5%. Meskipun 

mengalami fluktuasi, nilai ROA PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan belum mencapai 1%, 

hal ini menandakan keuangan bank tersebut berada dalam posisi yang tidak baik.  

1.6 Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1) Mengukur besaran pengaruh tabungan, deposito, pembiayaan mudharabah, pembiayaan 

musyarakah dan bagi hasil secara parsial terhadap ROA pada PT Bank Sumut Cabang 

Syariah Medan. 

2) Memperoleh gambaran pengaruh tabungan, deposito, pembiayaan mudharabah, 

pembiayaan musyarakah dan bagi hasil secara simultan terhadap ROA pada PT Bank Sumut 

Cabang Syariah Medan. 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dan dokumentasi. Jenis data yang 

digunakan adalah data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka (Sujarweni, 2018). Penelitian 

ini menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh 

pihak lain, peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut menurut kebutuhannya (Sanusi, 2014). 

Penelitian ini terdiri dari lima variabel bebas dan satu variabel terikat. Sampel dalam penelitian 
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ini adalah Return on Assets, tabungan, deposito, pembiayaan mudharabah, pembiayaan 

musyarakah, dan bagi hasil diambil dalam bentuk data bulanan periode Januari 2014 sampai 

dengan April 2019. 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif dan 

statistik inferensia. Untuk mendapatkan hasil penelitian dilakukan beberapa uji yaitu uji asumsi 

klasik, analisis regresi linear berganda, uji t, uji F, uji koefisien korelasi dan uji koefisien 

determinasi. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini telah dilakukan uji asumsi klasik yang memiliki hasil asumsi normalitas 

terpenuhi yaitu model regresi terdistribusi normal, tidak terjadi multikolinieritas, 

heteroskedastisitas, dan autokorelasi pada model regresi. Diketahui bahwa ttabel sebesar 2,0010 

dan Ftabel sebesar 2,53. 

Tabel 1 

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda 

Model 
Unstandardized Coefficients 

t Sig 
B 

(Constant) -20.954 -2.423 .019 

LN_Tb 3.458 2.351 .022 

LN_Dp -.700 -1.344 .184 

LN_Md -.277 -1.201 .235 

LN_Ms -.681 -.667 .507 

LN_Bg 1.142 9.925 .000 

Pengaruh Tabungan terhadap Return on Assets pada PT Bank Sumut Cabang Syariah 

Medan 

 Berdasarkan tabel 1 uji t tabungan berpengaruh tidak signifikan terhadap Return on Assets. 

Dari hasil analisis Regresi Linier Berganda diketahui bahwa Koefisien Regresi Tabungan (Tb) 

sebesar 3,458 artinya setiap kenaikan satu satuan tabungan akan menaikkan Return on Assets 

sebesar 3,458.  

 Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat 

tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek/bilyet giro, dan/atau alat lainnya 
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yang dipersamakan dengan itu (Muhamad, 2014). Pada hasil penelitian ini tabungan 

berpengaruh tidak signifikan terhadap ROA dapat disebabkan oleh fluktuasi dana yang ada di 

rekening tabungan dan laba yang turun ditahun 2018.  

Pengaruh Deposito terhadap Return on Assets pada PT Bank Sumut Cabang Syariah 

Medan 

 Berdasarkan tabel 1 uji t deposito tidak berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets. 

Dari hasil analisis Regresi Linier Berganda diketahui bahwa Koefisien Regresi Deposito (Dp) 

sebesar -0,7 artinya setiap kenaikan satu satuan deposito akan menurunkan Return on Assets 

sebesar 0,7.  

 Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu 

berdasarkan perjanjian antara nasabah dengan bank Menurut (Muhamad, 2014). Pada hasil 

penelitian ini kemungkinan deposito tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dapat 

disebabkan oleh perbedaan maturity gap antara penghimpunan dana dan penyaluran dana cukup 

besar. Deposito yang paling diminati adalah deposito dengan jangka waktu 1 bulan hal ini 

ditunjukkan dari besarnya presentase deposito jangka waktu 1 bulan sebesar 85% sementara 

dalam penyaluran dana jangka waktu untuk pembiayaan diatas 1 tahun.  

Pengaruh Pembiayaan Mudharabah terhadap Return on Assets pada PT Bank Sumut 

Cabang Syariah Medan 

 Berdasarkan tabel 1 uji t pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap 

Return on Assets. Dari hasil Analisis Regresi Linier Berganda diketahui bahwa Koefisien 

Regresi Mudharabah (Md) sebesar -0,277. Di jelaskan juga bahwa setiap kenaikan satu satuan 

pembiayaan mudharabah akan menurunkan Return on Assets sebesar 0,277.  

 Hasil usaha atas pembiayaan mudharabah akan dibagi antara bank syariah dan nasabah 

dengan nisbah bagi hasil yang telah disepakati pada saat akad. Dalam pengelolaan nasabah 

berhasil mendapatkan keuntungan, maka bank syariah akan memperoleh keuntungan dari bagi 

hasil yang diterima. Sebaliknya, dalam hal nasabah gagal menjalankan usahanya dan 

mengakibatkan kerugian ditanggung oleh shaibul maal (pemilik dana) (Ismail, 2017). Setiap 

peningkatan pembiayaan maka akan meningkatkan risiko pembiayaan. Mengingat pembiayaan 

mudharabah yang setiap tahun mengalami peningkatan maka risiko pembiayaan mudharabah 

pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan juga meningkat. Pada hasil penelitian ini 

pembiayaan mudharabah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dapat disebabkan oleh 
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pembiayaan macet, hal ini ditunjukkan oleh nilai NPF bank sumut syariah yang berada diatas 

8%.  

Pengaruh Pembiayaan Musyarakah terhadap Return on Assets pada PT Bank Sumut 

Cabang Syariah Medan 

 Berdasarkan tabel 1 uji t pembiayaan musyarakah berpengaruh signifikan terhadap Return 

on Assets. Dari hasil Analisis Regresi Linier Berganda diketahui bahwa Koefisien Regresi 

Pembiayaan Musyarakah (Ms) sebesar -0,667. Di jelaskan juga bahwa setiap kenaikan satu 

satuan pembiayaan musyarakah akan menurunkan Return on Assets sebesar 0,667. 

 Dalam pengelolaan dana pada pembiayaan musyarakah, pembagian hasil usaha antara 

kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian 

berdasarkan proporsi modal masing-masing (Muhamad, 2014). Setiap peningkatan pembiayaan 

maka akan meningkatkan risiko pembiayaan. Mengingat pembiayaan musyarakah yang setiap 

tahun mengalami peningkatan maka risiko pembiayaan musyarakah pada PT Bank Sumut 

Cabang Syariah Medan juga meningkat. Pada hasil penelitian ini pembiayaan musyarakah tidak 

berpengaruh signifikan terhadap ROA dapat disebabkan oleh pembiayaan macet, hal ini 

ditunjukkan oleh nilai NPF bank sumut syariah yang berada diatas 8%. 

Pengaruh Bagi Hasil terhadap Return on Assets pada PT Bank Sumut Cabang Syariah 

Medan 

 Berdasarkan tabel 1 uji t bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets. Dari 

hasil Analisis Regresi Linier Berganda diketahui bahwa Koefisien Regresi Bagi Hasil (Bg) 

sebesar 9,925. Di jelaskan juga bahwa setiap kenaikan satu satuan bagi hasil akan menaikkan 

Return on Assets sebesar 9,925. 

 Bagi hasil akan berbeda tergantung pada dasar perhitungan bagi hasil, yaitu bagi hasil yang 

dihitung dengan menggunakan konsep revenue sharing dan bagi hasil dengan menggunakan 

profit/loss sharing (Ismail, 2017). Pada hasil penelitian ini bagi hasil berpengaruh signifikan 

terhadap ROA, maka semakin besar pendapatan bagi hasil maka semakin baik pula nilai ROA 

PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan. 

Pengaruh Tabungan, Deposito, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah dan 

Bagi Hasil terhadap Return on Assets pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan 
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Tabel 2 

Hasil Uji F 

Model F Sig. 

Regression 30.997 .000b 

 Berdasarkan tabel 2 hasil uji F untuk variabel tabungan, deposito, pembiayaan mudharabah, 

pembiayaan musyarakah dan bagi hasil terhadap Return on Assets (ROA) diperoleh hubungan 

positif yang berarti hubungan tabungan, deposito, pembiayaan mudharabah, pembiayaan 

musyarakah dan bagi hasil secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Return on 

Assets (ROA) dengan kata lain apabila tabungan, deposito, pembiayaan mudharabah, 

pembiayaan musyarakah dan bagi hasil mengalami kenaikan maka mempengaruhi Return on 

Assets (ROA) PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan. 

Tabel 3 

Hasil Uji Koefisien 

Model R R Square 

1 .853a .728 

 Hasil Uji Koefisien Korelasi (r) menunjukan hubungan yang sangat kuat dengan hubungan 

linier antar variabel yang mendekati atau nyaris sempurna (membentuk garis lurus) positif  yaitu 

sebesar 0,853. Hal ini berarti pengaruh tabungan, deposito, pembiayaan mudharabah, 

pembiayaan musyarakah dan bagi hasil terhadap ROA memiliki hubungan yang sangat kuat 

yaitu sebesar 85,3% 

 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) dapat diketahui bahwa pengaruh tabungan, deposito, 

pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah dan bagi hasil terhadap Return on Assets 

(ROA) sebesar 72,8% sedangkan sisanya 27,8%  dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak 

digunakan dalam model ini. 

SIMPULAN 

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil analisis data yaitu: 

1) Secara parsial tabungan berpengaruh tidak signifikan terhadap Return on Assets. deposito, 

pembiayaan mudharabah, dan pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap Return on Assets dan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets 

Bank Sumut Cabang Syariah Medan periode Januari 2014 sampai April 2019. 
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2) Secara Simultan tabungan, deposito, pembiayaan mudharabah, pembiayaan musyarakah 

dan bagi hasil berpengaruh signifikan terhadap Return on Assets Bank Sumut Cabang 

Syariah Medan periode Januari 2014 sampai April 2019. 

Saran untuk PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan diharapkan memperoleh pendapatan 

bagi hasil yang besar dengan cara lebih selektif dalam menyalurkan dananya dalam bentuk 

pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah serta melakukan pembinaan dan 

pengawasan kepada nasabah sehingga dapat memperkecil kemungkinan terjadinya kerugian. 

Untuk peneliti berikutnya sebaiknya menambah variabel lain yang belum dilakukan dalam 

penelitian ini. 
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Abstract 

 

Underwater observation robot better known as Robot Remotely Operated Vehicle (ROV). Underwater 

observation robot with Arduino Mega 2560 based microcontroller, as monitoring under water using a 

4k kogan camera with remote control and can maneuver under water and also to find out the level of 

clarity in water the robot is equipped with a turbidity sensor the results will be displayed on the LCD. 

around the robot, the robot is equipped with a DS18B20 sensor to find out the temperature in the water. 

The research aims to design, build and test an underwater observation robot based on Arduino Mega 

2560 microcontroller as monitoring underwater using a gopro camera with remote control and 

maneuvering under fresh water so that it can carry out freshwater observation tasks with direct control 

by the user . The research method used is the research and development method. This robot is made with 

a main signal processing system in the form of Arduino Mega 2560 microcontroller and remote 

controlled. Kogan 4k camera as a monitor for underwater viewing contained in the robot frame. The 

Electronic Speed Control (ESC) motor driver module is used to regulate Robot motor speed. From the 

research results, the underwater observation robot based on the Arduino Mega 2560 microcontroller is 

able to explore underwater, and can dive from the surface of fresh water to a depth of 12 meters. 

 

Keywords: ROV, remote, kamera, DS18B20, sensor turbidity, LCD, arduino mega. 

 

 

Abstrak 

 

Robot observasi bawah air yang lebih dikenal Robot Remotely Operated Vehicle (ROV). Robot 

observasi bawah air dengan berbasis mikrokontroler Arduino Mega 2560, sebagai memonitoring bawah 

air menggunakan kamera kogan 4k dengan dikontrolnya menggunakan remote dan dapat bermanuver 

di bawah air dan juga untuk mengetahui tingkat kejernihan dalam air robot dilengkapi sensor turbidity 

hasilnya akan ditampilkan di LCD.Untuk mengetahui suhu disekitar robot maka robot dilengkapi sensor 

DS18B20 untuk mengetahui suhu di dalam air. Penelitian bertujuan untuk merancang, membuat, dan 

menguji Robot observasi bawah air berbasis mikrokontroler Arduino Mega 2560 sebagai memonitoring 

bawah air tawar menggunakan kamera gopro dengan dikontrolnya menggunakan remote dan dapat 

bermanuver di bawah air tawar sehingga dapat menjalankan tugas observasi bawah air tawar dengan 

kendali langsung oleh pengguna. Metode penelitian yang digunakan adalah metode research and 

development. Robot ini dibuat dengan sistem pengolah sinyal utama berupa mikrokontroler Arduino 

Mega 2560 dan dikontrol oleh remote. Kamera kogan 4k sebagai monitor untuk melihat bawah air yang 

terdapat pada frame robot . Modul driver motor Electronic Speed Control (ESC) digunakan untuk 
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mengatur kecepatan motor Robot. Dari hasil penelitian Robot observasi bawah air berbasis 

mikrokontroler Arduino Mega 2560 mampu menjelajahi bawah air, serta dapat menyelam dari 

permukaan air tawar sampai ke dalaman 12 meter. 

 

Kata Kunci : ROV, remote, kamera, DS18B20, sensor turbidity, LCD, arduino mega 

 

 

PENDAHULUAN 

Indonesia dengan predikat negara kepulauan, mempunyai wilayah perairan yang begitu 

luas ternyata masih belum tereskplorasi secara menyeluruh. Eksplorasi yang dilakukan saat 

ini rata-rata sebatas permukaan air, sedangkan eksplorasi bawah air masih sangat jarang 

dilakukan. Dengan kemajuan teknologi di bidang kelautan dan perkapalan, diharapkan dapat 

mendukung pemaksimalan 

Survey dan eksplorasi bawah air. Survey dan eksplorasi bawah air yang telah dilakukan 

masih menggunakan cara konvensional, yaitu penyelam terjun langsung ke dalam air 

kemudian melakukan survey dan ekplorasi tanpa bantuan alat apapun, sebagai contoh survey 

biota air (ikan, terumbu karang, dan sebagainya), survey dan eksplorasi sumber daya alam 

bawah air, serta survey dan eksplorasi bawah perairan lainnnya. Kendala yang biasa dijumpai 

penyelam adalah susahnya medan penyelaman yang berakibat tidak maksimalnya eksplorasi 

yang dilakukan. Dalam ke dalaman tertentu, tekanan air akan membahayakan penyelam, 

serangan dari biota air yang tidak diperkirakan pun memiliki risiko yang tinggi bagi penyelam 

juga menjadi  kendala besar. 

Perkembangan teknologi terutama robotika dalam berbagai bidang menjadi bagian penting 

dalam kehidupan manusia. Robot dalam beberapa hal dapat menggantikan peran manusia. 

Pemanfaatan robotika dalam bidang kelautan  dan perkapalan diharapkan dapat membantu 

dalam eksplorasi bawah air. 

Robot yang biasa digunakan untuk membantu eksplorasi tersebut adalah robot air 

(underwater robot). Robot Remotely Operated Vehicle (ROV) di negara-negara maju

 sudah dimanfaatkan dalam  eksplorasi bawah air. ROV tersebut dinilai 

lebih optimal dalam pengeksplorasian bawah air dibanding dengan cara konvensional. Oleh 

karena itu diharapkan sebuah ROV dapat membantu dalam monitoring dan eksplorasi bawah 

air laut maupun air tawar. 

Berdasarkan pemikiran dan gagasan diatas, maka muncul sebuah ide untuk merancang dan 

membuat sistem untuk memonitoring keadaan dibawah air. Selain untuk membantu pekerjaan 
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manusia dalam menangani hal diatas, maka penulis membuat sebuah judul realisasi proyek 

tugas akhir, yang berjudul  “ROBOT OBSERVASI BAWAH AIR”. 

Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam proyek Tugas Akhir ini adalah  

Bagaimana merancang, membuat robot observasi bawah air berbasis arduino mega 2560, 

Bagaimana memperoleh informasi kejernihan air yang terdeteksi, dan Bagaimana memperoleh 

suhu air yang terdeteksi? 

Tujuan dalam penulisan laporan tugas akhir ini adalah : Untuk mengetahui cara 

merancang, untuk mengetahui komponen apa saja yang digunakan pada robot observasi bawah 

air berbasis arduino mega 2560, memahami prinsib kerja sensor Turbadity dan DS18B20 serta       

pengaplikasiannya dalam rangkaian pendeteksi level air. 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun blog diagram dari penelitian ini akan digambarkan dibawah : 

 

Gambar 1.1  Blok Diagram Sistem Pada Robot Dan Kamera 

         Di dalam pembuatan suatu rancangan terlebih dahulu kita harus membuat sebuah 

perencanaan agar kita mengetahui bagaimana konsep-konsep alat tersebut, apakah mampu 
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beroperasi dengan baik atau tidak. Di tahap awal inilah terlebih dahulu kita harus merencanakan 

pembuatan design sistem dan komponen-komponen sistem yang akan digunakan untuk 

mendukung proses pengerjaan alat tersebut. Sebagai perancang kita juga harus lebih teliti dan 

cermat dalam memikirkan planning kedepannya agar alat yang akan dirancang bisa terbentuk 

sesuai dengan yang ingin diinginkan. 

        Pembuatan sistem terdiri dari pembuatan software (Pemrograman) dan Hardware. 

Tahap ini merupakan tahap dimana kita harus membuat sebuah pemrograman pada alat yang 

akan memperintahkan alat tersebut dapat bekerja secara otomatis. Didalam tahap ini, 

menggunakan sebuah mikrokontroller yaitu Arduino Mega 2560 sebagai masternya untuk bisa 

memperintahkan komponen komponen lainnya dapat bekerja. Sedangkan Hardware adalah 

sebuah perangkat keras yang akan dirancang berupa mechanic dari alat ini. Selanjutnya alat 

yang sudah di rancang sesuai dengan model yang telah ditentukan maka proses selanjutnya 

adalah melakukan suatu proses pengujian keakuratan alat dengan pengambilan data pada alat, 

apakah dapat bekerja dengan baik sesuai dengan yang kita inginkan. 

          Kemudian pada tahap akhir ini merupakan suatu proses pengoperasian suatu alat yang 

telah kita buat dan dapat diterapkan (Implementasi) serta dikembangkan kembali jika ada 

penambahan. Tidak hanya itu, di tahap ini juga dilakukan system pemeliharaan dimana ketika 

alat tersebut sudah dinyatakan berhasil maka tugas pemeliharaan adalah menjaga dan 

memperhatikan alat tersebut supaya tidak terjadi kerusakan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian dan pengukuran dilakukan untuk membuktikan apakah sistem yang telah dibuat telah 

bekerja sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan.  

Peralatan-peralatan yang digunakan yaitu : 

a) Arduino MEGA 2560 berfungsi sebagai pusat proses dari sistem. 

b) Sensor Turbidity berfungsi sebagai pendeteksi kejernihan air. 

c) Sensor DS18b20 berfungsi sebagai pendeteksi suhu. 

d) LCD berfungsi untuk menampilkan informasi harga berupa nilai yang terbaca oleh 

setiap sensor. 

e) Kamera  berfungsi Merupakan input untuk mengambil data gambar. 
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f) Android Merupakan output untuk menampilkan data gambar dari kamera melalui 

jaringan wifi. 

g) Driver motor L298N Berfungsi untuk mengatur arah ataupun kecepatan motor 

DC. 

h) Driver motor EMS 5A H-Bridge Berfungsi untuk mengatur arah ataupun 

kecepatan motor DC. 

i) Motor Dc Berfungsi untuk menggerakkan robot. 

 

 Dalam pengujian dilakukan pengukuran-pengukuran yang nantinya akan digunakan untuk 

menganalisa hardware dan software pendukungnya. Pengujian yang dilakukan terhadap 

perangkat keras meliputi beberapa blok rangkaian perangkat keras yang telah dirancang dan 

juga pengujian terhadap gabungan dari beberapa  blok rangkaian. 

Bagian-bagian yang akan diuji  

 

Panjang Kabel Terhadap 

Analisa  dilakukan terhadap 2 titik sebab dirancangan ini memiliki 2 motor yang memiliki 

sumber dari batrei 12V 5A dan 2 motor lagi memiliki sumber  dari batrei 12V 1A. Untuk 

pengambilan data maka dibuat saat motor menggunakan kabel yang panjangnya 20 CM dan 

10M karena disini kita akan mengukur serta menganalisa besar tegangan droopnya 
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Baterai Sebagai Sumber Tegangan 

Tabel 1.1 

Hasil Pengujian tegangan tanpa beban pada baterai 

Waktu 

(detik) 

VTP1 (Volt) 

 

VTP2 (Volt) 

 

VPT3(Volt) VTP4(Volt) 

10 11,98 4,95 4,95 11,97 

30 11,98 4,95 4,95 11,97 

60 11,98 4,95 4,95 11,97 

120 11,98 4,95 4,95 11,97 

 

Tabel  1.2  

Hasil Pengujian tegangan denngan beban pada baterai 

Waktu 

(detik) 

VTP1 (Volt) 

 

VTP2 (Volt) 

 

VPT3(Volt) VTP4(Volt) 

10 11,96 4,85 4,85 11,96 

30 11,96 4,85 4,85 11,96 

60 11,96 4,85 4,85 11,96 

120 11,96 4,85 4,85 11,96 

 

Hambatan Kabel 

Hambatan jenis dapat didefinisikan sebagai besar hambatan dari sebuah kawat penghantar 

yang panjangnya satu meter dan luas penampangnya satu meter persegi 

Rumus hambatan kabel 

Rc= ρ   L         Ket: Rc=Hambatan Kabel          L=Panjang Kabel 

           A                ρ = Massa Jenis                  A=Luas penampang 
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Sensor Suhu(DS18B20) 

Tabel 1.3 

Pengujian Sensor suhu 

Air Panas Air Dingin Air Biasa 

No Thermo Sensor Thermo Sensor Thermo Sensor 

1 70C 70C 16,5C 16C 32,75C 32C 

 

Sensor Turbidity 

Tabel 1.4 

Pengujian Sensor Turbidity 

Air Aqua Air Sungai Air Selokan 

No Volt NTU ADC Volt NTU ADC Volt NTU ADC 

1 1,19 3 245 1,10 60 226 0,88 300 182 

 

Gerak motor terhadap perubahan arah putaran 

Tabel 1.5 

Pengujian Arah Gerak Motor 

 

 

 

Kamera dan Android 

Pengujian kamera dan android ini bertujuan untuk mengetahui jarak koneksi wi-fi dari kamera 

ke handphone android ataupun sebaliknya. Pada jarak 5 meter kamera masih terkoneksi 

dengan handphone android 

Arah Gerak Motor 

Kanan Kiri Maju Mundur Keatas Kebawah 

Mo

tor      

ArahPuta

ran 

ArahPuta

ran 

ArahPutar

an 

ArahPutar

an 

ArahPutar

an 

ArahPutar

an 

1 - - - - Kanan Kiri 

2 - - Kanan  Kiri - - 

3 Kanan Kiri Kiri Kanan - - 

4 Kiri Kanan Kiri Kanan - - 
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SIMPULAN 

Setelah menyelesaikan perancangan dan pembuatan serta menganalisa dapat disimpulkan:. 

1. Jangkauan kamera Kogsan 4K hanya mencapai 12 meter, lebih dari 12 meter handphone 

android tidak bisa menerima sinyal wi-fi yang di pancarkan kamera. 

2. Data logika yang dikirim dari remote controll ke Robot akan diolah oleh arduino mega, 

dan melalui kabel sebagai media pengiriman dan penerimaan data untuk mengontrol 

system gerakan robot. 

3. Kabel untuk motor 3A membutuhkan luas penampang yang lebih besar dibandingkan 

dengan motor yang membutuhkan arus 0,47A. 

4. Robot diberi lubang  di kaki robot sehingga air dapat masuk ke dalam robot. Untuk 

membuat robot mengambang bagian dalam ke atas robot ditutup atau disumbat sehingga 

menjadikan bagian atas robot sebagai pelampung dan memberikan daya apung keatas 

kepada robot. Robot akan tenggelam saat motor 1 (bagian tengah ) mendorong kedalam. 

5. Kecepatan laju motor lambat karena memiliki torsi yang kecil . 

6. Kecepatan tenggelamnya robot saat berada dibawah kedalaman 6 Meter lebih lambat di 

karenakan tekanan di dalam air 

1.7  SARAN 

1. Menggunakan system pengisisan air secara otomatis kedalam robot 

2. Menggunakan motor yang memiliki torsi yang besar agar robot dapat bergerak leluasa 

didalam air. 

3. Gerakan robot masih dapat diperhalus lagi menggunakan system kendali 

PID(Proportional Integral Derivative Controller). 

4. Robot sangat rentan terhadap kebocoran dan dibutuhkan bahan yang lebih lagi pada 

system mekanik robot agar tidak mudah bocor dan merusak elektronik lain. 

5. Monitoring bisa dipantau melalui laptop agar lebih user friendly. 

6. Menggunakan kabel fiber optic untuk mengurangi hambatan kabel. 
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Teknik elektronika. (2019), Pengertian lcd liquid crystal display prinsip kerja lcd: 

https://teknikelektronika.com/pengertian-lcd-liquid-crystal-display-prinsip-kerja-lcd 

http://id.m.wikepedia.org/wiki/adaptor diakses pada hari sabtu, 04 Mei pukul 12:43 

http://electricityofdream.blogspot.com/2016/09/tutorial-mengukur-tegangan-dengan-

modul.html?m=1 diakses pada hari sabtu, 04 Mei pukul 12:50 
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Reference List Other Print Source 
Tri Wahyu O.Putri (2012). Robot Bawah Air Untuk Pemetaan Dasar Laut Berbasis PLC 

Omron. Pada penelitian tersebut robot ini digunakan untuk pemetaan dasar bawah laut dan 

robot yang dirancang berjenis AUV (Autonomous UnderwaterVehicle). 

 

Muhammad Nurul Fauzi (2009). Sistem Navigasi Pada Wahana Bawah Air Tanpa Awak. 

Pada penelitian tersebut kontrol robot menggunakan kabel dari atas permukaan air yang 

dirancang berjenis ROV (Remotely Operated Vehicle). 
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Abstract 

 

In the power distribution channel,unbalanced load between each phase (phase R, phase S and phase T) 
always occurs especially in single-phase loads because household customers utilize single-phase 

electricity. The effect of the unbalanced load is appear as a neutral current in the transformer. This study 

aims to determine the effect of neutral currents on conductors that caused power losses in the Low 
Voltage Network and the effect of power losses on the performance of the power distribution. The 

research method carried out is a computer-assisted simulation method to analyze unbalanced load that 
caused active power losses in low voltage networks. After being analyzed, the MK 682-1 distribution 

substation obtained the largest load imbalance in outgoing majors B of 58.33% WBP conditions and 
62.833% LWBP conditions and the neutral currents that appeared quite large namely 88 A WBP 
conditions and 66 A LWBP conditions. 

 

Keywords : Transformer, unbalanced load, neutral current, power losses, electric power distribution 

 

 

Abstrak 

 

Pada saluran distribusi tenaga listrik, ketidaksetimbangan beban antara tiap-tiap fasa (fasa R, fasa S, dan 

fasa T) selalu terjadi khususnya pada beban - beban satu fasa karena pelanggan rumah tangga 

memanfaatkan tenaga listrik satu fasa. Akibat ketidaksetimbangan beban tersebut munculah arus netral 

pada transformator. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh arus netral pada penghantar 

yang menyebabkan terjadinya rugi – rugi daya pada Jaringan Tegangan Rendah dan pengaruh rugi – 

rugi daya terhadap kinerja distribusi tenaga listrik. Metode penelitian yang dilakukan adalah metode 

simulasi dengan bantuan komputer untuk menganalisis ketidakseimbangan beban yang menyebabkan 

rugi daya aktif pada jaringan tegangan rendah. Setelah dianalisis, pada gardu distribusi MK 682-1 

diperoleh ketidakseimbangan beban terbesar di outgoing jurusan B sebesar 58,33% kondisi WBP dan 

mailto:Ardina.1605033027@polmed.ac.id
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62,833% kondisi LWBP dan arus netral yang muncul cukup besar yaitu 88 A kondisi WBP dan 66 A 

kondisi LWBP. 

 

Kata kunci : Transformator, ketidakseimbangan beban, arus netral, rugi-rugi daya, distribusi tenaga 

listrik. 

 

 

PENDAHULUAN 

Energi  listrik merupakan bentuk energi yang sangat umum digunakan oleh masyarakat luas. 

Saat ini kebutuhan listrik adalah kebutuhan utama bagi semua lapisan masyarakat, seperti 

publik, bisnis, industri maupun sosial. Penggunaan energi listrik tidak terbatas pada daerah atau 

konsumen  kelas atas, namun energi listrik juga dikonsumsi oleh masyarakat menengah dan 

bawah. Kegiatan pedesaan sekalipun ditunjang oleh ketersediaan pasokan listrik. Kebutuhan 

akan tenaga listrik semakin meningkat sementara tersedianya pasokan listrik tidak meningkat 

pesat seperti kebutuhan akan tenaga listrik. 

 

 

Umumnya sistem distribusi tenaga listrik tiga fasa empat kawat dipergunakan untuk memasok 

kelompok beban rumah tangga, perkantoran, lembaga dan lainnya. Dalam kondisi normal, 

sistem tenaga listrik mempunyai arus beban yang relatif seimbang dengan arus netral sangat 

kecil. Namun, kenyataannya ditemukan beberapa kasus di mana arus netral sistem menjadi 

sangat berlebihan, bahkan sama besarnya dengan arus fasa. Karena beban dioperasikan  tidak 

selalu pada waktu bersamaan maka terjadi ketidakseimbangan antar fasa. Ketidakseimbangan   

beban   suatu   sistem    distribusi tenaga listrik selalu terjadi karena pola penyebaran beban 

antara ketiga fasa saat penyambungan beban di saluran distribusi  sekunder. Penyambungan 

yang dilakukan tidak memperhitungkan besar beban di masing- masing fasa. Keadaan demikian 

tentu saja akan berakibat penyebaran  beban  yang  tidak  seimbang  antara   ke   tiga   fasa.  

Menurut penelitian Yoakim Simamora dan Panusur S.M.L. Tobing pada Jurnal Singuda 

Ensikom VOL. 7 NO. 3/ Juni 2014, ”Semakin besar ketidakseimbangan beban suatu trafo, maka 

trafo tersebut akan mengalami beban lebih (over load) satu phasa, Hal ini di karenakan semakin 

besarnya arus yang mengalir pada salah satu phasa pada trafo tersebut”.[1] 

 

Sebagai akibat dari ketidakseimbangan beban antara tiap-tiap fasa pada sisi sekunder trafo (fasa 
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R, fasa S, fasa T) mengalirlah arus di netral trafo. Arus yang mengalir pada penghantar netral 

trafo ini menyebabkan losses (rugi-rugi). Kerugian yang terjadi akibat beban yang tidak  

seimbang  akan berdampak besar pada pihak konsumen maupun pihak PLN.Besarnya arus 

penghantar netral menurut SPLN  toleransinya maksimal hanya 10 ampere. 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibahas maka rumusan masalah  yang dapat diangkat 

untuk penelitian adalah Bagaimana pengaruh beban tidak seimbang terhadap arus pada 

penghantar netral dan pengaruh beban tidak seimbang terhadap rugi – rugi daya dan kerugian 

finansial  pada jaringan tegangan rendah. 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh beban tidak seimbang terhadap arus 

pada penghantar netral dan  mengetahui pengaruh beban tidak seimbang terhadap rugi – rugi 

daya dan kerugian finansial di PT. PLN (Persero) ULP Medan Kota. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode pengamatan langsung di PT. PLN (Persero) Unit Layanan 

Pelanggan Medan Kota dan Gardu Distribusi MK 682-1.  

Penelitian ini menggunakan : 

- Tang Ampere untuk mengukur beban pada transformator 

- Komputer untuk menggambar denah pelanggan dan menganalisa data 

 

Penyusunan penelitian ini dilakukan dengan metode : 

Penentuan sampel dilakukan dengan melihat data pembebanan trafo melalui SIGD (Sistem 

Informasi Gardu Distribusi). Gardu distribusi yang memiliki persentase ketidakrataan beban 

yang lebih besar dari 25 % dan pembebanan lebih dari 75% dapat dijadikan sampel untuk 

dianalisa. Dalam penentuan sampel, penulis juga melakukan tinjauan lapangan dengan 

melakukan pengukuran langsung untuk memastikan bahwa gardu distribusi yang dipilih 

sebagai sampel berdasarkan data SIGD benar memiliki pembebanan yang tidak seimbang antar 

fasa nya. 
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Setelah memilih data gardu distribusi melalui SIGD dan melakukan tinjauan lapangan, penulis 

memilih Gardu distribusi dengan kode transformator MK 682-1 untuk dijadikan sampel analisa. 

Adapun data yang akan digunakan adalah data pengukuran beban pada Waktu Beban Puncak ( 

WBP ) pada gardu distribusi MK 682-1, data pengukuran beban pada Luar Waktu Beban 

Puncak ( LWBP ) pada gardu distribusi MK 682-1, konstruksi Jaringan Tegangan Rendah ( 

JTR ) pada gardu distribusi MK 682-1, data pelanggan yang dilayani oleh gardu distribusi MK 

682-1 dan nilai tahanan penghantar berdasarkan jenis kabel.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 3.1 

Rugi - rugi daya total pada penghantar kondisi WBP 

Jenis Kabel 
Panjang 

Penghantar (km) 
Tahanan (Ω) Arus (A) 

Rugi-rugi daya 

(kW) 

Incoming NYFGbY 0,008 0,001544 

IR= 88 0,019 

IS =70 0,0075 

IT = 145 0,032 

IN = 120 0,022 

Total Rugi-rugi daya incoming 0,0875 

Jurusan A 

TIC 3 x 70 

mm2 + 1 x 

50 mm2 

0,08 

0,0354 
IR= 54 0,103 

IS =20 0,014 

0,0552 
IT = 30 0,031 

IN = 32 0,056 

Total rugi-rugi daya jurusan A 0,204 

Jurusan B 

TIC 3 x 70 

mm2 + 1 x 

50 mm2 

0,35 

0,155 
IR= 25 0,096 

IS =50 0,387 

0,241 
IT = 125 2,421 

IN = 88 1,866 

Total rugi-rugi daya jurusan B 4,77 

Rugi-rugi daya total pada penghantar 50,545 
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Tabel 4. 

Rugi - rugi daya total pada penghantar kondisi LWBP 

Jenis Kabel 

Panjang 

Penghantar 

(km) 

Tahanan (Ω) Arus (A) 
Rugi-rugi daya 

(kW) 

Incoming NYFGbY  0,008 0,001544 

IR=99 0,015 

IS =89 0,012 

IT =125 0,024 

IN =53 0,004 

Total Rugi-rugi daya incoming 0,055 

Jurusan A 

TIC 3 x 70 

mm2 + 1 x 

50 mm2  

0,08 

0,0354 
IR=76 0,204 

IS =40 0,056 

0,0552 
IT =22 0,017 

IN =34 0,063 

Total rugi-rugi daya jurusan A 0,34 

Jurusan B 

TIC 3 x 70 

mm2 + 1 x 

50 mm2 

0,35 

0,155 
IR=6 0,005 

IS =43 0,286 

0,241 
IT =90 1,255 

IN =66 1,049 

Total rugi-rugi daya jurusan B 2,595 

Rugi-rugi daya total pada penghantar  2,99 

 

Setelah dilakukan perhitungan rugi – rugi daya pada Jaringan Tegangan Rendah (JTR) 

transformator distribusi MK 682-1 , maka dapat dihitung kerugian finansial akibat adanya 

rugi – rugi energi listrik. Penulis menggunakan asumsi tenaga listrik oleh pelanggan dalam 

waktu 24 jam sehari selama 30 hari dimana dalam waktu 20 jam sehari untuk LWBP dan 4 

jam sehari untuk WBP.  

1.7.1 Kerugian finansial pada WBP 

Total rugi – rugi pada WBP = rugi – rugi daya pada incoming + rugi – rugi daya pada 

jurusan A + rugi – rugi daya pada jurusan B 

=0,0805 kW + 0,204 kW + 4,77 kW 
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=5,0545 kW 

Dari perhitungan di atas diperoleh total rugi – rugi daya pada saat WBP adalah 5,0545 kW. 

Sehingga rugi energi yang terjadi dalam waktu 4 jam sehari dalam 30 hari adalah : 

=5,0545 kW 4 h 30 

=606,54 kWh 

Menurut Tarif Daya Listrik (TDL) 2016 yang ditetapkan oleh PT.PLN (Persero), tarif listrik 

rata – rata untuk keperluan rumah tangga dengan batas daya 1300 VA adalah Rp.1352,-/kWh. 

Sehingga kerugian finansial akibat rugi energi adalah : 

 =606,54 kWh   Rp.1352/kWh 

=Rp.820.042,08 

1.7.2 Kerugian finansial pada LWBP 

Total rugi – rugi pada LWBP = rugi – rugi daya pada incoming + rugi – rugi daya pada 

jurusan A + rugi – rugi daya pada jurusan B 

=0,055 kW + 0,34 kW + 2,595 kW 

=2,99 kW 

 

Dari perhitungan di atas diperoleh total rugi – rugi daya pada saat LWBP adalah 2,99 kW. 

Sehingga rugi energi yang terjadi dalam waktu 20 jam sehari dalam 30 hari adalah : 

= 2,99 kW 20 h 30 

=1794 kWh 

Menurut Tarif Daya Listrik (TDL) 2016 yang ditetapkan oleh PT.PLN (Persero), tarif listrik 

rata – rata untuk keperluan rumah tangga dengan batas daya 1300 VA adalah Rp.1352,-/kWh. 

Sehingga kerugian finansial akibat rugi energi adalah : 

 =1794 kWh   Rp.1352/kWh 

=Rp.2.425.488,00 

Total rugi energi yang terjadi dalam sehari = total rugi energy WBP + total rugi energy LWBP 

=606,54 kWh + 1794 kWh 

=2400,54 kWh 

Menurut Tarif Daya Listrik (TDL) 2016 yang ditetapkan oleh PT.PLN (Persero), tarif listrik 

rata – rata untuk keperluan rumah tangga dengan batas daya 1300 VA adalah Rp.1352,-

/kWh.Sehingga total kerugian finansial akibat rugi energi adalah : 
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=2400,54 kWh   Rp.1352/kWh 

=Rp.3.245.530,08 

Dari perhitungan di atas kita dapat melihat bahwa kerugian finansial sangat besar. Oleh karena 

itu, kita perlu menyelamatkan rugi-rugi tersebut dengan cara melakukan penyeimbangan beban 

supaya rugi-rugi yang terjadi semakin kecil. Untuk melakukan penyeimbangan beban, harus 

terlebih dahulu melakukan pengukuran beban. Pengukuran beban sebaiknya dilakukan secara 

rutin dan data pengukuran dapat dianalisis untuk selanjutnya melakukan upaya penyeimbangan 

beban. 

 

SIMPULAN 

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa arus yang mengalir pada penghantar netral terjadi 

karena adanya ketidakseimbangan beban. Jenis kabel penghantar yang digunakan dan panjang 

jaringan tegangan rendah mempengaruhi besarnya rugi – rugi yang timbul. Semakin besar 

persentase ketidakseimbangan beban, semakin besar pula rugi-rugi yang timbul. Rugi-rugi daya 

pada gardu distribusi MK 682-1 dalam satu bulan sebesar 2400,54 kWh atau setara dengan 

Rp.3.245.530,08 

Untuk mengetahui beban tidak seimbang sebaiknya dilakukan pengukuran beban pada gardu 

distribusi secara periodik misalnya sekali dalam tiga bulan atau dapat memasang KWH meter 

untuk mengetahui berapa besar energi yang terpakai oleh transformator. Dengan 

membandingkan hasil energi pada transformator dan seluruh pelanggan, losses energi yang 

terjadi dapat lebih mudah diketahui. Untuk mengurangi rugi-rugi yang diakibatkan beban tidak 

seimbang hendaknya dilakukan penyeimbangan beban dan perbaikan sambungan netral. Jika 

ada sambungan baru (khususnya pelanggan 1 fasa) sebaiknya disambungkan dengan fasa yang 

bebannya lebih rendah. 
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Abstract 

 

The rapid pace of technology supports many kind of media promotion of a company's product or service. 

OBC establish in 2018 and provide many kind products and services. This kind of business not very 

well known by the community especially among people who lived in Batam. While business competition 

in Batam became very competitive and also requires a promotion that could efficiently gain attention of 

the community. One of many ways to maximally technology used for promotion is through video.The 

availability of mobile features is not only for communication but also for information and socialization 

media. There are two types video’s concept, motion graphics in the form of 2D objects and live shoot. 

The product is made using the Luther-Sutopo method with the support of several supporting software 

such as Adobe Illustrator, Adobe After Effects and Adobe Premiere. The video will be analyzed for 

comparison based on the stages of the Luther-Sutopo method using a qualitative approach. The results 

of this study are two videos with MP4 format with different duration. There are differences in the 

activities of video production with the concept of live shoot and motion graphics, First: (1) The focus of 

live shoot activities is shooting so hardware is needed, while in motion graphics it is more focused on 

material processing activities so that it requires specific software; (2) For the Luther-Sutopo method, 

live shoot video production supports the life cycle process because the plan often changes during the 

shooting process. 

 

Keywords: promotion video, motion graphics, Luther-Sutopo 

 

 

Abstrak 

 

Perkembangan teknologi informasi mendukung keanekaragaman media promosi suatu produk atau jasa 

sebuah perusahaan. OBC merupakan penyedia layanan produk dan jasa yang baru berdiri tahun 2018 

sehingga belum banyak diketahui oleh masyarakat. Sementara persaingan bisnis sangat ketat sehingga 

membutuhkan sebuah promosi untuk menarik perhatian masyarakat. Salah satu teknologi yang 

memungkinkan dapat dimanfaatkan adalah melalui video. Hal ini dikarenakan peran teknologi mobile 

yang hampir seluruh kalangan masyarakat memilikinya dan ketersediaan fitur mobile yang mendukung 

sebagai media informasi dan sosialisasi menggunakan video. Konsep video yang diterapkan ada dua 

jenis yaitu motion graphics dalam bentuk objek 2D dan live shoot. Produk dibuat menggunakan metode 

Luther-Sutopo dengan dukungan beberapa software pendukung yaitu Adobe Ilustrator, Adobe After 

Effects dan Adobe Premiere. Produksi video kemudian dianalisis perbandingannya berdasarkan tahapan-
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tahapan pada metode Luther-Sutopo menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian menghasilkan dua 

buah video berformat MP4 dengan durasi yang berbeda. Terdapat perbedaan pada kegiatan produksi 

video dengan konsep live shoot dan motion graphics yaitu: (1)Fokus kegiatan live shoot yaitu shooting 

sehingga dibutuhkan perangkat keras yang sesuai, sedangkan pada motion graphics lebih fokus pada 

kegiatan pengolahan materi sehingga membutuhkan perangkat lunak yang spesifik; 
 

(2)Produksi video live shoot mendukung proses life cycle pada metode Luther-Sutopo karena rancangan 
kerap berubah ketika proses shooting berlangsung. 

 

Kata Kunci: video promosi, live shoot, motion graphics, luther-sutopo 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia usaha pada era teknologi semakin ketat dan pesat dalam hal 

persaingan bisnis. Para pelaku bisnis yang memanfaatkan media online sangat tinggi 

popularitasnya saat ini. Salah satu pemanfaatannya adalah untuk mempromosikan produk dan 

jasa. Bentuk promosi yang sering digunakan oleh pelaku bisnis melalui internet adalah video 

dan gambar. Sebuah café “Outline Barbershop & Coffee” dinamakan OBC merupakan 

penyedia layanan produk baru berupa makanan dan minuman serta layanan jasa pangkas 

rambut. Media yang diupayakan dapat digunakan untuk promosi adalah dalam bentuk video. 

Ada dua video yang dihasilkan yaitu menggunakan konsep live shoot dan motion graphics.   

Penyebaran informasi pada era digital saat ini sangat mudah, seperti trend mobile yang 

hampir diseluruh kalangan masyarakat dapat memilikinya. Media promosi digital yang dapat 

memanfaatkan teknologi mobile ini adalah video. Media ini dapat dijalankan melalui telepon 

genggam dan maraknya penggunaan media sosial dapat mendukung penyebarannya, seperti 

youtube, facebook, instagram dan lainnya.  

Kecenderungan pemilihan video sebagai media promosi dapat berdasarkan teknologi dan 

media penyebaran informasi yang semakin berkembang, responden yang memiliki karakteristik 

yang berbeda, kemampuan masyarakat dalam memahami informasi serta sentuhan pasar akan 

semakin luas melalui media online. Selain itu, pertimbangan pemilihan video sebagai media 

promosi berdasarkan hasil beberapa penelitian yang sudah membuktikan media digital cocok 

sebagai media promosi seperti film dokumenter sebagai promosi budaya , multimedia interaktif 

sebagai media promosi pegadaian (Sinta dan Sembiring, 2017), video promosi wisata 

menggunakan konsep sinematik infografis (Wiratna dan Lakoro, 2017) dan lainnya.  
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Video memiliki konsep dan karakteristik yang beraneka ragam. Karakteristik video dapat 

dipandang dari sisi konten dan produksinya seperti live shoot dan video yang menerapkan 

motion graphics. Tidak sedikit hasil penelitian menyatakan bahwa video live shoot merupakan 

salah satu media yang efektif digunakan untuk promosi, seperti promosi bidang pendidikan 

(Permana, 2017), promosi bidang kesehatan (Alini dan Indrawati, 2018), promosi bidang 

pariwisata (Wiratna dan Lakoro, 2017), promosi bidang bisnis melalui company profile 

(Ambar, 2015) dan lainnya. Sementara video yang menerapkan motion graphics seperti iklan 

layanan masyarakat (Kurniawati, 2017), promosi lembaga pendidikan (Anita dan Marisa, 2017) 

dan (Abdillah dkk, 2017). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pada penelitian ini 

dilakukan analisis tentang respon atau tanggapan dari masyarakat tentang video live shoot dan 

motion graphics.  

Dalam Ham (2014) dinyatakan bahwa melalui model EPIC, dapat dievaluasi kekuatan 

media promosi untuk memperoleh perhatian, pemahaman, dan kemampuan promosi dalam 

menggugah perasaan serta dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Model ini juga sudah 

banyak digunakan untuk mengukur efektifitas sebuah produk atau media sebagai alat promosi 

di bidang pemasaran seperti iklan televisi (Karina, 2011) dan promosi pariwisata melalui film 

(Ayu dkk, 2015). Oleh karena itu, melalui model EPIC ini dilakukan analisis tentang potensi 

kemungkinan video yang paling disukai oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan 

keberhasilan dan keberlanjutan operasi sebuah usaha.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan 

dijawab adalah: (1) bagaimana menganalisis respon dari masyarakat terhadap video promosi 

OBC menggunakan model EPIC (Emphaty, Persuasion, Impact, Communication); (2) 

bagaimana menganalisis perbandingan EPIC kepemirsaan audiens terhadap video live shoot 

dan motion graphics pada OBC sehingga dapat diketahui yang paling efektif digunakan sebagai 

media promosi. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah informasi yang dapat 

menjadi sebuah kebijakan dari pelaku usaha khususnya pemilik OBC dalam menentukan media 

promosi bagi usaha yang sedang dijalankan. Melalui penelitian ini diketahui respon dari 

masyarakat sehingga kedepannya dapat mendukung peningkatan produktivitas usaha yang 

dijalankan. Selain bagi pelaku bisnis, bagi pengembang produk multimedia dapat menambah 

referensi dalam mengembangkan sebuah media yang cocok bagi client.  
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METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan menerapkan pendekatan kuantitatif dengan analisis data 

menggunakan pendekatan deskriptif.  Kegiatan penelitian yang dilakukan adalah melakukan 

studi pustaka, kemudian melakukan analisis perbandingan video promosi OBC (live shoot dan 

motion graphic) berdasarkan respon dari masyarakat  menggunakan model EPIC. Berdasarkan 

hal tersebut dapat digambarkan diagram pelaksanaan penelitian seperti ditunjukkan pada 

gambar 1. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

 

Penelitian diawali dengan studi literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Hasil 

studi yang dimaksud adalah terkait dengan penelitian tentang analisis respon terhadap suatu 

media promosi terutama menggunakan model EPIC. Video live shoot dan motion graphic 

dianalisis berdasarkan respon dari masyarakat menggunakan model EPIC seperti diilustrasikan 

pada gambar 2.  
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Gambar 2. Diagram Model EPIC 

 

Model EPIC umumnya digunakan untuk mengukur efektifitas suatu iklan. Model ini 

dikembangkan oleh AC Nielsen yang memiliki empat dimensi (Sastika, 2018) sebagai berikut: 

(1) Empathy, dimensi untuk membangkitkan respon emosional sehingga keadaan pemirsa dapat 

merasakan dirinya pada keadaan perasaan yang sama dengan orang lain; (2) Persuasion, 

menggambarkan perubahan kepercayaan, sikap dan keinginan yang disebabkan oleh pesan dari 

iklan; (3) Impact, menggambarkan peningkatan pengetahuan pemirsa terhadap pesan iklan 

(produk/jasa); (4) Communication, menggambarkan  tentang kemampuan pemirsa mengingat 

pesan utama dari iklan dan meninggalkan kesan yang diharapkan.  

Melalui model ini, dapat dilihat kemampuan konsep iklan yang berbasis multi-dimensional. 

Oleh karena itu, pengukuran suatu iklan dapat menggambarkan atau menafsirkan suatu konsep 

yang hasilnya buruk, namun pada kenyataannya hanya gagal dalam suatu dimensi tertentu saja.  

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang cenderung gemar akan produk dan 

jasa (barbershop dan coffee) sehingga ditentukan karakteristik pemirsa berdasarkan usia antara 

19-27 tahun dengan latarbelakang pekerjaan karyawan/pegawai dan mahasiswa. Instrumen 

yang digunakan untuk menggali data respon dari pemirsa video promosi melalui kuisioner yang 

diisi secara online melalui media sosial instagram dan facebook. Pengujian kuisioner 

berdasarkan empat dimensi model analisis yang digunakan yaitu Empathy, Persuasion, Impact, 

dan Communication.     
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Masing-masing video dianalisis berdasarkan respon dari pemirsa melalui kuisioner yang 

sudah diuji. Pengujian ini dilakukan selama 4 hari lamanya. Jumlah responden yang mengisi 

kuesioner ada sebanyak 64 orang dengan spesifikasi responden berdasarkan usia antara 19 

sampai 27 tahun dan pekerjaan responden mulai dari karyawan swasta hingga mahasiswa. 

Distribusi responden berdasarkan usia ditunjukkan melalui grafik pada gambar 3 dan responden 

berdasarkan pekerjaan ditunjukkan melalui grafik pada gambar 4.  

     

 

 

Grafik dari gambar 3 dan 4 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan usia 

paling banyak berada pada rentang usia 22 tahun dan berdasarkan pekerjaan paling banyak 

adalah mahasiswa, karena umumnya penggemar produk dan jasa OBC berasal dari kalangan 

mahasiswa dengan usia 22 tahun. 

     Hasil Analisis EPIC kepemirsaan pada video live shoot adalahs sebagai berikut: 

1. Empathy. Hasil rata-rata untuk keseluruhan pernyataan empati diperoleh sebesar 4.54, 

artinya dimensi ini masuk dalam kategori sangat efektif (SE). 

2. Persuasion. Hasil rata-rata untuk keseluruhan pernyataan persuasi diperoleh sebesar 

4.14, artinya dimensi ini masuk pada kategori efektif (E). 

3. Impact. Hasil rata-rata untuk keseluruhan pernyataan dampak diperoleh sebesar 4.16, 

artinya masuk pada kategori efektif (E). 

4. Communication. Hasil rata-rata untuk keseluruhan pernyataan dampak diperoleh 

sebesar 4.31, artinya masuk pada kategori sangat efektif (SE). 
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Gambar 3. Distribusi responden 
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Sementara hasil Analisis EPIC kepemirsaan pada video live shoot adalahs sebagai berikut: 

1. Empathy. Berdasarkan dimensi ini tanggapan dari responden mencapai nilai rata-rata 

4,50. Sehingga produk video motion graphics ini dinilai sangat efektif sebagai media 

promosi. 

2. Persuasion. Berdasarkan dimensi ini tanggapan dari responden mencapai nilai rata-rata 

4,34. Sehingga produk video motion graphics ini dinilai sangat efektif sebagai media 

promosi. 

3. Impact. Berdasarkan dimensi ini tanggapan dari responden mencapai nilai rata-rata 4,45. 

Sehingga produk video motion graphics ini dinilai sangat efektif sebagai media 

promosi. 

4. Communication. Berdasarkan dimensi ini tanggapan dari responden mencapai nilai rata-

rata 4,43. Sehingga produk video motion graphics ini dinilai sangat efektif sebagai 

media promosi. 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari respon pemirsa melalui empat dimensi EPIC, maka 

dapat di disajikan data perolehan kefektifan video promosi OBC pada tabel 1. 

 

Tabel 1 

Hasil Analisis Keefektifan Video Promosi Berdasarkan Model EPIC 

Parameter Nilai 

EPIC  

Kriteria Nilai EPIC Kriteria 

EPIC Video Live Shoot Video Motion 

Graphics 

Empathy 4,54 SE 4,50 SE 

Persuasion 4,14 E 4,34 SE 

Impact 4,16 E 4,45 SE 

Communication 4,31 SE 4,43 SE 

Total Rata-

Rata 

4,29 SE 4,43 SE 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 1, dapat ditunjukkan bahwa masing-masing 

video direspon sangat baik oleh masyarakat sehingga kedua video tersebut dinyatakan sangat 
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efektif digunakan sebagai media promosi. Walaupun diperoleh bahwa nilai EPIC kepemirsaan 

yang diperoleh cenderung lebih unggu video yang menggunakan konsep Motion Graphics yang 

memperoleh nilai 4,43 berdasarkan skala 1-5. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa video yang dianalisis pada penelitian 

ini berdasarkan respon dari masyarakat dengan distribusi usia dominan pada 22 tahun dengan 

latar belakang pekerjaan dominan sebagai mahasiswa. Video live shoot dan motion graphic 

sama-sama dinilai sangat efektif digunakan sebagai media promosi dilihat dari persepsi pemirsa 

atau responden. Walaupun bila dibandingkan nilai EPIC yang diperoleh adalah live shoot 

mencapai nilai 4,29 dan motion graphic mencapai nilai 4,43 berdasarkan skala 1-5. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Alini dan Indrawati (2018). Efektifitas Promosi Kesehatan Melalui Audio Visual dan Leaflet Tentang 

Sadari (Pemeriksaan Payudara Sendiri) Terhadap Peningkatan Pengetahuan Remaja Putri Tentang 

Sadari  di SMAN 2 Kampar Tahun 2018. Jurnal NERS, 2, 1-9. 

Abdillah, F., Adhiguna, D., dan Sevtiana, A. (2017) Perancangan Video Profile Sebagai Media Promosi 

STMIK CIC dengan Teknik Motion Graphic Menggunakan Perangkat Lunak Komputer Graphic”, 

Jurnal Digit, 7, 74-85. 

Anita, R. D. dan Marisa, F., (2017). Rancangan Video Media Promosi Berbasis Motion Graphic 2D 

untuk Meningkatkan Jumlah Mahasiswa Universitas Widyagama Malang, Journal of Information 

Technology and Computer Science (JOINTECS), 2, 37-42. 

Ham, T. G., 2014, Pengukuran Efektivitas Media Promosi Dengan Pendekatan EPIC Model (Studi 

Kasus pada Konsumen/Pengunjung Malioboro Mall Yogyakarta), Skripsi Universitas Sanata 

Dharma Yogyakarta, tersedia di: 

 https://repository.usd.ac.id/5911/ 

Kurniawati, D. (2017). Implementasi Motion Graphic Untuk Iklan Buang Sampah Pada Tempatnya 

Dengan Menggunakan Metode Luther Sutopo. Tugas Akhir. Program Studi Teknik Multimedia 

Jaringan Jurusan Teknik Informatika Politeknik Negeri Batam. 

Permana, A.A. J., Kertiasih N.K., dan Budhayasa I.P., (2017). Video Profil Sebagai Sarana Promosi 

Efektif dalam Menunjang Eksistensi Program Studi Manajemen Informatika. Jurnal Sains dan 

Teknologi, 6, 238-247.  

Sastika, W. (2018). EPIC MODEL: Pengukuran Efektivitas Iklan Kuliner melalui Sosial Media 

Instagram @KulinerBandung Sebagai Media Promosi. Jurnal Teknologi Informasi dan Manajemen, 

1, 21-27. 

https://repository.usd.ac.id/5911/


Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

487 
 

Sembiring, B. S., Miranto, C., dan Ardiman (2018). Produksi Film Dokumenter Perahu Jong Sebagai 

Media Pembelajaran dan Promosi Budaya. Teknomatika, 10, 23-32. Tersedia di: 

 http://teknomatika.stmikayani.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/3-Evaliata.pdf 

Sinta, G. dan Sembiring, B. S., (2017). Multimedia Interaktif untuk Promosi Produk Pada Pegadaian 

Menggunakan Metode Godfrey. Teknomatika, 9, 11-27. Tersedia di: 

http://teknomatika.stmikayani.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/2.-Glara-Sinta-Multimedia-

Interaktif-untuk-Promosi-Produk-pada-Pegadaian-Menggunakan-Metode-Godfrey.pdf 

Wiratna, H. dan Lakoro, R.(2017). Perancangan Video Promosi Wisata Pantai Kabupaten Jember 

dengan Konsep Sinematik Infografis, Jurnal Sains dan Seni ITS, 6, F94-F99. Tersedia di: 

http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/27892/4605 

 

 

 

 

 

 

  

http://teknomatika.stmikayani.ac.id/wp-content/uploads/2018/01/3-Evaliata.pdf
http://teknomatika.stmikayani.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/2.-Glara-Sinta-Multimedia-Interaktif-untuk-Promosi-Produk-pada-Pegadaian-Menggunakan-Metode-Godfrey.pdf
http://teknomatika.stmikayani.ac.id/wp-content/uploads/2017/08/2.-Glara-Sinta-Multimedia-Interaktif-untuk-Promosi-Produk-pada-Pegadaian-Menggunakan-Metode-Godfrey.pdf
http://www.ejurnal.its.ac.id/index.php/sains_seni/article/view/27892/4605


Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

488 
 

MEDIA PROMOSI ”OBC”: ANALISIS VIDEO BERDASARKAN EPIC 

KEPEMIRSAAN 

Evaliata Br Sembiring
(1)

, Elieser Firnando Tarigan
(2) 

 

Jurusan Teknik Informatika, Politeknik Negeri Batam, 

Jl. Ahmad Yani, Batam Center, Batam, Kode Pos 29461 

E-mail: eva@polibatam.ac.id, tarigan.elieser@yahoo.com 

 

Abstract 

 

Media promotion a company products or service can created through hardware or software technology. 

Not only creating products, but also a distribution product could be easily done through social media. 

This media is quite popular to be used among society. Urgently needs promotional media to gain the 
attention of the public, business competition, become a reason to established OBC business by choosing 

video as its promotional media. There are two types of videos, first videos with live shoot concepts and 
type of videos that apply motion graphics. The problem by using video it might not highly gain attention 

of the public, so that the reason why the response of the community need to be analyzed . This study 
discusses analyzing public responses to OBC promotional videos. The analysis used is the EPIC model 

and the results of the study are EPIC viewing of respondents showing a video with the concept of motion 
graphics obtaining an average scale of 4.43, while live shoots getting 4.29, which means that both videos 
are very effectively used as a promotional medium. 

 

Keywords: promotion, motion graphics, Luther-Sutopo method, EPIC model 

 

 

Abstrak 

 

Media promosi suatu produk atau jasa sebuah perusahaan dapat diciptakan melalui teknologi perangkat 

keras maupun perangkat lunak. Tidak hanya menciptakan produk, melainkan pendistribusiannya dapat 

dengan mudah dilakukan melalui media sosial. Media ini sangat populer digunakan oleh semua lapisan 

masyarakat. Oleh sebab itu usaha OBC yang baru berdiri, persaingan bisnis yang semakin ketat, sangat 

membutuhkan media promosi untuk menarik perhatian masyarakat. OBC memilih video sebagai media 

promosi-nya. Ada dua jenis video yang telah dihasilkan yaitu video dengan konsep live shoot dan video 

yang menerapkan konsep motion graphics. Namun bagi mayarakat, belum tentu kedua video ini dapat 

menarik perhatian masyarakat, sehingga perlu dianalisis respon dari masyarakat. Penelitian ini 

bermaksud untuk menganalisis respon masyarakat terhadap video promosi OBC. Pendekatan analisis 

yang digunakan adalah EPIC model. Hasil penelitian adalah EPIC kepemirsaan responden menunjukkan 

bahwa video dengan konsep motion graphic memperoleh rata-rata skala 4,43, sedangkan live shoot 

memperoleh 4,29 yang berarti kedua video sangat efektif digunakan sebagai media promosi. 

 

Kata Kunci: video promosi, live shoot, motion graphics, model EPIC 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan dunia usaha pada era teknologi semakin ketat dan pesat dalam hal 

persaingan bisnis. Para pelaku bisnis yang memanfaatkan media online sangat tinggi 

popularitasnya saat ini. Salah satu pemanfaatannya adalah untuk mempromosikan produk dan 

jasa. Bentuk promosi yang sering digunakan oleh pelaku bisnis melalui internet adalah video 

dan gambar. Sebuah café “Outline Barbershop & Coffee” dinamakan OBC merupakan 

penyedia layanan produk baru berupa makanan dan minuman serta layanan jasa pangkas 

rambut. Media yang diupayakan dapat digunakan untuk promosi adalah dalam bentuk video. 

Ada dua video yang dihasilkan yaitu menggunakan konsep live shoot dan motion graphics.   

Penyebaran informasi pada era digital saat ini sangat mudah, seperti trend mobile yang 

hampir diseluruh kalangan masyarakat dapat memilikinya. Media promosi digital yang dapat 

memanfaatkan teknologi mobile ini adalah video. Media ini dapat dijalankan melalui telepon 

genggam dan maraknya penggunaan media sosial dapat mendukung penyebarannya, seperti 

youtube, facebook, instagram dan lainnya.  

Kecenderungan pemilihan video sebagai media promosi dapat berdasarkan teknologi dan 

media penyebaran informasi yang semakin berkembang, responden yang memiliki karakteristik 

yang berbeda, kemampuan masyarakat dalam memahami informasi serta sentuhan pasar akan 

semakin luas melalui media online. Selain itu, pertimbangan pemilihan video sebagai media 

promosi berdasarkan hasil beberapa penelitian yang sudah membuktikan media digital cocok 

sebagai media promosi seperti film dokumenter sebagai promosi budaya , multimedia interaktif 

sebagai media promosi pegadaian (Sinta dan Sembiring, 2017), video promosi wisata 

menggunakan konsep sinematik infografis (Wiratna dan Lakoro, 2017) dan lainnya.  

Video memiliki konsep dan karakteristik yang beraneka ragam. Karakteristik video dapat 

dipandang dari sisi konten dan produksinya seperti live shoot dan video yang menerapkan 

motion graphics. Tidak sedikit hasil penelitian menyatakan bahwa video live shoot merupakan 

salah satu media yang efektif digunakan untuk promosi, seperti promosi bidang pendidikan 

(Permana, 2017), promosi bidang kesehatan (Alini dan Indrawati, 2018), promosi bidang 

pariwisata (Wiratna dan Lakoro, 2017), promosi bidang bisnis melalui company profile 

(Ambar, 2015) dan lainnya. Sementara video yang menerapkan motion graphics seperti iklan 

layanan masyarakat (Kurniawati, 2017), promosi lembaga pendidikan (Anita dan Marisa, 2017) 

dan (Abdillah dkk, 2017). Berdasarkan pertimbangan tersebut maka pada penelitian ini 
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dilakukan analisis tentang respon atau tanggapan dari masyarakat tentang video live shoot dan 

motion graphics.  

Dalam Ham (2014) dinyatakan bahwa melalui model EPIC, dapat dievaluasi kekuatan 

media promosi untuk memperoleh perhatian, pemahaman, dan kemampuan promosi dalam 

menggugah perasaan serta dapat mempengaruhi perilaku masyarakat. Model ini juga sudah 

banyak digunakan untuk mengukur efektifitas sebuah produk atau media sebagai alat promosi 

di bidang pemasaran seperti iklan televisi (Karina, 2011) dan promosi pariwisata melalui film 

(Ayu dkk, 2015). Oleh karena itu, melalui model EPIC ini dilakukan analisis tentang potensi 

kemungkinan video yang paling disukai oleh masyarakat sehingga dapat meningkatkan 

keberhasilan dan keberlanjutan operasi sebuah usaha.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang akan 

dijawab adalah: (1) bagaimana menganalisis respon dari masyarakat terhadap video promosi 

OBC menggunakan model EPIC (Emphaty, Persuasion, Impact, Communication); (2) 

bagaimana menganalisis perbandingan EPIC kepemirsaan audiens terhadap video live shoot 

dan motion graphics pada OBC sehingga dapat diketahui yang paling efektif digunakan sebagai 

media promosi. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan sebuah informasi yang dapat 

menjadi sebuah kebijakan dari pelaku usaha khususnya pemilik OBC dalam menentukan media 

promosi bagi usaha yang sedang dijalankan. Melalui penelitian ini diketahui respon dari 

masyarakat sehingga kedepannya dapat mendukung peningkatan produktivitas usaha yang 

dijalankan. Selain bagi pelaku bisnis, bagi pengembang produk multimedia dapat menambah 

referensi dalam mengembangkan sebuah media yang cocok bagi client.  

  

METODE PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan menerapkan pendekatan kuantitatif dengan analisis data 

menggunakan pendekatan deskriptif.  Kegiatan penelitian yang dilakukan adalah melakukan 

studi pustaka, kemudian melakukan analisis perbandingan video promosi OBC (live shoot dan 

motion graphic) berdasarkan respon dari masyarakat  menggunakan model EPIC. Berdasarkan 

hal tersebut dapat digambarkan diagram pelaksanaan penelitian seperti ditunjukkan pada 

gambar 1. 
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Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Penelitian 

 

Penelitian diawali dengan studi literatur yang berhubungan dengan topik penelitian. Hasil 

studi yang dimaksud adalah terkait dengan penelitian tentang analisis respon terhadap suatu 

media promosi terutama menggunakan model EPIC. Video live shoot dan motion graphic 

dianalisis berdasarkan respon dari masyarakat menggunakan model EPIC seperti diilustrasikan 

pada gambar 2.  

 

Gambar 2. Diagram Model EPIC 

Model EPIC umumnya digunakan untuk mengukur efektifitas suatu iklan. Model ini 

dikembangkan oleh AC Nielsen yang memiliki empat dimensi (Sastika, 2018) sebagai berikut: 

(1) Empathy, dimensi untuk membangkitkan respon emosional sehingga keadaan pemirsa dapat 

merasakan dirinya pada keadaan perasaan yang sama dengan orang lain; (2) Persuasion, 

menggambarkan perubahan kepercayaan, sikap dan keinginan yang disebabkan oleh pesan dari 

iklan; (3) Impact, menggambarkan peningkatan pengetahuan pemirsa terhadap pesan iklan 
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(produk/jasa); (4) Communication, menggambarkan  tentang kemampuan pemirsa mengingat 

pesan utama dari iklan dan meninggalkan kesan yang diharapkan.  

Melalui model ini, dapat dilihat kemampuan konsep iklan yang berbasis multi-dimensional. 

Oleh karena itu, pengukuran suatu iklan dapat menggambarkan atau menafsirkan suatu konsep 

yang hasilnya buruk, namun pada kenyataannya hanya gagal dalam suatu dimensi tertentu saja.  

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang cenderung gemar akan produk dan 

jasa (barbershop dan coffee) sehingga ditentukan karakteristik pemirsa berdasarkan usia antara 

19-27 tahun dengan latarbelakang pekerjaan karyawan/pegawai dan mahasiswa. Instrumen 

yang digunakan untuk menggali data respon dari pemirsa video promosi melalui kuisioner yang 

diisi secara online melalui media sosial instagram dan facebook. Pengujian kuisioner 

berdasarkan empat dimensi model analisis yang digunakan yaitu Empathy, Persuasion, Impact, 

dan Communication.     

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Masing-masing video dianalisis berdasarkan respon dari pemirsa melalui kuisioner yang 

sudah diuji. Pengujian ini dilakukan selama 4 hari lamanya. Jumlah responden yang mengisi 

kuesioner ada sebanyak 64 orang dengan spesifikasi responden berdasarkan usia antara 19 

sampai 27 tahun dan pekerjaan responden mulai dari karyawan swasta hingga mahasiswa. 

Distribusi responden berdasarkan usia ditunjukkan melalui grafik pada gambar 3 dan responden 

berdasarkan pekerjaan ditunjukkan melalui grafik pada gambar 4.  
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Gambar 3. Distribusi responden 
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Gambar 4. Distribusi responden 
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Grafik dari gambar 3 dan 4 menunjukkan bahwa distribusi responden berdasarkan usia 

paling banyak berada pada rentang usia 22 tahun dan berdasarkan pekerjaan paling banyak 

adalah mahasiswa, karena umumnya penggemar produk dan jasa OBC berasal dari kalangan 

mahasiswa dengan usia 22 tahun. 

     Hasil Analisis EPIC kepemirsaan pada video live shoot adalahs sebagai berikut: 

5. Empathy. Hasil rata-rata untuk keseluruhan pernyataan empati diperoleh sebesar 4.54, 

artinya dimensi ini masuk dalam kategori sangat efektif (SE). 

6. Persuasion. Hasil rata-rata untuk keseluruhan pernyataan persuasi diperoleh sebesar 

4.14, artinya dimensi ini masuk pada kategori efektif (E). 

7. Impact. Hasil rata-rata untuk keseluruhan pernyataan dampak diperoleh sebesar 4.16, 

artinya masuk pada kategori efektif (E). 

8. Communication. Hasil rata-rata untuk keseluruhan pernyataan dampak diperoleh 

sebesar 4.31, artinya masuk pada kategori sangat efektif (SE). 

 

Sementara hasil Analisis EPIC kepemirsaan pada video live shoot adalahs sebagai berikut: 

5. Empathy. Berdasarkan dimensi ini tanggapan dari responden mencapai nilai rata-rata 

4,50. Sehingga produk video motion graphics ini dinilai sangat efektif sebagai media 

promosi. 

6. Persuasion. Berdasarkan dimensi ini tanggapan dari responden mencapai nilai rata-rata 

4,34. Sehingga produk video motion graphics ini dinilai sangat efektif sebagai media 

promosi. 

7. Impact. Berdasarkan dimensi ini tanggapan dari responden mencapai nilai rata-rata 4,45. 

Sehingga produk video motion graphics ini dinilai sangat efektif sebagai media 

promosi. 

8. Communication. Berdasarkan dimensi ini tanggapan dari responden mencapai nilai rata-

rata 4,43. Sehingga produk video motion graphics ini dinilai sangat efektif sebagai 

media promosi. 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari respon pemirsa melalui empat dimensi EPIC, maka 

dapat di disajikan data perolehan kefektifan video promosi OBC pada tabel 1. 
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Tabel 1 

Hasil Analisis Keefektifan Video Promosi Berdasarkan Model EPIC 

Parameter Nilai EPIC  Kriteria Nilai EPIC Kriteria 

EPIC Video Live Shoot Video Motion Graphics 

Empathy 4,54 SE 4,50 SE 

Persuasion 4,14 E 4,34 SE 

Impact 4,16 E 4,45 SE 

Communication 4,31 SE 4,43 SE 

Total Rata-

Rata 

4,29 SE 4,43 SE 

 

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari tabel 1, dapat ditunjukkan bahwa masing-masing 

video direspon sangat baik oleh masyarakat sehingga kedua video tersebut dinyatakan sangat 

efektif digunakan sebagai media promosi. Walaupun diperoleh bahwa nilai EPIC kepemirsaan 

yang diperoleh cenderung lebih unggu video yang menggunakan konsep Motion Graphics yang 

memperoleh nilai 4,43 berdasarkan skala 1-5. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa video yang dianalisis pada penelitian 

ini berdasarkan respon dari masyarakat dengan distribusi usia dominan pada 22 tahun dengan 

latar belakang pekerjaan dominan sebagai mahasiswa. Video live shoot dan motion graphic 

sama-sama dinilai sangat efektif digunakan sebagai media promosi dilihat dari persepsi pemirsa 

atau responden. Walaupun bila dibandingkan nilai EPIC yang diperoleh adalah live shoot 

mencapai nilai 4,29 dan motion graphic mencapai nilai 4,43 berdasarkan skala 1-5. 
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Abstract 

 

Nowadays, online shops being famous as a part of modern lifestyle. Instead of going to the real shopping 

center modern society tend to do online shop. Some of the customer only do windows shopping to check 

which product are suitable for them. Catalog is list of product offers by the shop. In the catalog normally 

we can find promotion and discount item. Printed catalog used by the customer to check which the 

product is ready,daily promotion, and discount product it’s term and condition. Digital catalog used in 

many supermarket to replace paper based catalog. Digitalization in many domain gives better chance to 

improve productivity and economize many resource in the bussiness point of view. Therefore, digital 

catalog innovations can help to change catalog become more attractive. Augmented reality technology 

is an example of shop planning innovation by providing a persuasive effect on prospective customers. 

Digital augmented reality catalog is developed using Marker-based method. Contribution of this 

research is not only about design and development of the Augmented Reality based Catalog named AR-

KLOG, but also discuss about testing and technical analysis of the application. 

 

Keywords: digital catalog, augmented reality, marker-based 

 

 

Abstrak 

 

Saat ini, toko online terkenal sebagai bagian dari gaya hidup modern. Masyarakat memilih cenderung berbelanja online 

dibandingkan jika harus pergi ke pusat perbelanjaan. Beberapa pelanggan hanya melakukan windows shopping untuk 

memeriksa produk mana yang cocok untuk mereka. Katalog adalah daftar penawaran produk oleh toko. Dalam katalog 

biasanya kita dapat menemukan barang promosi dan diskon. Katalog dalambentuk tercetak digunakan oleh pelanggan 

untuk memeriksa produk mana yang siap, promosi harian, dan diskon produk syarat dan ketentuannya. Katalog digital 

digunakan dibanyak supermarket untuk menggantikan katalog berbasis kertas. Digitalisasi di banyak domain 

memberikan peluang yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas dan menghemat banyak sumber daya dalam 

sudut pandang bisnis. Karena itu, inovasi katalog digital dapat membantu mengubah katalog menjadi lebih menarik. 

Teknologi augmented reality adalah contoh dari inovasi pembelanjaan di toko dengan memberikan efek persuasif pada 

calon pelanggan. Katalog augmented reality digital dikembangkan menggunakan metode berbasis Marker. Kontribusi 

dari penelitian ini tidak hanya tentang desain dan pengembangan Katalog berbasis Augmented Reality bernama AR-

KLOG, tetapi juga membahas tentang pengujian dan analisis teknis aplikasi. 

 

Kata Kunci: Katalog digital, online shop, augmented reality, marker-based 
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PENDAHULUAN 

Berbagai jenis periklanan dan promosi produk seperti melalui dengan booklet, brosur 

eletronik, bahkan tidak jarang menggunakan karya seni yang membuat seolah-olah iklan dan 

promosi berbentuk nyata. Perkembangan ilmu pengetahuan teknologi yang semakin meningkat 

diseluruh dunia yang memiliki peranan penting dalam berbagai bidang, salah satunya dalam 

bidang perdagangan dan perekonomian.  Toko online merupakan sarana atau toko untuk 

menawarkan barang dan jasa lewat internet sehingga pengunjung dapat melihat barang-barang 

di toko online menurut Loekamto [1]. Dilihat dari berkembangnya teknologi ini peningkatan 

pengguna toko online mengalami peningkatan. Berdasarkan data tahun 2014, kategori toko 

online rata-rata membeli produk kecantikan dan kesehatan, pakaian, fashion dan aksesoris dan 

gadget oleh Lukman [2]. Hal tersebut di dukung dengan data sensus ekonomi 2016 dari Badan 

Pusat Statistik (BPS) menyebutkan, industri e-commerce Indonesia dalam sepuluh tahun 

terakhir tumbuh sekitar tujuh belas persen dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 

26,2 juta unit oleh Ricky [3]. Maka untuk mendapatkan calon customer dan memiliki 

keuntungan yang banyak, dibutuhkan strategi penjualan yang baik dari segi pelayanan hingga 

sistem penjualan 

Katalog merupakan salah satu strategi pelayanan untuk memudahkan para calon customer 

dalam memilih barang yang diinginkan. Katalog merupakan sarana utama bagi pemustaka 

untuk menelusuri informasi di perpustakaan. Katalog online atau OPAC (Online Public Access 

Catalog) merupakan katalog yang berisikan cantuman bibliografi dari koleksi satu atau 

beberapa perpustakaan, disimpan pada magnetic disk atau media rekan lainnya, dan dibuat 

secara online kepada pengguna menurut Corbin [4]. Akan tetapi, metode ini kurang efektif 

karena masalah tersebut memicu keterbatasan informasi dan gambar yang diberikan dan 

kesalahan dalam pemilihan barang yang akan dibeli dan hal tersebut akan memakan biaya 

tambahan untuk pengembalian barang. Oleh karena itu diperlukan inovasi baru yang dapat 

membantu dalam membuat sistem katalog lebih menarik dapat digunakan teknologi augmented 

reality (AR) ini sangat memberikan efek persuasif pada suatu metode dalam iklan, dimana pada 

penggunaanya AR menjadi sesuatu yang baru yang dapat lebih menarik perhatian calon 

customer. 

Menurut Fernando [5] AR merupakan teknologi yang menggabungkan benda maya 2 dimensi 

ataupun 3 dimensi ke dalam sebuah lingkungan nyata tiga dimensi lalu memproyeksi benda-

benda maya tersebut secara real-time. Sistem dalam AR bekerja dengan menganalisa secara 
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real-time objek yang ditangkap dalam kamera. Sari dkk [6] menyatakan bahwa AR telah 

berkembang dan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu menggunakan penanda (markerbased) 

dan tanpa penanda (markerless). 

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik dengan metode periklanan yang 

memanfaatkan telepon pintar berbasis android agar lebih efisien, karena calon customer dapat 

mencobanya dimanapun dia berada hanya dengan menggunakan sebuah katalog. Maka 

dibuatlah sebuah katalog online dan aplikasi augmented reality menggunakan metode marker-

based yang merupakan metode dengan melakukan pendeteksian menggunakan gambar atau 

marker. Penanda (marker) menggunakan SDK vuforia dimana plugin ini dapat menyesuaikan 

dengan aplikasi unity 3D. Maka dirancanglah sebuah aplikasi yang diberi nama “AR K-LOG” 

merupakan singkatan dari Augmented Reality KataLOG, yang diharapkan dapat membantu 

masyarakat dalam memilih barang yang sesuai dengan adanya aplikasi tersebut calon customer 

dapat melihat barang lebih detail dalam bentuk 3D dan memutuskan akan membeli atau tidak. 

Tujuan dari penilitian ini adalah untuk mendapatkan dan menganalisi waktu respon dengan 

parameter jarak dan sudut dalam mendeteksi marker.  

 

METODE PENELITIAN 

Pengembangan aplikasi dimulai dari proses a) study literature dan pengumpulan data, b) 

perencanaan dan perancangan, c), implementasi dan pengujian aplikasi yang telah 

dikembangkan, d) evaluasi pengujian dan e) penyimpulan. 

A. Study Literature dan Pengumpulan data  

Pengumpulan landasan teori dan data yang dilakukan mengenai katalog, teknologi 

augmented reality, serta engine membuat augmented reality.  

a. Katalog online atau OPAC (Online Public Access Catalog) adalah katalog 

perpustakaan yang tersimpan dalam komputer sehingga dapat diakses secara 

online. Menurut Corbin [4], online public access catalog merupakan katalog yang 

berisikan cantuman bibliografi dari koleksi satu atau beberapa perpustakaan, 

disimpan pada magnetic disk atau media rekam lainnya, dan dibuat secara online 

kepada pengguna. Sebagai suatu katalog, menurut Hasugian [7], bahwa OPAC 

memiliki beberapa kelebihan dari katalog kartu yaitu sisi penelusuran mencakup 

interaksi (interaction), bantuan pengguna (user assistance), kepuasan pengguna 
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(user satisfaction), kemampuan penelusuran (searching capabilities), keluaran 

dan tampilan (out and display), ketersediaan dan akses (availability and access). 

b. Menurut Siltanen [8], augmented reality (AR) adalah teknologi yang 

menggabungkan konten digital dengan lingkungan nyata dan memungkinkan 

pengguna untuk melakukan interaksi dengan objek virtual. Sedangkan Menurut 

Saputra [9], augmented reality adalah sebuah istilah untuk lingkungan yang 

menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual yang dibuat oleh komputer 

sehingga batas antara keduanya menjadi sangat tipis. Menurut Domhan[10], Saat 

ini telah banyak produk atau aplikasi yang menerapkan teknologi augmented 

reality. Ginting dan Hidayat [11] menyatakan metode Marker-based dari 

teknologi AR berasal dari penggabungan teknologi computer vision dan image 

processing yang mencari informasi dari sebuah gambar secara langsung. Marker 

atau marker didesain secara khusus dan dibutuhkan waktu untuk memunculkan 

objek 3D yang akan dihadirkan setelah proses tracking dan positioning 

dilakukan.  

c. Vuforia SDK merupakan engine atau mesin yang di gunakan untuk 

menampilkan AR untuk implementasi aplikasi AR K-LOG. Menurut Ibañez dkk 

[12] pendeteksian adalah sebuah tindakan aplikasi untuk menemukan marker, 

mengenalinya dan menjalankan fungsi yang diinginkan (dalam pengujian ini 

menampilkan objek 3D produk online shop). Pada pengujian hanya melakukan 

pelacakan terhadap masing – masing marker menggunakan pengujian waktu 

respon dengan parameter sudut dan jarak yang bertujuan untuk menentukan 

berapa lama waktu proses pendeteksian sebelum mengenali marker. 

Data yang dikumpulkan berupa katalog tercetak serta aplikasi augmented reality sebagai 

pembanding. Dari object online shop yang dikumpulkan dipilihlah 4 obyek sample yang 

akan dibuat model 3 dimensinya. 4 produk tersebut adalah tas punggung, sepatu, handphone 

dan jam tangan.  

B. Perencanaan dan Perancangan 

Aplikasi yang akan dibangun adalah aplikasi perangkat bergerak atau aplikasi mobile 

yang nantinya dapat menampilkan objek 3D dimana objek 3D tersebut mewakili objek 

produk online. Objek 3D dapat dimunculkan melalui adanya marker yang biasa disebut 

marker-based. 
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Gambar 1. Deskripsi Umum Sistem 

Langkah-langkah dalam pembuatan aplikasi sebagai berikut : 

  

 

Gambar 2. Langkah Perancangan Aplikasi 

a. Merancang sketsa  untuk objek 3D yang terdiri dari tas, sepatu, jam tangan dan telepon 

pintar. 

b. Merancang sketsa 2D untuk marker yang terdiri dari tas, sepatu, jam tangan dan telepon 

pintar 

c. Merancang antarmuka aplikasi agar mudah digunakan. 

 

Perancangan Pengujian 

Pengujian ini menggunakan mode pengujian waktu respon dalam mendeteksi marker dengan 

parameter jarak dan sudut. Pengujian menggunakan satu telepon pintar yaitu Xiaomi Redmi 

Note 5 Pro. Telepon pintar memiliki spesifikasi kemampuan kamera yang cukup untuk menguji 

sistem aplikasi AR K-LOG. Selain itu, pengujian ini dipilih karena ingin membandingkan 

antara jarak dan sudut yang sudah ditentukan. Berikut spesifikasi yang diperlihatkan pada Tabel 

1. 

  

a b c 

Menampilkan object 3D, menyimpan gambar, 

menampilkan object 3D menampilkan 

informasi produk 

Install Aplikasi 

Deteksi Marker Marker terdeteksi 
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Tabel 1.1 

Perangkat dan Spesifikasinya 

Perangkat 

Keras 
Spesifikasi 

Xioami Redmi 

Note 5 Pro 

 CPU Octa-core 1.8 GHz Kryo 260 

 GPU Adreno 509 

 4 GB RAM 

 Android 9.0 (Pie); MIUI 10 

 Display IPS LCD 5.99 1080 x 2160 pixels 

 Camera 12 MP dan 5 MP 

 

Perlu diketahui untuk ukuran marker yang ditetapkan, yaitu menggunakan layar telepon 

pintar dengan ukuran 5,99 inci. Pada pengujian ini hanya menggunakan tiga marker yaitu jam, 

sepatu dan tas. Pengujian dilakukan sebanyak delapan belas kali pengulangan dengan berbeda 

jarak dan sudut untuk setiap marker dan hasil akhir adalah nilai rata – rata aritmatika dari setiap 

marker pengujian tersebut. Berikut peralatan yang digunakan pada Tabel 2. 

Tabel 1.2 

Peralatan Pengujian 

No. Nama Alat Jumlah Keterangan 

1. Mini Tripod 2 buah 
Untuk menstabilkan jarak antara 

telepon 

2. Telepon Pintar 2 buah 
Untuk memakai aplikasi dan 

menampilkan marker  

3. Busur Derajat 1 buah Untuk mengukur sudut marker  

4. Meteran 1 buah 
Untuk mengukur jarak antara 

marker dan kamera telepon pintar. 

5. Alat tulis (pena dan hvs) 3 buah Untuk mencatat hasil pengujian 
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Gambar 3. Visualisasi menentukan waktu pendeteksian 

Seperti pada Gambar 3.17 pendeteksian dilakukan mengarahkan telepon pintar dari jarak 

posisi yang sudah ditetapkan dan marker dengan sudut yang sudah ditetapkan dengan sudut dan 

jarak yang sudah ditetapkan kemudian telepon pintar akan merekam video hasil untuk 

menentukan waktu respon yang didapatkan. 

Implementasi Objek 3D 

Objek 3D yang telah dirancang, kemudian dilakukan pemodelan menggunakan aplikasi 

Autodesk maya. 

 

 

 

 

      

 

              

             

Gambar 4. 

Implementasi Tas 

Gambar 5. 

Implementasi Sepatu 

Gambar 6. 

Implementasi Jam 

Gambar 7. Implementasi 

Telepon Pintar 

 

Implementasi Marker 

Marker yang telah dirancang, kemudian didesain dengan aplikasi Adobe Photoshop CS6 dan 

di unggah ke basis data Vuforia 
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a. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 

 

Gambar 8. 

Implementasi Marker 

Tas 

Gambar 9. 

Implementasi Marker 

Sepatu 

Gambar 10. 

Implementasi Marker 

Jam 

Gambar 11. 

Implementasi Marker 

Telepon Pintar 

 

C. Implementasi dan Pengujian 

Ketika aplikasi dibuka, maka akan masuk ke antarmuka utama. Berikut hasil implementasi 

antar muka yaitu : 

a. 

 

b. 

 

e.  

 

f.  

 

 

Gambar 12. 

Implementasi 

Antarmuka Utama 

Gambar 13. 

Implementasi 

Antarmuka 

Screenshot 

Gambar 14. 

Implementasi How it 

works 

Gambar 15. 

Implementasi 

Markers 

 

c. d.   
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Gambar 16. 

Implementasi Menu 

Models Category 

Gambar 17. 

Implementasi Objek 

Model 

  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada pengujian, hasil yang ditemukan adalah sebagai 

berikut. 

1) Jika aplikasi telah mendeteksi marker dengan parameter jarak yang sama dan sudut yang 

berbeda maka jarak dengan waktu tercepat yaitu 15 cm sedangkan jarak dengan waktu 

terlama yaitu 35 cm. 

2) Jika aplikasi telah mendeteksi marker dengan parameter sudut yang sama dan jarak yang 

berbeda maka sudut dengan waktu tercepat yaitu 90° sedangkan sudut dengan waktu terlama 

yaitu 45°. 

3) Pada setiap pengujian pada setiap marker memiliki perilaku grafik yang sama yaitu pada 

pengujian jarak menunjukkan garis kurva menurun menuju sudut 90° sedangkan pada 

pengujian sudut menunjukkan garis kurva meningkat menuju jarak 35 cm. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Setelah melakukan analisis pada aplikasi AR K-LOG dengan menggunakan pengujian waktu 

respon. Dalam analisis ini ditemukan kemampuan dari AR K-LOG dari berbagai aspek antara 

lain : 

1) Aplikasi AR K-LOG dapat bekerja dengan baik pada kamera telepon pintar.  

2) Fitur fungsional pada aplikasi bekerja dengan baik pada semua pengujian yang dilakukan. 
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3) Berdasarkan hasil analisis pengujian, semakin dekat jarak telepon pintar maka semakin cepat 

respon yang didapatkan. Selain itu, semakin vertikal sudut marker maka semakin cepat 

respon yang didapatkan. Pengujian yang dilakukan membuktikan bahwa sudut dan jarak 

memiliki pengaruh dalam kecepatan waktu respon terhadap marker. 

4) Pengembangan aplikasi  augmented reality dengan metode markerless. 
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Abstract 

 

Box girder bridge is a bridge design that had kind of main girder prop structure as hollow box and 

prestressed concrete element, structural steel, composite steel and reinforced steel which was commonly 
had square and trapezoidal for its shape, so they could be planned as one cell or more (SNI 

018/BM/2011). Tanjung Baru bridge was redesigned its main structure used steel box girder, which it 
used PCI girder for the first construction. Design process was done for collecting the bridge structure 

dimension if used steel box girder and compared girder dimension and girder optimization between PCI 
girder to steel box girder. The analyze result was described that for a bridge used two pieces of steel box 

girder, 76 pieces shear connector on 15,6 m length for its span and 92 pieces on 30,8 m length. Girder 
connection used 230 pieces bolt joint on each web and 460 pieces bolt on 15,6 m length for bottom 
flanges, 580 pieces bolt for each web and 1150 pieces bolt on bottom flanges. 

Keywords: redesign, composite, steel box girder, PCI girder 

 

Abstrak 

Jembatan box girder adalah sebuah jembatan dimana struktur atas jembatan terdiri dari balok-balok 

penopang utama yang berbentuk kotak berongga yang biasanya terdiri dari elemen beton pratekan, baja 

struktural, atau komposit baja dan beton bertulang yang umumnya berbentuk persegi atau trapezium dan 

dapat direncanakan terdiri atas satu sel atau banyak sel. (SNI 018/BM/2011). Jembatan Tanjung Baru 

didesain ulang dengan menggunakan struktur utama memakai Steel Box Girder yang semula memakai 

PCI Girder. Pendesainan dilakukan untuk memperoleh dimensi struktur jika menggunakan Steel Box 

Girder, membandingkan dimensi gelagar antara penggunaan struktur PCI Girder dan Steel Box Girder, 

dan keoptimalan gelagar tersebut. Analisa struktur Jembatan Tanjung Baru menghasilkan dimensi Steel 

Box Girder yang tiap bentangnya menggunakan 2 buah Steel Box Girder pada satu bagian jembatan, 

jumlah shear connector pada bentang 15,6 m berjumlah 76 buah untuk keseluruhan bentang dan pada 

bentang 30,8 m berjumlah 92 buah untuk keseluruhan bagian jembatan, dan sambungan gelagar yang 

menggunakan sambungan baut dengan jumlah baut pada web berjumlah 230 baut dan pada flensa bawah 

berjumlah 460 baut untuk bentang 15,6 m serta jumlah baut pada web berjumlah 580 baut dan pada 

flensa bawah berjumlah 1150 baut. 

 

Kata kunci: perencanaan ulang, komposit, steel box girder, PCI girder 
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PENDAHULUAN 

Perencanaan jembatan tidak hanya mempertimbangkan aspek struktural dan 

transportasi saja, tetapi juga perlu meninjau aspek ekonomi dan estetika. Konstruksi suatu 

jembatan terdiri dari bangunan atas, bangunan bawah dan pondasi. Sesuai dengan istilahnya 

bangunan atas berada pada bagian atas suatu jembatan yang berfungsi untuk menampung semua 

beban yang ditimbulkan oleh lalu lintas kendaraan atau orang yang kemudian disalurkan 

kebagian bawah. Sedang bangunan bawah terletak di bawah bangunan atas yang berfungsi 

untuk menerima atau memikul beban - beban yang diberikan bangunan atas dan kemudian 

menyalurkan ke pondasi. Jika dilihat dari panjang bentang keseluruhan, maka jembatan 

Tanjung Baru merupakan jembatan dengan panjang bentang menengah. Oleh karena itu, 

jembatan tersebut akan direncanakan ulang menggunakan jembatan tipikal penampang Box 

Girder. Box Girder merupakan salah satu tipikal penampang jembatan yang mulai berkembang 

penggunaannya karena memiliki daya tahan yang tinggi. Box Girder dapat berbahan beton 

maupun baja yang disebut Steel Box Girder. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Langkah-langkah dalam perencanaan ulang dengan metode steel box girder ini dapat dilihat 

pada Gambar-1 sebagai berikut:  

 

Mulai

Slab lantai

Gelagar

Penghubung 

Geser (Shear 

Connector)

Sambungan

Gambar Detail

Selesai

 

Gambar-1 Flowchart perencanaan ulang 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Slab lantai 

Tabel 1.1 

Perencanaan ulang slab lantai 

No. Jenis 
Bentang 15,6 

m 

Bentang 30,8 

m 

1. Tebal slab lantai 300 mm 300 mm 

2. 
Pembebanan 

melintang 

Momen akibat 

beban berat sendiri 

(MMS) 

Tumpuan 11,22 kNm 11.03 kNm  

Lapangan  9,04 kNm 10,54 kNm 

Momen akibat 

beban mati 

tambahan (MMA) 

Tumpuan 4,33 kNm 4,25 kNm 

Lapangan 3,48 kNm 4,06 kNm 

Momen akibat 

beban truk “T” 

(MTT) 

Tumpuan 67,31 kNm 60,12 kNm 

Lapangan 82,91 kNm 78,12 kNm 

Momen simpangan 

akibat beban 

temperatur (MET) 

Tumpuan 3,55 kNm 2,76 kNm 

Lapangan 4,79 kNm 3,78 kNm 

Momen akibat 

beban angin (MEW) 

Tumpuan 0,79 kNm 0,73 kNm 

Lapangan 0,52 kNm 0,38 kNm 

Kombinasi beban 
Tumpuan 148,664 kNm 134,367 kNm 

Lapangan 173,698 kNm 166,974 kNm 

3. 

Penulangan 

slab lantai 

kendaraan 

Tulangan lentur 

negatif 

Tulangan 

utama 
D10 – 200 D10 – 200 

Tulangan 

bagi 
D10 – 400 D10 – 400 

Tulangan lentur 

positif 

Tulangan 

utama 
D16 – 50 D16 – 50 

Tulangan 

bagi 
D16 – 150 D16 – 150 

4. 

Penulangan 

slab lantai 

parapet 

Tulangan utama D13 – 50 D16 – 50 

Tulangan bagi D13 – 100 D13 – 100 
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Gambar 2 Detail penulangan slab lantai kendaraan bentang 15,6 m 

 

 

Gambar 3 Detail penulangan slab lantai parapet bentang 15,6 m 

 

 

Gambar 4 Detail penulangan slab lantai kendaraan bentang 30,8 m 
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Gambar 5 Detail penulangan slab lantai parapet bentang 30,8 m 

 

Gelagar 

Dimensi Gelagar 

 

 

Gambar 6 Detail dimensi gelagar steel box girder bentang 15,6 m 

 

  

Gambar 7 Detail dimensi gelagar steel box girder bentang 30,8 m 

 

Tabel 1.2  

Perencanaan ulang gelagar steel box girder 

Dimensi Bentang 15,6 m Bentang 30,8 m 
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Lebar flensa atas (Btf) 500 mm 2000 mm 

Tebal flensa atas (Ttf) 35 mm 100 mm 

Tebal web (Tw) 30 mm 90 mm 

Tinggi bersih steel box girder (D) 2000 mm 2700 mm 

Lebar flensa bawah (Bbf) 2000 mm 4000 mm 

Tebal flensa bawah (Tbf) 30 mm 55 mm 

 

Pembebanan Jembatan 

Tabel 1.3  

Pembebanan jembatan 

Jenis beban Bentang 15,6 m Bentang 30,8 m 

Beban berat sendiri (MS) QMS = 24,378 kN/m QMS = 94,321 kN/m 

Beban mati tambahan (MA) QMA = 2,690 kN/m QMA = 2,690 kN/m 

Beban lajur “D” (TD) QTD = 76,050 kN/m 

PTD = 414,050 kN 

QTD = 76,050 kN/m 

PTD = 579,670 kN 

Beban rem (TB) MTB = 697,976 kNm MTB = 697,976 kNm 

Beban angin (EW) QEW = 1,502 kN/m QEW = 1,502 kN/m 

Beban gempa (EQ) PEQ =754,096 kN PEQ =754,096 kN 

 

Kontrol Tegangan dalam Hubungan Komposit 

Tegangan dalam hubungan gelagar steel box girder dan beton yaitu F’c untuk beton dengan 

nilai F’c = 17,43 MPa dan F’s untuk baja dengan nilai F’s = 240,661 MPa. Tegangan yang 

terjadi pada beton, ftc = 3,768 MPa < F’c = 17,43 MPa. Tegangan yang terjadi pada baja bagian 

atas, fts = 17,264 MPa < F’s = 240,661 MPa dan pada bagian bawah, fbs = 41,071 MPa < F’s = 

240,661 MPa. 

Kontrol Lendutan pada Jembatan 

Lendutan pada jembatan perlu di cek agar tidak melebihi kapasitas lendutan ijinnya yang 

bernilai L/300 = 1560/300 = 5,2 cm (untuk bentang 15,6 m) dan 3080/300 = 10,267 cm (untuk 
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bentang 30,8 m). Lendutan yang terjadi pada masing-masing bentang adalah σmax = 3,455 cm 

(untuk bentang 15,6 m) dan σmax = 9,147 cm (untuk bentang 30,8 m) 

Kontrol Momen Lentur 

Hubungan komposit antara gelagar steel box girder dan pelat beton bertulang perlu memenuhi 

syarat seperti pada SNI 1729:2015 pasal F7. halaman 60-61. 

1. Pelelehan 

Momen nominal pelelehan yang diijinkan, untuk bentang 15,6 m Mn = 14.169,5 kNm > Ma 

= 9703.548 kNm untuk bentang 30,8 m Mn= 214.200,4 kNm > Ma = 25.452,9 kNm. 

2. Tekuk lokal sayap bawah 

Momen nominal tekuk lokal sayap bawah yang diijinkan, untuk bentang 15,6 m Mn = 

47.065,1 kNm > Ma = 9703.548 kNm untuk bentang 30,8 m Mn = 685.791,8 kNm > Ma = 

25.452,9 kNm 

3. Tekuk lokal badan 

Momen nominal tekuk lokal badan yang diijinkan, untuk bentang 15,6 m Mn = 24.130,8 

kNm > Ma = 9703.548 kNm. 

Penghubung Geser 

Jenis penghubung geser (shear connector) yang digunakan adalah paku berkepala (steel headed 

stud). Gaya geser maksimum rencana, untuk bentang 15,6 m Vmaks = 6.378,8 kN dan untuk 

bentang 30,8 m Vmaks = 10.319,8 kN. Dimensi yang digunakan, untuk bentang 15,6 m h = 200 

mm dan diameter, D = 22 mm dan untuk bentang 30,8 m h = 200 mm dan diameter, D = 25 

mm. Kuat geser satu buah shear connector, untuk bentang 15,6 m Qn = 174.362,9 ≤ 178662 N 

dan untuk bentang 30,8 m Qn = 225.158,7 N ≤ 230.710,7 N. Jumlah penghubung geser yang 

digunakan untuk bentang 15,6 m berjumlah n = 76 buah untuk sepanjang bentang dan untuk 

bentang 30,8 m berjumlah n = 92 buah untuk sepanjang bentang. Jarak antar penghubung geser 

yang digunakan untuk bentang 15,6 m adalah s = 400 mm dan untuk bentang 30,8 s = 660 mm. 

Sambungan 

Sambungan yang digunakan untuk gelagar adalah sambungan baut dengan diameter baut untuk 

bentang 15,6 m Ø = 20 mm pada web dan sayap bawah dengan jumlah baut yang digunakan 

pada web berjumlah n = 234 baut dan pada sayap bawah berjumlah n = 495. Sedangkan pada 

bentang 30,8 diameter baut yang digunakan Ø = 20 mm pada web dan sayap bawah dengan 

jumlah baut yang digunakan pada web berjumlah n = 598 baut dan pada sayap bawah berjumlah 
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n = 1188 baut. 

 

SIMPULAN 

Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari perhitungan di atas dalam perencanaan ulang jembatan menggunakan 

metode steel box girder didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Setalah melakukan perhitungan perencanaan ulang didapatkan dua gelagar steel box girder 

pada setiap bentang dan pada setiap jalur jembatan sebagai struktur utama. 

2. Tegangan dalam hubungan komposit, lendutan, dan momen lentur jembatan pada setiap 

bentang memiliki nilai nominal yang lebih besar dibandingkan nilai yang terjadi, sehingga 

gelagar yang digunakan aman. 

3. Penghubung geser yang digunakan adalah paku berkepala (steel headed stud) dengan 

diameter D = 22 mm pada bentang 15,6 m dan D = 25 mm pada bentang 30,8 m. Jumlah 

penghubung geser yang digunakan n = 76 buah pada bentang 15,6 m dan n = 92 pada 

bentang 30,8 m untuk sepanjang bentang. Dengan jarak antar penghubung geser yang 

digunakan untuk bentang 15,6 m s = 400 mm dan s = 660 mm pada bentang 30,8 m. 

4. Sambungan gelagar yang digunakan adalah sambungan baut dengan diameter Ø = 20 mm 

pada bentang 15,6 m dan 30,8 m untuk web dan sayap bawah. Jumlah baut yang digunakan 

untuk web n = 234 baut pada bentang 15,6 m dan n = 598 baut pada bentang 30,8. 

Sedangkan pada sayap bawah, jumlah baut yang digunakan n = 495 baut pada bentang 15,6 

m dan n = 1188 baut pada bentang 30,8 m. 

Saran 

Dalam perencanaan jembatan, terdapat beberapa saran sebagai berikut: 

1. Diperlukan kajian lebih lanjut mengenai analisis jembatan steel box girder baik berupa 

pembebanannya maupun perilaku strukturnya. 

2. Diperlukan kajian lebih lanjut menggunakan software sehingga hasil analisis yang 

diperoleh lebih akurat. 

3. Diperlukan perhitungan menggunakan panjang bentang yang lain sehingga diperoleh 

dimensi yang lebih optimal. 

4. Diperlukan perhitungan menggunakan bentuk dan jumlah Steel Box Girder yang lain 

sehingga diperoleh dimensi yang lebih optimal. 

5. Diperlukan perhitungan rencana anggaran biaya sehingga dapat diketahui keekonomisan 

antara dua metode di atas. 
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Abstract 

 

The title of this research is "Analysis of the Effect of E-Servqual on Customer Loyalty of Mobile 

Banking Users at PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan". This study uses a quantitative 

approach that aims to answer the question of whether there is a partial and simultaneous influence on 

the efficiency, fulfillment, reliability and privacy dimensions of customer loyalty for mobile banking 

users. Data was obtained by distributing questionnaires to 99 respondents as samples using multiple 

linear regression analysis methods. The results of this research showed that the validity and reliability 

tests were declared valid and reliable. Hypothesis efficiency test shows a positive and significant, 

fulfillment shows a positive and significant, realiability indicates a positive and significant, and privacy 

shows a positive and significant. Simultaneously the independent variable has a significant positive 

effect on the dependent variable, namely customer loyalty of mobile banking users. Efficiency is 

positively related to customer loyalty of mobile banking users, with a strong correlation, fulfillment is 

positively related to customer loyalty of mobile banking users with sufficient correlation, realiability is 

positively related to customer loyalty of mobile banking users with sufficient correlation, and privacy is 

positively related to customer loyalty of mobile banking users with strong correlation. 

 

Keywords: Efficiency, Fulfillment, Realiability, Privacy and Customer Loyalty of Mobile Banking 

Users 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini berjudul tentang “Analisis Pengaruh E-Servqual Terhadap Loyalitas Nasabah Pengguna 

Mobile Banking pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan”. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apakah 

terdapat pengaruh dimensi efficiency, fulfillment, reability, dan privacy secara parsial dan simultan 

terhadap loyalitas nasabah pengguna mobile banking. Pengumpulan data dilakukan dengan penyebaran 

kuesioner dengan sampel sebanyak 99 responden dengan menggunakan metode analisis regresi linear 

berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa uji validitas dan reliabilitas dinyatakan valid dan 

reliabel. Uji Hipotesis efficiency menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, fulfillment menunjukkan 

pengaruh positif dan signifikan, realiability menunjukkan pengaruh positif dan signifikan, dan privacy 

menunjukkan pengaruh positif dan signifikan. Secara simultan variabel bebas berpengaruh positif 

signifikan terhadap variabel terikat yakni loyalitas nasabah pengguna mobile banking. Efficiency 
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berhubungan secara positif dengan loyalitas nasabah pengguna mobile banking dengan korelasi yang 

kuat, fulfillment berhubungan secara positif dengan loyalitas nasabah pengguna mobile banking dengan 

korelasi yang cukup, realiability berhubungan secara positif dengan loyalitas nasabah pengguna mobile 

banking dengan korelasi yang cukup, dan privacy berhubungan secara positif dengan loyalitas nasabah 

pengguna mobile banking dengan korelasi yang kuat. 

 

Kata kunci : Efficiency, Fulfillment, Realiability, Privacy dan Loyalitas Nasabah Pengguna Mobile 

Banking 

 

PENDAHULUAN  

Trend pertumbuhan penggunaan internet melalui telepon seluler merupakan potensi yang bisa 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan perbankan dalam mengembangkan 

layanan yang disesuaikan dengan perubahan kebutuhan masyarakat. Menurut data dari Badan 

Pusat Statistik,persentase penduduk yang menggunakan telepon selular terus mengalami 

peningkatan, hingga pada tahun 2017 mencapai 59,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa 

potensi perbankan untuk mengembangkan layanan perbankan yang berbasis internet yang bisa 

diakses melalui telepon seluler semakin terbuka. Untuk memenuhi kebutuhan nasabah, maka 

diperlukan sarana pendukung yang dapat membantu bank dalam meningkatkan kualitas 

layanan. Salah satunya adalah Teknologi Informasi (TI) yang tidak terpisahkan dari operasional 

bank mengingat perannya yang sangat penting dalam kegiatan perbankan. Kemajuan teknologi 

merupakan hal yang patut disyukuri, mengingat setiap urusan akan lebih mudah dengan adanya 

teknologi. Allah Subhanahu wa ta’ala pun menginginkan kemudahan bagi hambanya. Seperti 

fiman Allah di dalam Al-Qur’an:  

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu.” (Al-

Baqarah : 185) 

Mobile banking merupakan salah satu layanan yang disediakan oleh perusahaan perbankan 

untuk membantu nasabah melakukan transaksi di mana saja dan kapan saja. Loyalitas 

pelanggan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan pelanggan untuk membeli produk dan jasa 

dari satu perusahaan dan tidak berkeinginan berpindah ke perusahaan lain. 

 

E-Service Quality merupakan salah satu teknik modern yang digunakan untuk mengukur 

kualitas layanan online di berbagai perusahaan dan organisasi dan melayani pengembangan 

manajemen dan budaya yang berfokus pada nasabah. Berdasarkan penelitian yang telah 
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dilakukan oleh Ni Made Savitri Anggraeni dan Ni Nyoman Kerti Yasa (2012) mengenai E-

Service Quality Terhadap Kepuasan Dan Loyalitas Pelanggan Dalam Penggunaan Internet 

Banking menunjukkan bahwa e-service quality berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas pelanggan. Dengan demikian, semakin baik kualitas layanan online yang diberikan 

oleh bank maka loyalitas pelanggan akan meningkat.  

Penelitian ini memilih Bank Mandiri Syariah KCP Medan Padang Bulan sebagai tempat 

penelitian karena layanan mobile banking dari Bank Mandiri Syariah telah memperbaharui 

layanan dalam aplikasinya dimana sebelumnya Bank Syariah Mandiri tidak mempunyai fitur 

yang banyak. Dengan diperbaharui aplikasi mobile banking menambah fee based income untuk 

bank tersebut, dan juga agar mempermudah nasabah dalam melakukan transkasi sehari-hari, 

karena nasabah tidak memerlukan uang cash lagi hanya menggunakan aplikasi mobile banking 

dapat bertransaksi lebih mudah. 

Berdasarkan masalah diatas maka penelitian ini ingin mengkaji mengenai "Pengaruh Layanan 

E-Servqual Terhadap Loyalitas Nasabah Pengguna Mobile Banking (Studi Kasus pada 

Bank Mandiri Syariah KCP Cabang Padang Bulan)" 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latarbelakang di atas maka penelitian ini memiliki pertanyaan penelitian sebagai 

berikut: 

1. Apakah Efficiency (Efisien) berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah 

pengguna mobile banking? 

2. Apakah Fulfillment (Pemenuhan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas 

nasabah pengguna mobile banking? 

3. Apakah Reability (Keandalan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah 

pengguna mobile banking? 

4. Apakah Privacy (Kerahasiaan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas nasabah 

pengguna mobile banking?  
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Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ini dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

1. Mengetahui pengaruh Efficiency (Efisien) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas nasabah pengguna mobile banking. 

2. Mengetahui pengaruh Fulfillment (Pemenuhan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas nasabah pengguna mobile banking. 

3. Mengetahui pengaruh Reability (Keandalan)  berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas nasabah pengguna mobile banking. 

4. Mengetahui pengaruh Privacy  (Kerahasiaan) berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas nasabah pengguna mobile banking. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data menggunakan metode kuantitatif. Dimana pada 

penelitian dengan metode kuantitatif disajikan penggambaran data melalui angka atau data 

numerik. Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini ialah: angket dan dokumentasi. 

Pernyataan angket menggunakan skala likert. Penggunaan skala likert menurut Sugiyono 

(2011) adalah skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapatan dan persepsi seseorang 

atau sekelompok tertentu tentang fenomena sosial. Setiap pernyataan dalam kuesioner akan 

menjadi indikator dari setiap variabel dalam penelitian ini. Hasil yang diperoleh melalui 

kuesioner diuji menggunakan analisis regresi linear berganda dengan melakukan uji t, uji F dan 

uji koefisien determinasi. Data yang diterima melalui penyebaran kuesioner selanjutnya di uji 

melalui software SPSS 16 untuk memudahkan dalam hal pengolahan data. 

Menurut Bugin (2017), populasi adalah keseluruhan objek yang mempunyai karakter yang 

dapat menjadi sumber penelitian, populasi dalam penelitian ini adalah nasabah PT Bank 

Mandiri Syariah KCP Medan Padang Bulan yang berjumlah 7000 orang. Sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2016:81). Pada 

penelitian ini ukuran sampel diambil dengan menggunakan rumus slovin . Dari  7.000 nasabah 

pengguna mobile banking, didapatkan 99 orang populasi untuk mewakili. Batas toleransi 

kesalahan (error tolerance) sebesar 10%.  
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Tabel 1.1 

Defenisi Operasional Variabel 

No. Dimensi  

 

Defensi Indikator 

1. Efficiency  Kemampuan pelanggan 

mencari informasi yang 

berkaitan dengan produk, 

dan kemudahan dalam 

mengakses dan 

meninggalkan website 

dengan minimal. 

1. Kemudahan dalam mengakses 

aplikasi 

2. Kecepatan dalam mengakses situs 

3. Kemudahan registrasi 

2. Fulfillment Pemenuhan produk dan 

memberikan layanan 

yang diminta pelanggan 

secara benar dan tepat 

waktu. 

1. Transaksi menjadi lebih mudah 

2. Banyaknya pilihan transaksi yang 

disediakan  

3. Tampilannya mudah dipahami 

3.  Reability (Keandalan) Kemampuan untuk 

melakukan layanan yang 

dijanjikan secara akurat 

dan dapat diandalkan. 

1. Akurasi ketepatan waktu dan 

ketepatan sistem 

2. Dapat diakses kapanpun 

4. Privacy (Keamanan) Jaminan bahwa data dan 

transaksi pelanggan aman 

dan tidak dibocorkan. 

1. Keamanan informasi data nasabah 

2. Dapat dipercaya 

5. Loyalitas Nasabah (Y) 

(Suryati, 2015:96) 

Loyalitas nasabah 

merupakan salah satu 

kunci keberhasilan bank, 

karena loyalitas bersifat 

jangka panjang dan 

kumulatif 

1. Melakukan pembelian ulang 

2. Merekomendasikan pada orang lain 

3. Setia  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas 

Menurut Umar (2003) Validitas adalah alat pengukur untuk menunjukkan sejauh mana suatu 

alat dapat mengukur apa yang ingin di ukur. Setiap butir pernyataan dikatakan valid apabila 

rhitung>rtabel . Jumlah sampel (n) = 99 dan besarnya df dapat dihitung 99-2 = 97 dan alpha = 0,05 

didapat rtabel = 0,1975, atau dengan kata lain nilai korelasi masing-masing butir pernyataan harus 

>0,1975. Setelah dilakukan uji validitas, maka dapat dikatakan 30 butir pernyataan pada 

penelitian ini valid karena nilai korelasinya >0,1975. 
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Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah alat pengukur yang menunjukkan konsisten hasil pengukuran sekiranya alat 

tersebut digunakan pada orang yang sama maupun orang yang berbeda dari waktu ke waktu. 

(Sanusi, 2014: 80). Nilai keseluruhan dari Cronboach Alpha adalah >0,60 dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian dinyatakan reliable. 

Tabel 1.2  

Hasil Uji Reliabilitas  

Dimensi Cronboach Alpha  Keterangan 

Efficiency (X1) 0,612 Reliable 

Fulfillment (X2) 0,613 Reliable 

Realiability (X3) 0,610 Reliable 

Privacy (X4) 0,608 Reliable 

Variabel Cronboach Alpha  Keterangan 

Loyalitas Nasabah 

(Y) 0,627 Reliable 

           Sumber: data diolah dengan SPSS 16 

 

Analisis Linear Berganda 

Uji analisis regresi linear berganda merupakan perluasan dari regresi linear sederhana, yaitu 

menambah jumlah variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel 

bebas. (Sanusi, 2011).  

Loyalitas nasabah pengguna mobile banking = 0,500 + 0,298 efficiency + 0,171 fulfillment + 

0,161 realiability + 0,280 privacy  

Dari rumus regresi di atas dapat dinyatakan nilai koefisien regresinya adalah sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar 0,500 menyatakan bahwa jika tidak ada efficiency, fulfillment, 

reability dan privacy, maka loyalitas nasabah pengguna mobile banking sebesar 0,500. 

2. Apabila nilai efficiency mengalami kenaikan sebesar 1 (satu) maka nilai loyalitas nasabah 

pengguna mobile banking akan mengalami kenaikan sebesar 0,298. 

3. Apabila fulfillment mengalami kenaikan sebesar 1 (satu) maka nilai loyalitas nasabah 

pengguna mobile banking akan mengalami kenaikan sebesar 0,171. 
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4. Apabila realiability mengalami kenaikan sebasar 1 (satu) maka loyalitas nasabah pengguna 

mobile banking akan mengalami kenaikan sebesar 0,161. 

5. Apabila privacy mengalami kenaikan sebesar 1 (satu) maka loyalitas nasabah pengguna 

mobile banking akan mengalami kenaikan sebesar 0,280. 

 

Pengaruh Efficiency (efisiensi) Terhadap Loyalitas Nasabah Pengguna Mobile Banking 

pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan  

Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel, maka 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikasi dimensi 

efficiency adalah sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) dan thitung sebesar 

4,483 lebih besar dibandingkan dengan ttabel 1,98525 (4,483>1,98525), maka dapat dikatakan 

bahwa dimensi efficiency berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah pengguna mobile 

banking pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan. 

 

Pengaruh Fulfillment  Terhadap Loyalitas Nasabah Pengguna Mobile Banking pada PT 

Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan 

Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel, maka 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikasi dimensi 

fulfillment adalah sebesar 0,012 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (0,012<0,05) dan thitung 

sebesar 2,563 lebih besar dibandingkan dengan ttabel 1,98525 (2,563>1,98525), maka dapat 

dikatakan bahwa dimensi fulfillment berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah 

pengguna mobile banking pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan. 

 

Pengaruh Realiability (Keandalan) Terhadap Loyalitas Nasabah Pengguna Mobile 

Banking pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan 

Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel, maka 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikasi dimensi 

realiability adalah sebesar 0,041 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (0,041<0,05) dan thitung 

sebesar 2,071 lebih besar dibandingkan dengan ttabel 1,98525 (2,071>1,98525), maka dapat 

dikatakan bahwa dimensi realiability berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah 

pengguna mobile banking pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan. 
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Pengaruh Privacy (Kerahasiaan) Terhadap Loyalitas Nasabah Pengguna Mobile Banking 

pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan 

Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan t hitung lebih besar dari t tabel, maka 

variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikasi dimensi 

privacy adalah sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) dan thitung sebesar 

4,055 lebih besar dibandingkan dengan ttabel 1,98525 (4,055>1,98525), maka dapat dikatakan 

bahwa dimensi berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah penggunamobile banking 

pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan. 

 

Pengaruh Efficiency, Fulfillment, Realiability, Privacy Terhadap Loyalitas Nasabah 

Pengguna Mobile Banking pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan 

Apabila tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 dan F hitung lebih besar dari F tabel, maka 

variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Berdasarkan 

hasil penelitian ini tingkat signifikansinya sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) dan 

Fhitung sebesar 16,148 lebih besar dibandingkan Ftabel 2,47 (16,148>2,47), hal tersebut sesuai 

hipotesis bahwa efficiency, fulfillment, realiability dan privacy secara bersama-sama (simultan) 

berpengaruh signifikan terhadap loyalitas nasabah pengguna mobile banking pada PT Bank 

Syariah Mandiri KCP Medan Padang Bulan.   

Tabel 1.3 

Uji Koefisien 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .638a ,407 ,382 ,24482 

 Sumber: data diolah dengan SPSS 16 

Berdasarkan tabel Koefisien korelasi (R) pada penelitian sebesar 0.638 atau 63,8% yang 

menunjukkan adanya hubungan korelasi yang kuat terhadap variabel dependen karena 

mendekati angka 1. Koefisien determinasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel 

independen terhadap variabel dependen atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi pengaruh 

seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Nilai koefisien determinasi dapat 

diukur oleh nilai R-Square atau Adjusted R-Squaredigunakan pada saat variabel bebas hanya 1 
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saja (biasa disebut dengan Regresi Linier Sederhana), sedangkan AdjustedR-Square digunakan 

pada saat variabel bebas lebih dari satu. Berdasarkan nilai AdjustedR-Square yang besarnya 

0,382 menunjukkan bahwa proporsi dimensi efficiency, fulfillment, realiability, dan privacy 

menjelaskan/mempengaruhi loyalitas nasabah pengguna mobile banking pada PT Bank Syariah 

Mandiri KCP Medan Padang Bulan adalah sebesar 38,2%, sedangkan sisanya 61,8% 

dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan 

penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dimensi efficiency (efisiensi) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas nasabah pengguna mobile banking pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan 

Padang Bulan dengan korelasi yang kuat. 

2. Dimensi fulfillment (pemenuhan) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas nasabah pengguna mobile banking pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan 

Padang Bulan dengan korelasi yang kuat. 

3. Dimensi realiability (keandalan) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas nasabah pengguna mobile banking pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan 

Padang Bulan dengan korelasi yang kuat. 

4. Dimensi privacy (kerahasiaan) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

loyalitas nasabah pengguna mobile banking pada PT Bank Syariah Mandiri KCP Medan 

Padang Bulan dengan korelasi yang kuat.. 

5. Dimensi efficiency, fulfillment, realiability, dan privacy berpengaruh secara bersama-sama 

(simultan) terhadap loyalitas nasabah pengguna mobile banking pada PT Bank Syariah 

Mandiri KCP Medan Padang Bulan dengan korelasi yang kuat. Koefisien determinasi 

sebesar 38,2% sedangkan sisanya sebesar 61,8%  dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak 

diteliti pada penelitian ini.   

 

SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa dimensi efficiency, fulfillment, realiability, 

dan privacy memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap loyalitas nasabah 
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pengguna mobile banking. Berdasarkan hasil tersebut maka PT Bank Syariah Mandiri KCP 

Medan Padang Bulan harus berusaha selalu meningkatkan kualitas layanan elektroniknya 

atau E-Service Quality dalam meningkatkan pelayanan bagi nasabahnya agar loyalitas 

nasabah dapat tercapai. 

2. Penelitian yang dilakukan memiliki kekurangan dan keterbatasan, sehingga bagi pihak yang 

akan memanfaatkan hasil penelitian dapat mengetahui kelemahan yang dapat diantisipasi 

untuk meningkatkan layanan lebih lanjut. Diharapkan penelitian selanjutnya membuat 

model yang lebih baik dengan cara menambah variabel serta menambah jumlah populasi dan 

lokasi penilaian agar hasil yang diperoleh lebih akurat. 
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Abstract 

 

Medicine is an important thing that cannot be separated from humans. During this time the purchase of 

drugs is done in pharmacies, but it is requested that the problem is if the patient buys the drug to the 

desired drug pharmacy is not there. To overcome this problem, this application was made as an 

alternative to finding the desired medication in Batam. Users can order over-the-counter and prescription 

drugs, if using prescription, the doctor must send a prescription photo of the drug. Android-based drug 

ordering application created using Android Studio, Java and MySQL applications. This application is 

expected to be useful as a pharmaceutical information media in Batam, because it has full features such 

as user registration, admin and user logins, ordering, prescription photos, prescription recipes, drug 

search, drug stock, price checks, shopping searches, shopping basket purchases, members, payments, 

confirmations and payment ratings. Users can easily get the desired drug without having to come to the 

pharmacy location simply by using a smart phone then looking for drugs using the application. 

 

Keywords: ordering, android, MySQL, Smartphone, Java 

 

 

Abstrak 

 

Obat merupakan salah hal penting yang tidak bisa dipisahkan dari manusia. Selama ini pembelian obat dilakukan di 

apotek-apotek, namun terkadang yang menjadi masalah kektika pasien membeli obat ke apotek obat yang diinginkan 

tidak ada. Untuk mengatasi hal itu maka dibuatlah aplikasi ini menjadi alternatif mencari obat yang diinginkand di 

Batam. Pengguna dapat memesan obat bebas dan obat resep, jika menggunakan resep dokter harus mengirim foto resep 

obat. Aplikasi pemesanan obat berbasis Android ini dibuat menggunakan Aplikasi Android Studio, Java dan MySQL. 

Aplikasi ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai media informasi farmasi di Batam, karena memiliki fitur lengkap 

seperti pendaftaran pengguna, admin dan login pengguna, pemesanan, foto resep, konfirmasi resep, pencarian obat, stok 

obat, pemeriksaan harga, riwayat belanja, keranjang belanja, anggota, pembayaran, konfirmasi dan peringkat 

pembayaran. Pengguna dapat dengan mudah mendapatkan obat yang diinginkan tanpa harus datang ke lokasi apotek 

cukup dengan menggunakan handpone pintar kemudian mencari obat dengan menggunakan aplikasi. 

 

Kata Kunci: Pesan, Android, smartphone, MySQL, Java 
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PENDAHULUAN 

Obat merupakan kebutuhan manusia yang dibutuhkan ketika sakit, apotek merupakan tempat 

penyedia obat. Biasanya dokter memberikan resep obat yang harus di tebus di apotek karena 

ketidaktersediaan obat di rumah sakit. Apotek menjadi tujuan utama bagi masyarakat karena 

dapat membantu masyarakat mendapatkan obat yang dibutuhkan. Namun, obat yang dicari 

terkadang tidak tersedia di apotek yang didatangi. Untuk itu, pengguna harus mengunjungi 

apotek lainnya untuk mencari obat yang dibutuhkan sehingga membutuhkan waktu yang cukup 

lama untuk mendapatkan obat tersebut. 

 

Kesulitan dalam mencari obat menjadi suatu masalah. Sebuah aplikasi apotek yang dapat 

memudahkan dalam proses pencarian obat dan pengantaran obat dengan cepat dan tepat bisa 

menjadi suatu pemecah masalah. Sistem dibangun berbasis Android supaya pengguna dapat 

dengan mudah mencari obat yang diinginkan disuatu apotek tanpa harus datang ke lokasi 

apoteknya secara langsung. 

 

Dari permasalahan tersebut, diperlukan sebuah perangkat bergerak yang bisa mengakses 

informasi secara cepat, mudah, dan efisien, serta bisa digunakan dimanapun dan kapanpun. 

Perkembangan teknologi akhirnya menghadirkan sebuah perangkat bergerak (mobile devices) 

yang lebih dikenal dengan sebutan handphone. Dimana saat ini hampir semua orang memiliki 

perangkat tersebut. Seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi fungsi handphone yang 

awalnya hanya sebagai alat bantu komunikasi dan sekarang telah menjadi komunikasi bergerak 

yang lebih dikenal dengan sebutan smartphone. 

 

Berdasarkan uraian di atas maka penulis akan membuat sebuah aplikasi Heal Me, aplikasi Heal 

Me merupakan aplikasi untuk pemesanan obat secara online dimana aplikasi ini bertujuan untuk 

memudahkan pengguna dalam mencari obat yang dibutuhkan tanpa harus datang ke lokasi 

apoteknya. 
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METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam pembuatan Heal Me “Aplikasi Pemesanan Obat Berbasis 

Android” ini yaitu menggunakan metode waterfall. Di mana penyelesaiannya dilakukan secara 

bertahap dan berurutan. 

 

Gambar 1 Metode penelitian 

Tahapan ini dimulai dengan menganalisis kebutuhan sistem yang dibuat dengan melakukan 

pencarian referensi dan landasan teori dari berbagai jurnal, buku, dan juga internet yang dapat 

mendukung penelitian ini. Setelah itu melakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk 

perancangan sistem. Kemudian kedua tahapan itu selesai baru melakukan Perancangan dan 

Desain Aplikasi yaitu merancang dan mendesain tampilan halaman untuk aplikasi Heal Me, 

berupa prototype desain awal untuk menggambarkan tampilan aplikasi. Pada tahap 

Implementasi aplikasi yang telah dibuat dijalankan berdasarkan hasil rancangan sebelumnya. 

Kemudian Menguji aplikasi berdasarkan fungsional yang sudah di terapkan. Dan tahapan 

terakhir adalah Pemeliharaan pada aplikasi sehingga mencegah terjadinya kerusakan. 

 

Gambar 2 Deskripsi Umum Sistem 
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Deskripsi umum sistem, dimana admin memasukkan data-data obat serta memanjemen user, 

dan user melakukan pemesanan melalui smartphone dengan menggunakan aplikasi Heal Me. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil yang diperoleh dari perancangan ini adalah aplikasi Heal Me yang digunakan untuk 

memesan obat secara online dengan menggunakan smartphone berbasis android.  

Login admin dapat diakses melalui website, seperti pada gambar 3. 

 

 

 

Gambar 3 Login admin Gambar 4 Halaman data pesanan admin 

 

Gambar 4 menunjukkan halaman daftar pesanan admin dapat melihat daya pesanan yang 

diterima. Baris tabel yang berwarna merah menandakan pesanan tersebut sudah dibayar namun 

belum diproses oleh admin. Sedangkan untuk berwarna kuning adalah pesanan yang sedang 

diproses oleh admin. Ketika pesanan sudah diterima oleh pelanggan, maka baris pesanannya 

berwarna hijau. Pada halaman ini, pesanan yang ditampilkan hanya pesanan yang sudah dibayar 

oleh pengguna. 
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Gambar 5 Halaman Detail Pesanan 

Halaman detail pesanan diatas berisikan daftar obat yang dibeli oleh pengguna aplikasi. Admin 

mengelola data detail pemesanan. Tombol proses pesanan ini merupakan tombol yang akan 

diproses oleh admin dan status akan berganti “sedang diproses” kemudian “dalam pengiriman”.  

 

Gambar 6 Halaman data obat 

Halaman data obat diatas berfungsi sebagai pengelolaan obat seperti menambah sto obat baru, 

melakukan perubahan informasi obat, menghapus obat. Ketika admin ingin menambahkan 

daftar obat ang ingin dijual. Sebelum login Pengguna harus melakuka registrasi pengguna 

dengan mengisi form registrasi untuk mendapkan akun. 
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Gambar 8 Halaman login dan beranda pengguna 

Halaman ini adalah halaman yang pertama muncul ketika pengguna baru membuka aplikasi. 

Pertama sekali pengguna harus melakukan registrasi terlebih dahulu. Setelah itu baru 

melakukan login. Kemudan pengguna memilih pilihan tombol pada layar utama yaitu tombol 

“Beli Obat” dan “Resep Dokter”. Ketika tombol “Beli Obat” ditekan, maka halaman akan 

berpindah menuju halaman data obat sedangkan untuk “Resep Dokter” pengguna dapat 

mengirimkan resep dokter yang akan diproses oleh admin nantinya. 

          

Gambar 9 Halaman daftar obat dan informasi obat 

Halaman ini adalah halaman daftar obat dan informasi obat dimana pengguna dapat melihat 

obat yang tersedia dengan menampilkan nama obat, harga, stok dan kategori obat.  
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Gambar 10 Halaman riwayat belanja dan nilai layanan 

Halaman ini riwayat belanja oleh pengguna. Dimana terdapat id, jenis pesanan dan tannggal 

pesanan. Pengguna akan mendapatkan status pesanan belum diproses dan pengguna dapat 

membatalkan pesanan sebelum admin memberikan status “sedang diproses” atau “dalam 

pengiriman”. Halaman ini digunakan untuk mengkonfirmasi pengguna bahwa pesanan sudah 

diterima. Dan setelah itu pengguna dpat memberikan penilaian terhadap layanan admin dengan 

memberi rating nilai.  

      

Gambar 11 Halaman upload resep dokter dan total biaya 

Halaman ini digunakan untuk melakukan pemesanan dengan resep dokter. Dimana pengguna 

memesan obat dengan mengirim foto resep. Dan admin langsung mengkonfirmasi ketersediaan 

obat. Jika stok kosong maka pengguna akan mendapatkan status pesanan belum lengap dari 

admin dan pengguna dapat melakukan pembatalan pesanan. Kemudian memberitahu pengguna 

bahwa obat tersedia dan terdapat total harga dari pemesanan resep obat yang telah dipesan 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

532 
 

      

Gambar 12 Halaman Rating Resep dan Pengaturan Akun 

Halaman ini digunakan untuk pengguna mengkonfirmasi bahwa obat telah diterima dan 

pengguna dapat melakukan penilaian layanan pemesanan obat. Dan juga halaman data pribadi 

pengguna yang bisa melakukan “Ubah Data Akun” dan “Ganti Password”. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil dan pembahasan bahwa aplikasi aplikasi Heal Me (Aplikasi Pemesanan Obat 

Berbasis Android) telah berhasil dirancang, aplikasi ini berfungsi untuk mengatur dan melihat 

data pemesanan. Aplikasi Heal Me dapat melakukan pemesanan melaui aplikasi smartphone. 

Dari hasil pengujian yang dilakukan bahwa semua fungsionalitas dapat bekerja dengan baik. 

Dari penelitian yang dilakukan penulis menyarankan untuk mengembangkan aplikasi dengan 

menambahkan maps untuk membantu admin mengetahui lokasi pengguna juga menambahkan 

grafik persentase hasil penjualan per-bulan. 
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Abstract 

 

This study aims to obtain empirical evidence on the influence of Characteristics Corporate Social 

Responsibility to Tax Aggressive. The data used are non-financial company data in Indonesia Stock 

Exchange (IDX) period 2010-2015 as many as 402 samples. Tax Aggressive dependent variable is 

measured by Book Tax Differences (BTD). The Independent Variables of Corporate Social 

Responsibility is adopted from the Global Reporting Initiative (GRI) G3.1 Guidelines with 6 indicators 

and 81 items. The control variables consist of Leverage, Size and Capital Intensity. Data analysis 

technique used is panel data regression analysis. The results show that Corporate Social Responsibility 

positively affects Tax Aggressive. Leverage, Size, and Capital Intensity negatively affect to tax 

aggressive 

 

Key Words: Corporate Social Responsibility, Tax Avoidance, Leverage, Size, and Capital Intensity 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris pengaruh karaktersitik corporate 
social responsibility terhadap tax aggressive. CSR diukur dengan menggunakan GRI G3.1 dan Tax 

Aggressive diukur dengan BTD, sedangkan variable control berupa tingkat hutang, ukuran perusahaan 
an capital intensity.Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu perusahaan non-keuangan yang 

terdaftar di bursa efek Indonesia selama periode 2010 - 2016. Data yang digunakan dalam penelitian ini 

berupa data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data 
seperti kajian literature, dokumentasi dan observasi. Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan 

software SPSS dan Eviews9. Hasil penelitian ini antara lain: Pertama, Corporate Social Responsibility 
(CSR1 & CSR5) berpengaruh positif terhadap Tax Aggressive. Kedua, Tingkat hutang, Ukuran 
perusahaan dan Capital Intensity pengaruh negative terhadap tax aggressive perusahaan. 

 

Kata Kunci: Corporate Social Responsibilty, Tax Aggressive, Leverage, Size, Capital Intensity. 
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PENDAHULUAN 

Tax management, tax aggresive maupun tax avoidance merupakan upaya wajib pajak 

untuk meminimalkan beban pajak atau upaya-upaya yang masih dalam kerangka ketentuan 

perundang-undangan perpajakan untuk memperkecil jumlah pajak yang terhutang (Hanlon & 

Heitzman, 2010). Wajib pajak pribadi maupun badan (perusahaan) akan berupaya untuk  

mengefisiensikan  beban  pajak terutang sehingga  memperoleh  keuntungan  yang  lebih  besar  

dalam  rangka mensejahterakan  pemilik  dan  melanjutkan  kelangsungan  hidup  perusahaan. 

Dalam mengefisiensikan beban pajak, perusahaan dapat melakukan pengelolaan beban pajak 

sesuai dengan peraturan dan ketentuan berlaku. Selain terkait pembayaran beban pajak  

perusahaan juga harus menerapakan peraturan pemerintah yang lain seperti penerapan kinerja 

lingkungan maupun corporate sosial responsibility (SCR). Selain itu Pasal 5 huruf b UU No. 

25 Tahun 2007 tentang penanaman modal mewajibkan setiap penanam modal melaksanakan 

CSR. Lebih lanjut bahwa perusahaan yang telah melaksanakan CSR, maka biaya CSR tersebut 

dapat dikurangkan sebagai biaya pengurang penghasilan bruto untuk menghitunh besarnya 

pajak (PPh) terhutang. 

Berdasarkan Undang - undang  No. 40 Tahun 2007 yang mewajibkan perusahaan yang 

bergerak dibidang atau yang berkaitan dengan sumber daya alam untuk melaksanakan tanggung 

jawab sosial (corporate social responsibility/CSR) dan lingkungan serta wajib melaporkan 

pelaksanaan tanggung jawab tersebut di laporan tahunan. Lebih lanjut dari peraturan tersebut 

dijelaskan bahwa tanggung jawab sosial dan lingkungan didefinisikan sebagai komitmen 

perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna 

meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi perseroan sendiri, 

komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya. 

Bukti empiris mengenai pengaruh kinerja CSR terhadap tax aggresif hasilnya belum 

konsisten seperti yang dilakukan Lanis dan Richardson (2012), Huseynov dan Klamm (2012), 

Yoehana ( 2013)  dan Watson (2011).  Huseynov dan Klamm (2012) menguji pengaruh CSR 

terhadap tax avoidance  dan tax management dalam konteks perusahaan di USA. Hasilnya 

bahwa bahwa interaksi variable antara community (proksi dari CSR) dengan tax management 

fee berpengaruh positip terhadap tax avoidance (GAAP dan Cash ETR). 

Watson (2011) menguji hubungan antara CSR dengan agresivitas pajak dalam konteks 

perusahaan di Amerika. Dimana pengukuran agresivitas pajak menggunakan proksi  baru yakni 

UTB  (unrecognized  tax  benefit).  Hasilnya menunjukkan bahwa CSR mempunyai efek dalam 
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mengurangi tingkat agresivitas pajak perusahaan. Lanis dan Richardson (2012) menguji 

pengaruh CSR terhadap tingkat  agresivitas pajak dalam konteks perusahaan di Australia.  

Agresivitas  pajak diukur dengan   effective  tax  rates (ETR)   hasil  regresi  yang  ditemukan  

menunjukkan bahwa semakin  tinggi tingkat  pengungkapan CSR dari  suatu  perusahaan,  

semakin  rendah tingkat agresivitas pajak perusahaan tersebut.Yoehana ( 2013)  mereplikasi 

penelitian (Lanis & Richardson, 2013) dengan menguji pengaruh corporate social resposibity 

(CSR) terhadap agresivitas pajak  perusahaan dalam konteks perusahaan di Indonesia. Hasilnya  

menunjukkan  bahwa  semakin  tinggi  tingkat  pengungkapan CSR suatu perusahaan, semakin 

rendah tingkat agresivitas pajaknya. Berdasarkan urian hasil penelitian terdahulu seperti (Lanis 

& Richardson, 2013;2015; Huseynov dan Klamm, 2012; Yoehana , 2013; Watson, 201) diatas 

maka, gap risetnya sebagai berikut: pertama, belum ada yang menguji pengaruh karakteristik 

CSR terhadap tax aggresif. Kedua, hasil penelitian mengenai pengaruh CSR terhadap tax 

aggressive masih menunjukkan hasil yang inkonsisten.  

 

METODE PENELITIAN 

Model penelitian digunakan untuk menguji pengaruh karakteristik Corporate Social 

Responsibility terhadap praktik tax aggeressive perusahaan. Adapun model penelitian yang 

digunakan sebagai berikut: 

TAit = α +  β1 CSR1it +  β2 CSR2it +  β3 CSR3it +  β4 CSR4it +  β5 CSR5it +  β6 

CSR6it + β7 LEVit + β8 SIZEit + β9 CAPINTit + εit 

Variabel dependen dalam penelitian ini ada dua berupa Tax Aggressive (TA) yang diukur 

dengan menggunakan proksi Book Tax Defference (BTD) sebagai proksi pengukuran alternatif 

Tax Avoidance untuk memperkuat hasil empiris penelitian sesuai dengan penelitian Lanis dan 

Richardson (2015). 

BTD =
(Pendapatan Sebelum Pajak − Pendapatan Kena Pajak)

Total Aset 
 

Variabel independen dalam penelitian terdiri dari tiga antara lain: Corporate Social 

Responsibility (CSR), Kinerja Lingkungan dan Tingkat hutang. Variabel independen pertama, 

Corporate Social Responsibility yang diukur dengan menggunakan analisis kontens (content 

analisys) dengan standar yang dikeluarkan oleh Global Reporting Initiative (GRI) G3.1. 

Guidelines yang memiliki  dimensi  yang spesifik serta  dapat  diaplikasikan  secara  umum  
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dalam pelaporan kinerja keberlanjutan sebuah perusahaan.  Dalam  GRI G3.1  Guidelines 

mencakup  6 dimensi  pelaporan yang berjumlah 81 item pengungkapan aktivitas Corporate 

Social Responsibility,  yaitu  meliputi: kinerja  ekonomi (9 item),  kinerja lingkungan (30 item),  

praktek  tenaga kerja (14 item),  hak  asasi  manusia (11 item),  masyarakat  sosial (8 item),  dan  

tanggung  jawab  produk (9 item).  Pada  setiap  dimensi  terdapat  sejumlah  indikator  masing-

masing  yang  total keseluruhannya  terdapat  sejumlah  81  indikator penilaian aktivitas 

Corporate Social Responsibility perusahaan. Setiap item dalam aspek tersebut diukur 

menggunakan variabel dummy yaitu: score 1 jika item dalam daftar pertanyaan diungkapkan 

oleh perusahaan dan score 0 jika item dalam daftar pertanyaan tidak diungkapkan oleh 

perusahaan. Total dari item yang diungkapkan dibagi dengan jumlah keseluruhan item 

pertanyaan untuk menghitung indek pengungkapan CSR. 

Variabel kontrol dalam penelitian ini ada dua yaitu ukuran perusahaan (Size) dan 

Capital Intensity. Ukuran perusahaan (SIZE) mempresentasikan ukuran perusahaan yang 

diwakili dengan logaritma natural dari total asset perusahaan.  Capital Intensity 

menggambarkan seberapa besar kekayaan perusahaan yang diinvestasikan dalam bentuk asset 

tetap. Rasio intensitas aset tetap menggambarkan rasio atau proporsi total aset tetap perusahaan 

dari total aset yang dimiliki sebuah perusahaan.  

Populasi yang digunakan adalah perusahaan yang listing di Bursa Efek Indonesia. 

Teknik penarikan sampel menggunakan purposive sampling. Purposive sampling mempunyai 

arti bahwa sampel yang digunakan atau dipilih berdasarkan kriteria tertentu.  

Teknik pengumpulan data menggunakan metode data panel yaitu satu set observasi yang 

terdiri dari beberapa individu pada suatu periode tertentu, data panel merupakan gabungan 

antara data cross section dan data time series sehingga memiliki ruang dan waktu. Pengolahan 

data dilakukan dengan proses tabulating dengan memasukkan data yang telah dikelompokkan 

dalam tabel-tabel agar dapat dimengerti dengan menggunakan program Microsoft Excel 2013, 

dan kemudian dilakukan analisis dengan menggunakan program aplikasi Eviews 9. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia (BEI) selama tahun 2010 – 2016 sebanyak 507 perusahaan. Namun jumlah tersebut 

dikurangi dengan kriteria sampel sebagai berikut: pertama,  Perusahaan yang bergerak dalam 

industri keuangan sebanyak 87 perusahaan. Kedua, perusahaan yang corpote action selama 
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tahun 2010 - 2015 sebanyak 105 perusahaan. Ketiga, perusahaan data laporan keuangan tidak 

tersedia dengan lengkap sesuai variabel yang dibutuhkan dalam penelitian sebanyak 72 

Perusahaan. Keempat, perusahaan yang memiliki nilai book value equity negatif dan pre tax 

income negatif sebanyak 81 Perusahaan. Kelima, perusahaan yang menggunakan mata uang 

asing dalam pelaporan keuangan sebanyak 42 perusahaan. Keenam, perusahaan menerbitkan 

laporan keuangan tidak di periode yang berakhir 31 desember sebanyak 2 perusahaan. Terakhir, 

Perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR nya dalam laporan tahunannya sebanyak 21 

perusahaan. Jadi, sampel yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan  sebesar 97 Perusahaan 

per tahun. Dengan demikian total sampel keseluruhan selama periode 2010–2016 (97 x 7 tahun) 

adalah 679 perusahaan. Adapun diskripsi sampel berdasarkan kriteria penelitian disajikan pada 

tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1.1 

 Kriteria Pemilihan sampel 

Kriteria Jumlah 

Perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 507  

Perusahaan yang bergerak dalam industri keuangan (87) 

Perusahaan yang melakukan corporate action (105) 

Perusahaan yang Laporan keuangan dan tahunannya kurang lengkap (72) 

Perusahaan yang book value equity dan pretax incomenya negatif (81) 

Perusahaan yang menggunakan mata uang selain rupiah (42) 

Perusahaan yang pencatatan laporan keuangannya selain 31 Desember (2) 

Perusahaan yang tidak mengungkapkan CSR nya dalam laporan tahunannya (21) 

Jumlah Sampel per tahun 

Total Sampel periode 2010-2016 ( 7tahun) 

97  

679 

Hasil statistik deskriptif yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2 

dibawah ini. Hasil tersebut disajikan setelah dilakukan uji terhadap data outlier. Data outlier 

adalah suatu data yang menyimpang dari sekumpulan data yang lain. Menurut Erlina dan 

Mulyani (2007) bahwa untuk menghilangkan data outlier dengan cara winsorizing dengan 

mengubah nilai data outlier kesuatu nilai tertentu. Terdapat 8 sampel perusahaan yang memiliki 

data outlier, maka penulis melakukan winsorizing dengan cara mencari data yang berada diluar 

range dari ± 3 kali standar deviasi dan mengganti data yang berada diluar batas atas dengan 
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nilai batas atas tersebut, begitu pula dengan data yang berada dibawah batas bawah memakai 

nilai batas bawah. Statistik deskriptif dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 1.2  

Hasil Analisis Statistik Deskriptif 

Variabel Observation Mean Maximum Minimum Std. 

Dev. 

BTD 402 0.21 1.51      -0.34 0.29 

CSR1 402 0.71 1.00 0.11 0.23 

CSR2 402 0.51 1.00 0.00 0.33 

CSR3 402 0.76 1.00 0.21 0.19 

CSR4 402 0.33 1.00 0.00 0.31 

CSR5 402 0.48 1.00 0.13 0.26 

CSR6 402 0.82 1.00 0.00 0.28 

LEV 402 0.15 0.51 0.01 0.12 

SIZE 402  12.68   14.39  11.19 0.61 

CAPIN 402 0.26 0.74 0.00 0.17 

Variabel dependen berupa Book Tax Differences (BTD) dihitung dengan selisih antara 

pendapatan sebelum pajak akuntansi dan penghasilan kena pajak fiskal dibagi dengan kebijakan 

tarif pajak 25%. Nilai rata-rata selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal sebesar 0.21 atau 

21%.  Nilai tertinggi (maximum) sebesar 1.51 menunjukkan bahwa perbedaan yang besar antara 

laba akuntansi dengan laba fiskal menunjukkan praktik Tax aggresif terhadap pajak yang lebih 

besar dan nilai terendah (minimum) sebesar -0.34 menunjukkan bahwa perbedaan yang kecil 

antara laba akuntansi dengan laba fiskal menunjukkan praktik Tax Aggresif terhadap pajak 

yang lebih kecil, dan Book Tax Differences (BTD) memiliki nilai standar deviasi atau 

ketimpangan sebesar 0.29 dari keseluruhan rata-rata. 

Variabel independen yaitu pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) yang 

diukur dengan 6 indikator pengungkapan CSR sebanyak 81 item. Kinerja ekonomi diwakili 

oleh CSR1 memiliki 9 item pengungkapan CSR. Nilai rata-rata CSR1 sebesar 0.71 yang artinya 

perusahan non keuangan tahun 2010-2015 rata-rata mengungkapkan 71% pengungkapan 

Corporate Social Responsibility terkait kinerja ekonomi. Nilai tertinggi (maximum) sebesar 

1,00 dan nilai terendah (minimum) sebesar 0.11 perusahaan yang menunjukan aktivitas yang 
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tinggi dan rendahnya kinerja ekonomi perusahaan, dan CSR1 memiliki nilai standar deviasi 

atau ketimpangan sebesar 0.23 dari keseluruhan rata-rata.  

Kinerja lingkungan diwakili oleh CSR2 memiliki 30 item pengungkapan CSR. Nilai 

rata-rata CSR2 sebesar 0.51 yang artinya perusahan non keuangan tahun 2010-2015 rata-rata 

mengungkapkan 51% pengungkapan Corporate Social Responsibility terkait kinerja 

lingkungan. Nilai tertinggi (maximum) sebesar 1,00 dan nilai terendah (minimum) sebesar 0.00 

perusahaan yang menunjukan aktivitas yang tinggi dan rendahnya kinerja lingkungan 

perusahaan, dan CSR2 memiliki nilai standar deviasi atau ketimpangan sebesar 0.23 dari 

keseluruhan rata-rata. 

Praktek tenaga kerja diwakili oleh CSR3 memiliki 14 item pengungkapan CSR. Nilai 

rata-rata CSR3 sebesar 0.76 yang artinya perusahan non keuangan tahun 2010-2015 rata-rata 

mengungkapkan 76% pengungkapan Corporate Social Responsibility terkait praktek tenaga 

kerja. Nilai tertinggi (maximum) sebesar 1,00 dan nilai terendah (minimum) sebesar 0.21 

perusahaan yang menunjukan aktivitas yang tinggi dan rendahnya praktek tenaga kerja 

perusahaan, dan  CSR3 memiliki nilai standar deviasi atau ketimpangan sebesar 0.19 dari 

keseluruhan rata-rata. 

Hak asasi manusia diwakili oleh CSR4 memiliki 11 item pengungkapan CSR. Nilai rata-

rata CSR4 sebesar 0.33 yang artinya perusahan non keuangan tahun 2010-2015 rata-rata 

mengungkapkan 33% pengungkapan Corporate Social Responsibility terkait hak asasi manusia 

didalam perusahaan. Nilai tertinggi (maximum) sebesar 1,00 dan nilai terendah (minimum) 

sebesar 0.00 perusahaan yang menunjukan aktivitas yang tinggi dan rendahnya pengakuan hak 

asasi manusia didalam perusahaan, dan  CSR4 memiliki nilai standar deviasi atau ketimpangan 

sebesar 0.31 dari keseluruhan rata-rata. 

Masyarakat sosial diwakili oleh CSR5 memiliki 8 item pengungkapan CSR. Nilai rata-

rata CSR5 sebesar 0.48 yang artinya perusahan non keuangan tahun 2010-2015 rata-rata 

mengungkapkan 48% pengungkapan Corporate Social Responsibility terkait masyarakat sosial 

disekitar perusahaan. Nilai tertinggi (maximum) sebesar 1,00 dan nilai terendah (minimum) 

sebesar 0.13 perusahaan yang menunjukan aktivitas yang tinggi dan rendahnya kegiatan yang 

dilakukan perusahaan bersama masyarakat sosial, dan CSR5 memiliki nilai standar deviasi atau 

ketimpangan sebesar 0.26 dari keseluruhan rata-rata. 
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Tanggung jawab produk diwakili oleh CSR6 memiliki 9 item pengungkapan CSR. Nilai 

rata-rata CSR6 sebesar 0.82 yang artinya perusahan non keuangan tahun 2010-2015 rata-rata 

mengungkapkan 82% pengungkapan Corporate Social Responsibility terkait tanggung jawab 

produk perusahaan. Nilai tertinggi (maximum) sebesar 1,00 dan nilai terendah (minimum) 

sebesar 0.00 perusahaan yang menunjukan aktivitas yang tinggi dan rendahnya tanggung jawab 

perusahaan terhadap produk, dan  CSR6 memiliki nilai standar deviasi atau ketimpangan 

sebesar 0.28 dari keseluruhan rata-rata. 

Variabel kontrol dalam penelitian ini terdiri atas tiga variabel yaitu Leverage, Size, dan 

Capital Intensity. Leverage (LEV) dihitung dengan total hutang jangka panjang dibagi dengan 

total asset. Nilai rata-rata Leverage (LEV) sebesar 0.15 yang menunjukkan bahwa 15%  utang 

jangka panjang perusahaan dibiayai dengan total asset perusahaan.  Nilai tertinggi (maximum) 

sebesar 0.51 yang menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi 

berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya sehingga menimbulkan 

beban bunga yang dapat mengurangi pendapatan bruto berdampak pada pembayaran pajak yang 

lebih kecil. Variabel  Size (SIZE) dihitung dengan logaritma natural dari total asset. Nilai rata-

rata kekayaan perusahaan dari total asset sebesar 12.68 Milyar. Nilai tertinggi (maximum) 

sebesar 14.39 milyar menunjukkan kekayaan perusahaan berada di kategori ukuran perusahaan 

yang besar artinya perusahaan yang lebih besar memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang 

tinggi untuk dapat meminimalkan beban pajak terutang dan nilai terendah (minimum) sebesar 

11.19 milyar menunjukkan kekayaan perusahaan berada di kategori ukuran perusahaan yang 

kecil, dan Size (SIZE) memiliki nilai standar deviasi atau ketimpangan sebesar 0.61 dari 

keseluruhan rata-rata.  

Variabel Capital Intensity  (CAPIN) dihitung dengan total asset tetap bersih dibagi dengan 

total asset. Nilai rata-rata Capital Intensity (CAPIN) sebesar 0.26 atau 26% yang menunjukkan 

asset tetap bersih perusahaan yang dibiayai dari total asset. Nilai tertinggi (maximum) sebesar 

0.74 yang menunjukkan perusahaan dengan aset tetap yang tinggi memiliki beban depresiasi 

yang besar kemungkinan untuk membayar pajak yang lebih rendah dan nilai terendah 

(minimum) sebesar 0.00 yang menunjukkan perusahaan dengan aset tetap yang rendah 

memiliki beban deperesiasi yang kecil kemungkinan untuk membayar pajak yang lebih besar 

dibanding perusahaan dengan asset tetap yang lebih banyak, dan Capital Intensity  (CAPIN) 

memiliki nilai standar deviasi atau ketimpangan sebesar 0.17 dari keseluruhan rata-rata. 
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Hasil uji regresi data panel untuk BTD menggunakan metode Fixed Effect yang paling 

tepat untuk regresi data panel. Berdasarkan Tabel 3 diperoleh nilai R-Squared untuk variabel 

untuk BTD sebesar 0.813 yang menunjukkan bahwa model ini mampu mengcaputure korelasi 

atau hubungan antara variabel Tax aggresive dan Corporate Social Responsibility sebesar 

81,3% sedangkan sisanya dijelaskan faktor lain diluar model ini.  

Berdasarkan hasil uji regresi pada Tabel 3, penulis menemukan hasil dari karakteristik 

Corporate Social Responsibility yang terdiri dari 6 indikator berpengaruh terhadap agresif. 

Variabel independen pengungkapan indikator kinerja ekonomi (CSR1), kinerja lingkungan 

(CSR2), kinerja tenaga kerja (CSR3), kinerja hak asasi manusia (CSR4), kinerja sosial (CSR5), 

dan kinerja  tanggung jawab produk (CSR6). 

Hasil indikator pengungkapan kinerja ekonomi (CSR1) dan kinerja sosial (CSR5) 

Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap Tax Aggressive. Ditemukannya 

pengaruh positif tersebut menunjukkan bahwa semakin bagus kinerja ekonomi dan kinerja 

social perusahaan akan meningkatkan tindakan aggressive pajak perusahaan.  Hal ini 

mengindikasikan beberapa indikator aktivitas CSR yang dilakukan perusahaan merupakan 

pengeluaran yang dapat dibebankan sebagai biaya (deductible expenses). Dengan demikian 

aktivitas CSR yang banyak dilakukan perusahaan dapat dibebankan sebagai biaya untuk 

mengurangi penghasilan bruto. Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Hidayati dan Fidiana (2017) yang menyatakan perusahaan yang melakukan tanggung jawab 

sosial semata-mata hanya menggunakan tindakan yang corporate socially responsible untuk 

dapat memperoleh image yang positif agar perusahaan dapat menutupi tindakan mereka yang 

socially irresponsible seperti penghindaran pajak. Penelitian ini juga sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Rahmawati et. al (2016) yang menyatakan bahwa semakin tinggi 

pengungkapan CSR maka semakin meningkat pula penghindaran pajak suatu perusahaan hal 

ini dikarenakan beberapa item CSR yang dapat mengurangi penghasilan kena pajak. 

Tabel 1.3  

Hasil Analisis Regresi Karakteristik Corporate Social Responsibility Terhadap Tax Aggressive 

Variabel Coeficient t-Stat. Prob. 

C  3.433  4.106 0.000 

CSR1  0.280  2.299 0.022** 

CSR2 -0.154 -1.641 0.101 
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CSR3 -0.265 -1.472 0.141 

CSR4 -0.012 -0.137 0.890 

CSR5   0.199  2.455 0.014** 

CSR6 -0.000 -0.007 0.993 

LEV -0.461 -4.194 0.000*** 

SIZE -0.244 -3.480 0.000*** 

CAPIN -0.249 -2.068 0.039** 

R-Squared 0.813 

Adjusted R-Squared 0.770 

Hasil Uji Model Fixed Effect 

N 402 

* Signifikan pada α 10%      ** Signifikan pada α 5%      *** Signifikan pada α 1% 

Dalam penelitian ini terdapat tiga variabel kontrol yang digunakan antara lain: pertama, 

Tingkat hutang (LEV) berpengaruh negatif terhadap Tax Aggresssive. Hal ini menunjukkan 

semakin tinggi tingkat hutang perusahaan akan menurunkan tindakan Tax Aggressive 

perusahaan karena perusahaan memanfaatkan beban bunga pinjaman dari luar untuk dapat 

meminimalisir  pajak terutang. Kedua, Ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh negatif terhadap 

Tax Aggressive. Hal ini menunjukkan semakin besar ukuran perusahaan (asset yang dimiliki) 

maka semakin rendah Tax Aggressive karena perusahaan yang besar memanfaatkan ekonomi 

dan politik untuk dapat menghindari praktik Tax Aggressive. Terakhir, Intensitas asset tetap 

(CAPIN) berpengaruh negatif terhadap Tax Avoidance.  Hal ini menunjukkan semakin besar 

intensitas asset perusahaan semakin rendah Tax Avoidance karena perusahaan yang besar 

memanfaatkan beban depresiasi yang besar untuk meminimalkan pajak terutang. 

 

SIMPULAN  

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh karakteristik Corporate Social 

Responsibility terhadap Tax Aggressive. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan 

sektor non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-2016 

dengan jumlah 402 sampel perusahaan. Corporate Social Responsibility diadopsi dari Global 

Reporting Initiative (GRI) G3.1. Tax Aggressive yang diukur menggunakan Book Tax 

Differences (BTD).  
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Corporate Social Responsibility berpengaruh positif terhadap Tax Aggressive yang 

diukur dengan Book Tax Differences.  Beberapa indikator yang cukup signifikan positif yaitu 

pada indikator kinerja ekonomi (CSR1) dan kinerja sosial (CSR5). Sedangkan tingkat hutang 

(Leverage), Ukuran Perusahaan (SIZE) dan Capital Intensity (CAPIN) berpengaruh negative 

terhadap tindakan aggressive perusahaan. 
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Abstract 

 

This research is about the “Fundraising Strategy Management in Increasing Zakat Funds Management 

of Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA) Medan city”. The purpose of this study was to 

determine the strategies used in collecting zakat funds to increase zakat funds management using the 

SWOT approach in YAKESMA Medan. The data used were primary and secondary data. Data 

collection techniques used were documentation, observation and interview techniques. The analytical 

method used was qualitative descriptive analysis. This SWOT approach process by identifying the 

factors of weakness, opportunity, and threat in the management of waqf assets. The results of this study 

indicated that the IFAS score of strengths and weaknesses is 2,49 while the score of EFAS from 

opportunities and opportunities is 2,63, and the strategy adopted was a strategy that utilizes SO (Strength 

and Opportunity). 

 

Keywords: management strategy, fundraising, zakat, SWOT. 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini tentang “Strategi Fundraising Dalam Meningkatkan Pengelolaan Dana Zakat Pada 

Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA) Kota Medan”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

strategi yang digunakan dalam penghimpunan atau penggalangan dana untuk meningkatkan pengelolaan 
dana zakat dengan menggunakan pendekatan SWOT pada YAKESMA kota Medan. Data yang 

digunakan adalah data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik 
dokumentasi, observasi, dan wawancara. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptip 

kualitatif. Pendekatan analisis SWOT yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi faktor-faktor 
strenght, weakness, opportunity, dan threat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa skor IFAS dari 

kekuatan dan kelemahan adalah 2,49 sedangkan skor EFAS dari peluang dan ancaman adalah 2,63, 
maka strategi yang diterapkan adalah strategi 1 atau SO (Strenght Opportunity). 

 

Kata Kunci: strategi, fundraising, zakat, SWOT. 
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PENDAHULUAN 

Zakat merupakan suatu instrumen yang dapat merubah struktur masyarakat miskin menjadi 

masyarakat sejahtera yang sudah dilakukan sejak masa Rasulullah SAW. Zakat juga merupakan 

salah satu dari lima nilai instrumental Islam yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah 

laku ekonomi masyarakat serta pembangunan ekonomi. Indikasi positif ini disebabkan oleh 

kesadaran menjalankan perintah agama di kalangan umat Islam semakin meningkat dan adanya 

dorongan pemerintah untuk membayar zakat, sehingga potensi zakat semakin besar (N. Sari, 

2015: 175). 

Dalam riset berjudul Economic Estimation and Determinations of Zakat Potential in 

Indonesia oleh Institut Pertanian Bogor (IPB), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), dan 

Islamic Development Bank (IDB) tahun 2011, disampaikan bahwa potensi zakat di Indonesia 

menempati angka Rp 217 triliun pada tahun 2010 (www.margondaweb.com). Data Pusat 

Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menunjukkan serapan zakat di 

Indonesia pada tahun 2016 tercatat masuk sebesar Rp 5 triliun meningkat menjadi Rp 6,22 

triliun pada 2017 dan Rp 8,10 triliun pada 2018 (BAZNAS.org). Dari data-data tersebut dapat 

dilihat bahwa potensi zakat di Indonesia cukup besar dan dapat memberi dampak positif untuk 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat apasbila dikelola dengan baik. Apabila Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) rata-rata Rp 10 triliun perprovinsi, maka potensi zakat 

Indonesia mampu membiayai hampir 21 provinsi. Namun, hitung-hitungan ini hanya asumsi 

yang diperkirakan sesuai data yang ada. Kenyataannya, zakat yang terkumpul sangat jauh dari 

jumlah tersebut (Daulay, 2015). 

Pengumpulan zakat merupakan usaha amil dalam menghimpun zakat dari para muzakki. 

Besar kecilnya dana zakat yang dapat dihimpun tergantung dari kepercayaan muzakki dalam 

menitipkan zakatnya dan baik atau tidaknya kinerja lembaga tersebut serta sesuai atau tidaknya 

pengelolaan dana tersebut dengan yang disyariatkan Islam. Pengelolaan zakat adalah suatu 

kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan terhadap pengumpulan, dan 

pendistribusian, serta pendayagunaan zakat (Undang-Undang RI No. 23 tahun 2011). 

Salah satu lembaga pengumpul zakat di Indonesia adalah Yayasan Kesejahteraan  Madani 

(YAKESMA). Selama dua tahun terakhir penghimpunan dana zakat terus meningkat walaupun 

YAKESMA kota Medan baru berdiri tahun 2017. Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian 

yang dilakukan dengan pengurus YAKESMA, jumlah muzakki dan mustahiq yang dicari oleh 

tim Zakat Infaq Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) YAKESMA kota Medan mengalami 

http://www.margondaweb.com/
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peningkatan dengan perbandingan yang cukup besar setiap tahunnya. Perbandingan yang cukup 

besar antara jumlah muzakki dan mustahiq ini menyebabkan tidak tercovernya para mustahiq 

dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan zakat khususnya fundraising 

masih kurang efektif. Berikut data jumlah muzakki dan mustahiq YAKESMA tahun 2017-2019: 

Tabel 1.1 

Jumlah Muzakki dan Mustahiq YAKESMA 

Tahun Muzakki Mustahiq 

2017 400 577 

2018 600 1000 

2019 847 1200 

    Sumber: Diolah oleh peneliti 

 

Dalam jurnal yang berjudul Penerapan Strategi Fundraising di Save The Children 

Indonesia oleh Rachmasari, dan kawan-kawan menghasilkan bahwa Save The Children 

Indonesia belum memiliki strategi fundraising sehingga sebagian besar masyarakat di 

Indonesia belum mengenal brand hingga profil dan kegiatan yang dilakukan oleh Save The 

Children Indonesia sehingga memperlambat perkembangan lembaga tersebut dalam 

menghimpun dana dan donatur. Jurnal tersebut menunjukkan bahwa strategi fundraising yang 

baik sangat penting diterapkan oleh lembaga penghimpun dana dalam rangka perkembangan 

lembaga tersebut. Menurut Sani (2011: 41-70) terdapat empat jurus fundraising yang dapat 

diterapkan oleh lembaga penghimpun dana zakat yaitu, jurus program yang seksi, jurus 

menyentuh hati, jurus memitrai Coorporate Social Responsibility (CSR), dan jurus pelayanan 

ekselen. 

Menilai strategi dapat dilakukan melalui metode analisis strengths, weakness, opportunity, 

dan threat (SWOT). Dalam wawancara pra penelitian yang dilakukan pada 16 April 2019 dapat 

dihasilkan analisis sementara terkait strenghts pada YAKESMA yaitu adanya sertifikasi dari 

kementrian agama, SK Kemenag RI No. 951 Tahun 2017. Weaknes berupa promosi yang masih 

kurang optimal, sementara opportunity yaitu jaringan teknologi yang semakin maju dapat 

memudahkan umat Islam untuk mencari informasi tentang lembaga amil zakat, dan treath yang 

dihadapi oleh YAKESMA yaitu banyaknya lembaga amil zakat yang ada saat ini. 
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Berdasarkan fenomena tersebut maka perlu dilakukan penelitian mengenai strategi 

fundraising dalam pengelolaan zakat yang dilakukan oleh YAKESMA kota Medan untuk 

mengetahui bagaimana analisis SWOT pengelolaan dana zakat yang terjadi di YAKESMA kota 

Medan dan bagaimana strategi fundraising yang diterapkan di YAKESMA kota Medan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi SWOT yang tepat dilakukan oleh 

YAKESMA kota Medan dan mengetahui strategi fundraising dan penyaluran dana zakat pada 

YAKESMA kota Medan. 

 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif 

dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena ingin 

mengetahui sejauh mana penerapan strategi fundraising  yang dilakukan oleh YAKESMA kota 

Medan. Selain itu, pendekatan kualitatif ini lebih tepat digunakan karena dapat diperoleh 

informasi yang lebih mendalam dan terperinci mengenai pernerapan strategi yang dilakukan 

oleh YAKESMA. Teknik penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, 

dokumentasi, dan triangulasi. Metode analisis data yang digunakan  adalah  reduksi data, 

penyajian data dan penarikan kesimpulan, deskriptif analisis, dan analisis SWOT. Penelitian ini 

melibatkan tiga orang informan, yang terdiri dari kepala bidang program, kepala bidnag 

kemitraan dan jaringan, dan kepala bidang administrasi dan keuangan. setidak-tidaknya 

menguraikan pendekatan yang digunakan dalam penelitian, populasi dan sampel penelitian, 

menjelaskan definisi operasional variabel beserta alat pengukuran data atau cara 

mengumpulkan data, dan metode analisis data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Yayasan Kesejahteraan Madani (YAKESMA) merupakan lembaga pengumpul dan 

penyalur dana zakat yang lahir dari sebuah kepedulian akan kehidupan para guru dan da'i di 

kota maupun di pelosok pedesaan yang tetap bersemangat dalam memperbaiki masyarakatnya. 

Dalam proses pengambilan keputusan yang strategis, akan selalu berkaitkan dengan 
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pengembangan misi, tujuan, strategi, dan kebijakan perusahaan. YAKESMA kota Medan 

dalam mencapai tujuan organisasinya memerlukan upaya peningkatan strategi dan evaluasi 

kinerja organisasi. Salah satu pendekatan yang digunakan dalam menganalisis faktor-faktor 

tersebut yaitu dengan melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT adalah formulasi yang 

digunakan untuk menggabungkan berbagai indikator yang terdapat dalam kekuatan dan 

kelemahan secara internal dan untuk mengukur peluang dan tantangan secara eksternal 

(Rangkuti, 2014: 64-65).  

Berdasarkan hasil pengumpulan data melalui wawancara, maka diketahui indikator pada 

masing-masing faktor internal dan ekternal yaitu pada faktor kekuatan (strenght) memiliki 

indikator loyalitas tenaga kerja, otonomi pengelolaan zakat, program ungggulan dalam 

pendidikan, pertanggung jawaban yang fleksible, adanya volunter zakat, sedangkan faktor 

kelemahan (weakness) yang dimiliki yaitu jumlah tenaga kerja terbatas, latar belakang 

pendidikan tenaga kerja tidak sesuai, belum dikenal dikalangan masyarakat, lemahnya 

penggunaan teknologi, pendistribusian zakat produktif masih dalam perencanaan. Faktor 

peluang (oportunity) yaitu, dukungan BAZDA, dominasi masyarakat muslim, perkembangan 

teknologi, adanya UU dan fatwa MUI tantang zakat, sedangkan faktor ancaman yaitu, adanya 

lembaga amil zakat lain, kesadaran masyarakat, lokasi kurang strategis, sedikitnya kerjasama 

dengan perusahaan, dan kepercayaan masyarakat. Dari faktor-faktor tersebut dilakukan 

perhitungan skala bobot dengan cara memberikan rating 1 (kurang peting), 2 (penting, 3 (sangat 

penting) kemudian menjumlahkan rating setiap indikator yang telah dibagi dengan total rating 

sehingga diperoleh angka 1. Kemudian dilakukan perhitungan IFAS (Internal Strategic Factors 

Analysis Summary) dan EFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) sebagai berikut:  

Tabel 4.5 

IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) 

  Faktor-faktor Strategi Internal Bobot Rating Bobot x Rating 

Kekuatan (Strenght) 

1. Loyalitas pengurus YAKESMA 0,13 +2 0,26 

2. Otonomi dalam mengelola zakat 0,08 +3 0,24 

3. 

Fokus program unggulan pada 

pendidikan yang berbeda dengan 

lembaga amil lain 

0,08 +4 0,32 
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4. 
Pertanggung jawaban yang 

fleksible kepada donatur 
0,13 +2 0,26 

5. Memiliki volunter (relawan) zakat 0,13 +3 0,39 

Jumlah Skor Kekuatan (Strenght) 1,47 

Kelemahan (Weakness) 

6. Sedikitnya jumlah tenaga kerja 0,08 3 0,24 

7. 
Latar belakang pendidikan tenaga 

kerja tidak sesuai 
0,04 3 0,12 

8. 
Belum dikenal dikalangan 

masyarakat 
0,08 2 0,16 

9. 
Masih lemahnya penggunaan 

teknologi 
0,13 2 0,26 

10. 
Pendistribusian zakat produktif 

masih dalam perencanaan 
0,08 3 0,24 

Jumlah Skor Kelemahan (Weakness) 1,02 

Sumber: Data diolah peneliti 

Total Skor Pembobotan = Jumlah Skor Kekuatan + Jumlah Skor Kelemahan  

          = 1,47 + 1,02 

          = 2,49 

 

Tabel 4.8 

EFAS (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary) 

No Faktor-faktor Strategi Eksternal Bobot Rating Bobot x Rating 

Peluang (Opportunities) 

1. Adanya dukungan dari BAZDA 0,13 +2 0,26 

2. Dominasi masyarakat muslim di 

Medan 
0,13 +3 0,39 

3. Perkembangan teknologi 0,08 +3 0,24 

4. Adanya UU dan fatwa MUI tentang 

zakat 
0,08 +2 0,16 
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5. Keterlibatan pihak lain dalam 

sosialisasi  
0,13 +3 0,39 

Jumlah Skor Peluang (Opportunities) 1,44 

Ancaman (Threats) 

6. Adanya Lembaga Amil Zakat lain 0,08 3 0,24 

7. Kesadaran masyarakat menunaikan 

zakat 
0,08 2 0,16 

8. Lokasi kurang strategis 0,08 3 0,24 

9. Masih sedikit kerjasama dengan 

perusahaan 
0,08 2 0,16 

 10. Kepercayaan masyarakat 0,13 3 0,39 

Jumlah Skor Tantangan (Threats) 1,19 

Sumber: Data diolah peneliti 

Total Skor Pembobotan = Jumlah Skor Peluang + Jumlah Skor Ancaman  

    = 1,44 + 1,19 

    = 2,63 

 

Dari tebel diatas dapat disimpulkan bahwa faktor yang paling dominan dalam tabel IFAS 

terdapat pada aspek kekuatan, yaitu pada faktor memiliki volunter zakat dengan skor 0,39 dan 

faktor yang paling dominan dalam tabel EFAS terdapat pada aspek peluang, skor 1,44 yaitu 

pada faktor dominasi masyarakat muslim di kota Medan dan keterlibatan pihak eksternal dalam 

melakukan sosialisasi. 

Setelah tersusun hasil faktor internal (IFAS) dan eksternal (EFAS) maka selanjutnya adalah 

membuat matriks SWOT yang dapat menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan 

ancaman eksternal yang dihadapi perusahaan dapat disesuaikan dengan kekuatan dan 

kelemahan yang dimiliki. Matriks ini dapat memudahkan dalam menentukan strategi 

fundraising yang tepat untuk meningkatkan pengelolaan dana zakat pada YAKESMA. Berikut 

rumusan matriks SWOT: 
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Tabel 4.9 

Matriks SWOT 

IFAS Strengths (S) 

(Kekuatan) 

Weakness (W) 

Kelemahan 

Opportunity (O) 

(Peluang) 

Strategi SO 

SO = 1,47 + 1,44 

SO = 2,91 

Strategi WO 

WO = 1,02 + 1,44 

WO = 2,46 

Threats (T) 

(Ancaman) 

Strategi ST 

ST = 1,47 + 1,19 

ST = 2,66 

Strategi WT 

WT = 1,02 + 1,19 

WO = 2,21 

Sumber: Data diolah peneliti 

 

Dari hasil perhitungan nilai rating pada matriks SWOT diatas, skor tertinggi terdapat pada 

kuadran SO (Strenghts Opportunity) dengan nilai 2,91. Maka, strategi yang paling tepat 

digunakan oleh YAKESMA dalam meningkatkan pengelolaan dana zakat adalah 

memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut atau memaksimalkan peluang sebesar-

besarnya. Strategi ini merupakan situasi yang menguntungkan bagi YAKESMA dengan cara 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dalam hal ini adalah 

memanfaatkan keuntungan dari adanya volunter atau relawan yang merupakan rekan kerja, 

rekan organisasi, dan saudara pengurus YAKESMA yang dapat menjaring muzakki dari 

mayoritas penduduk muslim yang berada di kota Medan. Memanfaatkan program unggulan 

yang fokus pada dunia pendidikan yaitu TABAQU, bimbel, dan english club yang telah 

melibatkan pihak lain seperti komunitas Salimah, majelis ta’lim, dan lain-lain dalam 

mensosialisasikan program unggulan tersebut sehingga memperoleh muzakki baru serta 

memitrai perusahaan yang menggunakan dana CSR (Coorporate Social Responsibility). 

Berdasarkan pemaparan yang telah dilakukan sebelumnya mengenai strategi pengelolaan 

dana zakat pada YAKESMA kota Medan berdasarkan analisis SWOT yang telah dilakukan 

diketahui bahwa strategi tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Yusanto bahwa 

analisis internal berupa faktor SDM dan teknologi lembaga berpengaruh dalam menentukan 

strategi pengelolaan suatu lembaga yaitu dengan memanfaatkan volunter zakat, memanfaatkan 

program unggulan yang fokus pada dunia pendidikan yang telah melibatkan pihak lain yang 

EFAS 
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diperoleh dari pengalaman organisasi dan keahlian yang dimiliki pegawai YAKESMA, dan 

memitrai perusahaan yang memiliki dana CSR. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian 

Tasnim Nikmatullah Realita bahwa SDM memiliki peran yang strategis bagi perbaikan kinerja 

organisasi dan eksistensi organisasi di masa yang akan datang baik pengalaman, reputasi, 

pengetahuan, dan keahlian.  

Startegi fundraising yang diterapkan oleh YAKESMA yaitu Memanfaatkan volunter atau 

relawan zakat, membuat program yang fokus pada pendidikan, memanfaatkan perkembangan 

teknologi, bekerjasama dengan perusahaan penyediana dana CSR, membuka gerai pada event 

tertentu. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Analisis SWOT fundraising dalam meningkatkan pengelolaan zakat di YAKESMA kota 

Medan yang diprioritaskan adalah strategi SO dengan skor IFAS 2,49 dan EFAS 2,63 yaitu 

menggunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Dalam hal ini adalah 

memanfaatkan volunter atau relawan, memanfaatkan program unggulan yang fokus pada 

dunia pendidikan, memitrai perusahaan dengan menggunakan dana CSR (Coorporate 

Social Responsibility), dan memanfaatkan kemajuan teknologi. 

2. Strategi fundraising zakat yang diterapkan YAKESMA yaitu, memanfaatkan volunter, 

membuat program yang fokus pada pendidikan, menggunakan kemajuan teknologi untuk 

berkomunikasi degan muzakki, bekerjasama dengan perusahaan penyedia dana CSR, dan 

membuka gerai pada event tertentu. Namun YAKESMA kurang memanfaatkan peluang 

kemajuan teknologi yang ada hal ini dikarenakan pegawai YAKESMA tidak menguasai 

penggunaan teknologi sebagai cwordfunding digital. Kelemahan ini dapat diminimalisir 

dengan menggunakan kemampuan volunter zakat. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi YAKESMA dalam membuat 

keputusan dan pengembangan dalam meningkatkan pengelolaan dana zakat dengan menfaatkan 

analisis SWOT, YAKESMA dapat bekerjasama dengan perusahaan penyedia dana CSR  dan 

menciptakan image yang baik dan memanfaatkan kemajuan teknologi untuk menjaring 

muzakki. 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

555 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Daulay, S. 2015. Komisi VII Imbau Masyarakat Salurkan Zakat Melalui Lembaga Resmi. Retrieved 

June 7, 2019, from Merdeka.com website: https://www.merdeka.com/peristiwa/komisi-viii-

imbau-masyarakat-salurkan-zakat-melalui-lembaga-resmi.html. 

Sani, M. A. 2010. Jurus Menghimpun Fulus (cetakan 1). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 

Sari, N. 2015. Zakat Sebagai Kebijakan Fiskal Pada Masa Kekhalifah Umar Bin Khattab. Jurnal 

Perspektif Ekonomi Darussalam, 1(2), 1–184. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

556 
 

PENGARUH GAYA HIDUP, KESADARAN HALAL, DAN SERTIFIKASI HALAL 

TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN PRODUK MAKANAN 

 

Rylanurul Hasanah
(1)

, Azhar
(2)

, dan Zulhendry
(3) 

 

1
Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Jl. Almamater, Medan, 20155 

2
Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Jl. Almamater, Medan, 20155 

3
Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Jl. Almamater, Medan, 20155 

E-mail: RYLANURUL1505161018@polmed.ac.id 

 

Abstract 

 

This research was done to find out the influence of living style, halal recognizing, and halal certificate 

toward the decision of food product purchasing for scholar of financial study program and syariah 

banking. Sample of this research is 67 respondents. This research uses questioner as the primary data 

and the result of data is analyzed which using double regress and doing test of simultant (F), 

determination test, and partial test (t) with significant level around 5 % (a=0,05). The result of the 

research is the influence of positive and significant of simultaneous among variable of living style, halal 

recognizing and halal certificate toward the decision of food product purchasing which looked by test F 

with the significant level 0,000. The result of statistic test t shows that living style with the significant 

level 0,071 and halal recognizing with the significant level 0,489 shows that variable of living style and 

halal recognizing not more be influenced of significant to the decision of food product purchasing, and 

halal certificate is influences positive and significant to the decision of food product purchasing with the 

significant level around 0,000. 

 

Key words: living style, halal recognizing, halal certificate, and the purchasing decision. 

 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh gaya hidup, kesadaran halal, dan sertifikasi halal 

terhadap keputusan pembelian produk makanan pada mahasiswa program studi Keuangan dan 

Perbankan Syariah. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 67 responden. Penelitian ini menggunakan 

kuisioner sebagai data primer kemudian hasil datanya dianalisis menggunakan regresi berganda dengan 

melakukan uji simultan (F), uji determinasi, dan uji parsial (t) dengan tingkat signifikan sebesar 5 persen 

(α=0,05). Hasil penelitian ini adalah adanya pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara 

variabel gaya hidup, kesadaran halal, dan sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian produk 

makanan yang dilihat melalui uji F dengan nilai signifikasi 0,000. Hasil uji statistik t menunjukkan 

bahwa gaya hidup dengan tingkat signifikasi 0,071 dan kesadaran halal dengan tingkat signifikasi 0,489 

menunjukkan bahwa variabel gaya hidup dan kesadaran halal tidak berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk makanan, sedangkan sertifikasi halal berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk makanan dengan tingkat signifikan sebesar 0,000. 

 

Kata kunci: Gaya Hidup, Kesadaran Halal, Sertifikasi Halal, Keputusan Pembelian. 

mailto:RYLANURUL1505161018@polmed.ac.id
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PENDAHULUAN 

 

Indonesia adalah negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar dunia. Berdasarkan data 

yang dilansir oleh The Pew Forum on Religion & Public Life, penganut agama islam di 

Indonesia sebesar 209,1 juta jiwa atau 87,2% dari total penduduk. Jumlah  itu merupakan 13,1% 

dari seluruh umat muslim di dunia. Seiring dengan banyaknya populasi penduduk muslim di 

Indonesia, potensi  permintaan konsumsi mengalami peningkatan.  

Seharusnya, muslim yang taat pada ajaran agamanya akan mencari produk untuk dikonsumsi 

sesuai dengan ajaran agama yang telah diterimanya sehingga akan meningkatkan kesadaran 

yang makin baik pada agama yang dianutnya. Namun kenyataannya saat ini, beberapa kalangan 

konsumen muslim yang tidak memperhatikan produk yang dibelinya apakah halal atau tidak. 

Konsumen cenderung lebih mengikuti gaya hidup daripada memperhatikan produk makanan. 

Hal tersebut menunjukkan kesadaran konsumen untuk mengkonsumsi produk halal telah 

berkurang dan saat ini masih ada beberapa produk makanan yang belum memiliki sertifikasi 

halal.  

Dari observasi prariset yang dilakukan dengan 6 responden mahasiswa  program Studi 

Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan, ada beberapa pertanyaan 

diantaranya pertama, apakah responden dalam membeli suatu produk makanan  berdasarkan 

gaya hidup? Kedua, apakah ketika membeli produk makanan responden  memperhatikan 

sertifikasi halal? Ketiga, ketika responden membeli produk makanan apakah memiliki 

kesadaran untuk mengkonsumsi produk halal? Dari pertanyaan tersebut terdapat beberapa 

jawaban responden diantaranya jawaban pertama, 3 responden mengatakan mereka mengikuti 

gaya hidup yang berkembang, 3 responden lain tidak mengikuti perkembangan gaya hidup. 

Kedua, 4 orang responden mengaku selalu memperhatikan sertifikasi halal dalam bentuk label 

halal dan 2 orang responden tidak memperhatikan adanya sertifikasi halal. Ketiga, 3 orang 

responden memiliki kesadaran untuk mengkonsumsi produk makanan yang halal sedangkan 3 

orang responden belum memiliki kesadaran halal dikarenakan dipengaruhi gaya hidup yang 

sedang berkembang. 
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RUMUSAN MASALAH 

1. Bagaimana pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk makanan pada 

mahasiswa Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan? 

2. Bagaimana pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan pembelian produk makanan pada 

mahasiswa Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan? 

3. Bagaimana pengaruh sertifikasi halal terhadap keputusan pembelian produk makanan pada 

mahasiswa Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan? 

4. Bagaimana pengaruh gaya hidup, kesadaran halal, dan sertifikasi halal secara simultan 

terhadap keputusan pembelian produk makanan pada mahasiswa Program Studi Keuangan 

dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan? 

 

TUJUAN PENELITIAN 

1. Mengetahui pengaruh gaya hidup terhadap keputusan pembelian produk makanan pada 

mahasiswa Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan. 

2. Mengetahui pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan pembelian produk makanan 

pada mahasiswa Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri 

Medan. 

3. Mengetahui pengaruh sertifikasi halal terhadap keoutusan pembelian produk makanan 

pada mahasiswa Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri 

Medan. 

4. Mengetahui pengaruh gaya hidup, kesadaran halal, dan sertifikasi halal secara simultan 

terhadap keputusan pembelian produk makanan pada mahasiswa Program Studi Keuangan 

dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan. 

 

 METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif yaitu, suatu proses menemukan 

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan 

mengenai apa yang ingin diketahui“ (Kasiram, 2008:149). Penelitian dilaksanakan di Program 

Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan, berlokasi di Jalan 

Almamater No. 1 Medan. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi 

Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan dan sampel yang digunakan dalam 

penelitian sebanyak 67 orang. Penelitian ini menggunakan teknik penarikan sampel 
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Nonprobability Sampling dengan metode sampling insidental. Penelitian ini menggunakan 

sumber data primer berupa keusioner. Angket/kuisoner adalah teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain 

yang dijadikan responden untuk dijawabnya (Suryani, 2015:173). Untuk mendapatkan hasil 

penelitian dilakukan beberapa uji yaitu uji validitas dan reliabilitas, analisis regresi linear 

berganda, uji t, dan uji F. 

Definisi Operasional Variabel 

Tabel 1 

Operasional Variabel 

No. Variabel Dimensi Indikator 

1. 
Gaya Hidup 

(X1) 

Sunarto 

dalam Silvya 

(2009:93) 

Aktivitas 1. Konsumen membeli produk makanan sesuai 

dengan kebutuhannya. 

Minat  2. Media elektronik mempengaruhi dalam memilih 

produk makanan bersertifikat halal. 

3. Mencari tahu berbagai macam produk makanan 

bersertifikat halal di sosial media. 

4. Menyukai produk makanan bersertifikasi halal 

Opini  5. Memutuskan membeli produk makanan 

bersertifikat halal berdasarkan pendapat pribadi. 

6. Menentukan pilihan produk makanan 

bersertifikat halal berdasarkan pengatahuan 

yang ada. 

2.  
Kesadaran 

Halal (X2) 

Yunus et al 

(2014:151) 

Pemahaman 

atau 

pengetahuan 

7. Pengetahuan tentang komposisi bahan yang 

dipakai 

Sadar akan 

halal 

8. Prioritas mengkonsumsi produk halal 

9. Membeli produk yang tidak yakin dengan proses 

produksinya 

Kebersihan 

dan kemanan 

produk 

10. Mengetahui tentang kebersihan produk 

11. Mempertimbangkan untuk membeli produk 

makanan berlabel halal MUI karena merasa 

aman dikonsumsi. 

 

3. 
Sertifikasi 

Halal 

Shaari dan 

Arifin (2010) 

Informative  12. Ketahuilah bahwa ada logo halal palsu. 

13. Ketahuilah untuk membedakan antara logo halal asli 

dan tidak asli 

14. Kenali produk tertentu yang mendapatkan sertifikasi 

halal dari Negara lain. 
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Reminding 15. Akan selalu berhati-hati saat memilih produk dengan 

logo halal. 

16. Membeli tanpa mempertimbangkan institusi mana. 

17. Tidak masalah siapa yang menghasilkan logo halal. 

persuading 18. Logo halal penting dalam memilih produk. 

19. Pilih produk halal berdasarkan logo halal pada 

produk. 

20. Membeli produk yang memiliki logo halal dari 

Negara lain. 

 

4.  
Keputusan 

pembelian 

(Y) Kotler 

(2012) 

Yakin pada 

sebuah produk 21. Yakin akan keputusan membeli produk makanan 

bersertifikat halal.  

Kemantapan 

dalam membeli 

produk 

22. Pembelian produk makanan bersertifikasi halal 

terus-menerus. 

Kecepatan 

dalam 

mengambil 

keputusan 

23. Mencari informasi tentang produk makanan 

bersertifikasi halal. 

Sumber: diolah dalam berbagai sumber 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Uji Validitas 

Setiap butir pernyataan dikatakan valid apabila rhitung>rtabel. Jumlah sampel (n) = 67 dan 

besarnya df dapat dihitung (n-2) yaitu 67-2 = 65 dengan signifikansi alpha sebesar = 0,05. 

Maka, didapat nilai rtabel = 0,2027 atau dengan kata lain nilai korelasi masing-masing butir 

pernyataan harus > 0,2027. Setelah dilakukan uji validitas, maka dapat dikatakan 23 butir 

pernyataan pada penelitian ini dikatakan valid karena nilai korelasinya > 0,2027. 

 

Uji Reliabilitas 

Secara nilai keseluruhan variabel memiliki nilai Cronboach Alpha yaitu >0,60 dengan begitu 

dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini menurut 

dinyatakan reliable. 
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Analisis Regresi Linear Berganda 

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda pada tabel 4.8. maka dapat ditulis persamaan 

regresinya: 

KP = -0,492 + 0,264 GH + 0,085 KH + 0,801 SH 

Dari rumus regresi di atas dapat dinyatakan nilai koefisien regresinya sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar -0,492 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai gaya hidup, 

kesadaran halal dan sertifikasi halal maka besarnya keputusan pembelian sebesar -0,492.  

2. Apabila nilai gaya hidup mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai keputusan pembelian 

akan mengalami kenaikan 0,264. 

3. Apabila nilai kesadaran halal mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai keputusan 

pembelian akan mengalami kenaikan sebesar 0,085. 

4. Apabila nilai sertifikasi halal mengalami kenaikan sebesaar 1% maka nilai keputusan 

pembelian akan mengalami kenaikan 0,801. 

 

Hasil Uji Statistik t 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 
t Sig. 

B 

1 

(Constant) -0,492 -0,864 0,391 

GAYA HIDUP 0,264 1,837 0,071 

KESADARAN HALAL 0,085 0,696 0,489 

SERTIFIKASI HALAL 0,801 5,343 0 

 

Pengaruh Gaya Hidup terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan pada 

mahasiswa Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan.  

Tingkat signifikansi variabel gaya hidup adalah sebesar 0,071 yang artinya lebih besar dari 0,05 

(0,071 > 0,05) dan thitung sebesar 1,837 lebih kecil dibandingkan dengan ttabel 1,99834 (1,837 < 

1,99834), maka dapat dikatakan bahwa variabel gaya hidup  berpengaruh positif dan tidak 

signifikan terhadap keputusan pembelian produk makanan terhadap mahasiswa Program Studi 

Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan. 
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Pengaruh Kesadaran Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan pada 

mahasiswa Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan.  

Tingkat signifikansi variabel kesadaran halal adalah sebesar 0,489 yang artinya lebih besar dari 

0,05 (0,489 > 0,05) dan thitung sebesar 0,696 lebih kecil dibandingkan dengan ttabel 1,99834 

(0,696 < 1,99834), maka dapat dikatakan bahwa variabel kesadaran halal berpengaruh positif 

dan tidak signifikan terhadap keputusan pembelian produk makanan terhadap mahasiswa 

Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan. 

 

Pengaruh Sertifikasi Halal terhadap Keputusan Pembelian Produk Makanan pada 

mahasiswa Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan.  

Tingkat signifikansi variabel sertifikasi halal adalah sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 

0,05 (0,000 < 0,05) dan thitung sebesar 5,343 lebih besar dibandingkan dengan ttabel 1,99834 

(5,343 > 1,99834), maka dapat dikatakan bahwa variabel sertifikasi halal berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk makanan terhadap mahasiswa Program Studi Keuangan dan 

Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan. 

 

Uji Statistik F 

Diperoleh Fhitung sebesar 26,362 lebih besar dari Ftabel 2,75054 (26,362 > 2,75054) sehingga 

dapat disimpulkan bahwa H01 ditolak dan Ha1 diterima. Jadi variabel gaya hidup, kesadaran 

halal, dan sertifikasi halal secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk makanan pada mahasiswa Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah 

Politeknik Negeri Medan. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan 

penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 
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1. Variabel gaya hidup menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk makanan pada mahasiswa Program Studi Keuangan dan 

Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan dengan nilai signifikansi sebesar 0,071. 

2. Variabel kesadaran halal menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk makanan pada mahasiswa Program Studi Keuangan dan 

Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan dengan nilai signifikansi sebesar 0,489. 

3. Variabel sertifikasi halal menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk makanan pada mahasiswa Program Studi Keuangan dan Perbankan 

Syariah Politeknik Negeri Medan dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. 

4. Variabel gaya hidup, kesadaran halal, dan sertifikasi halal secara bersama-sama 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk makanan pada mahasiswa 

Program Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Politeknik Negeri Medan dengan nilai 

signifikansi sebesar 0,000 dan Fhitung sebesar 26,362. Koefisien determinasi sebesar 53,5%, 

sedangkan sisanya 46,5% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti. 

Penelitian yang dilakukan memiliki kekurangan dan keterbatasan, sehingga bagi pihak yang 

akan memanfaatkan hasil penelitian dapat mengetahui kelemahan yang dapat diantisipasi untuk 

meningkatkan penelitian lebih lanjut. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya membuat model 

yang lebih baik dengan cara menambah variabel serta menambah atau memperluas jumlah 

populasi dan lokasi penelitian agar hasil yang diperoleh lebih akurat. 
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Abstract 

 

This research was done to understand the brand image effect, halal label and price toward the decision 

of wardah product purchasing at scholar politeknik of medan state. Variable of dependent in this research 

is the decision of purchasing meanwhile variable of independent has several brand image, halal label, 

and price. This sampel in research around 100 people. This research is using a questioner as the primary 

source and the data final is be analyzed using linear of regress double which test of simultant (F), the 

test of determination, and the test of parcial (t) with the high level of significant around 5 percent 

(a=0,05) which collaborate by SPSS 16. The final result shows the effect or influence of positive and 

significance on simultant among brand image, halal label and price toward the decision on wardah 

product purchasing moment for scholar of politeknik of Medan state which seems from the test of 

statistic F with the result of significance around 0,000. The result of statistic test t shows that brand 

image influences positive and significance toward the decision on wardah product purchasing moment 

with the significance level around 0,001, halal label doesn’t influence significant toward the decision on 

wardah product purchasing moment with the significance 0,181 and the price influences positive and 

significance with the significant level around 0,000. 

 

Keywords: brand image, halal label, price, the decision of purchasing. 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh citra merek, label halal dan harga terhadap 

keputusan pembelian produk wardah pada mahasiswi Politeknik Negeri Medan. Variabel dependen 

dalam penelitian ini adalah keputusan pembelian sedangkan variabel independen terdiri dari citra merek, 

label halal, dan harga. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 100 orang. Penelitian ini menggunakan 

kuisioner sebagai data primer kemudian hasil datanya dianalisis menggunakan regresi linear berganda 

dengan melakukan uji simultan (F), uji determinasi, dan uji parsial (t) dengan tingkat signifikan sebesar 

5 persen (α=0,05) yang diolah dengan bantuan alat SPSS 16. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya 

pengaruh positif dan signifikan secara simultan antara citra merek, label halal dan harga terhadap 

terhadap keputusan pembelian produk wardah pada mahasiswi Politeknik Negeri Medan yang dilihat 

melalui uji statistik F dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa 
citra merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian produk wardah dengan 

tingkat signifikansi sebesar 0,001, label halal tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan 

mailto:nova.1505161051@polmed.ac.id
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pembelian produk wardah dengan tingkat signifikansi sebesar 0,181 dan harga berpengaruh positif dan 

signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000. 

 

Kata Kunci: Citra Merek, Label Halal, Harga, Keputusan Pembelian 

 

 

PENDAHULUAN 

Persaingan antar pasar industri perawatan pribadi dan kosmetik semakin kompetitif. Industri 

kosmetik di dalam negeri bertambah sebanyak 153 perusahaan pada tahun 2017, sehingga di 

tahun 2018 ini jumlahnya mencapai lebih dari 760 perusahaan.  Dari total tersebut, sebanyak 

95% industri kosmetik nasional merupakan sektor Indstri Kecil dan Menengah (IKM) dan 

sisanya industri skala besar (www.kemenperin.go.id).  

Bagi umat muslim kebutuhan tentang kehalalan ialah hal yang paling utama dalam memilih 

suatu produk terutama produk kosmetik. Berikut ayat Al-Qur’an yang menyatakan tentang 

kebutuhan akan kehalalan dalam surat Al-Maidah ayat 168: 

168. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan 

janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena Sesungguhnya syaitan itu adalah 

musuh yang nyata bagimu (Al-qur’an, 2014:28). 

Laju pertumbuhan industri halal global meningkat dalam beberapa tahun terakhir, dari 7,5% 

pada tahun 2015 menjadi lebih dari 8% pada tahun 2016 dan diperkirakan akan terus 

meningkat pada tahun 2017 dan seterusnya. Pasar industri halal di Indonesia, khususnya 

sektor makanan halal, travel, fashion, dan obat-obatan serta kosmetik halal telah mencapai 

sekitar 11% dari pasar global pada tahun 2016 (www.bi.go.id). 

PT Paragon Technology and Innovation (PTI) adalah salah satu perusahaan yang memproduksi 

kosmetik. Produknya diproduksi dalam beberapa merek, yaitu Puteri, Make over, Emina, IX 

dan Wardah. Wardah menjadi pionir kosmetik halal di Indonesia sejak 1995 dan mendapatkan 

award dari World Halal Council. Bahkan, wardah mendapatkan penghargaan Halal Top Brand 

2018 dari LPPOM MUI untuk kategori sampo dan perawatan rambut (www.paragon-

innovation.com). 

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga penyelenggara Top Brand, terdapat beberapa 

jenis produk wardah yang menerima Top Brand Award. Hal ini menunjukkan bahwa produk 

http://www.kemenperin.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.paragon-innovation.com/
http://www.paragon-innovation.com/
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wardah mempunyai citra merek yang positif. Berikut adalah beberapa produk wardah yang 

terdaftar pada Top Brand Index untuk kategori perawatan pribadi tahun 2015-2019. 

Tabel 1.1  

Persentase Top Brand Index Wardah Fase 1 2015-2019 

No. Nama Produk 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 Body Cream 7.50% 10.50% 14.40% 16.40% 9% 

2 BB Cream 11.40% 22.30% 26.70% 41.40% 34.30% 

3 Foundation - 26.90% 23.10% 28% 16.10% 

4 Pensil Alis 5.90% 12.30% 13.10% 19.90% 10.50% 

5 Blush On 12.80% 23.00% 21.30% 29.70% 26.30% 

Sumber: www.topbrand-award.com 

Pada tabel 1.1 menunjukkan bahwa Top Brand Index di beberapa produk wardah mengalami 

tingkat fluktuatif. Pada produk body cream dari tahun 2015-2018  mengalami peningkatan 

namun pada tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan. Pada produk BB Cream juga 

mengalami peningkatan selama 4 tahun berturut-turut namun pada tahun 2019 mengalami 

penurunan. Pada produk foundation di tahun 2015 belum termasuk brand index dan pada tahun 

2016 produk tersebut sudah masuk ke dalam produk top brand namun di tahun 2017 mengalami 

penurunan lalu meningkat pada tahun 2018 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 

2019. Pada produk pensil alis setiap tahunnya mengalami peningkatan terus menerus namun di 

tahun 2019 mengalami penurunan yang signifikan. Pada produk Blush on di tahun 2015 dan 

2016 mengalami peningkatan tetapi di tahun 2017 mengalami penurunan dan terjadi 

peningkatan pada tahun 2018 namun terjadi penurunan lagi pada tahun 2019.  
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Gambar 1.1 faktor pertimbangan perempuan dalam memilih kosmetik 

 

Sumber: sigmaresearch.co.id (2017) 

Sigma Research Indonesia melakukan penelitian kepada 1200 perempuan Indonesia dengan 

segmen usia 15-55 tahun. Dari penelitian tersebut terungkap bahwa terdapat beberapa faktor 

yang menjadi pertimbangan perempuan dalam membeli produk kosmetik. Berdasarkan pada 

Gambar 1.1 faktor halal dan harga memiliki persentase di atas 50%, ini membuktikan bahwa 

halal dan harga merupakan faktor yang cukup penting dalam pertimbangan perempuan untuk 

membeli produk kosmetik. 

Berdasarkan pada uraian latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul: “Pengaruh Citra Merek, Label Halal, Dan Harga Terhadap Keputusan 

Pembelian Produk Wardah (Studi Kasus Pada Mahasiswi Politeknik Negeri Medan).” 

Rumusan Masalah 

Kosmetik wardah adalah salah satu perusahaan yang mengusung tentang kehalalan dalam 

memproduksi kosmetiknya, dimana wardah sering mendapatkan penghargaan sebagai produk 

halal terbaik. Namun saat ini masih banyak konsumen yang kurang menyadari pentingnya 

kehalalan produk kosmetik yang ditawarkan oleh wardah dilihat dari citra merek nya yang 

menurun. Memperhatikan permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian dengan 

memfokuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk wardah pada 

Mahasiswi Politeknik Negeri Medan? 

2. Apakah label halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk wardah pada 

Mahasiswi Politeknik Negeri Medan? 
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3. Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk wardah pada Mahasiswi 

Politeknik Negeri Medan? 

 

TUJUAN PENELITIAN  

1. Untuk mengetahui apakah citra merek berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

wardah pada Mahasiswi Politeknik Negeri Medan. 

2. Untuk mengetahui apakah label halal berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

wardah pada Mahasiswi Politeknik Negeri Medan. 

3. Untuk mengetahui apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk 

wardah pada Mahasiswi Politeknik Negeri Medan. 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang datanya 

berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2017:7). Penelitian ini 

dilakukan untuk melihat hubungan variabel terhadap obyek yang diteliti dan bersifat kausal 

(melihat hubungan sebab-akibat) sehingga dalam penelitian ini terdapat variabel independen 

dan variabel dependen. Dalam penelitian ini populasi adalah seluruh Mahasiswi Politeknik 

Negeri Medan yang berjumlah 6659 responden. Pada penelitian ini ukuran sampel diambil 

dengan menggunakan rumus slovin. Dari 6659 Mahasiswi Politeknik Negeri Medan, 

didapatkan 100 orang responden untuk mewakili. Teknik pengumpulan data yang digunakan 

yaitu kuesioner. “Kuisioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 

memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya” 

(Sugiyono, 2017:142). Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

regresi linear berganda. Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menguji ada tidaknya 

pengaruh citra merek, label halal dan harga terhadap keputusan pembelian produk wardah pada 

Mahasiswi Politeknik Negeri Medan. 

 

DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

Tabel Definisi Operasional Variabel 
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No. Variabel Dimensi Indikator 

1. Citra Merek 

(X1) 

 

Kekuatan (strengthness) 

 

1. Harga produk terjangkau 

2. Kemasan praktis 

3. Berlabel Halal 

Keunikan (uniquenes 1. Desain produk  

2. Promosi iklan yang menarik 

3. Variasi Produk  

Kesukaan (favourable) 1. Merek mudah diingat 

2. Merek mudah diucapkan  

2. Label Halal 

(X2) 

 

 

 

 

 

 

Gambar 

 

 

 

 

1. Saya tahu maksud dari gambar label halal 

tersebut 

2. Saya selalu memperhatikan ada tidaknya 

gambar label halal  

3. Label halal menjadi pertimbangan dalam 

memilih produk 

Tulisan 1. Saya dapat membaca jelas tulisan label 

halal 

Kombinasi gambar dan tulisan 1. Saya mengetahui gabungan gambar dan 

tulisan pada gambar label halal adalah 

“Label halal” resmi dari MUI 

Menempel pada kemasan 1. Saya mengetahui dengan jelas letak “Label 
Halal” pada kemasan produk kosmetik  

2. Karena terdapat pada kemasan, “Label 
Halal” mempermudah saya dalam memberi 

informasi dan keyakinan akan mutu produk 

kosmetik 

3. Harga 

(X3) 

 

 

Kesesuaian harga dengan 

kualitas produk 

1. Harga produk sesuai dengan kualitas 

Daya Saing Harga 1. Harga produk bersaing dengan yang lain 

Kesesuaian harga dengan 

manfaat 

1. Harga produk sesuai dengan manfaat 

Keterjangkauan harga 1. Harga produk terjangkau 

4. Keputusan 

Pembelian 

(X4) 

 

Pengenalan Masalah 1. Produk sangat dibutuhkan 

Pencarian informasi 1. Mencari informasi tentang produk kepada 

orang yang menggunakan nya 

Evaluasi alternatif 

 

1. Membandingkan produk dengan produk 

lain 

Keputusan Pembelian 

 

1. Keputusan pembelian berdasarkan 

pengalaman orang lain 

2. Keputusan pembelian karena memang 

sesuai dengan kebutuhan 

Prilaku setelah membeli 

 

1. Merasa puas dengan produk 

2. Membeli produk kembali 

Sumber : Diolah dari berbagai sumber 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

UJI VALIDITAS 

Setiap butir pernyataan dikatakan valid apabila rhitung>rtabel. Jumlah sampel (n) = 100 dan 

besarnya df dapat dihitung 100-2 = 98 dan alpha = 0,05 didapat rtabel = 0,1966, atau dengan kata 

lain nilai korelasi masing-masing butir pernyataan harus >0,1966. Setelah dilakukan uji 

validitas, maka dapat dikatakan 28 butir pernyataan pada penelitian ini valid karena nilai 

korelasinya >0,1966. 

UJI RELIABILITAS 

Nilai keseluruhan dari Cronboach Alpha pada penelitian ini adalah >0,60 dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini menurut kriteria 

Siregar (2017:57) dinyatakan reliabel. 

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA 

Keputusan Pembelian = 0,692 + 0,327 Citra Merek + 0,099 Label Halal + 0,386 Harga 

Dari rumus regresi di atas dapat dinyatakan nilai koefisien regresinya sebagai berikut: 

1. Nilai konstanta sebesar 0,692 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai citra merek, label halal, 

dan harga maka besarnya keputusan pembelian  0,692. 

2. Apabila nilai citra merek mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai keputusan pembelian 

akan mengalami kenaikan sebesar 0,327. 

3. Apabila nilai label halal mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai keputusan pembelian 

akan mengalami kenaikan sebesar 0,099. 

4. Apabila nilai harga mengalami kenaikan sebesar 1% maka nilai keputusan pembelian akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,386. 

 

UJI SIGNIFIKANSI PARAMETER INDIVIDUAL (Uji Statistik t) 

1. Pengaruh Citra Merek Terhadap Keputusan Pembelian Produk Wardah pada 

Mahasiswi Politeknik Negeri Medan 

Tingkat signifikansi variabel citra merek adalah sebesar 0,001 yang artinya lebih kecil dari 0,05 

(0,001<0,05) dan thitung sebesar 3,269 lebih besar dibandingkan dengan ttabel 1,66088 
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(3,269>1,66088), maka dapat dikatakan bahwa variabel citra merek berpengaruh signifikan 

terhadap keputusan pembelian produk wardah pada mahasiswi Politeknik Negeri Medan. 

2. Pengaruh Label Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Wardah pada 

Mahasiswi Politeknik Negeri Medan 

Tingkat signifikansi variabel label halal adalah sebesar 0,181 yang artinya lebih besar dari 0,05 

(0,181>0,05) dan thitung sebesar 1,347 lebih kecil dibandingkan dengan ttabel 1,66088 

(1,347<1,66088), maka dapat dikatakan bahwa variabel label halal tidak berpengaruh terhadap 

keputusan pembelian produk wardah pada mahasiswi Politeknik Negeri Medan.  

3. Pengaruh Harga Terhadap Keputusan Pembelian Produk Wardah pada Mahasiswi 

Politeknik Negeri Medan 

Tingkat signifikansi variabel harga adalah sebesar 0,000 yang artinya lebih kecil dari 0,05 

(0,000<0,05) dan thitung sebesar 4,189 lebih besar dibandingkan dengan ttabel 1,66088 

(4,189>1,66088), maka dapat dikatakan bahwa variabel harga berpengaruh signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk wardah pada mahasiswi Politeknik Negeri Medan. 

SIMPULAN 

1. Variabel citra merek dan harga menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap 

keputusan pembelian produk wardah pada mahasiswi Politeknik Negeri Medan. 

2. Variabel label halal menunjukkan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap keputusan 

pembelian produk wardah pada mahasiswi Politeknik Negeri Medan. 

SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel citra merek, label halal dan harga secara 

simultan memiliki hubungan yang kuat dan signifikan terhadap keputusan pembelian. 

Berdasarkan hasil tersebut diharapkan perusahaan harus selalu memperhatikan segala aspek 

bukan hanya citra merek, label halal maupun harga. Konsumen yang merasa puas terhadap 

produk wardah akan menjadi konsumen tetap produk wardah sehingga tidak akan berpindah 

ke produk kosmetik yang lain.  
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2. Diharapkan untuk penelitian selanjutnya membuat model yang lebih baik dengan cara 

menambah variabel serta menambah atau memperluas jumlah populasi dan lokasi penelitian 

agar hasil yang diperoleh lebih akurat. 

DAFTAR PUSTAKA 

Al-Qur’an dan Terjemahannya. 2014. Departemen Agama RI: CV Rabita. 

Siregar, Syofian. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif: Dilengkapi dengan Perbandingan Perhitungan 

Manual & SPSS. Jakarta: Kencana. 

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Jakarta: Alfabeta. 

www.kemenperin.go.id diakses pada tanggal 18 juni 2019 pukul 2:39 

www.bi.go.id diakses pada tanggal 24 juni 2019 pukul 08:04  

www.paragon-innovation.com diakses pada tanggal 23 juni 2019 pukul 22:39 

www.topbrand-award.com diakses pada tanggal 15 Juni 2019 pukul 14:23 

sigmaresearch.co.id diakses pada tanggal 24 juni 2019 pukul 08:12 

 

 

 
 

  

http://www.kemenperin.go.id/
http://www.bi.go.id/
http://www.paragon-innovation.com/
http://www.topbrand-award.com/


Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

574 
 

KESESUAIAN PENGGUNAAN HASANAH CARD DITINJAU DARI MAQASHID 

SYARIAH 

 

Ridha Rahmadani Lubis
(1)

, Muhammad Zuhirsyan
(2)

, dan Muslim Marpaung
(3) 

 

1
Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Jalan Almamater No.1 Kampus USU, 

Medan, 20155 
2
Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Jalan Almamater No.1 

Kampus USU, Medan, 20155 
3
Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Jalan 

Almamater No.1 Kampus USU, Medan, 20155 E-mail: 
Ridha.1505161020@polmed.ac.id 

 

Abstract 

This research was done to understand how is using hasanah card of BNI Syariah branch Medan based 

on seeing with maqashid sharia. The genre of this research is descriptive qualitative, the data was coming 

out from interview the consumer sales officer, sales assistant and customer of hasanah card. The result 

point of this research shows in keeping the religion safe (hifz al-din), hasanah card uses the engagement 

based on sharia. But not giving complete done, from bank not all more trust to customer of hasanah card 

classic. In keeping soul safe (hifz al-nafs), the costumer uses hasanah card to fulfill the main living 

necessary and as the equipment to payment roll for medicinal treatment. In keeping mind safe (hifz al-

aql), the customer can buy many books and necessary of education etc. but hasanah card not giving all 

well done because they aren’t be able to compare where is halal and non-halal. In keeping sustainable 

generation (hifz al-nafs), the customer uses hasanah card to pay the family medicinal treatment, 

education and to fulfill the earn living necessary. In keeping the wealth safe (hifz al-mal), BNI Sharia 
provide 3 % from limit time as discussed by decision while over limit transfer and the cause of customer 

didn’t pay or late a claim because the individual consumptive and hasanah card no more to keep the 

wealth of customers. 

Keywords: hasanah card, maqashid, sharia 

 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana penggunaan hasanah card BNI Syariah cabang 

Medan sesuai ditinjau dengan maqashid syariah. Jenis penelitian ini berbentuk kualitatif deskriptif, yang 

datanya bersumber dari wawancara terhadap consumer sales officer, sales asisstant dan nasabah hasanah 

card. Hasil penelitian menunjukkan dalam memelihara agama (hifz al-din), hasanah card menggunakan 

akad yang sesuai dengan syariah. Namun tidak sempurna dilaksanakan, pihak bank tidak sepenuhnya 

percaya kepada nasabah hasanah card classic. Dalam memelihara jiwa (hifz al-nafs), nasabah 

menggunakan hasanah card untuk memenuhi kebutuhan pokok dan sebagai alat pembayaran 
pengobatan. Dalam memelihara akal (hifz al-aql), nasabah dapat membeli buku dan kebutuhan 

pendidikan lainnya. Namun hasanah card tidak sepenuhnya terlaksana karena tidak dapat membedakan 

mana produk yang halal dan non halal. Dalam memelihara keturunan (hifz al-nasl), nasabah 

menggunakan hasanah card untuk membayar pengobatan keluarga, pendidikan dan memenuhi 

kebutuhan pokok keluarga. Dalam memelihara harta (hifz al-mal), BNI Syariah memberikan 3% dari 

batas limit yang telah ditetapkan pada saat over limit dan penyebab nasabah tidak membayar atau 

terlambat membayar tagihan karena prilaku konsumtif. Sehingga hasanah card tidak menjaga harta para 

pemegangnya. 

 

Kata Kunci: Hasanah card, Maqashid, Syariah 
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PENDAHULUAN 

Maqashid Syariah adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan 

kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyat, hajiyah dan 

tahsaniyah agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik 

(Fauzia dan Abdul, 2014: 43). 

Dalam konteks bisnis dan keuangan syariah, maqashid syariah mensinergikan antara nash dan 

kepentingan pasar, memastikan bahwa kepentingan pasar adalah kepentingan yang sebenarnya, 

dan kepentingan bisnis adalah kepentingan jangka panjang. Dan tujuan maqashid syariah 

merupakan salah satu konsep penting dalam kajian hukum Islam untuk mewujudkan kebaikan 

sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat (Khoirul 

Imam, 2001: 157). 

Menurut Moh. Mufid, (2018: 29) banyak persoalan yang muncul pada ekonomi dan keuangan 

syariah kontemporer, salah satunya adalah hasanah card yang memerlukan analisis berdimensi 

dan filosofis yang terkandung konsep maqashid syariah.  Tanpa maqashid syariah, maka semua 

pemahaman mengenai ekonomi syariah, keuangan dan perbankan syariah akan sempit dan kaku 

dan akan kehilangan substansi syariahnya. 

Salah satu lembaga keuangan telah menerbitkan syariah card di Indonesia ini adalah Bank BNI 

Syariah yang dikenal dengan Hasanah Card. Dalam fatwa DSN – MUI No. 54/DSN-

MUI/X/2006, hasanah card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit 

berdasarkan prinsip syariah, dengan sistem perhitungan biaya tanpa bunga. Hasanah card 

diterbitkan oleh dengan akad kafalah, akad qardh, akad ijarah yang memberikan kemudahan, 

keamanan, dan kenyamanan bagi nasabah dalam melakukan transaksi. Berikut jumlah nasabah 

hasanah card Bank BNI Syariah Cabang Medan pada tahun 2019 dan perkembangan hasanah 

card PT Bank BNI Syariah : 
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Tabel 1.1  

Anggota Hasanah Card 2019 

No. Jenis Jumlah 

1 Classic 74 

2 Gold 3 

3 Platinum 4 

Total 81 

                                      Sumber: BNI Syariah Kantor Cabang Medan 

 

Dari hasil pra penelitian yang dilakukan pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan 

bahwa salah satu penyebab terjadinya penunggakan pembayaran tagihan hasanah card adalah 

perilaku konsumtif nasabah. Dalam islam sangat dianjurkan untuk menjaga harta dengan hati-

hati termasuk menjaga nafsu agar tidak berlebihan dalam menggunakannya serta menjalankan 

prinsip maqashid syariah dalam menjaga harta (hifz al-mal). Konsumsi yang sesuai dengan 

kebutuhan dilakukan karena barang dan jasa yang dikonsumsi memiliki maslahat dan 

dibutuhkan secara riil serta memerhatikan norma (Rivai, 2018: 259).  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ismawati dan Nurwulandari M. (2018) yang berjudul 

tinjauan prinsip syariah dalam aplikasi ib hasanah card menyatakan bahwa pihak bank belum 

sepenuhnya mampu mengkordirnir pengeluaran anggota nasabah sehingga masih banyak yang 

mengalami over limit atau pembiayaan macet, meskipun telah ditetapkan pagu maksimal, 

karena menurut pihak bank BNI Syariah Makassar kebaradaan hasanah card untuk memenuhi 

kebutuhan konsumtif masyarakat. 

Sedangkan menurut Hanifah Nur Zakiyah (2017) yang berjudul analisis penggunaan hasanah 

card dalam perspektif maqashid syariah (studi kasus pada bank bni syariah cabang kudus). 

Hasanah Card memiliki berbagai macam manfaat yaitu untuk mempermudah pemilik kartu 

dalam bertransaksi. Selain lebih praktis dan aman pemilik kartu tidak perlu merasa khawatir 

lagi untuk kecurian atau kehilangan uang tunainya. Penggunan Hasanah Card yang dikeluarkan 

Bank BNI Syariah memberikan manfaat yang sesuai dengan maqashid syariah, yaitu maqashid 

al-dharuriyat dan maqashid al-hajiyat.  
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Dengan adanya perbedaan penelitian  terdahulu, maka perlu untuk melakukan penelitian 

dengan objek yang berbeda. Pada penelitian ini menggunakan studi kasus yang berbeda. 

Sehingga, penelitian ini dapat dijadikan pembanding atau referensi oleh peneliti selanjutnya. 

Dari uraian diatas, penelitian ini ditulis dengan judul “Kesesuaian Penggunaan Hasanah 

Card Ditinjau Dari Maqashid Syariah (Studi Kasus Pada PT Bank BNI Syariah Kantor 

Cabang Medan)”. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada uraian latar belakang bahwa adanya perilaku konsumtif nasabah, rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Apakah penggunaan hasanah card pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan sesuai 

dengan maqashid syariah dalam hifz al-din (memelihara agama)? 

2. Apakah penggunaan hasanah card pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan sesuai 

dengan maqashid syariah dalam hifz al-nafs (memelihara jiwa)? 

3. Apakah penggunaan hasanah card pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan sesuai 

dengan maqashid syariah dalam hifz al-aql (memelihara akal)? 

4. Apakah penggunaan hasanah card pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan sesuai 

dengan maqashid syariah dalam hifz al-nasl (memelihara keturunan)? 

5. Apakah penggunaan hasanah card pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan sesuai 

dengan maqashid syariah dalam hifz al-mal (memelihara harta)? 

 

 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam  melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui 

apakah penggunaan hasanah card BNI Syariah cabang Medan sesuai ditinjau dengan maqashid 

syariah.  

METODOLOGI PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam  penelitian ini adalah field research (kualitatif). 

Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, dokumentasi dan observasi yang 

menggambarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan dengan menitik beratkan pada hasil-hasil 
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pengumpulan data yang didapatkan secara langsung di lapangan dari para informan. Penelitian 

ini melibatkan seorang consumer sales officer, 2 orang sales assistant dan 2 orang nasabah 

hasanah card pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Hifz al-din (Memelihara Agama) 

Dengan adanya Fatwa MUI keabsahan bank dalam nilai-nilai dan aturan Islam semakin 

terjamin seperti terblokirnya tempat- tempat yang tidak sesuai syariah. Nasabah juga dapat 

menggunakan hasanah card untuk perjalanan umroh dengan travel yang telah bekerja sama 

dengan BNI Syariah dan membeli perlengkapan. Dengan demikian hasanah card mengajak para 

pemegangnya menjadi umat Islam yang menjaga agama. 

 

Namun memelihara agama tidak sepenuhnnya dijalankan sempurna, pihak bank tidak 

sepenuhnya percaya kepada nasabah hasanah card  classic. Setiap nasabah hasanah card classic 

akan diblokir dananya sejumlah 10% dari tabungan. Dana tersebut diblokir agar dapat 

digunakan untuk menjamin terbayarnya dengan baik dan tertib setiap dan semua jumlah uang 

yang terutang oleh pemegang hasanah card pada pihak bank dan dapat digunakan sewaktu-

waktu oleh bank apabila ada tunggakan sejumlah uang teruang yang tidak dibayarkan setelah 

90 hari kalender terhitung sejak jatuh tempo tagihan.  

 

2. Hifz al-nafs (Memelihara Jiwa) 

Dalam pengaplikasiannya, nasabah menggunakan hasanah card untuk memenuhi kebutuhan 

pokok dan sebagai alat pembayaran. Kebutuhan pokok harus dipenuhi karena sangat penting 

bagi kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan ini meliputi makanan, pakaian dan tempat 

tinggal. Apabila kebutuhan primer ini tidak terpenuhi, maka manusia sulit untuk 

melangsungkan kehidupan. 
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3. Hifz al-aql (Memelihara Akal) 

Terjaganya akal para nasabah terwujud dari adanya penjelasan pihak bank kepada nasabah 

tentang akad yang digunakan pada hasanah card secara detail dan mengenai sistem produk 

tersebut seperti annual membership dan monthly membership. Dalam penggunaannya nasabah 

membeli buku dan kebutuhan pendidikan lainnya. Pendidikan memberikan ilmu pengetahuan, 

pemahaman dan pengalaman untuk memberikan informasi, membantu untuk memahami ilmu 

pengetahuan yang selalu berkembang, dan memberikan pengalaman untuk bekal dalam 

menjalani kehidupan yang lebih baik. Dengan akal, manusia dapat membedakan mana yang 

baik dan yang buruk. Apalagi bagi seorang yang beriman akal yang dijaga dan dikembangkan 

dapat membawa keselamatan di dunia dan akhirat atas ridha Allah. 

 

Namun hasanah card tidak sepenuhnya menjalankan maqashid syariah dalam menjaga akal. 

Indikasinya hasanah card hanya dapat mendeteksi merchant dan tidak dapat membedakan 

mana produk yang halal dan non halal. Hal ini memberi kesempatan bagi nasabah untuk 

membeli produk non halal seperti alkohol. Selain mendapatkan dosa, mengkonsumsi alkhol 

juga dapat merusak akal yang mengakibatkan gangguan psikologis seperti, stress dan depresi. 

 

4. Hifz al-nasl (Memelihara Keturunan) 

Keluarga adalah karunia yang mulia dan indah yang Allah berikan. Salah satu tujuan syariat 

islam adalah menjaga keturunan. Nasabah menggunakan hasanah card untuk membayar 

pengobatan keluarga, pendidikan dan memenuhi kebutuhan pokok keluarga. 

Mengobati keluarga yang sedang sakit adalah kewajiban agar dapat beraktivitas dan berkumpul 

bersama keluarga. Pendidikan juga begitu penting, yakni bagiamana mengembangkan kualitas 

generasi muda agar umat Islam dapat berperan aktif dan tetap bertahan di berbagai 

perkembangan zaman.  

 

5. Hifz al-mal (Memelihara Harta) 

BNI Syariah telah menetapkan pagu maksimal kepada setiap pemegang kartu dan memberikan 

3% dari batas limi yang telah ditetapkan pada saat over limit. Artinya walaupun telah ditetapkan 
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pagu maksimal, nasabah dapat menggunakan hasanah card melewati batas yang ditentukan. 

Selain itu,  penyebab nasabah tidak membayar atau terlambat membayar tagihan karena prilaku 

konsumtif nasabah dari promo-promo yang ditawarkan oleh merchant sehingga 

mengeksploitasi rasa kebutuhan seseorang. Tidak semua hal yang dianggap butuh saat ini harus 

segera dibeli. Dengan uraian diatas dapat dilihat hasanah card tidak menjaga harta para 

pemegangnya. 

 

SIMPULAN  

Dari penelitian yang dilakukan di PT BNI Syariah Kantor Cabang Medan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hifz al-din (Memelihara Agama), Hasanah card menggunakan akad-akad yang sesuai 

syariah dengan berlandaskan pada Al-Qur’an, hadis dan hukum Islam. Namun memelihara 

agama tidak sepenuhnnya sempurna, pihak bank tidak sepenuhnya percaya kepada nasabah 

hasanah card  classic. 

2. Hifz al-nafs (Memelihara Jiwa), nasabah menggunakan hasanah card untuk memenuhi 

kebutuhan pokok seperti makanan, minuman dan pakaian dan sebagai alat pembayaran 

pengobatan. 

3. Hifz al-aql (Memelihara Akal), dalam penggunaannya, nasabah membeli buku dan 

kebutuhan pendidikan lainnya. Namun hasanah card tidak sepenuhnya menjaga akal. 

Hasanah card hanya dapat mendeteksi merchant dan tidak dapat membedakan mana produk 

yang halal dan non halal 

4. Hifz al-nasl (Memelihara Keturunan), Nasabah menggunakan hasanah card untuk membayar 

pengobatan keluarga, pendidikan dan memenuhi kebutuhan pokok keluarga. 

5. Hifz al-mal (Memelihara Harta), BNI Syariah memberikan 3% dari batas limit yang telah 

ditetapkan pada saat over limit dan penyebab nasabah tidak membayar atau terlambat 

membayar tagihan karena prilaku konsumtif. Sehingga dapat dilihat hasanah card tidak 

menjaga harta para pemegangnya. 
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Abstract 

 

Security issues need to be considered because it becomes one of the important aspects of an information 
system. The high level of Malware attacks shows the current trend of malware makers where malware 

makers are increasingly actively launching new malware each time their malware is detected by an 

antivirus program. Therefore, to help improve network security, a firewall is needed. The firewall device 

used by the author in this study is the Cisco Adaptive Security Appliance. The Cisco Adaptive Security 

Appliance is a device released by the CISCO company that has a stronger and more reliable level of 

security. Implementation of a security system using the Cisco Adaptive Security Appliance is used to 

help improve the security system in realtime and provide more protection from external attacks so that 

the integrated security system is better than the existing threat. The test was carried out using Data 

Stealing, Dos, Brute Force, Mitm, and Sql Injection. From the test results, the Cisco Adaptive Security 

Appliance is only able to drop synflood-type packages in the DoS, but the Cisco Adaptive Security 

Appliance cannot fortify attacks such as data stealing, sql injection, mitm, and brute force. 

Keywords: Network security,malware,Cisco Adaptive Security Appliance,firewal. 

 

Abstrak 

 

Masalah keamanan perlu diperhatikan karena menjadi salah satu aspek penting dari sebuah sistem 

informasi. Tingginya serangan Malware menunjukkan trend pembuat malware yang sedang terjadi 

dimana pembuat malware makin aktif meluncurkan malware baru setiap kali malware buatannya di 

deteksi oleh program antivirus. Oleh karena itu guna membantu meningkatkan keamanan jaringan 

dibutuhkan firewall. Perangkat firewall yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah Cisco 

Adaptive Security Appliance. Cisco Adaptive Security Appliance adalah sebuah perangkat yang 

dikeluarkan oleh perusahaan CISCO yang memiliki tingkat keamanan lebih kuat dan handal. 

Implementasi sistem keamanan menggunakan Cisco Adaptive Security Appliance digunakan untuk 

membantu meningkatkan sistem keamanan secara realtime dan memberikan proteksi lebih dari serangan 

eksternal sehingga sistem keamanan terintegrasi lebih baik dari ancaman lanjutan yang ada. Pengujian 

dilakukan menggunakan Data Stealing,Dos,Brute Force,Mitm,dan Sql Injection. Dari hasil Pengujian di 

dapatkan Cisco Adaptive Security Appliance hanya mampu mendrop paket sejenis synflood pada DoS 

akan tetapi Cisco Adaptive Security Appliance tidak dapat membentengi serangan seperti data 

stealing,sql injection,mitm, dan brute force. 

Kata Kunci : Keamanan jaringan, firewall,Cisco Adaptive Security Appliance,malware. 
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1. PENDAHULUAN 

1.8 Latar Belakang 

Statistik malware Indonesia pada kuartal 1 2019 di dominasi oleh 3 kategori malware, 

pertama kategori malware sendiri (44 %) disusul oleh Adware (38 %) dan terakhir adalah 

Trojan (18%). Tingginya serangan Malware Generic (44 %) menunjukkan trend pembuat 

malware yang sedang terjadi dimana pembuat malware makin aktif meluncurkan malware baru 

setiap kali malware buatannya di deteksi oleh program antivirus. (Statistik Malware 2019, 

2019) 

Untuk meningkatkan sistem keamanan sehingga tidak terjangkit virus yang membahayakan 

komputer tanpa membuat sumber daya komputer berkurang ada baiknya para pengguna 

komputer mempertimbangkan menggunakan firewall,dimana firewall berfungsi sebagai sebuah 

komponen yang membatasi akses antara sebuah jaringan yang diproteksi dari internet. 

Guna membantu meningkatkan sistem keamanan agar tidak membahayakan komputer oleh 

karena itu Cisco Adaptive Security Appliance memberikan solusi agar dapat membantu 

mengamankan sebuah jaringan komputer sehingga membuat pengamanan jaringan menjadi 

lebih kuat dan handal. Cisco Adaptive Security Appliance dengan FirePower Service yang 

merupakan hasil kombinasi antara firewall yang  menggabungkan beberapa fitur seperti, AMP 

(advanced malware protection) sebagai antivirus,email security,cloud security,dan NGIPS 

(next generation intrusion prevention system) berguna agar sistem keamanan terintegrasi 

dengan baik.   

Fitur-fitur di perangkat Cisco Adaptive Security Appliance akan diuji sebagai tahap mengukur 

seberapa besar tingkat keberhasilan masing-masing fitur di Cisco Adaptive Security Appliance 

dalam mencoba mengamankan jaringan. Untuk ini penelitian,penelitian proyek akhir ini 

berjudul “Implementasi Sistem Keamanan Jaringan Menggunakan Cisco Adaptive Security 

Appliance”. 

1.9 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka Perumusan masalah dari Tugas 

Akhir ini adalah bagaimana mengimplementasikan Sistem Keamanan Jaringan menggunakan 

Cisco Adaptive Security Appliance pada jaringan komputer 
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1.10 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengimplementasikan Sistem keamanan jaringan menggunakan Cisco Adaptive 

Security Appliance. 

2. Mengukur tingkat keberhasilan pada Cisco Adaptive Security Appliance  pada 

jaringan 

1.11 Manfaat 

Adapun manfaat dari proyek akhir ini adalah: 

1) Dapat membantu meningkatkan sistem keamanan pada jaringan. 

2) Dapat mengetahui fitur-fitur pada Cisco Adaptive Security Appliance. 

3) Dapat melakukan proses pengecekan dan pemberian izin terhadap suatu akses. 

4) Dapat mengantisipasi resiko yang dapat menganggu aktivitas jaringan. 

 

2. LANDASAN TEORI  

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Pada penelitian Robby Saputra (2017) yang berjudul “Implementasi Firewall pada Cloud 

Computing menggunakan VZFirewall” kemanan jaringan merupakan hal yang sangat perlu 

diperhatikan pada cloud computing. Karena dengan mudahnya packet data masuk darimana 

saja tanpa adanya penyaringan terlebih dahulu. Hal tersebut sangatlah berbahaya, oleh karena 

itu dibutuhkan keamanan jaringan untuk mengatasi masalah keamanan data di sistem cloud 

computing. Salah satu cara yang bisa digunakan untuk pengamanan data adalah dengan 

menggunakan firewall. Firewall yaitu sebuah sistem atau perangkat keamanan khususnya pada 

jaringan komputer yang bertugas untuk menjaga lalulintas data dalam jaringan komputer yang 

berjalan dengan aman, dan dalam waktu bersamaan juga mencegah lalu lintas data yang tidak 

aman untuk masuk didalam jaringan komputer. Salah satu aplikasi yang bisa digunakan sebagai 

firewall untuk cloud computing ada Vzfirewall dan CSF, yang memungkinkan untuk membuka 

atau menutup port pada akses koneksi yang datang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Oris Krianto Sulaiman (2016) yang berjudul”Analisis 

Sistem Kemanan Jaringan dengan Menggunakan Switch Port Security”. Pada penelitian yang 

telah dilakukannya bahwa teknik yang dapat dilakukan dalam meningkatkan keamanan 

jaringan, baik dengan membangun sistem firewall,  dengan menggunakan layer 7 protocol 

maupun dengan port security, port security memanfaatkan port-port yang ada untuk 
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mengizinkan akses ke jaringan, switch port security merupakan suatu kemampuan perangkat 

switch untuk mengamankan jaringan LAN (Local Area Network). Terdapat beberapa jenis 

switch port security yang digunakan yaitu default/static port security, port security dynamic 

learning dan sticky port security. 

Annisa Wahyuni melakukan penelitian yaitu Implementasi firewall pada cloud 

computing dengan Shorewall. Pada sistem cloud, keamanan masih sangat harus diperhatikan. 

Karena data dan serangan dapat masuk begitu saja, tanpa adanya keamanan. Maka dari itu, 

dibutuhkan keamanan untuk melindungi sistem cloud tersebut. Salah satu cara yang dapat 

mengamankan sistem cloud computing yaitu mengimplementasikan Firewall pada cloud 

computing dengan shorewall. Perancangan ini, menggunakan shorewall yang merupakan tools 

dari firewall, yang dapat mengamankan host dan web dari  node  pada cloud computing. Hasil 

penelitian ini dapat membantu administrator untuk memfilter serangan atau data yang akan 

lewat atau masuk pada jaringan cloud computing. Shorewall dapat mengamankan cloud 

computing dari serangan flooding attacks dengan slowloris dan man in the middle dengan ARP 

tetapi tidak dapat menahan serangan dari data stealing, dan port scaning. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Wulandari yang berjudul Implementasi firewall pada 

cloud computing dengan CSF. Masalah keamanan data masih menjadi hal yang harus 

diperhatikan pada penggunaan sistem cloud. Semua paket data yang datang pada sistem cloud 

bisa lewat begitu saja tanpa ada penyaringan terlebih dahulu. Untuk itu dibutuhkan keamanan 

untuk menanggulangi masalah keamanan data dalam sistem cloud computing. Salah satu cara 

yang bisa digunakan untuk pengaman data adalah dengan menggunakan Firewall. 

Implementasi firewall pada cloud computing dengan CSF digunakan untuk membantu 

administrator mengamankan sistem cloud dari serangan eksternal disetiap node. Hal ini dapat 

dirancang dengan menggunakan sistem operasi Debian 7.8.0 dan Config Server Security 

&Firewall (CSF) sebagai aplikasi dari Firewall  yang di pasang disetiap node dalam cloud 

computing. Dengan rancangan ini administrator dapat memblock paket data yang lewat sesuai 

dengan aturan yang ditentukan dan juga menangani permintaan untuk services internet dari user 

dan melewatkannya ke service yang sebenarnya. Serangan yang dapat ditahan menggunakan 

CSF adalah flooding attack dan port scanning. 

Penelitian yang dilakukan oleh Irwan Sembiring,Indrastanti R. Widiasari,dan Sujiwo 

Danu Prasetyo yang berjudul Analisa dan Implementasi Sistem Keamanan Jaringan Komputer 

dengan Iptables sebagai Firewall menggunakan Metode Port Knocking. Administrator suau 

firewall untuk menyeimbangkan flexbilitas dan keamanan saat merancang seperangkat aturan 
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komprehensif. Firewall harus memberikan perlindungan terhadap malfeasants, sementara 

memungkinkan pengguna yang dipercaya untuk dapat terhubung. Sayangnya,tidak selalu 

mungkin untuk menyerang orang-orang jahat,karena penyaringan berdasarkan alamat IP 

terpercaya. Port terbuka tetap menjadi kerentanan: mereka mengizinkan koneksi untuk aplikasi 

tetapi juga dapat berubah menjadi pintu terbuka untuk serangan. Penelitian ini menyajikan suatu 

sistem keamanan baru,disebut port knocking,dimana pengguna terpercaya memanipulasi aturan 

firewall dengan mengirimkan informasi di seluruh port yang tertutup. 

 

Tabel 2.1 

Penelitian Terdahulu 

Uraian Metode  Device 

 

Bentuk 

Keamanan  

Penelitian Penulis 

Penelitian Robby 

Saputra 

Cloud 

Computing 

VZfirewall dan CSF 

(Software) 

Firewall Implementasi firewall pada 

cloud computing menggunakan 

Vzfirewall 

Penelitian Rika 

Wulandari 

Cloud 

Computing 
CSF 

(Software) 

Firewall Implementasi firewall pada 

cloud computing dengan CSF 

Penelitian Annisa 

Wahyuni 

Cloud 

Computing Shorewall (Software) 

Firewall Implementasi firewall pada 

cloud computing dengan 

Shorewall 

Penelitian Oris 

Krianto Sulaiman 

Hardware Switch Port Security Firewall Analisis Sistem Kemanan 

Jaringan dengan Menggunakan 

Switch Port Security 

Penelitian Irwan 

Sembiring,Indrastant

i R. Widiasari,dan 

Sujiwo Danu 

Prasetyo 

Software Iptables Firewall Analisa dan Implementasi 

Sistem Keamanan Jaringan 

Komputer dengan Iptables 

sebagai Firewall menggunakan 

Metode Port Knocking. 

Penelitian Penulis Hardware Cisco Adaptive 

Security Appliance 

Firewall Implementasi  sistem keamanan 

jaringan menggunakan Cisco 

Adaptive Security Appliance 

 

2.2 Landasan Teori 

2.2.1 Jaringan Komputer 

Jaringan komputer adalah sebuah model komputer tunggal yang melayani seluruh tugas-

tugas komputasi suatu organisasi yang diganti oleh sekumpulan komputer yang terpisah-pisah 

tetapi saling berhubungan dalam melaksanakan tugasnya (Tanenbaum, 2003). 
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A. Manfaat Jaringan Komputer 

Manfaat jaringan komputer untuk perusahaaan adalah: 

1. Resource sharing. Bertujuan agar seluruh program, peralatan, khususnya data bisa 

digunakan oleh setiap orang yang ada tanpa terpengaruh lokasi resource dan pemakai 

dengan kata lain resource sharing merupakan suatu usaha untuk menghilangkan 

kendala jarak. 

2. Reliabilitas tinggi. Bertujuan agar setiap program dan data memiliki sumber-sumber 

alternatif sehingga apabila salah satu mesin mengalami kerusakan maka data dan 

program dapat diambil dari mesin lain sehingga kegiatan dapat terus berjalan. 

3. Menghemat uang. Menggunakan komputer berukuran kecil mempunyai rasio harga atau 

kinerja yang lebih dibanding komputer yang besar karena komputer mainframe 

memiliki kecepatan sepuluh kali lipat dari kecepatan komputer pribadi dan harganya 

seribu kali lebih mahal dari komputer pribadi sehingga para perancang sistem lebih 

memilih membangun sistem yang terdiri dari komputer-komputer pribadi dengan 

menggunakan model client-server. 

4. Skalabilitas. Untuk meningkatkan kinerja sistem secara berkala sesuai dengan beban 

pekerjaan dengan menambahkan sejumlah prosesor. 

5. Medium komunikasi. Dengan menggunakan jaringan dua orang atau lebih yang 

berjauhan dapat berkomunikasi dengan mudah. 

Manfaat jaringan komputer untuk umum adalah: 

1. Akses ke informasi yang berada ditempat yang jauh. Salah satu bidang akses informasi 

jarak jauh yang sudah ada adalah akses ke institusi keuangan. Contohnya membayar 

tagihan, mengelola rekening bank secara elektronis. 

2. Komunikasi orang ke orang. Bidang komunikasi orang ke orang yang dapat dilakukan 

saat ini yaitu surat kabar online, real time email, dan video conference yang 

memungkinkan hubungan orang ke orang dapat dilakukan melalui jarak jauh. 

3. Hiburan Interaktif. Merupakan  industri besar yang terus berkembang salah satu bentuk 

hiburan interaktif yaitu game online dan video on demand (Tanenbaum, 2003). 

B. Keamanan Jaringan 

Keamanan jaringan berkaitan dengan segala aktifitas yang dilakukan untuk mengamankan 

jaringan, khususnya untuk melindungi usability, reliability, integrity, dan safety dari jaringan 

dan data. Target keamanan jaringan adalah bagaimana mencegah dan menghentikan berbagai 
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threats (potensi serangan) agar tidak memasuki dan menyebar pada jaringan kita (Sofana, 

2014). 

C. Keamanan Komputer 

Keamanan komputer adalah tindakan pencegahan dari serangan pengguna komputer atau 

pengakses jaringan yang tidak bertanggung jawab (Howard, 1997). Secara umum, keamanan 

komputer berkaitan dengan beberapa tujuan mendasar: 

1. Privasi 

Salah satu tujuan dari keamanan komputer adalah untuk menjaga dokumen pribadi. 

Meskipun tujuan ini terkadang diatasi dengan enkripsi, tujuan ini juga ditangani dengan 

kata sandi dan sistem kontrol akses lainnya. 

2. Integritas 

Tujuan lain dari keamanan komputer adalah memastikan bahwa data dan aplikasi tidak 

diubah tanpa persetujuan. 

3. Otentikasi 

Otentikasi pengguna membantu memastikan privasi dan integritas dengan mencegah 

orang yang tidak sah menggunakan sistem komputer. Teknik yang mengotentikasi program 

dan sistem secara umum dirancang untuk mengatasi masalah seperti virus komputer dan 

program jahat. 

4. Ketersediaan 

Tujuan yang dijelaskan sebelumnya dirancang untuk memastikan tujuan lain; bahwa 

komputer dan data yang ada di dalamnya tersedia ketika dibutuhkan (Garfinkel, 1995). 

 

2.2.2 Firewall 

Menurut Maiwald (2004), firewall adalah sebuah perangkat/software di dalam jaringan 

yang dapat melakukan pemantauan lalu lintas jaringan, membuat pemisah antara jaringan yang 

terpercaya dan tidak terpercaya. Firewall menolak semua lalu lintas yang tidak terpercaya agar 

jaringan menjadi aman dari serangan dan mengizinkan lalu lintas yang terpercaya untuk masuk 

ke dalam jaringan. Firewall merupakan garis pertahanan pertama dalam melindungi jaringan 

dan data-data yang ada di dalamnya. 
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Firewall atau IP filtering biasanya digunakan untuk mengontrol trafik yang masuk atau 

keluar (dari/atau ke sistem jaringan komputer internal). Biasanya digunakan sebagai pertahanan 

untuk menangkal masuknya serangan dari internet. Firewall merupakan perangkat jaringan 

yang dibangun dari software, hardware, atau kombinasi dari keduanya yang berada diantara 

dua segmen jaringan berbeda, dan bertugas memeriksa trafik data yang mengalir melewatinya 

dengan menggunakan sejumlah kriteria kebijakan keamanan untuk menentukan apakah akses 

trafik dapat diizinkan untuk melewati firewall dan memasuki sistem jaringan atau tidak (Purbo, 

2006). 

A. Fungsi dan Fitur Firewall 

Firewall memiliki fungsi dan fitur yang dapat dimanfaatkan untuk hal-hal sebagai berikut: 

 

Gambar 2. 1Ilustrasi firewall 1 

1. Berfungsi sebagai dinding penghambat yang tidak mengizinkan user yang tidak 

memiliki hak terhadap jaringan, untuk melakukan akses guna melindungi jaringan dari 

hal-hal yang tidak diinginkan.  

2. Berfungsi sebagai platform dari fungsi internet yang tidak aman, yang meliputi 

penerjemahan alamat jaringan, dari alamat lokasi ke alamat internet (public).  

3. Melayani platform untuk Ipsec menggunakan tunnel made dan firewall juga biasa 

digunakan oleh Virtual Private Network.  

4. Berfungsi sebagai monitor atas kejadian-kejadian yang berhubungan dengan keamanan 

sistem yang akan memberikan keterangan kepada sistem seperti mencatat (aktivitas 

firewall) ke file log, alarm yang bisa diimplemetasikan sistem firewall (untuk 

kepentingan audit) (Ariyus, Computer Security, 2006). 

B. Karakteristik Firewall 

Karakteristik dari firewall yang mempunyai tujuan sebagai berikut: 

                                                           
1 http://aptika.kominfo.go.id 
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1. Segala lalu lintas jaringan baik dari dalam maupun dari luar harus melalui firewall. Hal 

ini menghalangi semua akses dalam bentuk apapun kecuali melalui firewall. 

2. Kebijakan keamanan, hanya memberikan izin untuk masuk ke server atau jaringan yang 

memenuhi syarat tertentu, tentu dalam hal ini bisa jadi berbagai jenis firewall yang bisa 

digunakan untuk suatu kebijakan. 

3. Firewall sendiri bebas terhadap penetrasi, ini menandakan bahwa suatu sistem yang 

dapat dipercayai dan menjamin keamanan dari sistem operasi (Ariyus, Internet Firewall, 

2006). 

C. Jenis-Jenis Firewall 

Ada beberapa jenis firewall, antara lain sebagai berikut: 

1. Software Firewal 

Software Firewall adalah program yang berjalan pada background komputer. Software 

ini mengevaluasi setiap request dari jaringan dan menentukan apakah request itu valid atau 

tidak. 

 

Kelebihan yang dimiliki software firewall:  

1. Harganya murah.  

2. Mudah dikonfigurasi. 

 

 Kekurangan software firewall:  

1. Memakan sumber daya dari komputer (CPU, memory, ruang disk) sehingga dapat 

menyebabkan inkompatibilitas pada sistem operasi.  

2. Terdapat versi yang berbeda untuk sistem operasi yang berbeda, jadi harus 

dipastikan bahwa software firewall yang di-install adalah versi yang sesuai dengan 

sistem operasi. Dibutuhkan beberapa copy yang berbeda untuk tiap sistem dalam 

jaringan. 

2. Hardware Firewall 

Hardware firewall adalah firewall yang dipasang pada komputer, yang menghubungkan 

komputer dengan modem.  

Kelebihan hardware firewall:  
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1. Menyediakan perlindungan yang lebih banyak dibandingkan dengan software 

firewall. Sebuah hardware firewall dapat melindungi keseluruhan jaringan. 

2. Hardware firewall beroperasi secara independen terhadap sistem operasi dan 

aplikasi perangkat lunak sehingga kinerja sistem tidak akan terganggu. 

  Kekurangan hardware firewall:  

1. Cenderung lebih mahal dari software firewall. Namun, jika Anda memiliki beberapa 

mesin yang harus dilindungi akan lebih murah untuk membeli satu hardware 

firewall dibandingkan membeli beberapa copy dari sebuah software firewall. 

2.  Karena tidak berjalan independen, konfigurasi hardware firewall cukup sulit (Budi, 

2013). 

 

2.2.3 Cisco Adaptive Security Appliance 

Cisco Adaptive Security Appliance adalah perangkat keamanan yang menggabungkan 

firewall,antivirus,pencegahan intrusi,dan kemampuan virtual private network (VPN). Cisco 

Adaptive Security Appliance menyediakan pertahanan ancaman proaktif yang menghentikan 

serangan sebelum menyebar melalui jaringan. Cisco Adaptive Security Appliance bersifat 

fleksibel karena dapat digunakan sebagai solusi keamanan untuk jaringan skala kecil dan besar. 

Cisco Adaptive Security Appliance 5500 series adalah  lanjutan Cisco dari firewall seri 

Cisco PIX 500. Namun Cisco Adaptive Security Appliance bukan hanya firewall dikarenakan 

Cisco Adaptive Security Appliance dapat berfungsi menjadi sebuah router. Cisco Adaptive 

Security Appliance adalah perangkat keamanan yang menggabungkan firewall, 

antivirus,pencegahan intrusi,dan kemampuan virtual private network (VPN). Cisco Adaptive 

Security Appliance menyediakan pertahanan ancaman proaktif yang menghentikan serangan 

sebelum menyebar melalui jaringan. Dikarenakan,firewall Cisco Adaptive Security Appliance  

hampir terdiri dari seluruh paket, sehingga mudah untuk digunakan. 

Cisco Adaptive Security Appliance (ASA) Software adalah sistem operasi inti untuk 

Semua Jenis Cisco Adaptive Security Appliance. Cisco Adaptive Security Appliance 

memberikan kemampuan firewall untuk perangkat Cisco Adaptive Security Appliance dalam 

berbagai faktor dalam bentuk virtual,sehingga setiap jaringan terdistribusi. Cisco Adaptive 

Security Appliance Software juga terintegrasi dengan teknologi keamanan penting lainnya 

untuk memberikan solusi komprehensif yang memenuhi kebutuhan dalam keamanan yang terus 

berkembang. 
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Gambar2. 2Cisco adaptive security appliance 5508X2 

 

2.2.4 BIND 

BIND adalah singkatan dari "Berkeley Internet Name Domain", karena perangkat lunak 

berasal pada awal 1980-an di University of California di Berkeley. BIND adalah perangkat 

lunak open source yang memungkinkan untuk mempublikasikan informasi Domain Name 

System (DNS) di internet, dan untuk menyelesaikan permintaan DNS pengguna. 

2.2.5 Apache HTTP Server 

Apache HTTP Server adalah HTTP/1.1 web serveryang kuat dan fleksibel. Awalnya 

dirancang sebagai pengganti HTTP NCSA Server, telah berkembang menjadi web server paling 

populer di internet. Sebagai proyek dari Apache Software Foundation, yang bertujuan untuk 

secara kolaboratif mengembangkan dan mempertahankan web server yang kuat, komersial, 

berbasis standar dengan kode sumber  yang tersedia secara bebas. 

2.2.6 Kali Linux 

Kali merupakan suatu distro Linux yang secara khusus diarahkan untuk professional 

penetration testing dan audit keamanan. Kali Linux merupakan pembangunan kembali 

BackTrack Linux secara sempurna, mengikuti sepenuhnya kepada standar pengembangan 

Debian. 

2.2.7 Wireshark 

Wireshark adalah aplikasi penganalisa jaringan. Aplikasi ini membaca paket-paket dari 

jaringan, menerjemahkannya, dan menyajikannya dalam format yang mudah dipahami. 

Beberapa aspek terpenting dari wireshark adalah bahwa ia adalah sumber terbuka, aktif, dan 

bebas. Berikut ini adalah beberapa aspek penting dari Wireshark: 

                                                           
2 http://www.cisco.com 
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1. Didistribusikan di bawah lisensi open sourceGNU’s NOT UNIX (GNU) General Public 

License (GPL). 

2. Dapat menangkap data dari jaringan atau membaca dari file ambil. 

3. Memiliki GUI yang mudah dibaca dan dikonfigurasi. 

Mendukung tcpdump format capture filter. Ini memiliki fitur yang merekonstruksi sesi 

Transmission Control Protocol (TCP) dan menampilkannya dalam American Standard Code 

untuk Informasi Interchange (ASCII), Extende Binary Coded Decimal Interchange Code 

(EBCDIC), heksadesimal (hex) dump, atau C array. 

2.2.8 Client Server 

Client biasanya PC dengan aplikasi perangkat lunak jaringan diinstall yang meminta 

dan menerima informasi melalui jaringan. Sedangkan server biasanya menyimpan file dan 

database termasuk aplikasi yang lebih kompleks seperti situs web. Perangkat server sering 

menampilkan prosesor pusat yang lebih bertenaga, lebih banyak memori, dan disk drive yang 

lebih besar daripada client.(Mitchell,2018 

2.2.9 Apache HTTP Server 

Apache HTTP Server adalah HTTP/1.1 web server yang kuat dan fleksibel. Awalnya 

dirancang sebagai pengganti HTTP NCSA Server, telah berkembang menjadi web serverpaling 

populer di internet. Sebagai proyek dari Apache Software Foundation, yangbertujuan untuk 

secara kolaboratif mengembangkan dan mempertahankan web server yang kuat, komersial, 

berbasis standar dengan kode sumber  yang tersedia secara bebas. 

2.2.10 Linux 

Linux adalah sebuah sistem operasi yang dikembangkan oleh Linus Benedict Torvalds 

dari Universitas Helsinki Finlandia sebagai proyek hobi mulai tahun 1991. Ia menulis Linux, 

sebuah kernel untuk prosesor 80386, prosesor 32-bit pertama dalam kumpulan CPU Intel yang 

cocok untuk PC. Baru pada tanggal 14 Maret 1994 versi 1.0 mulai diluncurkan, dan hal ini 

menjadi tonggak sejarah Linux. 

Linux merupakan clone dari UNIX yang telah di- port ke beragam platform, antara lain: 

Intel 80×86, AlphaAXP, MIPS, Sparch, Power PC,dsb. Sekitar 95% kode sumber kernel sama 

untuk semua platform perangkat keras. 

Linux termasuk sistem operasi yang didistribusikan secara open source, artinya kode 

sumber Linux diikutsertakan sehingga dapat dipelajari dan dikembangkan dengan mudah. 
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Selain itu Linux dikembangkan oleh GNU (General Public License). Linux dapat digunakan 

untuk berbagai keperluan, seperti: jaringan, pengembangan software, dan sebagai end-user 

platform. Selama ini Linux menjadi sistem operasi yang menjadi banyak perhatian karena 

kecanggihan dan harganya yang relatif murah dibanding dengan sistem operasi yang lain. 

Macam-macam distribusi Linux antara lain: Stackware, Debian, RedHat, S.u.s.e., Caldera, dan 

Turbo Linux. Macam-macam distribusi Linux ini akan dibahas lebih mendalam pada “Distro”. 

Istilah Linux atau GNU/Linux (GNU) juga digunakan sebagai rujukan kepada 

keseluruhan distro Linux (Linux distribution), yang didalamnya selalu disertakan program-

program lain yang mendukung sistem operasi ini. Contoh program-program tersebut adalah 

Web Server, Bahasa Pemrograman, Basis Data, Tampilan Desktop (Desktop Environment) 

(seperti GNOME dan KDE), dan aplikasi/ software perkantoran (office suite) 

seperti OpenOffice.org, KOffice, Abiword, Gnumeric, dan lainnya. Distro Linux telah 

mengalami pertumbuhan yang pesat dari segi popularitas, sehingga lebih populer dari versi 

UNIX yang menganut sistem lisensi dan berbayar (proprietary) maupun versi UNIX bebas lain 

yang pada awalnya menandingi dominasi Microsoft Windows dalam beberapa sisi. 

Linux mendukung banyak Perangkat keras Komputer, dan telah digunakan di dalam 

berbagai peralatan dari Komputer pribadi, Superkomputer dan Sistem Benam (Embedded 

System) (seperti Telepon Seluler Ponsel dan Perekam Video pribadi Tivo). 

Pada mulanya, Linux dibuat, dikembangkan dan digunakan oleh peminatnya saja. Kini 

Linux telah mendapat dukungan dari perusahaan besar seperti IBM, dan Hewlett-Packard dan 

perusahaan besar lain. Para pengamat teknologi informatika beranggapan kesuksesan ini 

dikarenakan Linux tidak bergantung kepada vendor (vendor-independence),biaya operasional 

yang rendah,dan kompatibilitas yang tinggi dibandingkan versi UNIX proprietari,serta faktor 

keamanan dan kestabilannya dibandingkan dengan Microsoft Windows. Ciri-ciri ini juga 

menjadi bukti atas keunggulan model pengembangan perangkat lunak sumber terbuka 

opensource software. (Hendro, LINUX,SUSE, 2013) 

 

2.2.11 Ettercap 

Ettercap adalah rangkaian yang komprehensif untuk serangan Man In The Middle 

(MITM). Ettercap ini memiliki fitur sniffing terhadap koneksi yang sedang aktif, penyaringan 
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konten dengan cepat dan banyak trik menarik lainnya. Ia mendukung diseksi aktif dan pasif 

dari banyak protokol dan mencakup banyak fitur untuk jaringan dan analisis host. 

 

2.2.12 Kali Linux 

Kali merupakan suatu distro Linux yang secara khusus diarahkan untuk professional 

penetration testing dan audit keamanan. Kali Linux merupakan pembangunan kembali 

BackTrack Linux secara sempurna,mengikuti sepenuhnya kepada standar pengembangan 

Debian 

2.2.13 Wireshark 

Wireshark adalah program Network Protocol Analyzer atau penganalisa protokol 

jaringan yang lengkap. Program ini dapat merekam semua paket yang lewat serta meyeleksi 

dan menampilkan data tersebut sedetail-detailnya, misalnya postingan komentar kita di sebuah 

blog atau bahkan Username dan Password. (Combs, 2018). 

Ada beberapa contoh penggunaan Wireshark : 

a. Admin sebuah jaringan menggunakan untuk troubleshooting masalah di jaringan. 

b. Admin menggunakan Wireshark untuk mengamankan jaringannya. 

Beberapa fitur kelebihan Wireshark, diantaranya : 

a. Berjalan pada sistem operasi Linux dan Windows. 

b. Menangkap paket ( Capturing Packet ) langsung dari network interface. 

c. Mampu menampilkan hasil tangkapan dengan detail. 

d. Dapat melakukan pemfilteran paket. 

e. Hasil tangkapan dapat di save, di import dan di export. 
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Gambar 2. 1 Aplikasi Wireshark3 

 

2.2.14 Sql Injection 

Pada dasarnya SQL Injection merupakan cara mengeksploitasi celah keamanan yang 

muncul pada level atau “layer” database dan aplikasinya. Celah keamanan tersebut ditunjukkan 

pada saat penyerang memasukkan nilai “string” dan karakter-karakter contoh lainnya yang ada 

dalam instruksi SQL,dimana perintah tersebut hanya diketahui oleh sejumlah kecil individu 

yang berusaha untuk mengeksploitasinya. Karena tipe data yang dimasukkan tidak sama 

dengan yang seharusnya (sesuai dengan kehendak program),maka terjadi sebuah aktivitas “liar” 

yang tidak terduga sebelumnya,dimana biasanya dapat mengakibatkan mereka yang tidak 

berhak masuk ke dalam sistem yang telah terproteksi menjadi memiliki hak akses dengan 

mudahnya. Dikatakan sebagai sebuah “injeksi” karena aktivitas penyerangan dilakukan dengan 

cara “memasukkan” string (kumpulan karakter) khusus untuk melewati filter logika hak akses 

pada website atau sistem komputer yang dimaksud. 

Contoh-contoh celah kerawanan yang kerap menjadi korban SQL Injection adalah: 

1. Karakter-karakter kendali, kontrol, atau filter tidak didefinisikan dengan baik dan benar. 

2. Tipe pemilihan dan penanganan variabel maupun parameter program yang keliru. 

3. Celah keamanan berada dalam server basis datanya. 

4. Dilakukan mekanisme penyamaran SQL Injection. 

2.2.15   Flooding Attacks / DOS (Denial Of Service) 

Serangan yang dikenal dengan istilah DoS dan DDoS (Distributed Denial of Services) ini 

pada dasarnya merupakan suatu aktivitas dengan tujuan utama menghentikan atau meniadakan 

layanan sistem atau jaringan komputer sehingga sang pengguna tidak dapat menikmati 

fungsionalitas dari layanan tersebut dengan cara mengganggu ketersediaan komponen sumber 

daya yang terkait dengannya. Contohnya adalah dengan cara memutus koneksi antar dua sistem, 

membanjiri kanal akses dengan jutaan paket, menghabiskan memori dengan cara melakukan 

aktivitas yang tidak perlu, dan lain sebagainya. 

Dengan kata lain,DOS dan/atau DDoS merupakan serangan untuk melumpuhkan sebuah 

layanan dengan cara menghabiskan sumber daya yang diperlukan sistem komputer untuk 

                                                           
3 www.wikipedia.com 
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melakukan kegiatan normalnya. Adapun sumber daya yang biasa diserang misalnya: kanal 

komunikasi kernel tables, swap space, RA M,cache memories,dan lain sebagainya. 

Berikut adalah sejumlah contoh tipe serangan DoS/DDoS: 

1. SYN-Flooding: merupakan serangan yang memanfaatkan lubang kerawanan pada saat 

koneksi TCP/IP terbentuk. 

2. Pentium 'FOOF' Bug: merupakan serangan terhadap prosessor yang menyebabkan sistem 

senantiasa melakukan “re-booting”. Hal ini tidak bergantung terhadap jenis sistem operasi 

yang digunakan tetapi lebih spesifik lagi terhadap prosessor yang digunakan. 

3. Ping Flooding: merupakan aktivitas “brute force” sederhana, dilakukan oleh penyerang 

dengan bandwidth yang lebih baik dari korban, sehingga mesin korban tidak dapat 

mengirimkan paket data ke dalam jaringan (network). Hal ini terjadi karena mesin korban 

dibanjiri oleh peket-paket ICMP. 

Yang membedakan antara DDoS dengan DoS adalah pada DDoS serangan dilakukan serempak 

oleh beberapa komputer sekaligus, sehingga hal ini sangat ampuh dalam membuat sistem atau 

jaringan komputer tertentu lumpuh dalam waktu cepat. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perancangan 

Perancangan berisikan penjelasan mengenai topologi jaringan, bahan dan proses 

pembuatan suatu objek proyek akhir. Pada bagian ini, pelaksanaan proyek akhir ini harus dapat 

menunjukkan hubungan yang jelas antara masalah yang dibahas dengan teknologi yang 

diterapkan. 

 

Gambar 3. 1 Topologi jaringan 
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Pada penelitian ini, akan dibuat skenario penyerangan menggunakan jaringan publik yang 

dilakukan oleh attacker. Cisco Adaptive Security Appliance digunakan sebagai dinding 

pembatas antara jaringan eksternal dan jaringan internal. Cisco Adaptive Security Appliance 

bertindak melindungi server dan memfilter serangan dari arah manapun. Pengujian yang 

dilakukan menggunakan 1 buah Cisco Adaptive Security Appliance,1 server,dan 1attacker. 

Implementasi ini membutuhkan pengalamatan jaringan untuk setiap interface pada perangkat. 

Pengalamatan jaringan dapat dilihat pada Tabel 3.1 

Berdasarkan Topologi diatas maka kita akan memberikan IP Address seperti tabel 

berikut: 

Tabel 3. 1 

Tabel IP Address 

Device Interface IP Address Subnet Mask 

Cisco Adaptive Security 

Appliance 
G1/1 103.19.208.189 255.255.255.0 

 G1/2 192.168.1.10 255.255.255.0 

Server NIC 192.168.1.11 255.255.255.0 

Attacker NIC IP Luar IP Luar 

 

Pada keterangan Tabel pengalamatan IP Address, Cisco adaptive Security Appliance 

menggunakan 2 Port yaitu Port G1/1 yaitu 103.19.208.189 digunakan ke jaringan ISP, dan Port 

G1/2 yaitu 192.168.1.10 digunakan pada jaringan ke server. IP pengalamatan pada server yaitu 

192.168.1.11 digunakan untuk menghubungkan ke port G1/2 pada Cisco Adaptive Security 

Appliance. IP pengalamatan pada attacker yaitu dengan menggunakan IP luar. Pada jaringan 

ini menggunakan NAT pada ip lokal server,yang bertujuan untuk server dapat diakses dari luar. 

IP publik yang digunakan server adalah 103.19.208.188. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. 2 Perancangan  Cisco Adaptive Security Appliance 

3.2 Metode Pengujian 

Metode pengujian yang dilakukan dalam proyek akhir ini adalah mensimulasikan dengan 

beberapa jenis serangan kepada Cisc Adaptive Security Appliance yang telah dibuat. Dari 
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simulasi yang dilakukan bisa dilihat apakah Cisc Adaptive Security Appliance yang dipasang 

bisa mendeteksi serangan yang masuk ke dalam jaringan. Serangan yang dilakukan yaitu:  

1. Data Stealing (wireshark) 

Data stealing merupakan suatu penyerangan dalam jaringan komputer untuk menembus 

sebuah user account dan password-nya yang dicuri dengan segala cara. Proses penggunaan 

wireshark menggunakan metode data stealing yaitu untuk mendapat username dan password 

saat login pada suatu website. 

2. Flooding Attack (metasploit) 

Flooding attack merupakan suatu bentuk penyerangan dengan membanjiri node dengan 

banyak request, sehingga sumber daya sistem akan habis dan tidak bisa melayani request dari 

user sesungguhnya. Proses penggunaan metasploit menggunakan metode flooding attack yaitu 

bertujuan membanjiri paket data pada target. 

3. Man-in-the-middle Attack (MITM) (ettercap) 

MITM merupakan suatu serangan yang dilakukan dengan cara  menempatkan penyerang 

di antara dua titik yang saling berkomunikasi sehingga dapat terjadi kemungkinan penyerang 

untuk menghadang ataupun memanipulasi komunikasi kedua titik tersebut. Penggunaan 

ettercap menggunakan metode MITM (Man In The Midle) yaitu bertujuan untuk mengalihkan 

alamat tujuan yang diakses target. 

4. SQL Injection (sqlmap) 

SQL Injection adalah salah satu jenis penyerangan yang mengizinkan user tidak sah 

(penyerang) untuk mengakses database server. Pada dasarnya, serangan ini difasilitasi oleh 

kode program itu sendiri. Tekniknya, penyerang mencoba memasukan query (melalui field atau 

URL) yang akan menyebabkan database server meng-generatequery SQL yang tidak valid. 

5. Brute Force Attack (hydra) 

Serangan brute force ini adalah sebuah teknik serangan terhadap sebuah sistem 

keamanan komputer yang menggunakan percobaan terhadap semua password yang 

memungkinkan atau istilah gampangnya mungkin menggunakan random password. 

3.3 Hasil Perancangan 

Hasil perancangan menjelaskan hasil rancangan alat/metode, pendekatan atau teori berdasarkan 

rencana perancangan. 
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3.3.1 Tampilan Perangkat Cisco Adaptive Security Appliance 

 

Gambar 4. 1 Cisco adaptive Security Appliance 

3.3.2 Tampilan Interface CLI Cisco Adaptive Security Appliance 

Tampilan Interface CLI Cisco Adaptive Security Appliance dalam setting / konfigurasi 

jaringan dapat dilihat pada Gambar 4.2 dibawah ini.  

 

Gambar 4. 2 Tampilan Interface Cisco Adaptive Security Appliance 

3.3.3 Tampilan Web Server 

Pada Penelitian ini, penulis menggunakan server DVWA sebagai webserver untuk 

penyedia layanan web yang akan diserang untuk pengujian hack. Tampilan webserver dapat 

dilihat pada Gambar 4.3 berikut. 

 
Gambar 4. 3 Tampilan WebServer DVWA 

 

3.4 Pengujian 

Pengujian Ancaman ini adalah pengujian terhadap server yang terletak pada jaringan 

lokal Cisco Adaptive Security Appliance, dalam pengujian ini akan dilakukan beberapa skema 
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pengujian serangan. Pengujian ini dilakukan di ruang Cyber Security Center Politeknik Caltex 

Riau, adapun serangan yang dilakukan adalah sebagai berikut. 

3.4.1 Data Stealing 

Pengujian Data Stealing dilakukan dengan menggunakan sistem operasi Kali 

Linux,aplikasi yang digunakan adalah menggunakan Wireshark. Pengujian akan dilakukan 

sebanyak dua kali, pertama tanpa menggunakan fitur dari Cisco Adaptive Security Appliance 

dan kemudian dengan menggunakan fitur Cisco Adaptive Security Appliance, lalu akan kita 

lihat perbedaan dari kedua hasil ujicoba tersebut. 

 

Gambar 4. 4 Wireshark 

Berdasarkan Gambar 4.4 Penyerangan  Data Stealing dilakukan menggunakan aplikasi 

Wireshark pada Kali Linux. Aplikasi wireshark akan digunakan untuk mengamati jalannya 

paket secara rinci sehingga dapat mengetahui paket mana saja yang sedang berjalan. Target 

pada metode pengujian data stealing menggunakan Ip 103.19.208.188 yaitu Ip kepunyaan si 

target,dalam aplikasi wireshark kita dapat mendeksi arah tujuan dan sumber serta protocol si 

target. Wireshark juga dapat memperlihatkan informasi username dan password si target.  

3.4.2 Flooding Attack 

Pengujian Flooding Attack dengan menggunakan sistem operasi Kali Linux dengan 

aplikasi Metasploit, pengujian akan dilakukan sebanyak dua kali, pertama tanpa menggunakan 

fitur Cisco Adaptive Security Appliance dan kemudian dengan menggunakan fitur Cisco 

Adaptive Security Appliance, lalu akan kita lihat perbedaan dari kedua hasil ujicoba tersebut. 

Pada pengujian ini menggunakan sistem security-level pada Cisco Adaptive Security Appliance, 

yang memperlihatkan perbandingan penggunaan security-level 50 dan security-level 100 pada 

Cisco Adaptive Security Appliance. 
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Gambar 4. 5Flooding Attacks 

 

Berdasarkan Gambar 4.5 dapat kita lihat bahwa Ip target tujuan yaitu 103.19.208.188. 

Ip server akan diserang menggunakan dos dengan cara mengirimkan paket flooding sebanyak-

banyaknya dengan menggunakan perintah RHOST.  Ketika perintah Exsploit dilakukan maka 

penyerangan sedang berlangsung.  

1. Security-level 50 

 

Gambar 4. 6 Syslog Cisco Adaptive Security Appliance 

Berdasarkan gambar 4.6 logging Syslog Cisco Adaptive Security Appliance, 

ditunjukkan bahwa log dengan tujuan Ip 103.19.208.189 banyak mengirimkan request 

dikarenakan penyerangan meggunakan Metasploit di kali linux . Penyerangan 

melakukan serangan dengan tujuan membuat server down akan tetapi, Cisco adaptive 

security appliance menolak paket yang dituju ke server. Penggunaan security-level 50 

membuat semua trafik diperbolehkan lewat akan tetapi jika ACL digunakan maka trafik 

yang dilarang ACL tetap terblock. 

 

 

Gambar 4. 7 Server 
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Dari gambar 4. 7 diatas terlihat bahwa server setelah menggunakan penyerangan 

flooding attacks tidak berakibat terhadap server. Server masih dapat dikoneksikan dan 

digunakan dengan baik.  

Gambar 4. 8 Show threat-detection statistic 

Dari Gambar 4.8 diatas terlihat bahwa perintah show threat-detection statistic 

digunakan untuk melihat List Log IP mana saja yang mencoba memasuki zona server, 

akan tetapi cisco adaptive security appliance membentengi server sehingga attacker 

tidak dapat menerobos server yang menjadi target. 

 

Gambar 4. 9 show threat-detection rate 

Dari Gambar 4.9 diatas didapati bahwa pada cisco adaptive security appliance 

terdapat perintah show threat-detection rate. Show threat-detection rate dapat 

memantau paket seperti drop, syn attack, scanning, bad packets, firewall,dan DOS 

attack. Penyerangan syn attack mempunyai total events sekitaran 826344 dikarenakan 

banyak nya request guna membanjiri node-node yang bertuju an untuk membuat server 

down. 

2. Security-level 100 Cisco Adaptive Security Appliance. 

 

 

Gambar 4. 10 Syslog Cisco Adaptive Security Appliance 

 

Pada Gambar 4.10  Berdasarkan logging menggunakan Security-level 100 pada 

Cisco Adaptive Security terlihat paket dari luar ditolak ke tujuan ip 103.19.208.189 

dikarenakan firewall Cisco Adaptive Security Appliance membentengi dan menolak 

serangan paket dari luar. Terlihat bahwa access paket dari luar ditolak oleh Cisco 
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adaptive security appliance sehingga tidak dapat memasuki server. Security-level 100 

adalah tingkat keamanan tertinggi di Cisco Adaptive Security appliance dengan 

mendrop semua traffik kecuali diperbolehkan ACL. 

 

Gambar 4. 11 show threat-detection statistic 

Pada Gambar 4.11 diatas adalah perintah show threat detection statistic digunakan 

untuk melihat List Log IP mana saja yang mencoba memasuki zona server, akan tetapi 

cisco adaptive security appliance membentengi server sehingga attacker tidak dapat 

menerobos server yang menjadi target. 

 

 

Gambar 4. 12 threat detection statistic rate 

Berdasarkan Gambar 4.12 Statistik pendeteksi serangan mendeteksi terdapat 

beberapa serangan pada Server sebagai target serangan. Perintah show threat-detection 

rate digunakan untuk memantau lalu lintas jaringan dan dapat diblokir menggunakan 

ACL di Cisco adaptive security appliance.   

 

 

Gambar 4. 13 Server DVWA 

 

Pada Gambar 4.13 Server tetap dapat berjalan menggunakan security level 100. 

Dikarenakan pada Firewall Cisco Adaptive security appliance dipasang pada jaringan 

“Inside”. 
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Tabel 4. 1 Data Pengujian Flooding Attacks dengan Firewall Cisco Adaptive Security 

appliance 

PPercobaan Lolos Block 

1 - ok 

2 - ok 

3 - ok 

4 - ok 

5 - ok 

 

Berdasarkan table 4.1 diatas dapat kita ketahui bahwa semua percobaan dilakukan, 

seluruh aktivitas bisa dipantau oleh firewall Cisco Adaptive Security Appliance,dengan 

menggunakan syslog di cisco adaptive security appliance. Penggunaan security-level 50 

maupun security-level 100 membuat server tidak terjadi down dan masih dapat digunakan. 

 

3.4.3 MITM (Man in The Middle) 

Pengujian Man In The Middle dengan menggunakan sistem operasi Kali Linux, 

pengujian akan dilakukan sebanyak dua kali, pertama tanpa menggunakan fitur Cisco Adaptive 

security Appliance dan kemudian dengan menggunakan fitur Cisco Adaptive security 

Appliance, lalu akan kita lihat perbedaan dari kedua hasil ujicoba tersebut.  

 

Gambar 4. 14 Aplikasi Ettercap 

 

Berdasarkan pada Gambar 4.14 Penyerangan dilakukan menggunakan aplikasi 

Ettercap yang berada pada Kali Linux. Aplikasi Ettercap digunakan pada penyerangan Man in 

the middle Attack yang bertujuan untuk medapatkan username dan password si target. 

1. Security-level 50 Cisco Adaptive Security Appliance 
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Gambar 4. 15 Security Level 50 inside 

Berdasarkan Gambar 4.15 Konfigurasi Cisco Adaptive Security Appliance pada 

area interface inside digunakan security level 50 untuk melakukan uji coba penyerangan 

Man in the middle Attack. 

 

Gambar 4. 16Man in the middle attacks 

Berdasarkan gambar diatas, dapat diketahui bahwa penyerangan Man In The 

Middle telah berhasil dilakukan, client yang ingin login web server menggunakan 

akunnya telah meginputkan username dan password, kemudian data username dan 

password yang diinputkan tertangkap oleh aplikasi ettercap karena metode ini adalah 

metode penyerangan dimana si hacker seolah-olah bertindak sebagai server tersebut, 

oleh karena itu apapun aktivitas yang terjadi akan tertangkap oleh si hacker seolah-

olah bertindak sebagai server sebenarnya. 

 

 

Gambar 4. 17 Security-level 50 Logging Man in the middle attack 

Pada Gambar 4.17 diatas adalah gambar logging man in the middle attack. 

Security-level 50 digunakan pada percobaan ini, pada percobaan ini logging tidak 
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berperan menampilkan untuk menolak paket dari luar. Ditampilkan hanya koneksi 

yang sedang berjalan pada cisco adaptive security appliance. 

2. Security-Level 100 Cisco Adaptive Security Appliance 

 

 

Gambar 4. 18 Security Level 100 inside 

 

Berdasarkan Gambar 4.18 Konfigurasi Cisco Adaptive Security Appliance 

pada area interface inside digunakan security level 100 untuk melakukan uji 

coba penyerangan Man in the middle Attack. 

 

Gambar 4. 19 Man in the middle attack 

 

Berdasarkan gambar 4.19 Penyerangan Man in the middle attack menggunakan 

aplikasi ettercap masih tetap berjalan tanpa ada hambatan walaupun sudah 

menggunakan security level 100 pada area “inside”. Aplikasi Ettercap masih tetap 

bisa membaca username dan password si target. 

 

Gambar 4. 20 Logging security-level 100 Man in the middle attack 
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Pada Gambar 4.20 diatas adalah gambar logging man in the middle attack. 

Security-level 100 digunakan pada percobaan ini, pada percobaan ini logging tidak 

berperan menampilkan untuk menolak paket dari luar. Ditampilkan hanya koneksi 

yang sedang berjalan pada cisco adaptive security appliance.  

 

Tabel 4. 2 

Data Pengujian Man In The Middle dengan Firewall Cisco Adaptive Security Appliance 

Percobaan Lolos Block 

1 - ok 

2 - ok 

3 - ok 

4 - ok 

5 - ok 

 

Berdasarkan table 4.2 diatas dapat kita ketahui bahwa semua percobaan lolos dilakukan, akan 

tetapi seluruh aktivitas bisa dipantau oleh firewall Cisco Adaptive Security Appliance, akan 

tetapi belum bisa mengambil tindakan lanjut untuk melakukan pencekalan terhadap serangan 

tersebut 

3.4.4 SQL Injection 

Pengujian SQL Injection dengan menggunakan sistem operasi Kali Linux, pengujian 

akan dilakukan sebanyak dua kali, pertama tanpa menggunakan fitur Cisco adaptive Security 

Appliance dan kemudian dengan menggunakan fitur Cisco adaptive Security Appliance, lalu 

akan kita lihat perbedaan dari kedua hasil ujicoba tersebut.  

1. Security-level 50 Cisco adaptive security appliance 

 

 

Gambar 4. 21 security-level 50 
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Berdasarkan Gambar 4.21 Konfigurasi Cisco Adaptive Security Appliance pada 

area interface inside digunakan security-level 50 untuk melakukan uji coba penyerangan 

Sql Injection. 

 

 

Gambar 4. 22 Sql Injection security-level 50 

Berdasarkan Gambar diatas Penyerangan Sql-Injection menggunakan Sqlmap 

pada kali linux bertujuan membuat database yang berada di server dapat diketahui. 

Menggunakan perintah SqlMap dan dibantu dengan aplikasi burp suite membuat 

database server si target diketahui akan tetapi tidak membuat database menjadi error 

akan tetapi tidak membuat database dapat dimasuki. 

 

Gambar 4. 23 Logging Sql injection Security-level 50 

Pada Gambar 4.23 diatas terdapat logging security-level 50 pada sql injection. 

Logging tersebut menampilkan koneksi yangs sedang berjalan pada saat attack 

menggunakan sqlmap, pada list logging terdapat penolakan pada koneksi dari luar 

tetapi, pada sql injection terdapat masih membuat database tampil pada server target. 

 

2. Security-level 100 Cisco adaptive Secuirty Appliance 
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Gambar 4. 24 Security-level 100 

Berdasarkan Gambar 4.24 Konfigurasi Cisco Adaptive Security Appliance pada 

area interface inside digunakan security-level 100 untuk melakukan uji coba 

penyerangan Sql Injection. 

 

Gambar 4. 25 Sql Injection security-level 100 

Berdasarkan Gambar 4.25  diatas Penyerangan Sql-Injection menggunakan 

Sqlmap pada kali linux bertujuan membuat database yang berada di server dapat 

diketahui. Menggunakan perintah SqlMap dan dibantu dengan aplikasi burp suite 

membuat database server si target diketahui akan tetapi tidak membuat database dapat 

dimasuki.  

 

Gambar 4. 26 Logging sql injection security-level 100 

Pada Gambar 4.26 diatas terdapat logging security-level 50 pada sql injection. 

Logging tersebut menampilkan koneksi yangs sedang berjalan pada saat attack 

menggunakan sqlmap, pada list logging terdapat penolakan pada koneksi dari luar 

tetapi, pada sql injection terdapat masih membuat database tampil pada server target. 

Tabel 4. 3 

Data Pengujian Sql-injection Cisco Adaptive Security Appliance 
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Percobaa

n 

Lolos Block 

1 ok - 

2 ok - 

3 ok - 

4 ok - 

5 ok - 

 

Berdasarkan table 4.3 diatas dapat kita ketahui bahwa semua percobaan lolos dilakukan, 

akan tetapi seluruh aktivitas bisa dipantau oleh Cisco Adaptive Security Appliance, akan tetapi 

belum bisa mengambil tindakan lanjut untuk melakukan pencekalan terhadap serangan tersebut 

 

3.4.5 Brute Force Attack 

 Pengujian Brute Force Attack dengan menggunakan sistem operasi Kali Linux, 

pengujian akan dilakukan sebanyak dua kali, pertama tanpa menggunakan fitur Cisco Adaptive 

Security Appliance dan kemudian dengan menggunakan fitur Cisco Adaptive Security 

Appliance, lalu akan kita lihat perbedaan dari kedua hasil ujicoba tersebut. Berikut langkah-

langkah dalam melakukan Brute Force Attack menggunakan Kali Linux. 

1. Security-level 50 Cisco Adaptive Security Appliance 

 

Gambar 4. 27 Security-level 50 inside 

Berdasarkan Gambar 4.2 Konfigurasi Cisco Adaptive Security Appliance pada 

area interface inside digunakan security level 50 untuk melakukan uji coba penyerangan 

Brute Force Attack. 
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Gambar 4. 28 Brute Force Attack 

Berdasarkan Gambar 4.8 dapat kita ketahui bahwa brute force attack telah 

berhasil dilakukan dan hasil dari brute force attack ini sendiri adalah berhasil 

menampilkan username dan password dari login akun client yang ingin melakukan 

login kesitus target.  

 

 

Gambar 4. 29 Logging Security-level 50 Brute Force 

Berdasarkan Gambar 4.29 diatas adalah logging security-level 50 pada 

penyerangan brute force. Logging menampilkan list ip luar yang menyerang cisco 

adaptive security appliance, penolakan yang dilakukan ACL pada ip luar tidak membuat 

server menutupi password dan username. 

2.  Security-level 100 Cisco Adaptive Security Appliance 

 

            Gambar 4. 30 Security Level 100 inside 

Berdasarkan Gambar 4.30 Konfigurasi Cisco Adaptive Security Appliance pada 

area interface inside digunakan security level 100 untuk melakukan uji coba 

penyerangan Brute Force Attack. 
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Gambar 4. 31 Security-level 100 brute force 

Gambar 4.31 Penyerangan menggunakan hydra pada brute force attack tidak dapat 

menyembunyikan username dan password si target. Password dan username si target 

masih tetap dapat ditampilkan dengan menggunakan security-level 100. 

   

 

Gambar 4. 32 logging burce force attack 

Berdasarkan Gambar 4.32 diatas adalah logging security-level 100 pada penyerangan 

brute force. Logging menampilkan list ip luar yang menyerang cisco adaptive security 

appliance, penolakan yang dilakukan ACL pada ip luar tidak membuat server menutupi 

password dan username 

Tabel 4. 4 

Data Pengujian Burce force dengan Cisco Adaptive Security Appliance 

Percobaan Lolos Block 

1 ok - 

2 ok - 

3 ok - 

4 ok - 

5 ok - 

Berdasarkan table 4.4 diatas dapat kita ketahui bahwa semua percobaan lolos dilakukan, 

akan tetapi seluruh aktivitas bisa dipantau oleh firewall Cisco Adaptive Security Appliance, 
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akan tetapi belum bisa mengambil tindakan lanjut untuk melakukan pencekalan terhadap 

serangan tersebut. 

 

 

 

Tabel 4. 5 Data pengujian Pada Cisco Adaptive Security Appliance 

Pengujian Lolos Block 

Flooding Attack - ok 

MITM ok - 

Brute Force ok - 

Sql Injection ok - 

Data Stealing ok - 

3.5  

3.6 Pengujian Konfigurasi Dasar  

Pengujian ini adalah pengujian Firewall dasar terhadap situs www.google.com  dimana 

situs akan di block menggunakan ACL pada Cisco Adaptive Security Appliance dengan 

menggunakan client yang terhubung. Adapun skema pengujian serangan. Pengujian ini 

dilakukan di ruang Cyber Security Center Politeknik Caltex Riau,  

http://www.google.com/
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Gambar 4. 33 Ip client 

Berdasarkan Pada Gambar 4.33 terdapat IP Client yaitu dengan IP 192.168.0.2 . IP tersebut 

diinputkan secara static pada client cisco adaptive security appliance dengan menggunakan PORT g1/3. 

 

Gambar 4. 34 Pengujian IP Google.com 

Berdasarkan pada Gambar 4.34 untuk pengujian menggunakan Cmd pada pc client. 

Pengujian dilakukan dengan cara memping ip situs google.com dikarenakan ACL sudah di 

konfigurasi , situs google.com tidak dapat diakses dari Pc client. 

 

Gambar 4. 35 show threat-detections rate 
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Pada Gambar 4.35 untuk perintah show threat detection rate pada cisco adaptive security 

appliance digunakan untuk mendeteksi arus jalannya jaringan, dapat dilihat ACL mendrop 

paket dalam 1 menit dan 1 jam teraakhir 

4. KESIMPULAN 

4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan berisikan pernyataan singkat berdasarkan temuan dan hasil dari Proyek 

Akhir yang telah dilaksanakan. Setelah melakukan pengujian pada Cisco adaptive security 

appliance maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut: 

1. Cisco adaptive security appliance hanya mampu melindung serangan sejenis synflood 

dikarenkan serangan ini memiliki target yang spesifik sehingga Cisco Appliance Adaptive 

security Appliance dapat mendeteksi paket jaringan yang membebani dan menurunkan 

kinerja server. 

2. Cisco adaptive security appliance dapat mendeteksi serangan melalui perintah show 

threat-detection statistic 

3. Cisco adaptive security appliance mempunyai security-level yang berbeda-beda tingkatan 

keamanan yaitu: 

a) Security-level 0 adalah security level terendah yang mengarah ke outside dan 

cenderung tidak aman. 

b) Security-level 50 adalah security level yang sering digunakan untuk server dengan 

memperbolehkan semua trafik lewat kecuali ACL yang memblock. 

c) Security-level 100 adalah security-level tertinggi secara default yang digunakan untuk 

mendrop semua trafik kecuali diizinkan oleh ACL. 

4.2 Saran 

Saran yang disampaikan adalah mengenai Proyek Akhir yang dilakukan, yang berguna 

bagi peneliti lain yang ingin melakukan Proyek Akhir lanjutan. Untuk pengembangan lebih 

lanjut,disarankan menggunakan fitur firewall Cisco adapive security appliance seperti NGIPS 

agar dapat membuat keamanan lebih maksimal 

4.3 Kata Pengantar 

Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta’ala yang telah melimpahkan rahmat 

dan barokah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proyek akhir yang berjudul 

“IMPLEMENTASI SISTEM KEAMANAN JARINGAN MENGGUNAKAN CISCO 

ADAPTIVE SECURITY APPLIANCE”. Proyek akhir ini disusun sebagai salah satu syarat 
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untuk menyelesaikan jenjang pendidikan Diploma III pada Program Studi Teknik Komputer  

Politeknik Caltex Riau.  

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah 
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bisa menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. 
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Abstract 

 

There are still many factories that use manual systems which more or less affect production results which 
are demanded to be able to meet the needs of customers. For that reason, the writer tries to make a 

system as a learning material for preparation to enter the industrial era 4.0, everything is done 

automatically to help industrial work in order to obtain maximum and efficient in production, results at 
an effective time and minimum human resources. In making this project the author will make a tool with 

the title "Designing the Robot Arm Packaging System with Arduino-based MEGA 2560" IoT where the 
packaging system can be controlled and monitored with the Arduino module and NODE MCU V3. In 

designing this system, Relay is used as an on / off system that is controlled using IoT. The final result 
of this project, obtained a packaging system quickly, precisely, and automatically. 

 

Keywords: Arduino Mega 2560, Relay, Motor Servo, Node MCU, Internet of Things 

 

 

Abstrak 

 

Masih banyak pabrik yang menggunakan sistem manual yang sedikit banyaknya mempengaruhi hasil 
produksi yang dituntut mampu memenuhi keperluaan konsumen yang sangat tinggi. Untuk itu penulis 

mencoba membuat suatu sistem sebagai bahan pembelajaran untuk persiapan memasuki era industri 4.0 
yang segalanya dikerjakan secara otomatis untuk membantu pekerjaan industri agar mendapatkan hasil 

produksi yang maksimal dan efisien diwaktu yang efektif dan minim sumber daya manusia. Pada 
pembuatan proyek proyek ini penulis akan membuat suatu alat dengan judul “Rancang Bangun Sistem 

Packaging Arm Robot dengan IoT berbasis Arduino MEGA 2560” dimana sistem packaging dapat di 
kontrol dan di pantau dari jarak jauh dengan modul Arduino dan NODE MCU V3. Pada perancangan 

sistem ini digunakan Relay sebagai on/off sistem yang di kontrol menggunakan IoT. Hasil akhir dari 
proyek ini, didapatkan sistem packaging secara cepat, tepat, dan otomatis. 

 

Kata Kunci: Arduino Mega 2560, Relay, Motor Servo, Node MCU, Internet of Things 
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PENDAHULUAN  

Arus globalisasi sudah tidak dapat terbendung masuk ke Indonesia. Disertai dengan 

perkembangan teknologi yang semakin canggih, dunia kini memasuki era revolusi industri 4.0. 

Banyak alat otomatis yang dibuat untuk membantu pekerjaan industri dalam proses produksi 

yang efektif dan mendapatkan hasil produksi yang berkualitas dengan waktu yang lebih efisien. 

Secara singkat era industri 4.0 adalah era dimana semua teknologi pabrik dikerjakan secara 

otomatis dan minim sumber daya manusia, cukup hanya dengan mempekerjakan sistem 

mekanis atau robot secara terintegritas serta dapat dipantau dan dikontrol oleh sang teknisi dari 

jarak yang jauh (Kompasiana, 2018). Dalam mengimplementasikan dan mengidentifikasi 

skenario industri 4.0 pabrik dibantu oleh prinsip interoperabilitas (kesesuaian), transparansi 

informasi, bantuan teknis, dan keputusan mandiri (Maxmanroe, 2019). 

Untuk itu penulis mencoba membuat suatu sistem sebagai bahan pembelajaran untuk 

persiapan menghadapi era industri 4.0. Pada pembuatan proyek Proyek ini penulis akan 

membuat suatu alat dengan judul “Rancang Bangun Sistem Packaging Arm Robot Dengan 

Internet of Things (IOT) Berbasis Arduino MEGA 2560“ dimana sistem packaging dapat 

dipantau dan dikontrol dari jarak jauh dengan modul Arduino dan NODE MCU V3 yang 

meliputi sistem penyortiran, sistem carton sealer, sistem packaging dan sistem pemantauan 

online.  

Kualitas kemasan suatu produk menjadi salah satu pemicu ketertarikan kualitas pemasaran. 

Masih banyak pabrik yang menggunakan sistem manual dalam proses pengepakan yang bisa 

mempengaruhi hasil produk seperti, dari segi waktu yang lebih lama, hasil produk yang tidak 

semaksimal sistem otomatis yang lebih mampu meningkatkan kapasitas produksi perusahaan. 

Untuk itu penulis merancang suatu alat yang diharapkan membantu sistem packaging secara 

otomatis dengan menggunakan arm robot untuk meminimkan tenaga manusia bahkan dapat 

dikontrol dari jarak jauh. 

Sistem packaging dalam Proyek ini dibantu oleh Arm Robot yang merupakan lengan 

mekanis yang diprogram untuk suatu jenis pekerjaan yang fungsinya menyerupai tangan 

manusia. Meski masih banyak pabrik yang menggunakan tenaga manusia sebagai pengendali 

proses kerja tetapi dengan adanya arm robot akan lebih mempermudah untuk melakukan tugas-

tugas yang diinginkan seperti mengelas, memegang, memutar, mengebor, dan lain sebagainya 

(Asyraaf, 2019). Arm Robot yang dirancang dalam proyek Proyek ini berfungsi untuk 

mengangkat dan memindahkan suatu produk. 
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Pada pembuatan alat, sistem akan dirancang sedemikian rupa agar dapat dipahami dan 

bekerja dengan baik. Pada perancangan sistem di Proyek ini, digunakan relay yang dikontrol 

secara IoT dengan modul NODE MCU V3. Relay bertugas sebagai on/off sistem. Digunakan 

juga data base sebagai data traffic yang dipantau melalui halaman web 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana proses packaging secara cepat 

dan tepat? bagaimana proses packaging dikendalikan secara otomatis? bagaimana cara kerja 

Arm Robot untuk mengambil dan memindahkan objek? 

Tujuan dari penelitian ini adalah merancang dan membangun sistem packaging arm robot 

dengan Arduino MEGA 2560 berbasis IoT, mengetahui cara kerja sistem packaging arm robot, 

dapat mengetahui sistem dan cara kerja IoT, dan  memahami Arduino MEGA 2560 dan sensor 

secara umum serta komponen yang terdapat pada pembuatan proyek ini. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi penelitian ini adalah alat pengemasan lengan robot dengan internet of things (IOT) 

berbasis arduino mega 2560. Sample penelitian adalah Arm robot sebagai pemindah dan 

pengambilan barang. Sistem alat ini, data dikirim dari halaman web melalui internet ke 

NodeMCU V3 untuk mengontrol NO/NC pada relay dan mengaktifkan Arduino MEGA 2560. 

Ketika relay dalam keadaan NC, Arduino akan mulai menjalankan program dan mengaktifkan 

arm robot 1. Arm robot akan mengambil kotak kemasan dan meletakkan ke atas konveyor, 

setelah kotak kemasan diletakkan di atas konveyor maka arm robot 1 juga mengambil objek 

yang akan di masukkan ke dalam kotak kemasan. Setelah kotak kemasan diisi oleh objekmaka  

motor konveyor akan mulai berjalan. Selanjutnya kotak kemasan akan masuk ke dalam proses 

sealing. Dalam proses sealing ini kotak kemasan akan terdeteksi oleh proximity 1 dan akan 

mengaktifkan servo untuk menutup sisi atas kotak kemasan. Setelah sistem sealing selesai maka 

kotak kemasan akan terdeteksi oleh proximity 2 dan konveyor akan berhenti berjalan, dalam 

saat yang bersamaan arm robot 2 akan berjalan untuk mengambil kotak kemasan dan menyusun 

kotak kemasannya. Setiap kotak yang telah dikemas dan disusun. . Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode penelitian deskriptif. 

 

  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

622 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Hasil Pengujian Arm Robot 1 :  

 

Gambar 1. Posisi Awal Arm Robot 1 

Tabel 1. 

Percobaan Posisi Awal Arm Robot 1. 

Servo Percobaan 1 Percobaan 2 Percobaan 3 

Servo 1 300 100 00 

Servo 2 700 1200 1600 

Servo 3 600 350 450 

Servo 4 1200 600 950 

Servo 5 1300 1000 900 

  Setelah dilakukan beberapa kali percobaan, derajat yang tepat untuk posisi awal dari 

arm robot 1 adalah 00, 1600, 450, 950, 900. 
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Gambar 2. Posisi Mengambil Kotak Kemasan 

Tabel 2. 

Percobaan Posisi Mengambil Kotak Kemasan 

Servo Percobaan 1 Percobaan 2 Percobaan 3 

Servo 1 1000 500 450 

Servo 2 1700 1300 1200 

Servo 3 1000 600 650 

Servo 4 850 600 650 

Servo 5 680 370 00 

Setelah dilakukan beberapa kali percobaan, derajat yang tepat untuk posisi mengambil 

kotak kemasan adalah 450, 1200, 650, 650, 00. 

  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

624 
 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Posisi Mengambil Objek 

 

Tabel 4. 

Percobaan Posisi Mengambil Objek 

Servo Percobaan 1 Percobaan 2 Percobaan 3 

Servo 1 690 870 1110 

Servo 2 1400 1350 1100 

Servo 3 620 730 700 

Servo 4 720 540 600 

Servo 5 1200 1600 1800 

Setelah dilakukan beberapa kali percobaan, derajat yang tepat untuk posisi mengambil 

objek adalah 1110, 1100, 700, 600, 1800. 
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Gambar 5. Posisi Memasukkan Objek kedalam Kotak Kemasan 

Tabel 5. 

Percobaan Memasukkan Objek kedalam Kotak Kemasan 

Servo Percobaan 1 Percobaan 2 Percobaan 3 

Servo 1 530 220 300 

Servo 2 1000 1400 1400 

Servo 3 650 400 350 

Servo 4 730 860 950 

Servo 5 1800 900 900 

Setelah dilakukan beberapa kali percobaan, derajat yang tepat untuk posisi memasukkan 

objek kedalam kotak kemasan adalah 300, 1400, 350, 950, 900. 
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Hasil Pengujian Arm Robot 2 : 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Posisi Mengangkat Kotak yang Telah Dikemas 

Tabel 7. 

Percobaan Posisi Mengangkat Kotak yang Telah dikemas 

Servo Percobaan 1 Percobaan 2 Percobaan 3 

Servo 6 400 550 350 

Servo 7 1100 1100 1000 

Servo 8 600 600 600 

Servo 9 1100 1100 1000 

Servo 10 880 880 880 

Setelah dilakukan beberapa kali percobaan, derajat yang tepat untuk posisi mengangkat 

kotak yang telah dikemas adalah 350, 1000, 600, 1100, 880. 
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Gambar 8. Posisi Meletakkan Kotak yang Telah Dikemas 

Tabel 8. 

Percobaan Posisi Meletakkan Kotak yang Telah Dikemas 

Servo Percobaan 1 Percobaan 2 Percobaan 3 

Servo 6 650 1200 1500 

Servo 7 1000 750 800 

Servo 8 650 760 700 

Servo 9 890 650 600 

Servo 10 650 330 880 

Setelah dilakukan beberapa kali percobaan, derajat yang tepat untuk posisi meletakkan 

kotak yang telah dikemas adalah 1500, 800, 700, 600, 880. 

 

SIMPULAN  

Derajat pengambilan kotak kemasan pada servo 1 hingga servo 5 secara berurut adalah 450, 

1200, 650, 650, 00. Derajat pengambilan objek pada servo 1 hingga servo 5 secara berurut adalah 

1110, 1100, 700, 600, 1800. Derajat meletakkan kotak yang telah dikemas pada servo 6 hingga 

servo 10 secara berurut adalah 1500, 800, 700, 600, 880. Pengembangan selanjutnya disarankan 

penambahan konveyor untuk kotak kemasan, objek dan kotak yang telah dikemas, Dalam setiap 

penggunaan motor servo harus memperhatikan penempatan posisi servo, karena posisi yang 
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tidak tepat mengakibatkan servo bergetar saat bekerja, serta servo mudah panas. Selain itu 

penambahan monitoring secara keseluruhan pada sistem, dan penambahan sistem maintenance 

pada sistem packaging. 
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Abstract 

 

Peatland is a land created because it contains organic material taken from the debris of vegetation for a 
long time. The problem that is always faced by peatland areas is forest land. Bengkalis Island is one of 

the regions in Riau Province which has 81,642.55 ha of land spread across 2 subdistricts. In the period 

of 2015-2017 the area of peatland fires on Bengkalis Island reached 5,321.81 ha. The government 

through the Peat Restoration Agency (BRG) is implementing a rewetting, revegetation and revitalization 

program. This research to study the economic and business aspects of peatland horticultural crops can 

quickly produce the economic resources and community welfare needed in the area and use the 

Bengkalis island peatlands. Economic aspects in terms of demand indicate that the agricultural products 

of Bengkalis Island peatlands are quite high before reaching the offer, farmers cannot meet the amount 

of consumer demand. Overview of business aspects showing all the agricultural output of Bengkalis 

island has a decent profit. Based on calculations, the R / C ratio shows the results of agriculture with 

types of vegetables and fruits feasible to be developed using greater agriculture and can be carried out 

with development, so that yields and yields to be obtained are more satisfying. 

Keywords: economy and business, Bengkalis, peatlands, revitalization 

 

 

Abstrak 

 

Lahan gambut adalah tanah yang dibuat karena mengandung bahan organik yang diambil dari puing-

puing vegetasi untuk waktu yang lama. Masalah yang selalu dihadapi oleh lahan gambut adalah lahan 

hutan. Pulau Bengkalis adalah salah satu daerah di Provinsi Riau yang memiliki 81.642,55 ha lahan 

yang tersebar di 2 kecamatan. Pada periode 2015-2017 luas kebakaran lahan gambut di Pulau Bengkalis 

mencapai 5.321,81 ha. Pemerintah melalui Badan Restorasi Gambut (BRG) sedang melaksanakan 

program rewetting, revegetasi dan revitalisasi. Penelitian ini untuk mempelajari aspek ekonomi dan 

bisnis tanaman hortikultura lahan gambut dapat dengan cepat menghasilkan sumber daya ekonomi dan 

kesejahteraan masyarakat yang dibutuhkan di daerah tersebut dan menggunakan lahan gambut pulau 

Bengkalis. Aspek ekonomi dalam hal permintaan menunjukkan bahwa produk pertanian lahan gambut 

Pulau Bengkalis cukup tinggi sebelum mencapai penawaran, petani tidak dapat memenuhi jumlah 

permintaan konsumen. Tinjauan aspek bisnis yang menunjukkan semua hasil pertanian dari pulau 

Bengkalis memiliki keuntungan yang layak. Berdasarkan perhitungan, R / C rasio menunjukkan hasil 

pertanian dengan jenis sayuran dan buah-buahan layak untuk dikembangkan menggunakan pertanian 

yang lebih besar dan dapat dilakukan dengan pengembangan, sehingga hasil dan hasil yang akan 

diperoleh lebih memuaskan. 

Kata kunci: ekonomi dan bisnis, Bengkalis, lahan gambut, revitalisasi 
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PENDAHULUAN 

Lahan gambut merupakan suatu ekosistem lahan basah yang dibentuk oleh adanya 

penimbunan atau akumulasi bahan organik dengan ketebalan ± 50 cm yang berasal dari 

reruntuhan vegetasi dalam kurun waktu lama. Akumulasi ini terjadi karena lambatnya laju 

dekomposisi dibandingkan dengan laju penimbunan bahan organik di lantai hutan yang basah 

atau tergenang tersebut. Sebagai sebuah ekosistem lahan basah, gambut memiliki sifat yang 

unik dibandingkan dengan ekosistemekosistem lainnya (Soil Survey Staff, 2010). 

Penyebaran lahan di Indonesia terutama tersebar di wilayah Pulau Sumatera, Kalimantan 

dan Papua dengan jumlah sekitar 21 juta ha atau lebih dari 10% wilayah daratan Indonesia atau 

sekitar 39% dari total gambut tropis dunia. Dari luasan tersebut sekitar 7,2 juta ha terdapat di 

Pulau Sumatera dan 5.8 juta ha terdapat di Kalimantan dan 7.97 juta ha ada di Papua dan sisanya 

ada diwilaya Indonesia lainnya (Badan Restorasi Gambut, 2019). Untuk diwilayah Sumatera 

salah satu daerah penyebaran lahan gambut terbesar ada dipesisir wilayah Sumatera tepatnya di 

Pulau Bengkalis dengan luas lahan gambut 81.642,55 ha yang tersebar di 2 Kecamatan, 

Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan, seperti pada gambar 1.1, tampak hijau adalah 

penyebaran lahan gambut pulau Bengkalis, (Badan Restorasi Gambut, 2019). 

Gambar 1. Peta wilayah Sebaran Lahan Gambut Pulau Bengkalis 

 

Sumber: Badan Restorasi Gambut, 2019 

Dengan luasnya lahan gambut di Pulau Bengkalis menjadikan daerah ini memiliki potensi 

bencana kebakaran. Ini diakibatkan karena aktivitas dan kegiatan manusia yang tidak ramah 

salah satunya adalah maraknya konservasi lahan dengan pembuatan kanal sehingga 

keseimbangan ekologisnya terganggu dan terdegradasi yang membuat lahan gambut menjadi 

kering dan mudah terbakar baik itu karena ulah alam maupun ulah tangan manusia sendiri. 
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Menurut Badan Restorasi Gambut (2019), pada tahun 2015-2017 luas kebaran lahan 

gambut di Pulau Bengkalis mencapai 5.321,81 ha. Kebakaran lahan di Pulau Bengkalis 

berakibat buruk pada kondisi kesehatan masyarakat, lingkungan sekitar dan global karena asap 

yang dilepaskan ke udara menyebabkan penyakit ISPA dan pertambahan emisi gas rumah kaca 

seperti karbon dioksida (Co2), metan (CH4) dan nitro oksida (N2O) yang dapat menipiskan 

lapisan ozon bumi. Bukan hanya itu, akibat asap yang menyebar mengakibatkan buruknya 

hubungan Indonesia dengan negara jiran seperti Malaysia dan Singapura. 

Untuk mencegah dan meminimalisir kebakaran lahan Pemerintah melalui Badan Restorasi 

Gambut (BRG) Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 01 tahun 

2016. BRG menerapkan pendekatan 3R sebagai cara untuk memaksimalkan potensi gambut 

dan mencegah kebaran yaitu dengan pembahasan kembali (rewetting), penanaman kembali 

(revegetation), dan pemberdayaan ekonomi (revitalization). 

Pendekata revitalisasi lahan gambut adalah kegiatan pengelolaan lahan gambut dengan 

menggali potensi lahan gambut untuk pemberdayaan ekonomi. Pendekatan revitalisasi lahan 

gambut digunakan untuk meningkatkan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat pulau 

Bengkalis melalui pengolahan gambut berkelanjutan dengan sistem paludikultur untuk tanaman 

hortikultura cepat menghasilkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek ekonomi 

dan bisnis tanaman hortikultura lahan gambut cepat menghasilkan agar dapat menjadi sumber 

ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berada di area dan disekitar lahan gambut pulau 

Bengkalis. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data menggunakan studi pustaka dari berbagai sumber terkait, survei 

dilapangan dan wawancara. Data yang dikumpulkan berupa data biofisik, aspek ekonomi dan 

bisnis lahan gambut pulau Bengkalis. Data biofisik merupakan data yang berkaitan dengan 

kondisi dan karakteristik lahan gambut pulau Bengkalis. Data ekonomi ditinjau dari permintaan 

dan penawaran. Sedangkan data bisnis dilihat dari aspek produksi, biaya, pendapatan, dan aspek 

kelayakan. 
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Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di pulau Bengkalis yang memiliki lahan gambut dengan luas 

81.642,55 ha yang tersebar di 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Bengkalis dan Kecamatan Bantan.  

 

Gambar 2. Lokasi Penelitian (Pulau Bengkalis) 

Metode Analisis Data 

Metode analisis untuk aspek ekonomi itu didasari dari permintaan dan penawaran pasar 

produk hasil lahan gambut pulau Bengkalis, yang didapat dari hasil observasi dan wawancara 

dilapangan dibeberapa pasar dan tempat berbelanja lainnya. Sedangkan untuk mengukur aspek 

bisnis diukur dari biaya, pendapatan, keuntungan dan kelayakan. 

1. Aspek Ekonomi 

Peninjauan aspek ekonomi dalam usaha pertanian merupakan salah satu faktor penting yang 

perlu ditinjau untuk dapat mengetahui jumlah produk pertanian yang diinginkan oleh konsumen 

dan jumlah produk pertanian yang dapat ditawarkan. Sehingga akan dapat gambaran yang jelas 

tentang daya beli konsumen dan jumlah produk atau jasa yang akan ditawarkan dipasar. Adapun 

indikator yang digunakan dalam mengukur aspek ekonomi kegiatan konsumsi adalah: 

a. Permintaan (Demand) 

Permintaan adalah alternatif kuantitas yang konsumen bersedia dan mampu membeli pada 

berbagai tingkat harga, ceteris paribus. Permintaan pasar merupakan penjumlahan dari seluruh 

permintaan konsumen individual. Mengukur data permintaan akan produk pertanian lahan 

gambut pulau Bengkalis dilakukan dengan survei dilapangan dan wawancara terhadap beberapa 

pelaku usaha yang menjual hasil produk pertanian sejenis. 
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b. Penawaran (Supply) 

Penawaran adalah jumlah dari suatu barang tertentu yang dapat dijual atau tawarkan pada 

berbagai tingkat harga dan jangka waktu tertentu. Mengukur data penawaran berupa data 

tentang seberapa besar petani lahan gambut mensupply hasil pertanian lahan gambut pulau 

Bengkalis untuk kebutuhan masyarakat. 

2. Aspek Bisnis 

Peninjauan aspek bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang 

suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan, dalam rangka menentukan layak atau tidak usaha 

tersebut dijalankan (Kasmir dan Jakfar 2012). Sedangkan menurut  

Umar H (2005) Studi kelayakan bisnis merupakan penelitian sebuah rencana bisnis yang 

bukan hanya menganalisis layak atau tidaknya suatu bisnis dijalankan, tetapi juga mengontrol 

kegiatan operasional secara rutin dalam rangka pencapaian tujuan serta keuntungan yang 

maksimal. 

Aspek bisnis ditinjau untuk mengetahui apakah hasil pertanian lahan gambut pulau 

Bengkalis dapat dijalankan secara berkelanjutan dan layak untuk dikembangkan. Berbagai 

macam indikator digunakan untuk mengukur aspek bisnis ini diantaranya: 

a. Aspek Biaya (Total Cost) 

Aspek biaya ditinjau dari semua pengeluaran ekonomis yang harus dikeluarkan untuk 

memproduksi barang. Penggunaan biaya berasal dari biaya tetap (fixed cost) adalah biaya yang 

totalnya tetap dalam kisaran volume kegiatan pertanian, yang termasuk dalam biaya tetap (fixed 

cost) disini adalah biaya pekerja dan biaya penyusutan. Kemudian biaya variabel (variable cost) 

adalah biaya yang besar kecilnya tergantung dari volume kegiatan pertanian, yang termasuk 

dalam biaya variabel (variable cost) adalah biaya bibit, biaya pestisida, biaya pupuk, pengairan, 

listrik, penyemprotan, panen dan angkut panen dengan perhitungan menggunakan rumus 

(Kasim, 2004): 

𝑇𝐶 = 𝑇𝐹𝐶 + 𝑇𝑉𝐶 

Keterangan: 

TC  : Total Cost/Total Pendapatan (Rp) 

TFC  : Total Fixed Cost/Total Biaya Tetap (Rp) 

TVC : Total Variable Cost/Total Biaya Variabel (Rp) 
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b. Aspek Pendapatan (Total Revenue) 

Aspek pendapatan di dapat dari harga jual dari produk yang dihasilkan kemudian dikalikan 

dengan jumlah kuantitas (quantity) tanaman. Harga didapat dari survey dan wawancara dipasar 

dan tempat berjualan kebutuhan harian diwilayah pulau Bengkalis. Sedangkan untuk kuantitas 

(quantity) didapat dari hasil produksi petani pada tanaman dilahan gambut pulau Bengkalis. 

Kasim (2004), Secara sistematis aspek pendapatan dirumuskan sebagai berikut: 

𝑇𝑅 = 𝑃 𝑥 𝑄 

Keterangan: 

TR : Total Revenue/Total Pendapatan (Rp) 

P : Price/Harga (Rp) 

Q : Quantity/Total Kuantitas Terjual (Kg) 

c. Aspek Keuntungan (Profit) 

Kemudian aspek keuntungan, keuntungan didapat dari pengurangan pendapatan total 

dengan biaya total dari produk (tanaman dan sayuran) yang dijual oleh petani gambut dengan 

metode rumus perhitungan (Kasim, 2004): 

𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 

Keterangan: 

𝜋 : Keuntungan (Rp) 

TR : Total Revenue/ Total Pendapatan (Rp) 

TC : Total Cost/Total Biaya (Rp) 

d. Aspek Kelayakan (Feasibility Aspect) 

Aspek Kelayakan diperlukan untuk mengetahui apakah tanaman dan sayuran yang ditanam 

oleh petani menguntungkan, layak dan dapat dikembangkan. Untuk mengetahui kelakan usaha 

pada hasil pertanian lahan gambut pulau Bengkalis digunakan metode-metode yaitu: 

Revenue Cost Ratio (R/C) 

Analisis R/C ratio adalah ratio yang digunakan untuk melihat keuntungan yang didapatkan 

dalam sebuah proyek atau usaha. R/C ratio merupakan  perbandingan antara penerimaan 

(revenue) dan  biaya (cost), (Rahim dan Hastuti, 2007), yaitu : 
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𝑅/𝐶 =
𝑇𝑅

𝑇𝐶
 

Keterangan: 

R/C = Revenue Cost Ratio 

TR = Total Revenue 

TC = Total Cost 

Jika R/C Ratio hasil menunjukkan > 1, maka usaha yang dijalankan dikatakan 

menguntungkan dan layak untuk dikembangkan. Jika R/C Ratio = 1, maka dikategorikan usaha 

berada pada titik impas atau tidak mendapatkan keuntungan. Selanjutnya jika R/C Ratio < 1, 

maka usaha mengalami kerugian atau tidak layak untuk dikembangkan (Rahim dan Hastuti, 

2007). 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambaran umum lokasi penelitian dan biofisik gambut 

Pulau Bengkalis adalah sebuah pulau di Provinsi Riau yang berbatasan langsung dengan 

negara tetangga yaitu Malaysia. Secara geografis terletak diantara 1°28′S dan 102°7′E. Pulau 

Bengkalis ini berbatasan langsung dengan Selat Malaka di dibagian Timur, Utara dan Barat dan 

Selat Bengkalis pada bagian Selatannya. Pulau Bengkalis merupakan pulau utama dari 

Kabupaten Bengkalis di mana pusat pemerintahan daerah kabupaten Bengkalis berada di pulau 

ini. Dengan luas 6.890,6 km². 

Lahan gambut pulau Bengkalis memiliki gambut dangkal menengah (51-75 cm) dan tingkat 

kematangan adalah hemist (setengah matang). Kandungan serat gambut pulau bengkalis masih 

banyak yaitu 1/3-2/3 volume dengan tingkat penguraian menengah, kerapatan jenis 0,07 – 0,18 

g/cm3 (BRG, 2019). Karakteristik lainnya gambut pulau Bengkalis 40% kering tidak dapat 

balik (irreversible) dikarekan dilahan tersebut dibuka drainase dengan membuat parit dan kanal 

sehingga tanah gambut menjadi kering karena air yang tersimpan mengalir ke arah drainase 

yang ada. Karakteristik gambut pada hakikatnya seperti spons dan berpori-pori dapat 

menyimpan air namun dalam jumlah yang banyak namun jika dibuat aliran drainase gambut 

akan melepas air melalui pori-pori dan mengalirkannya ke aliran drainase tersebut. Ke 
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kemudian 60% gambut pulau Bengkalis merupakan gambut lembab mengandung air berwarna 

coklat muda sampai tua karena belum adanya aliran drainase seperti parit dan kanal-kanal. 

Umumnya tanah gambut memiliki kesuburan yang rendah, ditandai dengan pH rendah 

(masam), ketersediaan sejumlah unsur hara makro (K, Ca, Mg, P) dan mikro (Cu, Zn, Mn, dan 

B) yang rendah, mengandung asam-asam organik yang beracun, serta memiliki Kapasitas Tukar 

Kation (KTK) yang tinggi tetapi Kejenuhan Basa (KB) rendah (Najiyati. S, 2004). 

Petani lahan gambut Bengkalis dalam bercocok tanam mengolah tanah gambut 

mencampurkannya memberikan kapur sebagai penyeimbang kadar asam dan kadar ph tanah 

kemudian diberi pupuk organik dan pupuk kimia. Petani gambut pulau Bengkalis membuat 

sumur-sumur dan bedengan atau saluran-saluran air mengalir untuk menyiram dan membasahi 

lahan gambut. Salah satu petani yang diwawancarai mengatakan bahwa tanah gambut pulau 

Bengkalis dapat ditanami banyak jenis tanaman jenis sayuran, buah-buahan dan biji-bijian. 

Di Bengkalis sendiri program Revitalisasi lahan gambut dinilai belum optimal karena hanya 

diberdayakan pada lahan kecil saja, lahan terbengkalai milik Pemerintah Daerah, Pemerintah 

Desa dan masyarakat belum di kelola dengan baik. Hal ini disebabkan masih rendahnya 

kesadaran Berdasarkan survei, lapangan dibeberapa desa di pulau Bengkalis petani gambut 

telah menerapkan sistem pertanian paludikultur dan rekayasa tambahan untuk lahan gambut 

dengan menanam tanaman hortikultura yang cepat menghasilkan. Berikut beberapa tanaman 

hortikultura cepat menghasilkan yang dibudidayakan di lahan gambut dengan sistem 

paludikultur di pulau Bengkalis. 

Tabel 1. Jenis tanaman hortikultura cepat menghasilkan dilahan gambut pulau 

Bengkalis. 

Jenis Tanaman 

(sayuran) 

Jenis Tanaman 

(buah-buahan) 

Jenis Tanaman 

(biji-bijian) 

Tomat Cabai Padi 

Selada Terong  

Bayam Kacang Panjang  

Kangkung Buncis  

Tenggek Burung Timun  
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Bawang Dau Pare  

Ubi Kayu Semangka  

 Nanas  

 Jagung  

 Pisang  

              Sumber: Data olahan, (2019) 

 

Data diatas didapat dari survei langsung kebeberapa desa yang memiliki lahan gambut dan 

sukses mengolah lahan gambutnya menjadi anaman (sayuran dan buah-buahan) hortikultura 

cepat menghasilkan. Pengolahan lahan gamubt yang sukses lebih banyak tersebar di Kecamatan 

Bantan. 

 

Gambar 3. Produk-produk hasil pertanian lahan gambut pulau Bengkalis. 

Aspek Ekonomi 

Permintaan dan penawaran diperlukan untuk dapat mengetahui jumlah produk pertanian 

yang diinginkan oleh konsumen dan jumlah produk pertanian yang dapat ditawarkan. Sehingga 

akan dapat gambaran yang jelas tentang daya beli konsumen dan jumlah produk atau jasa yang 

akan ditawarkan dipasar. Tabel 2 menyajikan hasil survey dilapangan terhadap permintaan dan 

penawaran produk-produk hasil pertanian dilahan gambut pulau Bengkalis. Survey dilakukan 

di beberapa pasar dan toko kebutuhan harian di pulau Bengkalis dengan metode wawancara 

terhadap jumlah permintaan dan penawaran harian konsumen akan produk-produk tersebut dan 

diakumulasikan. 
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Tabel 2.  

Tinjauan aspek ekonomi – permintan dan penawaran hasil produk pertanian pulau 

Bengkalis. 

Jenis Tanaman 

(sayuran) 

Jumlah 

Permintaa

n 

(kg/hari) 

Jumlah 

Penawar

an 

(kg/hari) 

Jenis 

Tanaman 

(buah-

buahan) 

Jumlah 

Permintaan 

(kg/hari) 

Jumlah 

Penawaran 

(kg/hari) 

Tomat 150 – 200 70 Cabai 300 – 400 100 

Selada 50 – 70 30 Terong 50 – 70 25 

Bayam 50 – 70 30 Kacang 

Panjang 

50 – 70 30 

Kangkung 50 – 70 40 Buncis 30 – 40 15 

Tenggek Burung 30 – 40 30 Timun 70 – 80 30 

Bawang Daun 50 – 70 20 Pare 15 – 20 7 

Ubi Kayu 400 – 600 500 Semangka 100 – 150 80 

   Nanas 150 – 170 150 

   Jagung 40 – 60 20 

   Pisang 50 – 60 30 

Sumber: data olahan lapangan, (2019) 

Dari data diatas menunjukkan bahwa permintaan akan produk-produk yang dihasilkan pada 

lahan gambut pulau Bengkalis dinilai cukup tinggi. Namun petani di Bengkalis tidak dapat 

memenuhi permintaan tersebut. Ini dikarenakan masih sedikitnya pelaku usaha (produsen) 

pertanian lahan gambut pulau Bengkalis.  

Selama ini kebutuhan akan sayur dan buah-buahan sejenis yang dihasilkan di lahan gambut 

pulau Bengkalis di peroleh dari daerah lain seperti Sumater Barat, Sumatera Utara dan Sumatera 

Selatan yang cenderung harganya relatif tinggi, karena biaya distribusi (distribution cost) yang 

besar. Permasalahan lain yang dihadapi dalam mensupply kebutuhan tersebut adalah jika 

infrastruktur dalam pendistribusian mengalami gangguan, kelangkaan terjadi dipasar-pasar 

pulau Bengkalis dan harga akan meningkat tajam. Dengan keadaan ini dapat menjadi peluang 

petani lahan gambut pulau Bengkalis untuk dapat memperoleh keuntungan dalam memasarkan 

hasil pertanian mereka dan memenuhi permintaan konsumen tersebut. 
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Aspek Bisnis 

Aspek bisnis ditinjau untuk mengetahui apakah hasil pertanian lahan gambut pulau 

Bengkalis dapat dijalankan secara berkelanjutan dan layak atau tidak untuk dijalankan dan 

dikembangkan. Peninjauan aspek bisnis pada pertanian sangat penting untuk membantu petani 

mengetahui berapa biaya yang dikeluaran, berapa pendapatan yang didapat, berapa keuntungan 

yang dihasilkan dan usaha pertanian tersebut layak atau tidak untuk dikembangkan. Adapun 

hasil peninjauan aspek bisnis dari metode analisis diatas disajikan dalam tabel 3 dibawah ini. 

Tabel 3.  

Aspek Bisnis produk hasil olahan lahan gambut pulau Bengkalis 

Jenis Tanaman 

(sayuran) Luas 

( m2 ) 

Biaya 

(Total Cost) 

(Rp) 

Pendapatan 

(Total 

Revenue) 

(Rp) 

Keuntungan 

(Profit) 
Aspek 

Kelakayan 

(R/C) 

Tomat 500 2.130.000 6.137.000 4.007.500 2.9 

Selada 400 494.000 1.400.000 906.000 2.8 

Bayam 500 449.500 1.500.000 1.050.500 3.3 

Kangkung 500 430.200 1.250.000 819.800 2.9 

Tenggek Burung 300 178.500 793.500 615.000 4.4 

Bawang Daun 300 224.700 600.000 375.300 2.6 

Ubi Kayu 800 1.495.200 12.774.000 11.278.800 8.5 

Cabai 700 6.710.200 20.700.000 13.989.900 3.1 

Terong 300 568.500 1.644.000 1.075.500 2.8 

Kacang Panjang 300 715.200 1.530.000 814.800 2.1 

Buncis 300 639.000 1.422.000 783.000 2,2 

Timun 500 2.666.000 12.270.000 9.604.000 4.6 

Pare 300 350.700 1.012.500 661.800 2.8 

Semangka 800 3.335.200 20.160.000 16.824.800 6.0 

Nanas 800 2.932.000 8.470.000 5.538.000 2.8 

Jagung 500 1.605.000 4.860.000 3.255.000 3.0 

Pisang 600 1.684.200 7.360.000 5.675.300 4.3 

Sumber: data olahan 
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Berdasarkan tabel 3 diatas terlihat bahwa hasil pertanian lahan gambut pulau Bengkalis 

(sayuran dan buah-buahan) dapat dikategorikan dapat berjalan dengan baik hal ini terlihat 

semua hasil mendaptkan keuntungan yang layak. Tanaman yang paling besar memberikan 

keuntungan adalah ubi kayu, cabai, timun, semangka, nanas, dan pisang. Tanaman ini tidak 

menggunakan biaya yang terlalu mahal dibandingkan dengan harga jual yang berlaku 

dipasaran. 

Cabai yang paling menonjol dalam hal keuntungan karena merupakan tanaman pangan yang 

menjadi kebutuhan sehari-hari masyarakat. Harga jual yang sangat mahal yaitu Rp. 90.000/kg 

jenis cabai merah dengan biaya yang dikeluarkan kurang dari Rp. 10.000. Selain itu permintaan 

akan cabai perharinya mencapai 300-400kg. Ini merupakan peluang yang dapat ditangkap bagi 

para petani dan calon petani lahan gambut pulau Bengkalis untuk dapat memulai mengolah 

lahan gambut yang terbengkalai menjadi sumber penghasilan yang dapat meningkatkan 

ekonomi dan kesejahteraan hidup. 

Selanjutnya, jika dilihat dari aspek kelayakan semua tanaman (sayuran dan buah-buahan) 

memiliki nilai R/C ratio > 1, hal ini menunjukkan bahwa semua yang dapat ditanam lahan 

gambut pulau Bengkalis layak dan dapat dikembangkan. Nilai R/C yang paling tinggi ada pada 

tanaman ubi kayu yaitu 8.5. Penanaman ubi kayu tidak memerlukan biaya yang besar karena 

sifat tanaman ini yang mudah tumbuh dan beradaptasi dengan lingkungan. 

 

KESIMPULAN  

Kebutuhan akan hasil pertanian lahan gambut di pulau Bengkalis cukup tinggi, namun 

ketersediaan hasil lokal tidak dapat memenuhi permintaan konsumen ini dapat dilihat 

berdasarkan hasil tinjauan aspek ekonomi diatas. Hal ini dikarenakan masih kurangnya 

kesadaran masyarakat pulau Bengkalis untuk mengolah lahan tidur dan terbengkalainya 

menjadi produk-produk pangan (sayuran dan buah-buahan) yang dapat memenuhi permintaan 

pasar, jika kesadaran masyarakat meningkat maka untuk memenuhi kebutuhan konsumen akan 

produk-produk tersebut tidak perlu didistribusikan lagi dari daerah luar yang mengakibatkan 

harga tidak stabil karena harga dapat diatur oleh distributor yang memasukkan produk-produk 

tersebut ke pasar Bengkalis. 

Kemudian berdasarkan hasil tinjauan aspek bisnis, semua hasil pertanian lahan gambut 

pulau Bengkalis memiliki keuntungan yang layak. Berdasarkan perhitungan R/C ratio 
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menunjukkan bahawa usaha pertanian dengan jenis tanaman sayuran dan buah-buahan layak 

untuk dikembangkan menggunakan lahan yang lebih besar lagi dan dapat dijalankan secara 

berkelanjutan, sehingga hasil dan keuntungan yang akan didapat lebih memuaskan. 

BRG, sebagai instansi pemerintah pusat mendorong pengelolaan lahan gambut melalui 

program revitalisasinya sebagai jalan untuk meminimalisir terjadinya kebakaran lahan dan 

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat diwilayah sebaran lahan gambut. BRG memiliki 

program dengan memberikan bantuan modal dan penyuluhan pengetahuan dalam mengolah 

lahan gambut menjadi sumber penghasilan dinilai belum optimal karena masih lemahnya 

pengawasan terhadap program yang dijalankan. Peran Pemerintah Dearah Kabupaten 

Bengkalis dinilai masih sangat minim dalam hal memotivasi, pengendalian dan penyuluhan. 

Jika pemerintah fokus dalam program ini bukan tidak mungkin jika daerah-daerah yang 

memiliki lahan gambut dapat menjadi penopang kebutuhan pangan bagi daerahnya sendiri 

bahkan bagi daerah lainnya. Kedepannya melalui penelitian ini dapat menjadi bahan acuan 

dasar bagi pemanfaatan lahan gambut untuk mendorong peningkatan perekonomian dan 

kesejahteraan hidup masyarakat yang berada diwilayah lahan gambut pulau Bengkalis. 
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Abstract 

 

This research is intended to find out whether eco-label has an influence on the environmentally friendly 
products purchase decision, and what are the causes of whether or not eco-label influences the purchase 

decision. The data collection method in this study is by distributing questionnaires to the research sample 

that will be selected using probability sampling method. The data collected will then be analyzed and a 
conclusion drawn based on the results of the research obtained. From the results of the study, it was 

found that Eco-labeling on environmentally friendly product packaging cannot directly influence 
customer purchasing decisions without the knowledge of the eco-labelmeanings by the customers. 

 

Keywords: Eco-Label; Purchase decision; Eco-friendly product; Knowledge and customer 

behaviour; Promotion 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah eco-label memiliki pengaruh terhadap 

pengambilan keputusan pembelian produk ramah lingkungan, serta apa saja yang menjadi penyebab 
berpengaruh atau tidaknya eco-label pada pengambilan keputusan pembelian produk ramah lingkungan. 

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan menyebarkan kuesioner kepada 
sampel penelitian yang akan dipilih dengan menggunankan probability sampling method. Data yang 

dikumpulkan kemudian akan dianalisa dan ditarik sebuah kesimpulan berdasarkan hasil peneitian yang 
diperoleh. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa Eco-label pada kemasan produk ramah lingkungan 

tidak dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen secara langsung tanpa adanya pengetahuan 
mengenai makna eco-label tersebut oleh konsumen. 

 

Kata Kunci: Eco-Label; Keputusan Pembelian; Produk ramah lingkungan;Pengetahuan dan Perilaku 
Konsumen; Promosi 

 

 

  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

643 
 

PENDAHULUAN 

Memiliki daya saing yang tinggi, kini bukan lagi sekedar kebutuhan, melainkan suatu 

keharusan. Karena, tanpa daya saing yang tinggi, mustahil suatu kegiatan usaha dapat bertahan, 

apalagi memenangkan persaingan. Saat ini sebuah institusi bisnis tidak hanya perlu 

memperhatikan kualitas produk atau jasa yang ditawarkan, tetapi juga harus memperhatikan 

dinamika perubahan yang terjadi di luar agar mampu meningkatkan daya saing usaha yang 

mereka miliki. Oleh karena itu, sebuah perusahaan harus cermat dalam mengamati setiap 

perubahan yang terjadi. Salah satu bentuk perubahan besar yang membuka banyak peluang baru 

dalam meningkatkan daya saing sebuah institusi bisnis saat ini yaitu menyangkut isu 

lingkungan.  

Dewasa ini, perhatian terhadap lingkungan semakin meningkat dikarenakan semakin 

meluasnya dampak negatif dari kerusakan lingkungan yang terjadi. Hal ini kemudian menjadi 

perhatian berbagai kalangan, termasuk perusahaan-perusahaan penyedia barang dan jasa. 

Banyak di antara mereka mulai mengambil langkah strategis untuk memanfaatkan isu yang ada 

dan kemudian mengubahnya menjadi kesempatan baru untuk meningkatkan daya saing mereka. 

Misalnya, banyaknya perusahaan yang menawarkan produk-produk ramah lingkungan. 

Konsep sustainability kini semakin banyak diadopsi ke dalam strategi sebuah perusahaan 

dan telah banyak di implementasikan dalam berbagai bidang, termasuk dalam pemasaran. Salah 

satu bentuk sustainable marketing atau pemasaran berkelanjutan yang telah banyak di 

implementasikan oleh institusi bisnis adalah green-marketing. Green-marketing adalah salah 

satu konsep pemasaran yang menitik beratkan kepada kepedulian terhadap lingkungan. Green-

marketing merujuk pada kepuasan kebutuhan, keinginan, dan hasrat konsumen dalam 

hubungannya dengan pemeliharaan dan pelestarian dari lingkungan hidup. Eco-label, Eco-

brand, dan environmental advertisement adalah bagian dari alat green-marketing yang dapat 

membuat persepsi lebih mudah dan meningkatkan kesadaran akan fitur dan aspek produk yang 

eco-friendly.  

Salah satu green-marketing tools yang sering digunakan yaitu eco-label pada produk-

produk ramah lingkungan. Label ramah lingkungan ini digunakan dalam pemasaran untuk 

mempromosikan serta sebagai alat identifikasi untuk green-product atau produk ramah 

lingkungan (D'Souza, et al., 2006). Rex dan Baumann (2007) mendefinisikan eco-label sebagai 

alat pemasaran yang dapat memfasilitasi konsumen dalam pengambilan keputusan pada saat 

memilih produk ramah lingkungan. Alat ini juga membantu konsumen untuk mendapatkan 
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informasi mengenai bagaimana produk tersebut di produksi.  Telah banyak penelitian yang 

membahas mengenai berbagai cara penggunaan eco-label secara efektif dalam kebiasaan 

pembelian konsumen serta untuk produk yang aman bagi lingkungan. (D’Souza et al., 2006; 

Sammer & Wustenhagen, 2006).  

Terdapat pula kasus dimana konsumen tidak menaruh kepercayaan terhadap eco-label, 

dimana hal tersebut terlihat pada tidak adanya keinginan untuk mengenali eco-label yang 

dicantumkan serta tidak adanya keingintahuan terhadap gerakan apa yang perusahaan coba 

galakkan dengan mencantumkan eco-label pada produk mereka. Selain itu, kurangnya 

kesadaran dan pengetahuan konsumen mengenai lingkungan juga ditengarai menjadi salah satu 

penyebab tidak berpengaruhnya eco-label pada kemasan produk ramah lingkungan. 

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa rumusan masalah yang dibahas pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1) Apakah Eco-Label memiliki pengaruh terhadap pengambilan keputusan pembelian 

produk ramah lingkungan? 

2) Faktor apa saja yang menjadi penyebab berpengaruh atau tidaknya eco-label pada 

pengambilan keputusan pembelian produk ramah lingkungan? 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, 

pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data bersifat 

kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 

2018). Penelitian kuantitatif ini mendasarkan jenisnya pada penelitian survey, yaitu penelitian 

yang digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal dan pengujian hipotesis. Instrument 

penelitian yang digunakan adalah dengan menggunakan kuesioner (angket). 

Dalam penelitian ini terdiri dari 3 variabel bebas (independent) yaitu eco-label, 

Pengetahuan dan kepedulian terhadap lingkungan, dan Promosi eco-label oleh produsen. 

Sedangkan untuk variabel terikat (dependent) yaitu keputusan pembelian oleh konsumen. 
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1) Hipotesis 

Penelitian D’Souza et al. (2006) dan Sammer dan Wustenhagen (2006), menemukan bahwa 

eco-label secara langsung dapat mempengaruhi niat membeli produk ramah lingkungan. 

H1: Eco-label memiliki pengaruh secara langsung terhadap pengambilan keputusan 

pembelian produk ramah lingkungan 

Perilaku secara langsung dipengaruhi oleh sikap yang berhubungan dengan pengetahuan 

dan pengalaman pribadi yang dimiliki oleh konsumen (Cherian & Jacob, 2012). Meningkatnya 

kesadaran tentang perlunya pengetahuan tentang “green“ akan mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen (Barber, et al., 2009). Meningkatnya pengetahuan diasumsikan akan 

mengubah sikap terhadap peduli lingkungan seseorang, serta pengetahuan dan sikap terhadap 

lingkungan akan mempengaruhi perilaku peduli lingkungan (Barber, et al., 2009). Cheah dan 

Ian (2009) juga menemukan bahwa pengetahuan lingkungan mempunyai hubungan yang kuat 

dengan sikap terhadap produk ramah lingkungan.  

H2: Eco-label dapat berpengaruh pada keputusan pembelian jika dipengaruhi oleh tingkat 

pengetahuan dan kepedulian konsumen terhadap lingkungan 

Juwaheer dan Sharmila (2012) menemukan adanya hubungan positif antara keefektifan 

strategi green-marketing dengan pola pembelian konsumen untuk produk ramah lingkungan, 

jadi sangat berguna bagi perusahaan untuk mempromosikan strategi eco-labelling untuk 

mendorong atau menciptakan pola konsumsi produk ramah lingkungan pada konsumen. Eco-

label mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi produk paling ramah lingkungan di 

pasar, akan tetapi eco-label tidak mengirimkan informasi tentang bagaimana sebaiknya sikap 

dan perilaku produsen terhadap lingkungan, sehingga dibalik makna eco-label tersebut, filosofi 

sesungguhnya tentang green-marketing belum tentu dapat tersampaikan (Chamorro dan 

Banegil,2006). Penelitian dari Magnusson (2001) menemukan bahwa eco-label berkorelasi 

lemah terhadap keputusan pembelian konsumen. Konsumen perlu usaha untuk mencari 

informasi tentang produk ramah lingkungan dimana perusahaan kurang memberikan informasi 

tentang kandungan produk atau spesifikasi produk (Luzio dan Lemke, 2013). 

H3: Eco-label dapat berpengaruh pada keputusan pembelian jika dipengaruhi oleh promosi 

produsen mengenai eco-label pada produk ramah lingkungan mereka. 
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2) Populasi dan Sampel 

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam memilih sampel adalah dengan menggunankan 

probability sampling method yaitu pengambilan sampel dilakukan secara acak, dimana proses 

pengambilan sampel yang elemen-elemen populasinya mempunyai kesempatan yang sama 

untuk terpilih menjadi responden penelitian. Adapun sampel yang diambil adalah konsumen 

produk ramah lingkungan dalam wilayah kota Batam. Dikarenakan jumlah populasi tidak 

diketahui, maka jumlah sampel minimal ditentukan dengan rumus:  

n = Z2 / 4 (𝑀𝑜𝑒)2 

dimana: 

n  : jumlah sampel 

Z  : tingkat distribusi normal pada taraf signifikan 5%=9,6 

Moe : Margin of Error Max, yaitu tingkat kesalahan maksimal pengambilan sampel 

yang masih dapat ditoleransi atau yang diinginkan 

Dengan menggunakan Margin of Error Max sebesar 10%, maka jumlah sampel minimal yang 

dapat diambil sebesar:  

n = 1,96 / 4 (0,10)2 

n = 96,04 atau 97 

Berdasarkan perhitungan yang diperoleh, maka jumlah sampel minimal yang harus dipenuhi 

sebanyak 97 responden. 

3) Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data disesuaikan dengan keadaan dan kondisi objek yang diteliti, serta 

kemampuan menggunakan waktu dan tenaga. Sedangkan teknik pengumpulan data dalam 

penelitian ini dilakukan dengan cara: 

a) Kuesioner  

Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi 

sejumlah pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono, 2004). Kuesioner 

dibuat dengan menggunakan pertanyaan tertutup, yaitu pertanyaan yang meminta responden 

untuk memilih salah satu jawaban yang tersedia dari setiap pertanyaan. 
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Kuesioner dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan skala Guttman. Skala Guttman 

ialah skala yang digunakan untuk jawaban yang bersifat jelas (tegas dan konsisten). Skala 

Guttman sangat baik untuk meyakinkan peneliti tentang kesatuan dimensi dari sikap atau 

sifat yang diteliti. 

Data yang diperoleh dari kuesioner penelitian berupa data interval atau rasio dikotomi (dua 

alterntif) yaitu YA dan TIDAK. Adapun skoring perhitungan responden dalam skala 

Guttman adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 

Skoring Skala Guttman 

 

Alternatif Jawaban 

Skor Alternatif Jawaban 

Positif Negatif 

YA 1 0 

TIDAK 0 1 

 

b) Studi Pustaka 

Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan mengambil data dari literatur terkait dan 

sumber-sumber lain yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai penelitian ini. 

 

4) Teknik Analisis Data 

Setelah peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data-data dari responden, 

kemudian penyusun melakukan analisis data. Data yang didapatkan oleh penyusun adalah data 

mentah yang berisi jawaban dari responden mengenai permasalahan yang diteliti. Salah satu 

tujuan dari analisis data adalah menyederhanakan seluruh data dan kemudian disajikan dalam 

susunan yang sistematis, setelah itu menafsirkan atau memaknai data yang didapat.  

Data yang diperoleh peneliti bersifat kuantitatif dengan skala Guttman sehingga perlu diolah 

untuk proses penarikan kesimpulan. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik hitung 

analisis deskriptif untuk mendeskripsikan variabel penelitian dalam pengukuran. 

Adapun Teknik statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah persentase. Persentase 

untuk setiap kemungkinan jawaban diperoleh dari membagi frekuensi yang diperoleh dengan 

jumlah sampel, kemudian dikalikan 100%. Selanjutnya persentase yang diperoleh 

diterjemahkan ke dalam kategori sebagai berikut: 

  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

648 
 

Tabel 2 

Kategori Persentase 

Persentase Kategori 

0 – 1% Tidak ada 

2% - 25% Sebagian kecil 

26% - 49% Kurang dari setengahnya 

50% Setengahnya 

51% - 75% Lebih dari setengahnya 

76% - 99% Sebagian besar 

100% Seluruhnya 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1) Hasil Penelitian 

Terdapat 100 data responden yang diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner dan kemudian 

dilakukan uji validitas dan reliabilitas dengan menggunakan program Ms. Excel.  

a. Hasil Uji Validitas 

Uji validitas dilakukan untuk masing-masing bagian pernyataan yang terdapat dalam 

kuesioner (lihat kuesioner pada lampiran) dengan menggunakan data dari 100 orang 

responden yang diperoleh.  

 Bagian I: Pengaruh Eco-Label secara langsung 

Pada bagian ini, terdapat 8 pernyataan yang dijawab oleh responden sesuai dengan 

persepsi mereka. Dari 100 orang responden, terdapat nilai error sebesar 51 dengan 

koefisien Reprodusibilitas 0,94 dan koefisien skalabilitas sebesar 0,73. 

 Bagian II: Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Kepedulian Konsumen Terhadap 

Lingkungan 

Pada bagian ini, terdapat 8 pernyataan yang dijawab oleh responden sesuai dengan 

persepsi mereka. Dari 100 orang responden, terdapat nilai error sebesar 30 dengan 

koefisien Reprodusibilitas 0,96 dan koefisien skalabilitas sebesar 0,79.   
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 Bagian III: Pengaruh kegiatan promosi 

Pada bagian ini, terdapat 7 pernyataan yang dijawab oleh responden sesuai dengan 

persepsi mereka. Dari 100 orang responden, terdapat nilai error sebesar 38 dengan 

koefisien Reprodusibilitas 0,95 dan koefisien skalabilitas sebesar 0,65 (hasil 

pehitungan terlampir). 

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam kuesioner dianggap 

baik untuk digunakan dalam penelitian karena nilai koefisien reprodusibilitas untuk masing-

masing bagian adalah >0,90 dan nilai koefisien skalabilitasnya >0,60.  

b. Hasil Uji Realibilitas 

Sama halnya dengan uji validitas, untuk uji reliabilitas juga dilakukan untuk masing-masing 

bagian pernyataan yang terdapat dalam kuesioner (lihat kuesioner pada lampiran) dengan 

menggunakan data dari 100 orang responden yang diperoleh. Pada pernyataan bagian I 

kuesioner mengenai Pengaruh Eco-Label secara langsung, diperoleh nilai reliabilitas sebesar 

0,57. Pada pernyataan bagian II yaitu mengenai Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan 

Kepedulian Konsumen Terhadap Lingkungan, diperoleh nilai reliabilitas sebesar 0,54. 

Sedangkan pada bagian III mengenai Pengaruh kegiatan promosi, diperoleh nilai reliabilitas 

sebesar 0,41. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam 

kuesioner dianggap cukup untuk digunakan dalam penelitian ini. 

c. Analisis Hasil Kuesioner 

Dari 100 responden yang ada, latar belakang serta pengetahuan mereka tentang eco-label 

bervariasi. Dimana, sebagian besar dari responden berusia 17-21 tahun. Hasil sebaran 

kuesioner menunjukkan bahwa terdapat 96 responden yang menyatakan pernah membeli 

produk ramah lingkungan, dan terdapat 4 orang yang tidak mengetahui apakah produk yang 

mereka beli adalah produk ramah lingkungan atau bukan. Dalam penelitian ini, responden 

yang tidak pernah melakukan pembelian produk ramah lingkungan tidak digunakan sebagai 

sampel. Selain itu, dari 100 orang responden, terdapat 51 orang yang menyatakan pernah 

mengikuti kegiatan yang bertemakan lingkungan, dan terdapat 5 orang yang sering 

mengikuti kegiatan yang bertemakan lingkungan. Ini menunjukkan bahwa, sebagian besar 

responden memiliki ketertarikan terhadap lingkungan. Informasi lainnya yang tidak kalah 

penting untuk diketahui mengenai responden adalah pengetahuan mereka mengenai jenis-

jenis eco-label yang terdapat pada kemasan produk yang dijual secara umum di Indonesia. 

Pada kuesioner penelitian, ditunjukkan sembilan jenis simbol label yang biasanya terdapat 

pada kemasan produk, dimana responden dapat memilih lebih dari satu pilihan label yang 
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mereka ketahui. Dari hasil penyebaran kuesioner menunjukkan bahwa label yang paling 

familiar bagi para responden adalah label daur ulang seperti yang ditunjukkan pada grafik 

berikut: 

 

Gambar 1: Jenis Eco-Label yang diketahui oleh responden 

 

 Bagian I: Pengaruh Eco-Label secara langsung 

Terdapat delapan pernyataan yang mengindikasikan apakah eco-label pada kemasan produk 

memiliki pengaruh secara langsung terhadap keputusan pembelian responden pada produk 

ramah lingkungan. Hasil yang diperoleh ditunjukkan pada grafik berikut: 

 

Gambar 2: Hasil Kuesioner mengenai Pengaruh Eco-Label secara langsung 
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 Bagian II: Pengaruh Tingkat Pengetahuan dan Kepedulian Konsumen Terhadap 

Lingkungan 

Pada bagian kedua kuesioner, terdapat delapan pernyataan yang mengindikasikan apakah 

pengetahuan dan kepedulian responden mengenai lingkungan memiliki pengaruh terhadap 

keputusan pembelian responden pada produk ramah lingkungan. Hasil yang diperoleh 

ditunjukkan pada grafik berikut: 

 

Gambar 3: Hasil Kuesioner mengenai Pengaruh tingkat Pengetahuan dan Kepedulian 

Responden terhadap Lingkungan 

 

 Bagian III: Pengaruh kegiatan promosi 

Pada bagian ketiga kuesioner, terdapat tujuh pernyataan yang mengindikasikan apakah 

kegiatan promosi yang dilakukan oleh produsen produk ramah lingkungan memiliki 

pengaruh terhadap keputusan pembelian responden pada produk ramah lingkungan. Hasil 

yang diperoleh ditunjukkan pada grafik berikut:  

43
49

30

74

90 87 89

58

57
51

70

26

10 13 11

42

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

9 10 11 12 13 14 15 16

YA TIDAK



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

652 
 

 

Gambar 4: Hasil Kuesioner mengenai Pengaruh Kegiatan Promosi Produsen Produk 

terhadap Keputusan Pembelian Responden 

 

2) Pembahasan 

Pada penelitian ini terdapat tiga hipotesis yang ingin dibuktikan, yaitu hipotesis yang pertama 

adalah Eco-label memiliki pengaruh secara langsung terhadap pengambilan keputusan 

pembelian produk ramah lingkungan. Merujuk pada penelitian sebelumnya oleh D’Souza et al. 

(2006) dan Sammer dan Wustenhagen (2006) yang menemukan bahwa eco-label secara 

langsung dapat mempengaruhi niat membeli produk ramah lingkungan. Adapun pada penelitian 

ini diperoleh hasil bahwa responden tidak melakukan pembelian terhadap produk ramah 

lingkungan dengan hanya semata-mata mempertimbangkan eco-label yang tertera pada 

kemasan produk tersebut, tetapi ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi misalnya harga dan 

ketersediaan produk tersebut di pasaran. Selain itu, meskipun responden familiar dengan 

lambang atau simbol eco yang tertera pada kemasan produk, akan tetapi masih sedikit diantara 

mereka yang mengetahui dengan pasti makna dari lambang atau simbol tersebut sehingga ini 

mengindikasikan adanya pengaruh pengetahuan dalam hal ini.  

Hipotesis yang kedua yaitu Eco-label dapat berpengaruh pada keputusan pembelian jika 

dipengaruhi oleh tingkat pengetahuan dan kepedulian konsumen terhadap lingkungan. 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, perilaku secara langsung dipengaruhi oleh sikap yang 

berhubungan dengan pengetahuan dan pengalaman pribadi yang dimiliki oleh konsumen 

(Cherian & Jacob, 2012). Meningkatnya kesadaran tentang perlunya pengetahuan tentang 
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“green“ akan mempengaruhi keputusan pembelian konsumen (Barber, et al., 2009). 

Meningkatnya pengetahuan diasumsikan akan mengubah sikap terhadap peduli lingkungan 

seseorang, serta pengetahuan dan sikap terhadap lingkungan akan mempengaruhi perilaku 

peduli lingkungan (Barber, et al., 2009). Cheah dan Ian (2009) juga menemukan bahwa 

pengetahuan lingkungan mempunyai hubungan yang kuat dengan sikap terhadap produk ramah 

lingkungan. Dalam penelitian ini, dimana sebagian besar responden pernah mengikuti dan 

tertarik dengan kegiatan yang bertemakan lingkungan, diperoleh hasil bahwa mayoritas dari 

mereka mengetahui dampak dari penggunaan produk-produk ramah lingkungan terhadap 

kelestarian lingkungan. Sehingga diketahui bahwa apabila responden atau konsumen memiliki 

pengetahuan mengenai manfaat yang dapat mereka peroleh serta manfaat yang dapat mereka 

hasilkan dari penggunaan produk berlabel eco, maka ini akan mempengaruhi keputusan 

pembelian mereka terhadap produk-produk ramah lingkungan.  

Pada penelitian terdahulu lainnya, Juwaheer dan Sharmila (2012) menemukan adanya 

hubungan positif antara keefektifan strategi green-marketing dengan pola pembelian konsumen 

untuk produk ramah lingkungan, jadi sangat berguna bagi perusahaan untuk mempromosikan 

strategi eco-labelling untuk mendorong atau menciptakan pola konsumsi produk ramah 

lingkungan pada konsumen. Eco-label mempermudah konsumen untuk mengidentifikasi 

produk paling ramah lingkungan di pasar, akan tetapi eco-label tidak mengirimkan informasi 

tentang bagaimana sebaiknya sikap dan perilaku produsen terhadap lingkungan, sehingga 

dibalik makna eco-label tersebut, filosofi sesungguhnya tentang green-marketing belum tentu 

dapat tersampaikan (Chamorro dan Banegil,2006). Penelitian dari Magnusson (2001) 

menemukan bahwa eco-label berkorelasi lemah terhadap keputusan pembelian konsumen. 

Konsumen perlu usaha untuk mencari informasi tentang produk ramah lingkungan dimana 

perusahaan kurang memberikan informasi tentang kandungan produk atau spesifikasi produk 

(Luzio dan Lemke, 2013). Ini berkaitan dengan hipotesis yang ketiga yaitu Eco-label dapat 

berpengaruh pada keputusan pembelian jika dipengaruhi oleh promosi produsen mengenai eco-

label pada produk ramah lingkungan mereka. Akan tetapi pada penelitian ini diperoleh hasil 

bahwa tidak semua responden mengenal atau mengetahui jenis-jens eco-label dari kegiatan 

promosi yang dilakukan oleh produsen produk tersebut, tetapi melalui rekomendari atau 

referensi dari konsumen lainnya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi mengenai 

eco-label yang diperoleh responden sebagai konsumen  mayoritas tidak berasal dari kegiatan 

promosi yang dilakukan oleh produsen produk tersebut akan tetapi berasal dari konsumen lain 

yang sudah pernah menggunakan produk ramah lingkungan dan juga dari kegiatan-kegiatan 
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yang bertemakan lingkungan yang sering memberikan pengenalan terhadap simbol-simbol 

label eco yang tertera pada kemasan produk ramah lingkungan. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan, maka pada penelitian ini dapat diperoleh 

kesimpulan bahwa: 

a. Eco-label pada kemasan produk ramah lingkungan tidak dapat mempengaruhi keputusan 

pembelian konsumen secara langsung tanpa adanya pengetahuan mengenai makna eco-label 

tersebut oleh konsumen 

b. Pengetahuan dan kepedulian konsumen terhadap lingkungan memiliki pengaruh yang kuat 

dalam membentuk kesadaran konsumen untuk menggunakan produk-produk yang berlabel 

eco 

c. Kegiatan promosi yang dilakukan oleh produsen produk ramah lingkungan tidak 

memberikan informasi yang cukup bagi konsumen sehingga ini berpengaruh pada keputusan 

pembelian konsumen terhadap produk ramah lingkungan yang dipromosikan 
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Abstract 

 

The yield limit, tensile strength and strain, can be accessed through tensile testing. To determine the 

tensile strength can also be done by testing the hardness, the long-term goal of this study is to determine 

the relationship between the value of reinforcing steel hardness to quality, tensile strength and modulus 

of elasticity. The method used The experimental method is a trial and pull test on the same sample in 

the laboratory. The material used is reinforcing steel diameter of 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm and 19 

mm. From the research results obtained from the challenge test results with the tensile test results 

(conversion value) for the stretch limit is 4.1517, the tensile strength is 2.9750. modulus of elastic 

strength is 0.7821. This means that Brinell hardness or HB = 4.1517 σu (melting stress) and HB = 2.9750 

σy (tensile strength). HB = 0.7821 E (modulus of elasticity). The relationship between the two questions 

between the tensile test and the Brinell method testing method obtained value (r) = 0.95. located between 

0.800 to 1.00 means that the interpretation of the relationship is high, then the magnitude is determined 

by the coefficient of determination r² = 0.90 or 90% 

 

Keywords: steel reinforcement, hardness, tensile strength 

 

 

Abstrak 

 

Batas luluh, kuat tarik dan regangan, dapat diketahui melalui pengujian tarik. Untuk mengetahui 

kekuatan tarik dapat juga dilakukan dengan pengujian kekerasan, Tujuan jangka panjang dari penelitian 

ini adalah mengetahui hubungan antara nilai kekerasan baja tulangan terhadap mutu, kekuatan tarik dan 

modulus elastisitas . Metode yang dipakai metode experiment yaitu percobaan uji kekerasan dan uji tarik 

pada sampel yang sama di laboratorium. Material yang digunakan yaitu baja tulangan diameter 8 mm, 

10 mm, 12 mm, 16 mm dan 19 mm. Dari hasil penelitian ini didapatkan perbandingan hasil uji kekerasan 
dengan hasil uji tarik (nilai konversinya) untuk batas ulurnya (tegangan leleh) adalah 4.1517, kekuatan 

tarik adalah 2.9750. modulus elastisstas adalah 0,7821. Artinya kekerasan Brinell atau HB = 4,1517 σu 

(tegangan leleh) dan HB = 2,9750 σy (kekuatan tarik). HB = 0.7821 E (modulus elastisitas). Hubungan 

dua gejala antara uji tarik dengan uji kekerasan metode Brinell didapatkan nilai (r) = 0,95. terletak antara 

0,800 dengan 1,00 artinya interprestasi hubunganya tinggi, kemudian besar hubungannya ditentukan 

oleh koefisien determinasi r ² = 0.90 atau sebesar 90 % 

 

Kata kunci: baja tulangan , kekerasan, kekuatan tarik 

mailto:nursuar2006@gmail.com
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1. PENDAHULUAN 

1.1 LatarBelakang 

Salah satu cara memperkuat bangunan konstruksi beton yaitu dengan menggunakan 

baja tulangan. Penggunaan baja tulangan terkait erat dengan keamanan dan keselamatan 

bangunan, terutama orang-orang disekitarnya maka pemerintah telah menetapkan bahwa 

baja tulangan beton yang diproduksi dan digunakan di Indonesia wajib memenuhi standard 

mutu baja tulangan beton berdasarkan Standar Nasional Indonesia 07-2052-2002. 

Menurut  SNI 2052:2014 yang dimaksud dengan baja tulangan beton yaitu baja 

berbentuk batang berpenampang bundar dengan permukaan polos atau sirip yang digunakan 

untuk penulangan beton, yang diproduksi dari bahan baku billet dengan cara canai panas (hot 

rolling).  

Mutu dari baja tulangan yang disingkat dengan BJTU  yaitu baja tulangan dengan batas 

ulur, dalam bahasa sehari-hari disebut dengan U contoh U-24 yaitu batas ulurnya adalah 2400 

kg/cm2. Pada batas ulur inilah bajanya masih dalam keadaan elastis, lewat dari batas ini terjadi 

pertambahan panjang mendadak atau  mengulur, atau bajanya terjadi deformasi plastis, 

sedangkan kekuatan tarik adalah tegangan maksimum yang bisa ditahan oleh sebuah bahan 

ketika diregangkan atau ditarik, sebelum bahan itu patah atau putus. 

 Kekuatan tarik umumnya dapat dicari dengan melakukan uji tarik dan mencatat 

perubahan regangan dan tegangan. Titik tertinggi dari kurva tegangan regangan disebut dengan 

kekuatan tarik maksimum, nilainya tidak tergantung pada ukuran bahan melainkan karena 

factor jenis bahan. Kekuatan tarik umumnya digunakan dalam mendesain bagian dari suatu 

struktur yang bersifat ductile dan brittle yang bersifa tidak statis, dalam arti selalu menerima 

gaya dalam jumlah besar meskipun benda tersebut tidak bergerak.  Untuk mengetahui kekuatan 

tarik dapat juga dilakukan dengan pengujian kekerasan, karena pengukuran kekerasan menurut 

Brinell bahwa kekerasan bahan memiliki hubungan dengan kekuatan tarik.  

Modulus elastisitas adalah perbandingan antara tegangan dengan regangan yang 

diberi symbol E, yaitu suatu  acuan menentukan kaku atau elastisnya suatu bahan. Dari hasil 

uji tarik semakin kecil regangan yang terjadi, maka semakin besar modulus elastisitasnya 

artinya bahan semakin semakin kaku. 

Kekerasan adalah perlawanan yang diberikan oleh sebuah benda terhadap masuknya 

suatu benda lain atau dengan kata lain yaitu   ketahanan sebuah     benda (benda kerja) 

terhadap   penetrasi/daya  tembus  dari benda    lain yang  lebih keras (penetrator). Pengujian 
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kekerasan bahan diantaranya yaitu metode Brinell atau Metode Rockwell yang bersifat non-

destruktif yang dapat digunakan ketika uji kekuatan tarik tidak dapat dilakukan karena bersifat 

destruktif. 

Dari uraian di atas maka peneliti mencoba melakukan penelitian Tentang      “ 

Hubungan Nilai Kekerasan Baja Tulangan Beton dengan Mutu (batas ulur),  

 Kekuatan tarik dan Modulus elastisitas” 

           Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan  apakah ada 

hubungan yang linier antara nilai kekerasan baja tulangan dengan kekuatan tarik?,  dan berapa  

besar nilai faktor konversi  kekerasan dengan batas ulur, kekuatan tarik dan modulus 

elalstisitas dari baja tulangan. 

Batasan dari  penelitian ini yaitu hanya melakukan penelitian uji kekerasan dengan 

metode Brinell dan dilanjutkan dengan melakukan uji tarik dari bahan yang telah diperiksa 

kekerasannya. Material yang digunakan yaitu bahan baja tulangan dari beberapa perusahaan 

yang dilakukan pengujian di Laboratorium Teknik Mesin Politeknik Negeri Medan, yaitu 

diameter 8 mm,10 mm, 12 mm, 16 mm dan 19 mm.  

Tujuan jangka panjang dari penelitian ini adalah mengetahui tentang hubungan antara 

nilai kekerasan baja tulangan dengan menggunakan  uji kekerasan metode Brinell terhadap 

mutu, kekuatan tarik dan modulus elalstisitas kemudian dapat dicari faktor konversinya. 

Sedangkan manfaat dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi 

kepada pengguna, terutama kontraktor yaitu dengan diketahuinya hubungan antara uji 

kekerasan suatu bahan baja sudah dapat memberi gambaran tentang mutu, kekuatan tarik 

dan modulus elastisitas dari baja tersebut tampa kita melakukan uji tarik yang dapat merusak 

benda kerja. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang  digunakan pada penelitian ini adalah penelitian dengan pendekatan  

eksperimen  secara kuantitatif.   Data dihimpun (teknik pengumpulan data) melalui  pengujian 

benda uji di Laboratorium,    yaitu mengadakan percobaan uji kekerasan dan setelah itu 

dilanjutkan dengan uji tarik pada sampel yang sama dengan menggunakan sampel baja 

tulangan yang diambil dari toko bahan bangunan yang ada di kota Medan. 
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Adapun besaran yang dipakai sebagai acuan adalah nilai uji tarik dari hasil pengujian 

tarik. Material yang digunakan yaitu bahan baja tulangan dari beberapa perusahaan yang 

dilakukan pengujian di Laboratorium Teknik Mesin Politeknik Negeri Medan, yaitu diameter 

8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm dan 19 mm.  Parameter pengukuran dalam pengujian 

kekerasan baja tulangan yang dipakai yaitu kekerasan Metode Brinell dan Kekuatan tariknya  

(kg/cm2).   

1. Pelaksanaan 

Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data primer yang bersifat kuantitatif 

yang bersumber dari eksperimen dan studi literatur, yaitu dengan jalan melakukan pengujian 

kekerasan dan setelah itu dilanjutkan dengan uji tarik pada sampel yang sama dengan 

menggunakan sampel baja tulangan. Material yang digunakan yaitu bahan baja tulangan dari 

beberapa perusahaan yang dilakukan pengujian di Laboratorium Teknik Mesin Politeknik 

Negeri Medan, yaitu diameter 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm dan 19 mm.    

a. Pengumpulan Data 

    Untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sampling. Sampel bahan 

baja tulangan polos  yaitu diameter 8 mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm dan 19 mm.   

b. Parameter Pengukuran dan Pengamatan 

Parameter pengukuran dalam pengujian kekerasan baja tulangan yang dipakai yaitu 

kekerasan Metode Brinell dan Kekuatan tariknya  (kg/cm2) 

c, Model Penelitian 

    Model penelitian yang akan dilaksanakan yaitu metode eksperiment berbentuk pengujian 

dari bahan yang akan digunakan sebagai sampel penelitian (baja tulangan) 

d. Pengolahan Data dan Analisis Data 

    Teknik yang digunakan  dalam analisis data adalah teknik statistik sistem   korelasi : yaitu 

dengan mencari koefisien korelasi dengan menggunakan rumus : 

 

                  -------------------------  (4) 

 

 

Akan didapatkan bagaimana hubungan antara kekerasan metode Brinell dengan 

               Σ xy       

r xy =  -------------- 

               (Σ x²) (Σ y²) 
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kekuatan tarik,   

 

HASIL  DAN  PEMBAHASAN 

Tabel 6. 

Hasil pengujian tarik dan Pengujian Kekerasan 

 

No 
Ø dari 

pabrik 

Ø 

Benda 

uji 

Luas 

(A) 

Panjang 

awal 

(Lo) 

Panjang 

akhir 

(Li) 

Perubahan 

panjang 

(ΔL) 

Fy Fu σy σu 
Ε 

Hardnes 

test 

(mm) (mm) (mm²) (mm) (mm) (mm) (N) (N) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) 

1 8 7.85 48.37 64 81.80 17.80 22350 31600 462.03 653.25 27.81 1894.42 

2 8 7.85 48.37 64 81.40 17.40 22750 32100 470.30 663.58 27.19 1990.75 

3 8 7.85 48.37 64 73.80 9.80 22450 31000 464.10 640.84 15.31 1794.36 

   Rata-Rata   465.47 652.56 23.44 1893.18 

 

No 
Ø dari 

pabrik 

Ø 

Benda 

uji 

Luas 

(A) 

Panjang 

awal 

(Lo) 

Panjang 

akhir 

(Li) 

Perubahan 

panjang 

(ΔL) 

Fy Fu σy σu 
Ε 

Hardnes 

test 

(mm) (mm) (mm²) (mm) (mm) (mm) (N) (N) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) 

1 10 9.20 66.44 80 103.75 23.75 24700 35300 371.75 531.29 29.69 1646.99 

2 10 9.40 69.36 80 104.90 24.90 25150 35700 362.59 514.69 31.13 1621.26 

3 10 9.45 70.10 80 105.90 25.90 25050 35700 357.33 509.25 32.38 1476.84 

                                                                            Rata-Rata        363.89 518.41 31.06 1581.70 

 

No 
Ø dari 

pabrik 

Ø 

Benda 

uji 

Luas 

(A) 

Panjang 

awal 

(Lo) 

Panjang 

akhir 

(Li) 

Perubahan 

panjang 

(ΔL) 

Fy Fu σy σu 
Ε 

Hardnes 

test 

(mm) (mm) (mm²) (mm) (mm) (mm) (N) (N) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) 

1  12 11.80 109.30 96 121.70 23.75 44700 66400 408.95 607.48 26.77 1810.30 

2 12 11.75 108.38 96 122.20 24.90 44700 67000 412.44 618.20 27.29 1780.42 

3 12 11.80 109.30 96 122.50 25.90 45000 67000 411.70 612.97 27.60 1808.27 

                                                                            Rata-Rata        411.03 612.89 27.22 1799.66 

 

No Ø dari 

pabrik 

Ø 

Benda 

uji 

Luas 

(A) 

Panjang 

awal 

(Lo) 

Panjang 

akhir 

(Li) 

Perubahan 

panjang 

(ΔL) 

Fy Fu σy σu 
Ε 

Hardnes 

test 
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(mm) (mm) (mm²) (mm) (mm) (mm) (N) (N) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) 

1  16 9.60 72.35 45 53.60 8.60 34900 49000 482.41 677.30 19.11 2031.91 

2 16 8.65 58.74 45 54.50 9.50 29400 41200 500.55 701.45 21.11 1978.08 

3 16 9.25 67.17 45 55.80 10.80 31500 45000 468.98 669.98 24.00 2137.22 

                                                                            Rata-Rata        483.98 682.91 21.41 2049.07 

 

No 
Ø dari 

pabrik 

Ø 

Benda 

uji 

Luas 

(A) 

Panjang 

awal 

(Lo) 

Panjang 

akhir 

(Li) 

Perubahan 

panjang 

(ΔL) 

Fy Fu σy σu 
Ε 

Hardnes 

test 

(mm) (mm) (mm²) (mm) (mm) (mm) (N) (N) (N/mm²) (N/mm²) (%) (N/mm²) 

1  19 8.60 58.06 45 54.00 9.00 32800 41000 564.95 706.18 20.00 2083.24 

2 19 8.65 58.74 45 55.40 10.40 32480 40600 552.99 691.23 23.11 1970.01 

3 19 8.75 60.10 45 54.85 9.85 34880 43600 580.35 725.44 21.89 2285.13 

                                                                            Rata-Rata        566.09 707.62 21.67 2112.79 

 

Tabel 7. 

Batas  ulur  (tegangan leleh),  Kekuatan tarik, Modulus elastisitas,  Kekerasan (Brinell), 

Faktor konversi kekerasan dan batas ulur, Faktor konversi kekerasan dan kekuatan 

tarik (tegangan maksimum) 

 

Ø 

dari 

pabr

ik 

σy 

(batas 

lurnya) 

σu 

(kekuatan 

tarik) 

E Hardnes test Faktor konversi 

kekerasan/σu 

Faktor konversi  

kekerasan/σy 

Faktor konversi 

kekerasan/E 

(mm

) 

(N/mm²

) (N/mm²) (%) (N/mm²) 

   

8 

465.474 652.559 23.4375 

1893.1789

6 2.9012 4.06721 

0.8078 

10 

363.891 518.409 31.0625 

1581.6971

7 3.0511 4.34663 

0.5092 

12 

411.031 612.886 27.22222 

1799.6625

5 2.9364 4.37841 

0.6611 

16 

483.979 682.909 21.40741 

2049.0734

6 3.0005 4.23380 

0.9572 

19 

566.094 707.618 21.66667 

2112.7948

9 2.9858 3.73223 

0.9751 
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Rata-rata rasio perbandingan kekerasan dengan 

kekuatan tarik dan tegangan ulur (nilai konversinya) 

adalah 

     2.9750 4.1517 0.7821 

 

Tabel 8. 

Analisa Data 

 

Ø dari 

pabrik 
σy Hardnes test (X - X') (Y - Y') (X - X')2 (Y - Y')2   

(mm) (N/mm²) (N/mm²)           

N0. X Y (x) (Y) (x)2 (Y)2 (XY) 

8 465.474 1893.179 7.379881 5.897554 54.46264 34.78114 43.52325 

10 363.891 1581.6972 -94.2031 -305.584 8874.23 93381.72 28786.99 

12 411.031 1799.6626 -47.0629 -87.6189 2214.913 7677.064 4123.594 

16 483.979 2049.0735 25.88544 161.7921 670.056 26176.67 4188.058 

19 566.094 2112.7949 108.0007 225.5135 11664.15 50856.33 24355.61 

Rata-rata 458.0938 1887.2814 0 

        

(0.00)     0 

Jumlah 2290.469 9436.40702 0 

        

(0.00) 23477.81 178126.6 61497.78 

 

 

 

 

∑𝒙𝒚  =  61497.78          (Σ x²)  = 23477.81      (Σ y²)  = 178126.6 

Mencari koefisien korelasi dengan menggunakan rumus : 

 

 

 

 

 

 rXY  =  
61497,78

√(23477,81)(178126,6
 

 

               Σ xy       

r xy =  -------------- 

               (Σ x²) (Σ y²) 
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 r xy  =   0.95 

  

4.2  Pembahasan 

Dari hasil pengujian tarik dari sampel yang telah disediakan yaitu tulangan diameter 8 

mm, 10 mm, 12 mm, 16 mm dan 19 mm didapatkan tegangan leleh atau batas  ulurnya dan 

tegangan maksimum atau kekuatan tarik dari masing-masing benda uji dan dilanjutkan dengan 

ujia kekerasannya dan didapatkan kekerasan Brinellnya atau HB.  Perbandingan hasil uji 

kekerasan dangan hasil uji tarik (nilai konversinya) yaitu:    

            HB  =  4,1517  σu (tegangan leleh atau batas ulur) dan 

                HB  =  2,9750  σy (kekuatan tarik atau tegangan maksimum) 

                HB  =  0.7821   E   (Modulus Elastisitas) 

 

Dari hasil uji kekerasan suatu tulangan beton misalkan didapatkan data =200 HB maka 

perkiraan tegangan leleh atau batas ulurnya (σu) adalah 200 kg/mm2/4,1517 = 48,1730 kg/mm2  

atau 4817,30 kg/cm2 (U48), kekuatan   tarik   adalah   200 kg/mm2 /2,9750 = 67,2269  atau  

6722,69 kg/cm2  dan   modulus   elastisitasnya     adalah 200 kg/mm2/0,7821= 255,7218 kg/mm2 

atau 25572,18 kg/cm2. 

Dari hasil analisis statistik di atas  (setelah dimasukan ke dalam rumus korelasi product 

moment) yaitu hubungan dua gejala antara uji tarik dengan uji kekerasan metode Brinell 

didapatkan nilai korelasinya =  r  =  0,95. Jadi dari hasil uji kekerasan dan uji tarik ternyata 

didapat korelasi positif, besar hubungannya ditentukan oleh koefisien determinasi r ² = 0.90 

atau sebesar 90 %.   

 

SIMPULAN  

 Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa uji kekerasan dari baja tulangan  

beton dengan  menggunakan metode Brinell  dilanjutkan dengan uji tarik didapatkan hasilnya 

sebagai berikut: 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

665 
 

1. Perbandingan hasil uji   kekerasan   dangan   hasil   uji  tarik (untuk nilai konversinya) yaitu  

untuk batas ulurnya (tegangan leleh)  adalah 4.1517 dan  untuk  dengan kekuatan tarik adalah 

2.9750. untuk modulus elastisitasnya adalah 0.7821   Artinya kekerasan Brinell  

atau     HB  =  4,1517  σu (tegangan leleh atau batas ulur) dan 

                HB  =  2,9750  σy (kekuatan tarik atau tegangan maksimum) 

                HB  =   0.7821  E   (modulus elastisitas)  

 

2. Korelasi product moment yaitu hubungan dua gejala antara uji tarik dengan uji kekerasan 

metode Brinell didapatkan nilai korelasinya =  r  =  0,95. Jadi dari hasil uji kekerasan dan uji 

tarik ternyata didapat korelasi positif, besar hubungannya ditentukan oleh koefisien 

determinasi r² =0.90 atau sebesar 90 %.    
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Abstract 

 

The Study with the title of financial risk analysis with Altman z-Score model at PT Bank Tabungan Negara (Persero) 

Tbk. The perpuse of this study to determine the development and financial situation at PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk during the 2014-2018 period. Data type used is secondary data and data collection technique is 

documentation from financial Statements published on www.btn.co.id and www.idx.co.id. Data processing technique 

used Altman Z-Score methode modification version. The results of data analysis show that PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk is categorized as having a Dangerous Zone or bankrupt because the value of Z-Score is below 1.1. 

 

Keyword : Risk,Financial,Z-Score, bankrupt, Altman z-Score 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini berjudul Analisis Risiko Keuangan Dengan Model Altman Z-Score Pada PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan dan keadaan 
keuangan pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk selama periode 2014-2018. Jenis data yang 

digunakan adalah data sekunder dan teknik data yang digunakan adalah dokumentasi dari laporan 
keuangan yang dipublikasikan melalui situs www.btn.co.id dan www.idx.co.id. Teknik Pengelolahan 

Data menggunakan metode Altman Z-Score dimodifikasi. Hasil analisis data menunjukkan bahwa PT 
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk dikategorikan mengalami Zona Berbahaya atau bangkrut karena 
nilai Z-Score berada di bawah 1,1. 

 

Kata kunci : Risiko,Keuangan, Z-Score,bangkrut, Altman Z-Score 
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PENDAHULUAN 

Perekonomian tumbuh dan berkembang dengan bermacam lembaga keuangan  Salah satu 

diantara lembaga-lembaga tersebut yang nampaknya paling besar perannya dalam 

perekonomian adalah lembaga keuangan bank, yang lazimnya disebut bank. Menurut Kasmir 

(2014:3) Bank adalah “lembaga keuangan yang tempat kegiatan usahanya menginput dananya 

dari masyarakat serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Bank juga merupakan lembaga 

keuangan yang mempunyai peranan penting dalam sektor ekonomi masyarakat sehingga bank 

menjadi pusat perhatian masyarakat dan pihak terkait yang membutuhkan standarisasi dalam 

penyajian laporan keuangan”. 

 

Laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode 

akuntansi yang dapat dingunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan dan untuk 

menunjukkan kondisi kesehatan keuangan di perbankan. Informasi dari laporan keuangan dapat 

digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan ekonomi. Menurut Kasmir (2014:7) laporan 

keuangan adalah “laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau 

dalam suatu periode tertentu". Proses aliran keuangan secara terus menerus terdapat dalam 

laporan keuangan yang terdiri dari laporan posisi keuangan dan perhitungan laba rugi. Kondisi 

perekonomian yang masih belum stabil dapat mengakibatkan tingginya resiko suatu perusahaan 

perbankan untuk mengalami masalah keuangan bahkan kebangkrutan. Kemampuan dalam 

memprediksi kebangkrutan akan dapat menguntungkan berbagai pihak terutama debitur dan 

kreditur. Kebangkrutan untuk investor akan mengakibatkan investasinya berkurang atau hilang 

secara keseluruhan. 

 

Kasus dalam krisis ekonomi yang terjadi diIndonesia pada tahun 1998-1997  yang tidak luput 

dari imbas dinamika pasar keuangan global. Salah satu imbas dinamika ini adalah gagalnya 

sejumlah bank dalam meneruskan bisnisnya hal ini terjadi karena banyaknya bank yang 

memberi kredit pada proyek-proyek atau sektor-sektor yang berisiko tinggi, rendahnya tingkat 

manajemen bank, serta terlalu longgarnya pemberian kredit kepada nasabah yang ditandai 

dengan adanya penyelewengan atas batas pemberian kredit. Jatuhnya perbankan, membuat 

pemerintah harus melikuidasi (membubarkan) banyak bank. Tanggal 17 November 1997, 16 

bank swasta dilikuidasi, dan dilanjutkan dengan 50 bank pada likuidasi kedua. Likuidasi 
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dilakukan dengan tujuan menyehatkan dan merampingkan dunia perbankan, akan tetapi, 

ternyata likuidasi 66 bank tersebut berdampak buruk, masyarakat berlomba-lomba mengambil 

simpanannya dari bank-bank yang dikabarkan akan dilikuidasi. Maka, terjadilah rush 

(pengambilan terus-menerus) oleh masyarakat seperti yang terjadi pada Bank BCA sehingga 

pada akhirnya saham, uang tunai dan  properti bank-bank tersebut diambil alih BPPN (Badan 

Penyehatan Perbankan Indonesia) .  

 

Kasus Bank Century merupakan salah satu berita yang banyak menarik perhatian masyarakat 

Indonesia, bahkan membuat masyarakat tidak percaya dengan bank. Bank Century hasil marger 

dari Bank Denpac, Bank Picco dan Bank CIC. Pada Tahun 2008 Bank Century mengalami 

kesulitan likuiditas karna beberapa nasabah besar Bank Century menarik dananya. Sedangkan 

dana di bank tidak ada sehingga tidak mampu mengembalikan uang nasabah dan tanggal 18 

November 2008 mengalami kalah kliring. Kasus ini dapat mempengaruhi bank lain, dimana 

masyarakat tidak percaya terhadap sistem perbankan nasional.  Berdasarkan contoh kasus diatas 

sebagai lembaga keuangan bank perlu mengetahui analisis tingkat risiko keuangan suatu bank 

agar dapar beroperasi karena dalam persaingan di dunia perbankan yang semakin banyak dan 

berkualitas harus diimbangi dengan manajemen yang baik . Untuk meningkatkan manajemen 

dan produktifitas perusahaan terlebihi dahulu mengetahui kesehatan suatu perusahaan, 

sehingga mampu memperoleh keuntungan untuk menghindari adanya potensi kebangkrutan. 

Berbagai analisis dikembangkan untuk memprediksi awal kebangkrutan perusahaan salah 

satunya metode yang digunakan dalam risiko keuangan adalah model Altman Z-Score. Model 

Altman Z-Score merupakan suatu model analisis yang digunakan untuk memprediksi potensi 

kebankrutan perusahaan dengan tingkat ketetapan yang relatif yang bisa dipercayai. Model 

Altman Z-Score terdiri dari 3 (tiga) macam model yaitu model Altman Pertama, model Altman 

Revisi, dan model Altman Modifikasi. Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai prediksi 

kebangkrutan bank dengan menggunakan model Altman Z-Score Modifikasi karna rumus yang 

ketiga ini merupakan rumus yang fleksibel karena bisa digunakan untuk berbagai jenis bidang 

usaha perusahaan, baik yang go public maupun yang tidak go public selain itu terdapat rasio-

rasio keuangan diantaranya rasio likuiditas diproksikan dengan Working Capital to Total 

Assets, rasio Profitabilitas yang diproksikan dengan Earning Before Interest and Tax to Total 

Assets dan Retained Earnings to Assets, serta  rasio Aktivitas  yang diproksikan dengan dan 

Equity to Total Liabilitas.  
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Berdasarkan latar belakang  yang telah diuraikan diatas penulis mengambil judul “Analisis 

Risiko Keuangan dengan Model Altman Z-Score pada PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk”. 

Masalah dari Penelitian ini adalah bagaimana Perkembangan Keuangan PT Bank Tabungan 

Negara (Persero) Tbk dari Tahun 2014 s.d 2018 dan bagaimana Keadaan Keuangan PT Bank 

Tabungan Negara (Persero) Tbk Berdasarkan Model Altman Z-Score  dan tujuan penelitian ini 

adalah untuk mengetahui Perkembangan dan Keadaan Keuangan PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk dari Tahun 2014 s.d 2018. 

 

METODE PENELITIAN  

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, dengan mengunjungi 

website www.btn.co.id  dan website Bursa Efek Indonesia (BEI) (www.idx.co.id) 

Populasi  

Menurut Sugiyono, (2017:117), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas 

objek/subjek yang mempuyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti 

untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. 

Sampel 

Menurut Sugiyono, (2017:118), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang 

dimiliki oleh populasi tersebut. Sampel yang digunakan dalama penelitian ini adalah Laporan 

Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk periode 2014-2018. 

 

 

Jenis Data 

Jenis data yang digunakan peneliti adalah data sekunder. Data sekunder merupakan data yang 

sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain (Sanusi, 2011:104), adapun data sekunder pada 

penelitian ini diperoleh dari Laporan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

periode 2014-2018. 

Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan adalah teknik dokumentasi yang menggunakan 

data sekunder. Menurut Sanusi (2011:114) cara dokumentasi biasanya dilakukan untuk 

mengumpulkan data sekunder dari berbagai sumber, baik secara pribadi maupun kelembagaan. 

http://www.idx.co.id/


Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

670 
 

Sumber data dalam penelitian ini adalah dari berbagai sumber buku, jurnal dan laporan 

keuangan yang diperoleh dari (www.btn.co.id)  dan (www.idx.co.id). 

Teknik Pengolahan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengolahan data yang digunakan adalah model Altman Z-Score 

yang dimodifikasi yang terdiri dari : 

a. X1=Modal Kerja Terhadap Total Aset 

b. X2 =Laba Ditahan Terhadap Total Aset 

c. X3 =Laba Sebelum Bunga Dan Pajak Terhadap Total Aset 

d. X4=Nilai Buku Ekuitas Terhadap Nilai Buku Utang 

Setelah dianalisis melalui model Altman Z-Score modifikasi kemudian dideskriptif kuantitatif. 

Deskriptif Kuantitatif yaitu metode yang menganalisis suatu permasalahan berdasarkan 

perhitungan angka-angka dari hasil. pengukuran standar dalam memprediksi kebangkrutan 

dengan model Altman Z-Score yang dimodifikasi, menurut Rudianto (2013:257) yaitu sebagai 

berikut :  

 

 

Adapun standar penilaian yang akan digunakan adalah sebagai berikut : 

Z < 1,1  = Potensi Bangkrut 

1,1 < Z < 2,6 = Potensi Grey area (daerah abu-abu) 

Z > 2,6  = Potensi Tidak bangkrut. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data laporan keuangan yang telah dipublikasikan berdasarkan (http://www.btn.co.id/) maka 

diperoleh hasil analisis Variabel Z-Score yang digunakan dalam rumus Altman Z-Score 

Modifikasi yang dapat dilihat pada tabel berikut : 

  

Z=6,56(X1) +3,26 (X2) +6,72 (X3 )+1,05 (X4) 

 

http://www.btn.co.id/
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Tabel 1 

 Hasil Perhitungan Variabel Z-Score 

2014 2015 2016 2017 2018

X1 0,089 0,085 0,092 0,087 0,081

X2 0,035 0,039 0,042 0,044 0,045

X3 0,011 0,015 0,015 0,015 0,012

X4 0,092 0,088 0,105 0,097 0,09

TahunVariabel (Rasio 

Z-Score) 

  

Setelah mengetahui perhitungan Variabel Z-Score, langkah selanjutnya adalah menganalisa terjadinya 

resiko kebangkrutan dengan menggunakan Model Altman Z-Score Modifikasi melalui persamaan : 

Z=6,56(X1) +3,26 (X2) +6,72 (X3)+1,05 (X4) 

Tabel 2 

Hasil Analisis Perhitungan Z-Score 

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018

Z-Score 0,87 0,88 0,95 0.92 0,85

Zona 

Berbahaya

Zona 

Berbahaya

Zona Aman (Z > 2,6 )                                                                                                

Zona Abu-abu (1,1 < Z Z 2,6)                                                                                 

Zona Berbahaya ( Z < 1,1 )

Tolak Ukur  Z-

Score

Hasil Analisis
Zona 

Berbahaya

Zona 

Berbahaya

Zona 

Berbahaya
 

Berdasarkan hasil analisis untuk kinerja keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk 

pada tahun 2014  diperoleh nilai 0,87. Berdasarkan standar penilaian jika Z-Score < 1,1 

dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki risiko kesulitan keuangan yang sangat besar 

sehingga akan mengakibatkan kebangkrutan yang besar  atau berada di zona berbahaya.  

Dari analisis untuk kinerja keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada tahun 2015 

mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan Z-Score diperoleh nilai 

0,88. Berdasarkan standar penilaian jika Z-Score < 1,1 dikategorikan sebagai perusahaan yang 

memiliki risiko kesulitan keuangan yang sangat besar sehingga akan mengakibatkan 

kebangkrutan yang besar  atau berada di zona berbahaya. 

Dari analisis untuk kinerja keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada tahun 2016 

mengalami kenaikan dengan Z-Score diperoleh nilai 0,95. Berdasarkan standar penilaian jika 

Z-Score < 1,1 dikategorikan sebagai perusahaan yang memiliki risiko kesulitan keuangan yang 

sangat besar sehingga akan mengakibatkan kebangkrutan yang besar  atau berada di zona 

berbahaya. 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

672 
 

Dari analisis untuk kinerja keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada tahun 2017 

mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya dengan Z-Score diperoleh nilai 

0,92. Berdasarkan standar penilaian jika Z-Score < 1,1 dikategorikan sebagai perusahaan yang 

memiliki risiko kesulitan keuangan yang sangat besar sehingga akan mengakibatkan 

kebangkrutan yang besar  atau berada di zona berbahaya. 

Dari analisis untuk kinerja keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk pada tahun 2018 

mengalami penurunan debandingkan dengan seblumnya dengan Z-Score diperoleh nilai 0,85. 

Berdasarkan standar penilaian jika Z-Score < 1,1 dikategorikan sebagai perusahaan yang 

memiliki risiko kesulitan keuangan yang sangat besar sehingga akan mengakibatkan 

kebangkrutan yang besar  atau berada di zona berbahaya. 

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa besarnya prediksi 

financial Distress ini dipengaruhi oleh besar kecilnya rasio keuangan perusahaan dan skala Z-

Score Altman, dan kurang efektifnya dalam memperhatikan keuangan sehingga total aktiva 

lebih cepat naik dibandingkan dengan modal kerja. Rendahnya nilai Z-Score mengindikasikan 

bahwa PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk masih tetap berada dalam posisi risiko 

keuangan yang tinggi namun mengalami kenaikan dalam nilai Z-Score apabila melakukan 

perbaikan dalam penanganan manajemen keuangan walaupun masih tetap dalam risiko tinggi 

Perhitungan Z-Score diatas penting dilakukan karena salah satu aspek pentingnya analisis 

terhadap laporan keuangan dari sebuah perusahaan adalah kegunaan untuk menilai 

kelangsungan hidup perusahaan. Kelangsungan hidup perusahaan sangat penting bagi 

manajemen untuk mengantisipasi kemungkinan adanya potensi kebangkrutan, karena 

kebangkrutan berarti menyangkut terjadinya biaya – biaya, baik biaya langsung maupun tidak 

langsung. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Berdasarkan hasil pengelolahan data dan pembahasan , maka dapat disimpulkan beberapa hal, 

yaitu : 

a. Hasil perhitungan Z-Score perkembangan keuangan pada PT Bank Tabungan Negara 

(Persero) Tbk dari tahun 2014 s.d 2018 dapat dilihat dengan nilai Z pada tahun 2014 sebesar 

0,87, pada tahun 2015 sebesar 0,88, pada tahun 2016 sebesar 0,95, pada tahun 2017 sebesar 

0,92, dan pada tahun 2018 sebesar 0,85. 
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b. Keadaan Keuangan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk berada di zona berbahaya atau 

dikatakan bankrut karena nilai Z berada dibawah skor yang telah ditentukan atau Z <  1,1.  

Dan saran yang dapat bermanfaat yaitu, diharapkan manajemen bank harus memperhatikan 

secara khusus dan serius besarnya Current Ratio didalam perusahaan. Besar- kecilnya Current 

Ratio tersebut perusahaan dapat mengetahui gambaran mengenai keberlangsungan perusahaan 

dimasa yang akan datang, membuat rencana kontingensi guna mengatasi kejadian yang tidak 

terduga, yaitu dengan melakukan analisis terhadap perubahan dan dinamika kondisi lingkungan 

bisnis dan melakukan alternatif pengembangan sumber pendanaan bank, baik dari sumber 

internal maupun eksternal. 
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Abstract 

 

Garbage is the main problem for life. Lack of awareness of each individual in disposing garbage in its 

place, causes many negative effects from the scattering of garbage. This happens because ordinary trash 

cans are less attractive to someone to throw trash in their place. Therefore, in this Final Project a Smart 

Trash Tool will be created that can provide free WIFI access to someone who is throwing away trash 

with additional LEDs running to inform and cause attraction to individuals who see, with this hope can 

foster enthusiasm and awareness of individuals in dispose of trash in its place. This smart trash bin is 

built using Wemos D1 as a microcontroller and as a WIFI transmitter then the PIR Sensor as a garbage 

detector and LCD as a display and also the LED DOT Matrrix as LED information goes to the user. The 

work process of this tool is that if someone takes out the trash, the trash can will provide a username 

and password on the LCD screen to connect to WIFI, after the user is connected to WIFI, the trash can 
will display the words "Thank you". The function of the LED runs so that users can be interested and 

see information that will move the user to take out the trash. This tool is useful for making it more 

practical, hygienic and the activity of disposing of trash in its place becomes more interesting. 

 

Keywords: Wemos D1, Microcontroller, PIR Sensor, LCD, DOT MATRIX 

 

Abstrak 

 

Sampah adalah masalah utama bagi kehidupan. Kurangnya kesadaran setiap individu dalam membuang 

sampah di tempatnya, menyebabkan banyak efek negatif dari berserakannya sampah. Hal ini terjadi 

karena tempat-tempat sampah biasa kurang menarik seseorang untuk membuang sampah di tempatnya. 

Oleh karena itu dalam Tugas Akhir ini akan di buat alat Tong Sampah Pintar yang dapat memberikan 
akses WIFI gratis terhadap seseorang yang membuang sampah dengan tambahan LED berjalan untuk 

menginformasikan serta menimbulkan daya tarik kepada individu yang melihat, dengan ini harapannya 

dapat menumbuhkan semangat dan kesadaran individu dalam membuang sampah di tempatnya.Tong 

sampah pintar ini di bangun menggunakan Wemos D1 sebagai mikrokontroler dan sebagai pemancar 

WIFI kemudian Sensor PIR sebagai pendeteksi sampah serta LCD sebagai tampilan dan juga LED DOT 

Matrrix sebagai informasi LED berjalan ke pengguna. Proses kerja alat ini yaitu apabila seseorang 

membuang sampah, tempat sampah tersebut akan memberikan username dan pasword di layar LCD 

mailto:korespondensi@mail.com
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untuk terhubung ke WIFI, setelah pengguna terhubung ke WIFI, maka tong sampah akan menampilkan 

ucapan“Terimakasih”. Fungsi dari LED berjalan agar pengguna dapat tertarik dan melihat informasi 

yang akan menggerakkan pengguna untuk membuang sampah. Alat ini Bermanfaat agar lebih praktis, 

higenis dan kegiatan membuang sampah pada tempatnya menjadi lebih menarik. 

 

Kata Kunci: Wemos D1, Mikrokontroler, Sensor PIR, LCD, DOT MATRIX 

  

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

 Pada era perkembangan zaman saat ini, semua aspek kehidupan manusia telah 

mengalami perkembangan  yang sangat pesat. Perkembangan  ini diiringi dan di dukung oleh 

perkembangan teknologi yang sangat berperan dalam kemajuan di segala bidang. Banyak sekali 

penemuan-penemuan serta segala pemanfaatan dari kemajuan teknologi ini sangat membantu 

dalam meringankan pekerjaan manusia sehari-hari.  

Salah  satu dari kemajuan tersebut yaitu perancangan tong sampah pintar. Karena 

kurangnya antusias masyarakat dalam proses pembuangan sampah pada tempatnya membuat 

lingkungan sekitar  menjadi tercemar.  Setidaknya kesadaran membuang sampah pada 

tempatnya dimulai dari didikan orang tua untuk membiasakan anaknya membuang sampah 

pada tempatnya sejak dini. Masyarakat yang kurang antusias membuang sampah pada 

tempatnya maka diimbangi dengan fasilitas tempat sampah yang dihadirkan semenarik 

mungkin sehingga masyarakat akan membiasakan membuang sampah pada tempatnya dan 

menciptakan lingkungan bersih. 

Penelitian terkait tong sampah pintar yang telah dilakukan adalah : 

1. Rancangan oleh (Nabil, 2018) yang berjudul “Kotak Sampah Pintar Menggunakan Sensor 

Ultrasonik Berbasis Mikrokontroler Arduino Uno”, Permasalahan yang dikaji dalam 

penelitian ini yaitu cara membangun kotak sampah pintar menggunakan sensor ultrasonik 

berbasis mikrokontroler Arduino yang dapat mendeteksi apakah kotak sampah telah penuh 

atau belum. Penelitian ini bertujuan untuk membuat perancangan berupa deteksi isi kotak 

sampah menggunakan sensor ultrasonik, apabila isi kotak sampah telah mencapai ≥80% 

maka sistem akan mengirimkan pemberitahuan berupa sms kepada petugas kebersihan 

yang akan mengumpulkan sampah. Data yang dihasilkan dari deteksi kotak sampah 
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tersebut akan disimpan di dalam penyimpanan Sd Card dalam bentuk data log yang 

kemudian dapat digunakan untuk bahan berbagai penelitian lanjutan. 

2. Rancangan oleh (Mabrur, 2018) yang berjudul “Rancang Bangu Sistem Smart Trash Can 

Berbasis Android”, Smart trash can merupakan istilah untuk tempat sampah yang 

mempunyai fitur dengan fungsi yang lebih dari tempat sampah pada umumnya. 

Perancangan sistem penanganan masalah sampah ini menggunakan Arduino UNO sebagai 

pengolah data, sensor berat dan sensor jarak sebagai parameter tempat sampah penuh. Hasil 

dari sensor tersebut kemudian dikirimkan ke web server untuk diolah dan dikirimkan ke 

smartphone android petugas kebersihan sebagai pemberitahuan untuk segera menangani 

tempat sampah yang telah penuh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 

Design and Creation dan pengujian yang dilakukan adalah pengujian blackbox yang 

berfokus pada persyaratan fungsioanal perangkat lunak. Hasil dari penelitian ini adalah 

sebuah sistem smart trash can berbasis android. Adapun kelebihan sistem ini yaitu tempat 

sampah akan mengirimkan informasi berupa lokasi dan berat sampah apabila telah penuh 

agar segera ditangani. 

Penelitian ini bertujuan merancang Tong Sampah Pintar untuk Mendapatkan Akses  

WIFI Berbasis Wemos D1. Sistem yang dirancang adalah berupa alat yang diletakkan di tong 

sampah. Tong sampah ini dilengkapi sensor PIR sebagai pendeteksi sampah masuk ke dalam 

tong sampah. Pada saat sampah dimasukkan kedalam tong sampah maka sensor PIR tersebut 

mendeteksi sampahnya lalu ditampilkan pada LCD tong sampahnya username WIFI serta 

password nya , sehingga orang yang membuang sampah dapat mengakses WIFI gratis. Dengan  

alat ini diharapkan dapat menumbuhkan antusias masyarakat untuk dapat menjaga lingkungan 

bersih dan sehat dengan mengurangi kehadiran sampah di sekitar kita. 

Rumusan Masalah  

1. Bagaimana merancang pendeteksi benda yang masuk pada tong sampah ? 

2. Bagaimana merancang dan membuat tong sampah pintar untuk mendapatkan akses 

WIFI ? 

3. Bagaimana menjaga kebersihan lingkungan dari penyediaan tong sampah pintar ? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada pembuatan alat ini adalah merancang tong sampah pintar yang 

bisa menyebarkan WIFI kepada pengguna yang membuang sampah serta menampilkan 

password WIFI pada layar yang tersedia di tong sampah.  
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METODE PENELITIAN 

 

Gambar 1. Diagram Blok Rancangan Penelitian 

Penjelasan diagram blok sistem : 

1. Sensor gerak yang digunakan yaitu sensor PIR yang berfungsi mendeteksi sampah yang 

dimasukkan kedalam keranjang sampah . 

2. LCD berfungsi untuk menampilkan informasi password dan WIFI untuk dapat 

digunakan user. 

3. Wemos berfungsi sebagai kontroller alat dan ESP 8266 berfungsi sebagai media 

pemancar WIFI server selanjutya akan digunakan oleh user. 

4. User yaitu pengguna yang memasukkan sampah dan mendapatkan akses WIFI gratis. 

5. LED DOT MATRIX digunakan untuk daya tarik kepada orang yang melintasi tong 

sampah tersebut 

Prinsip kerja dari diagram rancangan ini yaitu ketika ada sampah dimasukkan kedalam 

keranjang artinya sensor pir membaca ada gerakan, maka sensor pir akan mentriger wemos D1 

dan mengaktifkan ESP8266 untuk memancarkan sinyal kemudian mentriger LCD untuk 

menampilkan user name dan  password wifi. Setelah Esp8266 memancarkan sinyal,  

penampilan informasi password di LCD akan delay selama 15 detik untuk menampilkan 

informasi. Namun ESP8266 tetap memancarkan sinyal. Ketika sensor gerak tidak lagi 

mendeteksi adanya pergerakan lagi maka LCD akan menutup informasi passsword tersebut, 

dan user sudah bisa terkoneksi pada WIFI.Wifi disetting di mikrokontroller dalam waktu 20 

menit. Jadi wifi aktif selama 20 menit lalu setelahnya wifi akan Off secara otomatis. 

SENSOR 

GERAK 

WEMOS D1  LED DOT 

MATRIX & 

LCD 

USER 
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Teknik Pengumpulan dan Analisis Data  

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melihat tingkat keberhasilan sensor PIR 

dalam mendeteksi sampah yang masuk kedalam tong sampah dengan mempertimbangkan 

tigkat kecepatan dan keakuratan sendor mendeteksi sampah. Analisis data dilakukan dengan 

menghitung tingkat akurasi sistem dengan menggunakan rumus: % akurasi = 

Banyaknya percobaan yang berhasil

Total percobaan
  x 100%  

Dan menghitung rata-rata waktu respon sensor PIR terhadap sampah yang dimasukkan 

kedalam tong sampah. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

 

Gambar 2. Rangkaian keseluruhan system 

Dari gambar keseluruhan system dapat diamati bahwa ketika ada sampah dimasukkan 

kedalam keranjang artinya sensor PIR membaca adanya gerakan, maka sensor PIR akan 

mengirim sinyal ke wemos D1 bahwa ada sesuatu masuk kedalam keranjang. sinyal tersebut 

diproses wemos D1 lalu akan ditampilkan di LCD berupa  Informasi password WIFI yang akan 

digunakan selama 15 detik. Wemos D1 juga akan mengaktifkan pemancar WIFI ke user dengan 

waktu yang telah ditentukan yaitu selama 20 menit, apabila telah habis waktu yang telah 

ditentukan, maka user wajib memasukkan kembali sampah ke keranjang untuk mendapatkan 
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akses WIFI. Penggunaan LED DOT MATRIX untuk menginformasikan kepada orang yang 

melintasi tong sampah  tersebut, bahwa setiap yang membuang sampah berhak mendapatkan 

akses WIFI gratis. 

Tabel 1. Pengujian perangkat secara keseluruhan 

Dari tabel dapat dilihat pada saat sensor PIR mendeteksi adanya pergerakan atau ketika 

ada yang memasukkan sampah ke dalam tong sampah maka ditandai dengan logika 1 kemudian 

Tampilan LCD akan menunjukkan password WIFI yang tersedia, lamanya password yang 

No. 

 

Deteksi 

Sampah 

Data 

Logika 

Sensor 

PIR 

Hasil Tampilan LCD 

Status Koneksi 

pada 

Smartphone 

 

Lama 

Koneksi 

1 

 

Tidak ada 

sampah 

0 

 

Off 

 

0 Menit 

2 

 

Ada 

sampah 

1 

 

On 

 

 

20 menit 

3 

 

Tidak ada 

sampah 

0 

 

Off 

 

0 menit 

4 

 

Ada 

Sampah 

1 

 

On 

 

 

20 menit 

5 

 

Tidak ada 

sampah 

0 

 

Off 

 

0 Menit 
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ditampilkan pada LCD yaitu selama 15s, ketika password sudah di gunakan untuk login maka 

status koneksi pada smartphone On, pengguna dapat menggunakan WIFI selama 20 menit dan 

setelah 20 menit pemakaian maka pengguna akan keluar secara otomatis, jika pengguna ingin 

login kembali maka pengguna dapat memasukan sampah lagi, tetapi jika tidak adanya 

pergerakkan atau tidak ada yang memasukkan sampah kedalam tong sampah, maka sensor PIR 

akan mengirim sinyal logika 0 dan  password WIFI tersebut akan hilang atau tidak dapat tampil 

di LCD. 

 

SIMPULAN  

Dari hasil perancangan, pembuatan dan pengujian yang telah dilakukan, maka diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Port Wemos yang digunakan memiliki tegangan keluar 4,88 Volt, yang sesuai dengan 

spesifikasi sekitar 4,5-5 Volt.  

2. Sensor PIR memiliki  Tegangan keluar sekitar  3,1 volt untuk logika 1 dan 0 Volt untuk 

Logika 0. 

3. Sensor PIR memiliki sensitiftas sekitar 1 sampai 2 detik pada saat ada benda yang 

terdeteksi. 

4. Tong Sampah pintar ini berhasil menampilkan Password WIFI dengan delay selama 

15 detik, dan dapat mengakses WIFI selama 20 Menit. 

Saran untuk pengembangan kedepan terhadap penelitian selanjutnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Tong sampah masih menggunakan WIFI server. Untuk pengembangannya dapat di 

tambahkan komponen Tp Link AP supaya alat  tong sampah pintar ini dapat 

memancarkan WIFI yang berdiri sendiri. 

2. Menambahkan pemberitahuan terhadap pekerja kebersihan bahwa apabila sampah telah 

penuh. 
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Abstract  

 

The development of information technology is so rapid that it makes telecommunications systems a very 

important thing. However, in reality there are still many areas that have not been touched and have not 

felt the telecommunications services, so that the community feels the impact of the difficulty to develop, 

both socially and economically. For this reason, a Voice over Internet Protocol (VoIP) communication 

system was designed. VoIP technology is implemented in a portable router and can be used as a mini 

Base Transceiver Station (BTS) by modifying the router with the OpenWRT operating system and 

omnidirectional antenna. In designing a VoIP communication system with an omnidirectional antenna, 

the router functions to connect between smartphones to be able to communicate via voice with Voice 

over Internet Protocol (VoIP) technology, and an omnidirectional antenna serves to expand the coverage 

area of the VoIP communication system. can provide convenience to the public in communicating with 

a wider coverage area.In the design of VoIP communication systems with omnidirectional antennas, 

testing of signal quality, signal strength, and distance that can be reached from the router to the client 

when communicating. 

. 

Keywords: Voice over Internet Protocol, Base Transceiver Station,  openWRT, Antena Omnidirectional 

 

Abstrak  

 

Perkembangan teknologi informasi sangatlah pesat sehingga menjadikan sistem telekomunikasi menjadi 

suatu hal yang sangat penting. Namun, pada kenyataannya masih banyak daerah yang belum tersentuh 

dan belum merasakan layanan telekomunikasi tersebut, sehingga masyarakat tersebut merasakan 

dampak sulitnya untuk berkembang, baik itu perkembangan secara sosial maupun ekonomi. Untuk itu, 

dirancang sebuah sistem komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP). Teknologi VoIP 

diimplementasikan ke dalam sebuah router yang bersifat portable dan dapat dijadikan sebuah Base 

Transceiver Station (BTS) mini dengan memodifikasi router tersebut dengan sistem operasi OpenWRT 

dan antena omnidirectional. Pada perancangan sistem komunikasi VoIP dengan antena omnidirectional,  

router berfungsi menghubungkan antar smartphone untuk dapat berkomunikasi viasuara dengan 

teknologi Voice over Internet Protocol (VoIP, dan antena omnidirectional berfungsi untuk memperluas 
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coverage area sistem komuikasi VoIP.Dari adanya perancangansistem komunikasi VoIP dengan antena 

omnidirectional diharapkan dapat memberikan kemudahan pada masyarakat dalam berkomunikasi 

dengan coverage area yang lebih luas. Pada perancangan sistem komunikasi VoIP dengan antena 

omnidirectional dilakukan pengujian terhadap kualitas sinyal, kekuatan sinyal, serta jarak yang mampu 

di jangkau dari  router ke client pada saat melakukan komunikasi. 

 

Kata Kunci : Voice over Internet Protocol, Base Transceiver Station,  openWRT, and Antena 

Omnidirectional 

 

 

PENDAHULUAN 

Komunikasi adalah salah satu hal yang sangat penting bagi kalangan masyarakat, dimana 

pertukaran informasi lewat suara menjadi salah satu hal yang paling dibutuhkan oleh manusia. 

Seiring berkembangnya zaman makin banyak penemuan dalam bentuk sistem komunikasi baik 

dalam komunikasi surat menyurat, sistem komunikasi kode morse dan komunikasi via 

telephone, namun sistem komunikasi tersebut sudah jarang digunakan karena kurang efisien 

dan membutuhkan biaya yang sangat besar terutama dalam sistem komunikasi via telephone. 

Untuk mengatasi masalah tersebut maka banyak peneliti melakukan penelitian sistem 

komunikasi menggunakan jaringan internet dengan sistem Voice over internet protocol atau 

bias dikenal dengan VoIP.  

VoIP pertama kali dikenalkan pada tahun 1995. dengan memanfaatkan komunikasi  VoIP 

biaya komunikasi dapat diminimalisir dan lebih efisien dari sistem komunikasi sebelumnya, 

namun sistem komunikasi VoIP membutuhkan jaringan internet. Saat ini  jaringan internet 

sudah semakin canggih seperti halnya menggunakan Wi-fi dan yang tercepat menggunakan 

fiber optik, dan yang terpenting jaringan tersebut wajib menggunakan access point sesuai 

dengan kebetuhannya, access point yang paling efisien digunakan ialah Tp-Link MR-3040 

karenamempunyai konsumsi daya baterai yg rendah dan portable serta memiliki pin untuk 

antena eksternal yang dapat dihubungkan dengan antena penguat dimana antena eksternal 

tersebut dapat diaplikasikan dengan berbagai macamantena, salah satunya antena 

omnidirectional. Antena omnidirectional adalah antena yang memiliki pola pancaran  sinyal ke 

segala arah dengan daya yang sama. Kelebihan dari antenna omnidirectional adalah dapat 

melayani jumlah pengguna yang banyak, ukurannya lebih kecil, dan mudah untuk dibawa 

kemana saja. 
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Telah banyak dilakukan penelitian mengenai VoIP, seperti membahas Perancangan dan  

Sistem Komunikasi VoIP Berbasis OpenWRT Tp- Link MR–3020, namun ketidakstabilan link 

antar node pada VoIP mengakibatkan mobilitas dan fleksibilitas dari rancangan tersebut tidak 

tercapai (Rizki, dkk, 2015). Selanjutnya, Simulasi dan Analisis Perbandingan Kinerja Routing 

Protocol Ad–Hoc On Demand Distance Vector (AODV) dan optimized link state routing 

(OLSR) terhadap serangan Wormhole pada jaringan MANET, namun hanya membahas 

sepenuhnya mengenai perbandingan OLSR dan kelebihan OLSR itu sendiri (Ramadhan, 2018). 

Selanjutnya, Implementasi wireless VoIP dan OLSR Sebagai Sarana Komunikasi pada Daerah 

Tertinggal Berbasis Frame Work OpenVoice, namun saat bertambahnya pengguna ke dalam 

sistem mengakibatkan salah satu pengguna sebelumnya terputus dari sistem (Asriadi, 2016). 

Kinerja jaringan Voice Over Internet Protocol (VoIP) ADHOC berbasis OPENWRT, Namun 

mulai dari jarak 35 m, delay ship yang terjadi cukup mengganggu (Sindoro, dkk, 2017). Analisis 

dan Perancangan Wireless Mesh Networking Menggunakan OLSR Berbasis OpenWRT di 

Jogja Digital Valley, namun semakin banyak hop yang dilalui maka nilai bandwidth akan 

semakin menurun dan jumlah hop sangat mempengaruhi besarnya bandwidth (Setiawan, 2014).  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis ingin merancang Sistem Komunikasi 

VoIP Berbasis Openwrt Tp–Link MR–3040 dengan antena omnidirectional. Dimana rancangan 

ini merupakan model jaringan wireless yang fleksibel dan mudah untuk dibawa kemana saja. 

Pada perancangan ini perangkat wireless router menggunakan firmware openwrt yang dapat 

dimodifikasi sesuai kebutuhan jaringan. 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Studi perpustakan (literatur) 

Mempelajari prinsip kerja Konfigurasi Sistem Komunikasi VoIP Berbasis Openwrt Tp–

Link Mr–3040, Antena Omnidirectional dari situs internet dan sumber buku yang 

memberikan penjelasan serta pembahasan tentang cara kerja sistem tersebut. 

2. Konsultasi 

Melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing mengenai masalah Laporan Penelitian.  

3. Penjadwalan 

Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian sehingga pekerjaan dapat berjalan 

dengan lancar. 
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4. Pengumpulan Bahan 

Memilih komponen dan perangkat yang dibutuhkan berdasarkan teori dan referensi dari 

alat tersebut 

5. Perancangan 

Merancang alat Konfigurasi Sistem Komunikasi VoIP Berbasis Openwrt Tp–Link Mr–

3040, dengan Antena Omnidirectional dengan seefektif mungkin, portable, dan minimalis, 

agar aplikatifnya mudah diletakkan ditempat manapun. 

6. Pembuatan  

Membuat alat Konfigurasi Sistem Komunikasi VoIP Berbasis Openwrt Tp–Link Mr–3040, 

dengan Antena Omnidirectional sesuai dengan hasil rancangan  

7. Pengujian  

Melakukan pengujian terhadap sistem telekomunikasi VoIP Berbasis Openwrt Tp–Link 

Mr–3040, dengan Antena Omnidirectional 

8. Analisis data  

Mengumpulkan dan mengolah data, kemudian menganalisa data berdasarkan hasil 

pengujian yang telah dilakukan.  

9. Simpulan  

Menyusun laporan Penelitian dan Artikel Ilmiah 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengujian sistem komunikasi VoIP 

Tabel 1.  

Hasil pengujian sistem komunikasi VoIP indoor 

Pengujian indoor 
Tanpa Menggunakan antena 

Omnidirectional 

Dengan Menggunakan 

antena Omnidirectional 

Jarak dari user ke 

router /m 

Kualitas 

Panggilan  

Daya di 

terima 

(dBm) 

Kualitas 

Panggilan 

Daya di 

terima 

(dBm) 

1 Excellent  -51 Excellent -55 

5 Excellent  -67 Excellent -62 

10 Excellent -68 Good  -70 
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20 Good  -75 Good  -79 

30 Fair  -89 Good  -82 

Tabel 1. Menunjukkan bahwa pada kondisi indoor tanpa antena memiliki nilai daya terima 

sebesar -51 dBm hingga -89 dBm. Dimana menurut standar RSSI, daya terima pada kondisi 

> -70 dBm ialah excellent, pada kondisi -70 dBm to -85 dBm good, dan pada kondisi -86 

dBm to-100 dBm fair. Sedangkan pada kondisi indoor dengan menggunakan antena 

omnidirectional memiliki nilai daya terima -55 hinggan -82 dBm , dimana menurut standar 

RSSI, daya terima pada kondisi > -70 dBm ialah excellent dan pada kondisi -70 dBm to -85 

dBm good. 

Tabel 2.  

Hasil pengujian sistem komunikasi VoIP Outdoor 

Pengujian indoor 
Tanpa Menggunakan 

antena Omnidirectional 

Dengan Menggunakan 

antena Omnidirectional 

Jarak dari user ke 

router /m 

Kualitas 

Panggilan  

Daya di 

terima 

Kualitas 

Panggilan 

Daya di 

terima 

1 Excellent -55 Excellent -48 

5 Excellent -61 Excellent -53 

10 Good  -75 Excellent -66 

20 Good  -77 Excellent -68 

30 Fair  --86 Good  -75 

40   Good  -81 

50   Good  -82 

60   Good  -83 

70   Fair  -86 

80   Fair  -92 

90   Fair  -92 

100   Fair  -93 
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Tabel 2. Menunjukkan bahwa pada kondisi oudoor tanpa antena memiliki nilai daya terima 

sebesar -55 dBm hingga -86 dBm. Dimana menurut standar RSSI, daya terima pada kondisi 

> -70 dBm ialah excellent, pada kondisi -70 dBm to -85 dBm good, dan pada kondisi -86 

dBm to-100 dBm fair. Sedangkan pada kondisi outdoor dengan menggunakan antena 

omnidirectional memiliki nilai daya terima -48 hinggan -93 dBm , dimana menurut standar 

RSSI, daya terima pada kondisi > -70 dBm ialah excellent, pada kondisi -70 dBm to -85 

dBm good, dan pada kondisi -86 dBm to-100 dBm fair. jarak yang mampu dijangkau pada 

antena omnidirectional 100 meter, yaitu mengalami pertambahan jarak sejauh 70 meter. 

2. Pengujian Quality of Service (QoS)  

Tabel 3.  

Pengujian QoS indoor 

Pengujian indor 
Tanpa menggunakan antena 

omnidirectional 

Menggunakan antena 

omnidirectional 

Jarak dari user 

ke router /m 

Throughput 

(Mbps) 

Packet Loss 

(%) 

Throughput 

(Mbps) 

Packet Loss 

(%)  

1 meter 4,298 0,2 1,829 0,2 

5  meter 4,195 0,2 1,655 0,2 

10 meter 3,250 0,2 1,585 0,2 

15 meter 2,746 0,2 1,524 0,0 

20 meter 2,476 0,2 1,504 0,0 

Tabel 3. Menunjukkan bahwa pada kondisi indoor tanpa menggunakan  antena 

omnidirectional , nilai throughput yang dihasilkan sistem komunikasi VoIP sebesar  2, 476 

Mbps  hingga 4, 298 Mbps dimana menurut standar TIPHON nilai throughput ˃ 2,1 Mbps 

excellent. Kondisi packet loss yang dihasilkan sistem komunikasi VoIP sebesar  0,2 % 

dimana menurut standar TIPHON nilai packet loss sebesar 0 – 2 % ialah perfect. Pada 

kondisi indoor  dengan menggunakan  antena omnidirectional , nilai throughput yang 

dihasilkan sistem komunikasi VoIP sebesar  1,504  Mbps  hingga 1,829 Mbps dimana 

menurut standar TIPHON nilai throughput 1200 kbps-2,1 Mbps good. Kondisi packet loss 

yang dihasilkan sistem komunikasi VoIP sebesar  0.0% hingga 0,2 % dimana menurut 

standar TIPHON nilai packet loss sebesar 0 – 2 % ialah perfect. 
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Tabel 4.  

Pengujian QoS outdoor 

Pengujian 

outdoor 

Tanpa menggunakan antena 

omnidirectional 

Menggunakan antena 

omnidirectional 

Jarak dari user 

ke router /m 

Throughput 

(Mbps) 

Packet Loss 

(%) 

Throughput 

(bps) 

Packet Loss 

(%) 

1 meter 3,474 0 1,959 0 

5  meter 2,176 0 1,741 0 

10 meter 1,536 0 2,485 0 

20 meter 1,585 0 3,414 0 

30 meter 1,097 0 2,206 0 

40 meter - - 1,607 0 

50 meter - - 2,299 0 

60 meter - - 2,545 0 

70 meter - - 2,198 0 

80 meter - - 4,379 0 

90 meter - - 3,916 0 

100 meter - - 3,687 0 

Tabel 4. menunjukkan bahwa pada kondisi outdoor tanpa menggunakan  antena 

omnidirectional , nilai throughput yang dihasilkan sistem komunikasi VoIP sebesar  1,097 

Mbps  hingga 3,474  Mbps dimana menurut standar TIPHON nilai throughput  pada kondisi 

1200 kbps-2,1 Mbps ialah good dan pada kondisi  ˃ 2,1 Mbps excellent. Kondisi packet loss 

yang dihasilkan sistem komunikasi VoIP sebesar  0 % dimana menurut standar TIPHON 

nilai packet loss sebesar 0 – 2 % ialah perfect. Pada kondisi outdoor  dengan menggunakan  

antena omnidirectional , nilai throughput yang dihasilkan sistem komunikasi VoIP sebesar  

1,959  Mbps  hingga 4,379 Mbps dimana menurut standar TIPHON nilai throughput pada 

kondisi 1200 kbps-2,1 Mbps ialah good dan  pada kondisi ˃2,1 Mbps excellent. Kondisi 

packet loss yang dihasilkan sistem komunikasi VoIP sebesar  0.0% hingga 0 % dimana 

menurut standar TIPHON nilai packet loss sebesar 0 – 2 % ialah perfect. 
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SIMPULAN  

Dari hasil perancangan dan pengujian dari sistem komunikasi VoIP , maka dapat diambil 

kesimpulan: 

1. Dengan menggunakan Server 3CX pengguna smartphone android dapat saling 

berkomunikasi via suara 

2. Pada pengujian sistem komunikasi VoIP tanpa menggunakan antena omnidirectional 

diperoleh hasil semakin jauh jarak client dengan Router maka semakin sedikit daya yang 

diterima dan throughput,  dimana pada saat jarak 30 meter di outdoor daya yang diterima 

yaitu -75 dBm, dan nilai throughput  1,097, packet loss nya 0 dan kualitas suaranya pun 

sudah tidak terdengar. Pada saat menggunakan antena omnidirectional jarak jangkau yang 

dapat dicapai bertambah 70 meter dengan jarak 100 meter dimana throughput yang 

dihasilkan 3,687, daya yang diterima -93 dBm, packet loss sebesar 0, serta kualitas 

panggilaan yang dihasilkan  terdengar putus-putus.  

3. Antena omnidirectional mampu memperluas jangkauan coverage area antara  router 

dengan client pada kondisi outdoor dari yang tanpa menggunakan antena 30 

omnidirectional  meter dan saat menggunakan antena omnidirectional 100 meter. 

 

SARAN 

Perancangan dan pembuatan yang dilakukan oleh penulis tentunya tidak lepas dari 

kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu , untuk pengembangan sistem lebih lanjut 

pengguaan router portable TP-LINK MR-3040 sebaiknya menggunakan antena dengan ukuran 

yang lebih kecil agar dapat dengan mudah dibawa kemana saja. 
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Abstract 

 

This study aims to determine the timeliness of corporate financial reporting which is influenced by 

several factors. Factors that influence the timeliness of financial reporting have been reviewed by several 

previous researchers, while the other purpose of this study is to reexamine previous research using 

independent variables profitability, company age, company size, and public ownership. Profitability is 

proxied by return on assets (ROA), company age is proxied by the first issue on the IDX, company size 

is proxied by the natural logarithm of total assets, and public ownership is proxied with the largest 

percentage of publicly owned. Timeliness of corporate financial reporting is measured by a dummy 

variable where 1 if the company is on time and 0 for the company is not on time. The population of this 

research is the textile and garment companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2016-2018. 

The sample selection is done by purposive sampling method and obtained as many as 16 company 

research samples. The data used are secondary data and the statistical method used is logistic regression. 

The results of this study indicate that profitability does not affect the timeliness of financial reporting, 

the age of the company influences the timeliness of financial reporting, company size influences the 

timeliness of financial reporting, and public ownership does not affect the timeliness of financial 

reporting. 

 

Keywords: profitability, company age, company size, outsider ownership, and financial reporting 

timeliness 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan yang 

dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan 

keuangan telah dikaji oleh beberapa peneliti sebelumnya, adapun tujuan yang lain dari penelitian ini 

adalah untuk menguji kembali penelitian terdahulu dengan menggunakan variabel independen 

profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan, dan kepemilikan publik. Profitabilitas diproksikan 

dengan return on asset (ROA), umur perusahaan diproksikan dengan first issue di BEI, ukuran 

perusahaan diproksikan dengan logaritma natural total asset, dan kepemilikan publik diproksikan 
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dengan persentase terbesar dimiliki publik. Ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan diukur 

dengan variabel dummy dimana 1 bila perusahaan tepat waktu dan 0 untuk perusahaan tidak tepat waktu. 

Populasi penelitian ini adalah perusahaan tekstil dan garment yang terdaftar di BEI tahun 2016-2018. 

Pemilihan sampel dilakukan dengan metode purposive  sampling dan didapatkan sampel penelitian 

sebanyak 16 perusahaan. Data yang digunakan adalah data sekunder dan metode statistik yang 

digunakan adalah regresi logistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan, umur perusahaan berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan, dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

 

Kata Kunci:  Profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan, kepemilikan publik, dan  

ketepatan waktu pelaporan keuangan 

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan yang terjadi di dunia pasar modal sangat pesat sehingga membuat tingkat 

persaingan semakin ketat. Hal yang paling utama yaitu penyediaan informasi pada setiap 

pembuatan keputusan. Salah satu informasi terpenting yang harus disediakan adalah 

laporan keuangan. Di dalam laporan keuangan berisi informasi - informasi yang dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan.  

Laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi perusahaan sebagai alat untuk memberikan 

informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dibuat setiap akhir periode akuntansi. 

Laporan keuangan yang telah dibuat oleh manajemen yang mengikuti peraturan pemerintahan 

serta telah diaudit oleh auditor eksternal harus disampaikan ke publik sebelum batas akhir 

penyampaian laporan keuangan, sehingga dapat digunakan oleh pemakai laporan keuangan 

sesuai dengan kepentingannya (Keiso, Weygandt, dan Warfieldt, 2014).  

Keterlambatan dalam penyelesaian penyajian laporan keuangan dapat memberikan indikasi 

yang positif maupun negatif mengenai informasi yang terkandung dalam laporan 

keuangan. Faktor-faktor tersebut tidak terbatas pada faktor finansial saja namun juga faktor 

non-finansial (Almilia dan Setiady, 2006). 

Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam menyampaikan laporan keuangan 

perusahaan publik di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29 

/POJK.04/2016 tentang laporan tahunan emiten atau perusahaan publik. Pada pasal 7 ayat 1 
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yang berbunyi Emiten atau perusahaan publik wajib menyampaikan laporan tahunan kepada 

otoritas jasa keuangan paling lambat pada akhir bulan keempat setelah tahun buku berakhir. 

Salah satu perusahaan tekstil & garment yang telat menyampaikan laporan keuangan yang 

berakhir per 31 desember 2017 adalah PT Sunson Textile Manufacture Tbk. Perusahaan ini 

juga belum melakukan pembayaran denda atas keterlambatannya. Bahkan perusahaan ini pada 

tanggal 2 juli 2018 telah diberhentikan sementara perdagangan efek di pasar regular dan pasar 

tunai oleh pihak BEI. Padahal perusahaan ini sebelumnya aktif di seluruh pasar (idx.co.id, 

2018). 

Penelitian empiris yang menunjukan faktor-faktor yang berhubungan dengan ketepatan 

waktu pelaporan keuangan telah banyak dilakukan dan berkembang di berbagai negara. 

Penelitian-penelitian sebelumnya telah menemukan bukti empiris bahwa keterlambatan 

pelaporan keuangan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada penelitian ini faktor yang 

digunakan adalah profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan kepemilikan 

publik.  

Profitabillitas perusahaan yang tinggi cenderung mengandung berita baik di dalamnya 

sehingga perusahaan akan cenderung menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu 

(Hilmi dan Ali, 2008). Umur perusahaaan yang lebih tua cenderung terampil dalam 

pembuatan laporan keuangan karena telah memperoleh pengalaman yang lebih banyak 

sehingga dapat membuat laporan keuangan secara tepat waktu (Owusu dan Ansah, 2000). 

Ukuran perusahaan yang besar dapat menunjukan seberapa besar informasi yang terdapat 

di dalamnya dan membuat para manajer sadar betapa pentingnya informasi tersebut baik 

bagi pihak internal maupun eksternal sehingga perusahaan akan cenderung menyampaikan 

laporan keuangan secara tepat waktu demi menjaga image perusahaan (Saleh, 2004). 

Kepemilikan perusahaan oleh pihak luar mempunyai kekuatan yang besar dalam 

mempengaruhi perusahaan melalui media massa berupa kritikan atau komentar yang 

semuanya dianggap suara publik atau masyarakat. Adanya kosentrasi kepemilikan pihak 

luar menimbulkan pengaruh dari pihak luar sehingga mengubah pengelolaan perusahaan 

yang semula berjalan sesuai keinginan perusahaan itu sendiri menjadi memiliki 

keterbatasan. Dengan demikian, perusahaan dengan proporsi kepemilikan publik yang 

besar cenderung tepat waktu dalam pelaporan keuangannya (Hilmi dan Ali, 2008). 
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Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut:  

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan? 

2. Apakah umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan? 

4. Apakah kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan? 

Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui : 

1. Pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 

2. Pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 

3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 

4. Pengaruh kepemilikan publik terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan 

 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dirancang untuk mengamati ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan 

yang terdapat pada perusahaan tekstil & garment di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini 

mengkaji hubungan antara profitabilitas, umur perusahaan, ukuran perusahaan dan 

kepemilikan publik dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan tekstil & 

garment di Bursa Efek Indonesia periode 2016, 2017 dan 2018. 

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah ketepatan waktu dalam penyampaian 

laporan keuangan. Variabel dependen ini diukur berdasarkan tanggal penyampaian laporan 

keuangan tahunan auditan ke OJK. Variabel ini diukur dengan menggunakan variabel 

dummy dengan kategori 0 bagi perusahaan yang tidak memiliki ketepatan waktu 

(terlambat) dan kategori 1 untuk perusahaan yang tepat waktu. Perusahaan dikategorikan 

tidak tepat waktu dalam penyampaian laporan keuangan apabila melaporkannya setelah 

tanggal 31 April, dan perusahaan yang tepat waktu adalah perusahaan yang menyampaikan 
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laporan keuangan mulai dari berakhirnya tahun buku sampai dengan tanggal 31 April atau 

120 hari tahun berikutnya. Salah satu penelitian yang sejalan dengan ini adalah Hilmi dan 

Ali (2008).  

Variabel independen pada penelitian ini adalah Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan 

menggunakan return on asset (ROA). Hal ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan 

oleh Saleh (2004), Abdul kadir (2011) dan Hilmi dan Ali (2008). Umur perusahaan dalam 

penelitian ini diukur sejak perusahaan melakukan tanggal listed ke Bursa Efek Indonesia. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Owusu-ansah (2000), Saleh (2004) 

dan Kadir (2011). 

Ukuran perusahaan dapat dinilai dari total nilai aktiva, total penjualan, jumlah tenaga kerja 

dan sebagainya. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan diukur dengan menggunakan 

proksi logaritma natural total asset sejalan dengan penelitian Hilmi dan Ali (2008). 

Pemilik perusahaan dari pihak luar (Outsider Ownership) dianggap berbeda dengan pihak 

dalam, di mana kecil kemungkinannya pemilik dari pihak luar untuk terlibat dalam urusan 

usaha/bisnis sehari-hari. Pemilik perusahaan dari pihak luar/pemegang saham 

berkepentingan untuk mengetahui tingkat pengembalian (rate of return) atas investasi 

mereka. Kepemilikan pihak luar dalam penelitian ini diukur dengan persentase 

kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak luar. Pengukuran ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan oleh Hilmi dan Ali (2008) dan Suharli dan Rachpriliani (2006). 

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan tekstil & garment yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2016-2018 maka populasi yang di dapat sebanyak 51. Sampel pada penelitian ini 

dipilih menggunakan metode purposive sampling yaitu metode pengambilan sampel sesuai dengan 

kriteria tertentu. Adapun kriteria pengambilan sampel adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan tekstil & garment yang terdaftar di BEI untuk periode 2016-2018. 

2. Perusahaan telah menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember yang telah diaudit 

secara konsisten dan lengkap untuk periode 2016-2018. 

3. Perusahaan menampilkan tanggal penyampaian laporan keuangan ke OJK dan 

dipublikasikan oleh BEI untuk periode 2016-2018.  

4. Perusahaan menampilkan data dan informasi yang digunakan untuk menganalisis 

faktor-faktor yang memengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan selama periode 

2016-2018.  
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Data untuk penelitian ini diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan publik yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang sudah dipublikasi di www.idx.co.id. Pengujian 

terhadap hipotesis dalam penelitian ini dilakukan secara multivariate. Pengujian 

multivariate dilakukan dengan menggunakan regresi logistik model ini dipilih karena data 

di dalam penelitian ini berupa data nominal dan rasio (Ghozali, 2016). Variabel dependen 

berupa data nominal dan independen berupa data rasio sehingga regresi logistik adalah yang 

paling tepat untuk digunakan. Dengan regresi logistik tidak perlu asumsi normalitas data 

pada variabel bebasnya. Model regresi logistik yang digunakan dalam penelitian ini 

dijabarkan sebagai berikut: 

ln (TL/1-TL) = α + β 1 X1 + β 2 X2 + β 3 X3 + β 4 X4 + e 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Analisis Statistik Deskriptif 

Statistik deskriptif merupakan kegiatan  mengumpulkan data, mengolah data dan menyajikan 

data. Berikut hasil dari analisis statistik deskriptif  pada SPSS. 

Tabel 1. 

Hasil perhitungan Mean dan Standar Deviasi dari variabel-variabel penelitian 

keterangan Maksimum  Minimum  Mean  Standar deviasi  

Laba bersih 

setelah pajak  

233.800.000.000 

 

-

360.040.478.000 

 

- 9.300.144.542  

 

96.973.757.737 

Total Assets 8.107.400.000.000 419.702.000.000  

 

2.137.152.751.00

0  

 

2.099.816.706.42

4 

 

ROA 7,80 -22,10 -0,37 4,9 

Umur 

Perusahaan 

39 3 22,25 10,04 

Ln Total 

Assets 

29,70 26,80 27,96 0,90 

http://www.idx.co.id/
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Kepemilikan 

Publik 

0,45 0,01 0,14 0,14 

Ketepatan 

waktu 

1 0 0,87 0,33 

 Sumber : Data diolah  SPSS, 2019 

 

 

 

Pengaruh profitabilitas terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tingkat signifikan profitabilitas yang diproksikan 

dengan ROA sebesar 0,385 hasil ini menunjukan bahwa variabel ROA tidak berpengaruh 

dengan ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Maka dari itu hipotesis yang 

pertama (H1) yang menyatakan profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan ditolak. Adapun data dari profitabilitas adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2. 

Data profitabilitas  

Keterangan  Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

Laba bersih setelah 

pajak  

       -41,020,818,625  

 

-20,094,322,875  

 

       33,214,707,875 

Total assets    2,209,063,034,500  2,230,711,062,000  1,971,684,156,500  

ROA -1,2 -1,3 1,3 

Perusahaan yang  

tepat waktu 

15 14 13 

Sumber : Data diolah, 2019 

pada tabel 4.7 dapat dilihat nilai ROA mengalami peningkatan negative dari tahun 2016 ke 

2017 dan perusahaan yang tepat waktu masing-masing sebanyak 15 dan 14 perusahaan. Pada 

tahun 2018 nilai ROA positif dan mengalami peningkatan yang baik akan tetapi tetap saja ada 

perusahaan yang tidak tepat waktu. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa rata –rata 

perusahaan yang mengalami peningkatan atau penurunan pada ROA tidak mempengaruhi 
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tingkat kepatuhan perusahaan dalam menyampaikan laporan keuangannya. Hal ini 

bertentangan dengan teori yang ada dimana jika profitabilitas yang diproksikan dengan ROA 

mengalami peningkatan maka akan semakin tepat waktu perusahaan menyampaikan laporan 

keuangannya. 

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadir (2011), Almilia 

dan Setiady (2006) dan Astuti (2007) yang menemukan bukti bahwa profitabilitas tidak 

berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan. Namun demikian hasil 

penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Hilmi dan Ali (2008) dan Toding dan 

Wirakusuma (2013) yang menemukan bukti empiris bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. 

 

Pengaruh umur perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan  

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh tingkat signifikan umur perusahaan sebesar 

0,061 hasil ini menunjukan bahwasannya variabel umur perusahaan berpengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil ini maka hipotesis yang kedua 

(H2) yang menyatakan umur perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan perusahaan diterima. Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut:  

Tabel 3. 

Data umur perusahaan  

Keterangan  Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

Umur perusahaan  21,25       22,25 23,25        

Perusahaan yang 

tepat waktu 

15 14 13 

Sumber : Data diolah, 2019 

Pengaruh ukuran perusahaan terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tingkat signifikan variabel ukuran perusahaan 

sebesar 0,063 hasil ini membuktikan bahwasannya ukuran perusahaan berpengaruh 

terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Maka dari itu hipotesis ketiga 

(H3) yang menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ketepatan waktu 
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pelaporan keuangan perusahaan dapat diterima. Adapun data yang didapat pada penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  
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Tabel 4. 

Data ukuran perusahaan  

Keterangan  Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

Total assets    2,209,063,034,500  2,230,711,062,000  1,971,684,156,500  

Ln Total assets 28,0       28,0 27,9 

Perusahaan yang 

tepat waktu 

15 14 13 

Sumber : Data diolah, 2019 

Pengaruh kepemilikan publik terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan  

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh tingkat signifikan variabel kepemilikan publik 

sebesar 0,736 hasil ini membuktikan kepemilikan publik tidak bepengaruh terhadap 

ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Sehingga hipotesis yang keempat (H4) 

yang menyatakan kepemilikan publik berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan 

keuangan perusahaan ditolak. Adapun data yang diperoleh dari penelitian adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 5. 

Data Kepemilikan Publik  

Keterangan  Tahun 2016 Tahun 2017 Tahun 2018 

Kepemilikan publik  0,14   0,14 0,14 

Perusahaan yang 

tepat waktu 

15 14 13 

Sumber : Data diolah, 2019 

 

Simpulan 

Ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan merupakan suatu hal yang penting bagi 

pengguna laporan keuangan baik bagi pihak eksternal maupun internal. Selain itu ketepatan 

waktu pelaporan keuangan perusahaan adalah sebuah kewajiban yang sudah seharusnya 

dipatuhi oleh pihak perusahaan. Hal ini sudah jelas diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016. Meskipun peraturan telah jelas diberitahukan akan tetapi 
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masih saja ada beberapa perusahaan yang tidak patuh terhadap peraturan tersebut bahkan tak 

jarang perusahaan harus di berikan sanksi terlebih dahulu baru bersedia mematuhi peraturan.  

Ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pada 

penelitian ini menganalisis beberapa faktor yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan yaitu profitabilitas yang diproksikan dengan ROA, Umur 

perusahaan, Ukuran perusahaan dan Kepemilikan Publik.  

Objek penelitian ini adalah perusahaan tekstil & garment yang terdaftar di bei selama tahun 

2016 sampai 2018. Diperoleh 16 perusahaan dan jumlah keseluruhan sampel sebanyak 48.  

Hasil uji regresi logistik pada penelitian ini menunjukan hanya variabel umur perusahaan dan 

ukuran perusahaan yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan 

sedangkan profitabilitas dan kepemilikan publik tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan. 

 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini masih memiliki banyak 

keterbatasan. Saran yang dapat diberikan terutama yang berkaitan dengan ketepatan waktu 

pelaporan keuangan perusahaan adalah seperti di bawah ini: 

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk meneliti dengan periode lebih dari 3 tahun agar 

mendapatkan hasil yang lebih akurat. 

2. Jumlah sampel dapat diperbanyak agar mendapatkan hasil yang lebih baik. 

3. Menambahkan faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan 

keuangan. 

4. Proksi yang digunakan untuk variabel independen tidak hanya satu saja agar hasil 

yang diperoleh dapat lebih baik dan lebih luas lagi daripada penelitian ini. Jumlah 

variabel mungkin dapat ditambah lebih banyak, misalnya dengan menambahkan 

variabel jenis opini audit, apakah mengeluarkan laporan keuangan selain laporan 

keuangan tahunan (misalnya laporan triwulanan, laporan bulanan), jumlah 

pengungkapan, atau persentase penanam modal asing dalam perusahaan dan lain 

sebagainya. 
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5. Memperluas objek penelitian agar mengetahui variasi hasil dari berbagai jenis 

perusahaan dan untuk mengetahui tingkat kepatuhan berbagai jenis perusahaan dalam 

mematuhi peraturan yang sudah menjadi kewajiban perusahaan dalam menyampaikan 

laporan keuangan secara tepat waktu. 
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Abstract 

 

Lack of knowledge of students controlling a machine with the language of the ladder program according 

to the demands of the industrial world, caused by the lack of facilities from the university and the high 

price of PLC. Make students less familiar with the language used to control the machine with a PLC. 

The importance of the research was done because it was to create a new innovation with the aim of 

reducing the ignorance of students in programming ladder languages with Micro PLCs which were 

cheaper and meeting the demands of work in the industry. So, researchers made a tool with the title 

"Micro PLC using Arduino Uno". This research method starts from the purchase of materials, discuss 

with supervisors and manufacture of Micro PLCs. Making Micro PLC, Arduino Uno is needed. Then 

Atmega328 which was installed on Arduino uno was changed to Atmega8. Then the performance needs 

to be changed atmega8 through embedded bootloader using ProgISP software that is connected via 

USBAsp. The success of this Micro PLC is tested by controlling the dc motor which drives the conveyor 

with a ladder diagram that has been given instructions on the micromicro. Conveyors are equipped with 

sensors to adjust the delay in filling mineral water into bottles. The expected results in this study can 

help students in controlling a machine with a ladder language like a PLC without buying a PLC that is 

very expensive. Implications of the results of the study if applied in a campus environment, it is easier 

for students to learn the basic PLC and innovate to develop a Micro PLC so that they can compete with 

other universities. 

 

Keywords: Arduino Uno, Atmega8, Micro PLC 

 

Abstrak 

 

Kurangnya pengetahuan mahasiswa mengendalikan suatu mesin dengan bahasa program ladder sesuai 

tuntutan dunia industri, disebabkan oleh kurangnya fasilitas dari pihak universitas dan mahalnya harga 

PLC. Membuat mahasiswa kurang terbiasa dengan bahasa yang digunakan mengendalikan mesin 

dengan PLC. Pentingnya penelitian dilakukan karena untuk membuat sebuah inovasi baru dengan tujuan 

mengurangi ketidaktahuan mahasiswa dalam memprogram bahasa ladder dengan PLC Mikro yang lebih 

murah dan memenuhi tuntutan kerja di industri. Maka, peneliti membuat sebuah alat dengan judul “PLC 
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Mikro mengguakan Arduino Uno”. Metode penelitian ini dimulai dari pembelian alat bahan, 

berdiskusi dengan dosen pembimbing dan pembuatan PLC Mikro. Membuat PLC Mikro, dibutuhkan 

Arduino Uno. Kemudian Atmega328 yang telah dipasang pada Arduino uno diganti menjadi Atmega8. 

Kemudian Atmega8 perlu diubah kinerjanya melalui penanaman bootloader dengan menggunakan 

software ProgISP yang dihubungkan melalui USBAsp. Keberhasilan PLC Mikro ini diuji dengan 

mengendalikan motor dc yang menggerakkan konveyor dengan diagram ladder yang telah diberi 

instruksi pada ldmikro. Konveyor dilengkapi dengan sensor untuk mengatur delay dalam mengisi air 

mineral kedalam botol. Hasil yang diharapkan dalam penelitian ini dapat membantu mahasiswa dalam 

mengendalikan sebuah mesin dengan bahasa ladder selayaknya PLC tanpa membeli PLC yang harganya 

sangat mahal. Implikasi hasil penelitian jika diterapkan di lingkungan kampus, maka mahasiswa lebih 

mudah mempelajari dasar PLC dan berinovasi mengembangkan PLC Mikro sehingga dapat bersaing 

dengan universitas lain. 

 

Kata kunci : Arduino Uno, Atmega8, PLC Mikro 

 

PENDAHULUAN 

Sistem Otomatisasi sangat banyak digunakan saat ini karena dapat memudahkan kinerja 

manusia menjadi lebih baik, beroperasi 24 jam, dapat bekerja ditempat yang ekstrem dan lebih 

efisien. Sistem otomatisasi ini selalu berkaitan dengan mikrokontroler/komputer yang 

merupakan salah satu perangkat elektronik yang sangat luas  penggunaannya di zaman 

sekarang. Untuk menyelesaikan tuntutan produksi diatas dapat dilakukan dengan proses 

produksi secara otomatis. 

Dalam bidang industri penggunaan mesin otomatis dan memproses kerja  secara otomatis 

merupakan hal yang harus ditingkatkan. Sistem pengontrolan dengan elektromekanik yang 

menggunakan Programmable Logic Controller (PLC) . Sistem PLC mengintegrasikan berbagai 

macam komponen yang berdiri sendiri menjadi suatu sistem kendali terpadu dan dengan mudah 

merenovasi tanpa harus mengganti semua instrumen yang ada. 

Secara umum,  harga sebuah PLC Komersial relatif mahal dan sangat jarang pemilik usaha 

menengah kebawah menggunakannya. PLC hanya digunakan untuk kepentingan industri besar 

dan pada PLC terdapat berbagai merek Komersil,  seperti : Allen Bramdly, Siemens, Schneider, 

Omron, dan lain-lain. Di kalangan mahasiswa, sistem rangkaian yang biasa digunakan pada 

suatu rangkaian adalah Arduino karena harganya terjangkau dan mudah didapatkan. Penulis 

melakukan pengambil sampel terhadap mahasiswa Prodi Teknik Elektronika jurusan Teknik 

Elektro di Politeknik Negeri Medan ± 50% tidak dapat memprogram PLC. Sehingga mahasiswa 

sangat ketinggalan dengan mahasiswa yang berada di universitas atau politeknik ternama 
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seperti Institut Teknologi Bandung, Universitas Gadjah Mada, Politeknik Negeri Bandung, 

Perguruan Yang lebih Maju. 

Berdasarkan hal tersebut, Penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengurangi 

kelemahan dalam mengoperasikan sebuah PLC yaitu mengubah Arduino yang di program 

dengan bahasa C menjadi Ladder. Untuk membuat alat ini, peneliti melakukan observasi 

dengan membaca artikel penelitian lain di internet yang hampir mirip dengan pembuatan PLC 

Mikro menggunakan Arduino Uno yang  berjudul “ Rancang Bangun PLC Mikro menggunakan 

Atmega8535 Pembelajaran PLC”.  Keunggulan dari PLC Mikro menggunakan Arduino Uno 

dengan artikel penelitian diatas adalah material alat bahan sangat mudah didapatkan dan 

menanamkan Atmega 8 dengan melepaskan Mikrokontroler yang ada di Arduino Uno yaitu 

Atmega328. 

Arduino yang diprogram dengan bahasa ladder dengan mikrokontroler yang lebih murah. 

PLC berbasis mikrokontroler Arduino Uno memiliki kehandalan-kehandalan antara lain 

konsumsi daya relatif lebih rendah, dapat melakukan kerja yang mirip dengan PLC pada 

umumnya. 

Penelitian ini  akan dilakukan pembuatan Rancang Bangun Sistem Pengisian Botol 

Minuman Air Mineral Otomatis Menggunakan PLC Berbasis Arduino Uno, sebagai bukti 

kesuksesan Pengubahan arduino yang berbahasa C menjadi bahasa PLC pada umumnya. 

Diaplikasikan dalam Pengisian Botol Minuman Air Mineral Otomatis sebagai penerapan dari 

sistem yang akan dikendalikan dengan PLC Berbasis Arduino Uno. Alat ini terdiri konveyor 

sebagai alat mekanik untuk memindahkan atau menggerakkan botol minuman yang akan diisi 

oleh Pompa Air. Led digunakan sebagai indikator untuk tahap pengisian dan selesai tahap 

pengisian (penuh).  Dan terdapat sensor sebagai pemberi delay terhadap tahap – tahap kerja alat 

Pengisian Botol Minuman Air Mineral Otomatis ini.  

 

METODE PENELITIAN 

1. Rancangan Penelitan 

Penulis mengganti atmega 328 yang diberikan pada arduino yang dibeli dipasar 

mengganti dengan atmega 8. Karena pin pada atmega 8 dengan 328 sama hanya beda pada 

memori. Kemudian akan menanamkan  bootloader menggunakan USB ASP dengan softwere  
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progisp  untuk mengatur low value (ox DF) dan high value (CA) dan melakukn perintah load 

flash. Setelah itu menginstal pada laptop ldmikro dan arduino uuploader. Dalam pengujian PLC 

Mikro penulis merancang kerangka konveyor dari potongan kayu. Pada kerangka kayu 

diberikan Bearing disamping kiri, kanan yang diletakan didepan dan belakang. Bearing 

berfungsi  sebagai dudukan AS yang menggerakkan roler sebagai penarik beltting. As pada 

roler digerakkan oleh motor DC dengan tegangan 21 Volt dan 0,6 ampere  yang dihubungkan 

oleh kopling. 

 

2. Parameter Pengukuran 

     Parameter Bebas 

Parameter bebas yang digunakan penulis yaitu dalam rancangan ladder diagram untuk 

mengontrol motor DC pada konveyor dan pompa air menggunakan  ldmikro 2.3.   

Seorang  programmer dapat terlebih dahulu mensimulasikan ladder yang diprogram 

dalam hal pengujian kebenaran program. 

Parameter Terikat 

Parameter terikat yang digunakan penulis yaitu jumlah perintah yang dapat dikendalikan 

plc Mikro menggunakan Arduino karena sfesifkasi Atmega 8 AVR 8 bit.  

1. Flash memori  :  8 Kb 

2. SRAM   : 1 Kb 

3. EEPROM   : 512 Kb 

4. Tegangan Operasi  : 2,7-5,5 Volt 

5. Speed Grades   : 0-16 MHz 

 

6. Model Penelitian 

Penulis menggunakan  model penelitian secara eksperimental 

7. Rancangan Penelitian 
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Setelah alat seperti pada 3.1 selesai dirancang, pada samping konveyor akan diberikan 

pompa air DC, sensor Proximity,sensor volume air mendeteksi volume air pada tangki air, 

sensor ultrasonik. Konveyor akan bergerak dan membawa botol menuju pompa air, pada saat 

sensor proximity mendeteksi botol dan sensor ultrasonik mendeteksi mulut botol , sensor tangki 

air utama mendeteksi ada air yang cukup maka pompa air akan aktif. Apabila botol sudah penuh 

yang dideteksi sensor proximity maka pompa air akan off, konveyor juga akan berjalan kembali 

berputar membawa botol diatasnya. 

8. Tekik Pengumpulan dan Analisis Data 

Pengumpulan data dan analisi data akan difokuskan pada banyak perintah yang dapat 

secara normal dapat dikerjakan PLC Mikro.  Hal ini dapat dianalisis karena memperhatikan 

bear kapasitas memori atmega 8 sebesar 8 Kb dengan 8 bit. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Penulis mengumpulkan data saat sensor,pompa air, konveyor bergerak otomatis sesuai 

dengan instruksi program ladder yang telah diprogram dan ditanamkan pada atmega 8. 

7. Teknik analisis data 

Data yang di analisis adalah data hasil pengukuran tinggi air didalam botol yang sama 

dengan waktu yang berbeda. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengujian Perangkat Keras 

Pengujian perangkat keras dilakukan  untuk mengetahui apakah perangkat   kerja yang 

telah dirancang dapat bekerja atau berfungsi dengan baik sebagaimana yang diinginkan. 

Pengujian yang dilakukan terhadap perangkat keras meliputi beberapa blok rangkaian 

perangkat keras yang telah dirancang dan juga pengujian terhadap gabungan dari beberapa blok 

rangkaian. 
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Gambarr 1. Skema rangkaian PLC Mikro 

2. Pengujian pada Sumber Tegangan 

Pengujian pada sumber tegangan ini hanya untuk mengetahui apakah ada sumber 

tegangan yang mengalir dan berapa besar sumber tegangan yang sedang mengalir, dan tegangan 

yang mengalir adalah 220 V . Tegangan 210 VAC sudah dapat digunakan untuk 

mengoperasikan power supply untuk mensuplai tegangan semua komponen yang terpasang 

pada alat ini baik dari   PLC Mikro.   

3. Pengujian pada Tegangan Power Supply 

Pengujian power supply dilakukan untuk mengetahui berapa tegangan VDC yang 

dihasilkan sebagai sumber tegangan untuk semua komponen yang terpasang pada alat ini. 

Tegangan yang digunakan pada alat ini adalah 5 VDC dan  12 VDC. Tegangan 12 VDC  yang 

digunakan pada alat ini adalah motor DC dan pompa air mini 12 VDC. Tegangan 5 VDC yang 

digunakan pada alat ini adalah PLC Mikro, dan Input/Output. 

4. Pengujian pada Sensor Proximity  

Pengujian pada sensor proximity dilakukan dengan mengukur Com (kabel merah) dan 

GND (kabel hitam). Pada pengukuran Com dan GND, hasil tegangan yang diukur ialah 0 V 

dan 3.2 V. Pada pengukuran Com dan GND, terdapat 2 kondisi yaitu logika 1 dan 0. Jika sensor 

proximity mendeteksi sebuah botol, maka kondisi 1 tegangan yang terukur ialah 0 VDC dan 

jika sensor proximity tidak mendeteksi botol, maka kondisi 0 tegangan yang terukur ialah 3,2 

VDC. 

5. Pengukuran pada Motor DC 

Motor DC digunakan untuk mengerakan sebuah conveyor yang berfungsi untuk 

memindahkan botol dari tempat yang satu ke tempat yang lain. Tegangan yang diberikan dari 

power supply untuk menggerakan sebuah conveyor adalah 12 VDC. Pengukuran pada motor 
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DC dilakukan dengan mengukur positif dan negatif pada motor DC. Motor DC memiliki 2 

kondisi yaitu 1 dan 0. Jika sebuah sensor proximity tidak mendeteksi sebuah botol, maka 

conveyor akan mati dalam kondisi 1. Tegangan kondisi 1 yang terukur  ialah 9,2 V. Jika sebuah 

sensor proximity mendeteksi botol, maka conveyor tidak mati. Tegangan dalam kondisi 0 adalah 

0 V. 
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6. Pengujian pada Pompa Air Mini 12 V 

Pompa Air Mini 12 V digunakan untuk menghisap air mineral dari tando ke tahap 

pengisisan botol. Tegangan yang diberikan dari power supply untuk menggerakan sebuah 

pompa air mini adalah 12 VDC. Pompa Air Mini dilakukan dengan mengukur positif dan 

negatif . Motor DC memiliki 2 kondisi yaitu 1 dan 0. Jika sebuah sensor proximity tidak 

mendeteksi sebuah botol, conveyor akan mati dalam kondisi 1. Tegangan kondisi 1 yang terukur  

ialah 9,2 V. Jika sebuah sensor proximity mendeteksi botol, maka conveyor tidak mati. 

Tegangan dalam kondisi 0 adalah 0 V.      

7. Pengujian Sensor Inframerah 

Pengujian pada sensor inframerah dilakukan dengan mengukur Out ( kabel merah) dan 

Ground (kabel hitam). Pada pengukuran output dan ground, memiliki 2 kondisi yaitu 1 dan 0. 

Jika sensor infra merah terdeteksi botol, maka sensor inframerah dalam kondisi 1 tegangan yang 

terukur adalah 0 VDC dan jika sensor inframerah tidak terdeteksi, maka sensor Inframerah 

dalam kondisi 0 tegangan yang terukur adalah 3,8 VDC. 

8. Pengujian Step Down LM2596 dengan Motor DC dan Pompa Air Mini 

Pengujian Step Down  DC LM2596 dengan motor DC dan pompa air mini dilakukan 

dengan pengukuran pada pin dan tegangan Step Down DC LM2596. Pada Step Down DC 

LM2596 dengan motor DC, tegangan yang terukur adalah 0 dan 7 V. Tegangan yang terukur 

pada pompa air mini dengan Step Down DC LM2596 adalah 0 dan 7 V. Sehingga tegangan 

pada motor DC dengan pompa air mini memiliki keadaan tegangan yang sama adalah 0 dan 7 

V. Tujuan digunakan pada motor DC dan pompa air mini dengan Step Down DC LM2596 

adalah menurunkan tegangan dan mengurangi kecepatan kedua output tersebut. 

9. Pengujian Pengisian  Botol  

Pada pengujian pengisian botol terdapat 3 buah botol 350 ml, 4 sampel dengan delay 

dan ketinggian air yang berbeda dan mempunyai tegangan yang sama yaitu 7 V. Dapat dilihat 

pada gambar di bawah ini.  
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Tabel  1. Hasil Pengukuran  Pengisian Air kedalam Botol 

 

 

 

  

 

 

SIMPULAN  

Setelah melakukan pengujian dan analisa,  maka Penulis dapat menyimpulan bahwa : 

1. Hasil dari pengujian pada pengisian 3 botol secara berurutan mendapatkan hasil 

ketinggian air yang sama yaitu 13,3 cm. 

2. Pompa air akan hidup jika sensor proximity mendeteksi benda atau botol pada jarak 8 

cm. 

3. Saat sensor proximity dan sensor inframerah mendeteksi (kondisi logika 1), tegangan 

yang dihasilkan adalah 0 V. Sebaliknya, jika sensor proximity dan sensor inframerah 

tidak mendeteksi benda (kondisi logika 0), tegangan yang dihasilkan sebesar 3,2 V. 

4. Dari pengujian pengisian pada botol minuman, didapatkan bahwa Arduino Uno dengan 

ATmega8 sebagai mikrokontroller  

5. Step Down DC LM2596 digunakan untuk menurunkan tegangan Power Supply 12 VDC 

menjadi 7 VDC. Degan tegangan 7 VDC, mampu mengerakan Motor DC 12 V dan 

Pompa Air Mini 12 VDC . 

 

SARAN 

Dari laporan akhir dan perancangan alat yang telah dibuat, penulis memberikan 

beberapa saran, yaitu: 

Dalam pembuatan Penulis ini penulis menyadari banyak kekurangan pada PLC Mikro 

sehingga penulis mengharapkan penelitian dan pengembangan kelemahan- kelemahan dalam 

PLC  Mikro.  Penulis tidak dapat menampilkan jumlah penghitugan botol pada tampilan LCD 

dan tidak dapat Analog Input menggunakan PLC Mikro 

 

NO Waktu Pengisian Botol (s) Ketinggian Air Botol (cm) 

1 5 7,5 

2 6 8,6 

3 7 11,9 

4 8 13,3 
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Abstract 

 

This research was conducted to find out the credit restructuring policy implemented by Bank SUMUT 

was effective in saving non-performing loans. This research is a qualitative descriptive study. The data 

sources used are primary data and secondary data. Data collection techniques in this study were through 

interviews and documentation. Data analysis techniques in this study were carried out through 

descriptive statistical analysis techniques. The results of this study indicate that the credit restructuring 
policy implemented by PT Bank SUMUT is effective in saving non-performing loans, credit 

restructuring can be carried out with several patterns including: extension of credit period, reduction in 

loan interest rates, reduction of interest credit arrears, late penalties and fees, and scheduling payment 

of interest arrears, current interest, and late penalties. 

 

Keywords: Non-performing loans, Rescue Credit, Credit restructuring 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkan Bank 

SUMUT efektif dalam menyelamatkan kredit bermasalah. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif 
kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data 

dalam penelitian ini adalah melalui wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian 
ini dilakukan melalui teknik analisis statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkan oleh PT Bank SUMUT efektif dalam menyelamatkan 
kredit bermasalah, restrukturisasi kredit dapat dilakukan dengan beberapa pola termasuk: perpanjangan 

periode kredit, pengurangan suku bunga pinjaman, pengurangan suku bunga kredit, pengurangan bunga 
tunggakan kredit, denda keterlambatan dan biaya, dan penjadwalan pembayaran tunggakan bunga, 
bunga saat ini, dan denda keterlambatan. 

 

Kata kunci: Kredit macet, Kredit Penyelamatan, Restrukturisasi Kredit 
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PENDAHULUAN   

Kredit merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan oleh bank dalam hal menyalurkan dana 

yang dimiliki kepada masyarakat. Kegiatan penyaluran kredit memang menjadi salah satu 

sumber pendapatan bagi bank, walaupun demikian kegiatan penyaluran kredit memiliki risiko 

yang sangat besar dan dampak terhadap tingkat kesehatan bank. Risiko yang mungkin terjadi 

adalah tidak kembalinya dana yang telah disalurkan kepada masyarakat, artinya debitur tidak 

dapat mengembalikan kredit dan/atau bunganya kepada bank. 

Seperti halnya dengan fenomena yang terjadi pada tahun 1998 mengakibatkan 16 bank harus 

dilikuidasi. Awal permasalahan yang melanda perbankan pada tahun 1998 dimulai dari 

terjadinya penurunan nilai tukar rupiah sejak Juli 1997, depresiasi rupiah tersebut 

mengakibatkan dunia perbankan terguncang. Disamping itu, pemicu tutupnya perbankan adalah 

sebagai dampak dari pascapenerbitan paket deregulasi perbankan Oktober 1988 (Pakto 88) 

yang menyebabkan bank diberi kemudahan untuk didirikan sehingga bank di tanah air tumbuh 

sangat pesat. Belum lagi persaingan yang ketat memicu perbankan menyalurkan pinjaman 

untuk bisnis berisiko. Situasi ini diperburuk pula oleh lemahnya pengawasan dan sistem 

informasi internal didalam memantau, mendeteksi dan menyelesaikan kredit bermasalah serta 

posisi risiko yang berlebihan yang menyebabkan banyak penyaluran kredit bank swasta yang 

terkonsentrasi kepada debitur dalam satu grup, hal ini memicu tingginya risiko kredit macet di 

perbankan. 

Permasalahan lainnya adalah menurunnya nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang 

asing, fluktuasi suku bunga yang terjadi akan berpengaruh pada keinginan masyarakat dalam 

mengelola dananya, pada saat suku bunga tinggi, maka masyarakat akan lebih cenderung 

menyimpan uangnya di bank daripada menggunakannya untuk berbelanja dan keperluan bisnis, 

hal ini akan berimbas pada menurunnya tingkat penjualan pada perusahaan karena masyarakat 

lebih memilih untuk menyimpan uangnya, pada saat penjualan menurun maka pendapatan 

perusahaan juga akan menurun, dan yang terjadi selanjutnya adalah para debitur akan 

mengalami kesulitan membayar kreditnya pada pihak bank, dengan disertai menurunnya daya 

beli masyarakat (inflasi) sangat mempengaruhi roda perekonomian secara umum. Kondisi 

seperti ini akan berimbas pada menurunnya kemampuan membayar para debitur dari suatu 

bank.  
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Pada PT Bank SUMUT dalam pemberian kredit juga dihadapkan pada risiko kredit yaitu 

timbulnya kredit bermasalah. Berikut adalah data kredit bermasalah (NPL) pada PT Bank 

SUMUT yang disajikan dalam tabel 1. 

Tabel 1. 

 Data Jumlah Kredit Bermasalah 

NO. TAHUN 
JUMLAH KREDIT 

BERMASALAH 

1. 2015 1,54 % 

2. 2016 1,19 % 

3. 2017 1,44 % 

Sumber : Annual Report PT Bank SUMUT Tahun Buku 2018 

Berdasarkan data pada tabel 1, dapat dilihat bahwa jumlah kredit bermasalah di tahun 2016 

mengalami penurunan, yakni dari 1,54% ditahun 2015 menjadi 1,19% ditahun 2016, sedangkan 

untuk tahun berikutnya yakni tahun 2017 jumlah kredit bermasalah mengalami peningkatan. 

Dimana terjadi peningkatan pada tahun 2017 yaitu sebesar 1,44% dari sebelumnya 1,19% pada 

tahun 2016. Terhadap kredit-kredit bermasalah yang timbul tersebut diperlukan penanganan 

dengan segera oleh pihak bank agar tidak berkelanjutan yang jika persentasenya terus 

meningkat akan dapat mempengaruhi tingkat kesehatan suatu bank.  

Penelitian terdahulu menunjukkan hasil bahwa penerapan restrukturisasi kredit dapat dilakukan 

kepada debitur antara lain: penjadwalan kembali, persyaratan Kembali, dan pengurangan 

tunggakan bunga dan likuidasi [(Suartama, Sulindawati, Herawati (2017), Arnadi, Herawati, 

Wahyuni (2017)]. Hasil yang berbeda ditemukan oleh Sitorus (2018) menunjukkan bahwa 

"salah satu bank dalam menyelesaikan kredit bermasalah lebih mengutamakan upaya 

restrukturisasi, hal ini disebabkan restrukturisasi kredit dianggap lebih efisien dalam mengatasi 

kredit bermasalah karena tidak membutuhkan waktu yang lama dan tidak ada pihak yang 

dirugikan jika dijalankan sesuai dengan ketentuan". Akan tetapi Triandi (2018) menyatakan 

bahwa "dalam hal terjadi kredit bermasalah terdapat upaya-upaya dalam menyelematkan kredit 

bermasalah tersebut agar tidak menjadi kredit dengan kolektabilitas macet yaitu dengan cara 

melakukan restrukturisasi kredit, dimana sisa kredit yang ada akan dilakukan penjadwalan 

pembayaran kembali dengan memperkecil angsuran dan menambah tenor atau jangka waktu 

pembayaran".   
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Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah penelitian ini adalah apakah 

kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkan efektif dalam penyelamatan kredit bermasalah 

pada PT Bank SUMUT Tahun 2013-2017. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

kebijakan restrukturisasi kredit yang diterapkan efcktif dalam penyelamatan kredit bermasalah.  

Tabel 2.  

Data Kredit Yang Diresturisasi 

Sumber: Laporan Tahunan PT Bank SUMUT 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data melalui 

wawancara dengan salah satu pegawai PT Bank SUMUT Divisi Risiko Kredit bidang 

restrukturisasi, serta dengan dokumentasi berupa Laporan Keuangan Tahunan PT Bank 

SUMUT yang berasal dari website PT Bank SUMUT. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan data yang ada pada tabel 2 dapat dilihat bahwa dari tahun 2013 jumlah kredit 

bermasalah sebesar 250.319.291.000, kemudian pada tahun 2014 jumlah kredit bermasalah 

Tahun 

Keterangan 

Kredit Yang 

Diberikan 

Kredit Bermasalah 

Kredit Yang 

Direstrukturisasi 
Kredit 

Bermasalah 
Kumulatif 

2013 16.641.929.440.721 250.319.291.000 250.319.291.000 Tidak Ada 

2014 17.401.466.598.647 325.304.866.000 575.624.157.000 Tidak Ada 

2015 16.311.914.760.493 288.589.642.000 864.213.799.000 240.870.000.126 

2016 16.885.535.909.585 49.421.644.000 913.635.443.000 599.979.672.000 

2017 17.921.308.388.288 76.692.615.000 990.328.058.000 477.230.636.000 

Total 85.162.155.097.734 990.328.058.000 3.594.120.748.000 1.318.080.308.126 
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mengalami peningkatan dengan total jumlah kredit bermasalah sebesar 325.304.866.000,  lalu 

pada tahun 2015 jumlah kredit bermasalah mengalami penurunan dengan total jumlah kredit 

bermasalah sebesar 288.589.642.000,  pada tahun berikutnya yaitu tahun 2016 jumlah kredit 

bermasalah mengalami penurunan yang sangat drastis dengan total jumlah kredit bermasalah 

sebesar 49.421.644.000,  namun pada tahun 2017 jumlah kredit bermasalah kembali mengalami 

peningkatan tetapi peningkatan tersebut tidak sebanyak yang terjadi pada tahun-tahun 

sebelumnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk menekan jumlah kredit bermasalah 

yang ada di bank dapat dilakukan dengan menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit. Salah 

satu bank yang menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit adalah PT Bank SUMUT. Pada PT 

Bank SUMUT kebijakan restrukturisasi kredit mulai diterapkan pada tahun 2015. Peraturan 

pelaksanaan restrukturisasi pada PT Bank SUMUT berpedoman pada Undang-Undang No. 7 

Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang RI No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan 

Terbatas, Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 14/15/PBI 2012 tentang Penilaian Kualitas Aset 

Bank Umum, Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/28/DPNP tahun 2013 tentang Penilaian 

Kualitas Aset Bank Umum, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 55/POJK.03/2016 tentang 

Penerapan Tata Kelola Bank Umum.Kebijakan restrukturisasi yang dimulai pada tahun 2015 

memberikan dampak yang cukup baik dalam menekan jumlah kredit bermasalah yang ada pada 

PT Bank SUMUT, hal ini juga dibenarkan oleh narasumber, narasumber mengatakan bahwa 

dengan adanya kebijakan restrukturisasi kredit, terhadap kredit yang bermasalah tersebut dapat 

diselamatkan, restrukturisasi kredit tidak hanya dilakukan terhadap kredit dengan kualitas Non 

Performing Loan tetapi kebijakan restrukturisasi kredit dapat dilakukan terhadap kredit dalam 

kualitas Performing Loan dengan indikasi debitur dengan kredit kualitas Performing Loan 

tersebut mengalami kesulitan pembayaran angsuran kredit, hal ini dapat dilihat dari 

ketidaktepatan waktu debitur dalam membayar kembali angsuran kreditnya. Misalnya debitur 

A mempunyai fasilitas pinjaman kredit dengan jumlah pembayaran sebesar Rp 5.000.000 per 

bulan dengan jangka waktu kredit selama 5 tahun yang akan dibayar pada tanggal 8 setiap 

bulannya. Pada 6 bulan pertama pembayaran, debitur A membayar dengan lancar dan tepat 

waktu, kemudian pada bulan ke-7 dan selanjutnya debitur mulai membayar lewat dari tanggal 

yang ditentukan, pada bulan selanjutnya debitur kembali membayar lewat dari tanggal yang 

ditentukan, hal ini tidak dapat dibiarkan terus-menerus terjadi, maka dari itu pihak bank 

melakukan pengamatan kembali terhadap debitur A tersebut, ternyata dari hasil pengamatan 

kembali tersebut dapat diketahui bahwa debitur A mengalami penurunan pendapatan dari 

usahanya yang menyebabkan debitur A mengalami kesulitan membayar kewajibannya, solusi 
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yang dapat menyelesaikan masalah tersebut adalah dilakukannya restrukturisasi kredit terhadap 

debitur A, dengan dilakukannya restrukturisasi kredit lebih awal maka dapat meminimalkan 

risiko terjadinya kredit bermasalah yang dapat menyebabkan kerugian bagi bank maupun bagi 

debitur itu sendiri.  

Tabel 3. 

Data Simulasi Jadwal Pembayaran Kredit 

Nama debitur : Debitur X 

Kolektibilitas kredit : Macet (Sandi 5) 

Periode Tanggal 

Pemenuhan perjanjian 
Kualitas kredit pada 

akhir bulan penilaian 

Pembayaran 
Persyaratan 

lain 
Sandi Keterangan 

1 10 Maret 2017 Memenuhi Memenuhi 3 Kurang Lancar 

2 10 April 2017 Memenuhi Memenuhi 3 Kurang Lancar 

3 10 Mei 2017 Memenuhi Memenuhi 1 Lancar 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019) 

Seperti data yang ada pada tabel 3 misalnya debitur X mengalami kesulitan membayar kembali 

kreditnya pada bank, kredit debitur X pada saat ini berada pada golongan kredit non performing 

loan dengan kualitas kredit macet (sandi 5), untuk menyelesaikan masalah tersebut maka pihak 

bank memberikan solusi penyelesaian berupa restrukturisasi kredit. Pada bulan Februari 2017 

dilakukan restrukturisasi kredit terhadap fasilitas kredit debitur X. Dalam perjanjian 

restrukturisasi kredit dinyatakan bahwa debitur X harus membayar angsuran pokok dan/atau 

bunga secara bulanan mulai tanggal 10 Maret 2017, pada saat debitur membayar angsuran 

kreditnya pada periode pertama tersebut maka kualitas kredit debitur berubah menjadi kredit 

dengan kualitas kurang lancar (sandi 3), selanjutnya debitur X pada periode berikutnya yaitu 

pada tanggal 10 April 2017 membayar kembali angsuran pokok dan/atau bunganya dengan 

tepat waktu, maka kualitas kredit debitur X masih dalam kualitas kredit kurang lancar (sandi 

3), pada periode selanjutnya yaitu periode ketiga tanggal 10 Mei 2017 debitur X kembali 

membayar angsuran pokok dan/atau bunganya secara tepat waktu, setelah pembayaran periode 

ketiga terlaksana dan segala bentuk berkas administrasi sudah dipenuhi oleh debitur X maka 

kualitas kredit debitur X dari kualitaas kredit kurang lancar (sandi 3) dapat naik menjadi kualitas 
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kredit lancar (sandi 1). Jika hal ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar maka dapat 

dikatakan proses restrukturisasi debitur X berhasil. 

Tabel 4. 

Data Simulasi Jadwal Pembayaran Kredit 

Nama debitur : Debitur  Y 

Kolektibilitas kredit : Macet (sandi 5) 

Periode Tanggal 

Pemenuhan perjanjian 
Kualitas kredit pada akhir 

bulan penilaian 

Pembayaran 
Persyaratan 

lain 
Sandi  Keterangan  

1 10 Maret 2017 Memenuhi Memenuhi 3 Kurang Lancar 

2 10 April 2017 Memenuhi Memenuhi 3 Kurang Lancar 

3 10 Mei 2017 
Tidak 

memenuhi  
Memenuhi 3 Kurang Lancar 

4 10 Juni 2017 
Tidak 

memenuhi 
Memenuhi 3 Kurang Lancar 

Sumber: Data Penelitian Diolah (2019) 

Proses restrukturisasi kredit dikatakan tidak berhasil jika terjadi hal seperti pada tabel 4, dimana 

debitur Y mengalami kesulitan membayar kembali kreditnya pada bank, kredit debitur Y pada 

saat ini berada pada golongan kredit non performing loan dengan kualitas kredit macet (sandi 

5), untuk menyelesaikan masalah tersebut maka pihak bank memberikan solusi penyelesaian 

berupa restrukturisasi kredit. Pada bulan Februari 2017 dilakukan restrukturisasi kredit terhadap 

fasilitas kredit debitur Y. Dalam perjanjian restrukturisasi kredit dinyatakan bahwa debitur Y 

harus membayar angsuran pokok dan/atau bunga secara bulanan mulai tanggal 10 Maret 2017, 

setelah pembayaran kredit periode pertama maka kualitas kredit debitur Y yang awalnya 

kualitas kredit macet (sandi 5) dapat naik menjadi kualitas kredit kurang lancar (sandi 3), 

selanjutnya debitur Y pada periode berikutnya yaitu pada tanggal 10 April 2017 membayar 

kembali angsuran pokok dan/atau bunganya dengan tepat waktu, maka kualitas kredit debitur 

Y masih dalam kualitas kredit kurang lancar (sandi 3), pada periode ketiga debitur Y membayar 

angsuran pokok dan/atau bunganya tidak tepat waktu, maka kualitas kredit debitur Y tetap pada 

kualitas kredit kurang lancar (sandi 3), pada periode selanjutnya yaitu periode keempat tanggal 

10 Juni 2017 debitur Y kembali membayar angsuran pokok dan/atau bunganya secara tidak 
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tepat waktu, maka kualitas kreditnya masih dalam kualitas kredit kurang lancar (sandi 3). Dari 

ilustrasi tersebut dapat dilihat bahwa proses restrukturisasi kredit pada debitur Y dapat 

dikatakan tidak berhasil karena debitur Y tidak membayar angsuran pokok dan/atau bunganya 

secara tepat waktu pada periode ketiga dan keempat, walaupun pada periode pertama dan kedua 

debitur Y membayar secara tepat waktu tetapi karena periode berikutnya debitur Y melakukan 

wanprestasi maka proses restrukturisasi dapat dikatakan tidak berhasil. 

Keberhasilan proses restrukturisasi kredit bukan hanya dilihat dari sisi debitur, tetapi peran dari 

pihak bank dalam hal memonitor debitur agar selalu melakukan pembayaran angsuran dengan 

tepat waktu juga sangat dibutuhkan.   

Pada PT Bank SUMUT dalam menerapkan kebijakan restrukturisasi kredit memiliki beberapa 

pola atau skema sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh para debitur. Pola atau skema 

restrukturisasi kredit yang ada di PT Bank SUMUT adalah sebagai berikut: 

1. Penurunan suku bunga kredit 

2. Perpanjangan jangka waktu kredit 

3. Pengurangan tunggakan bunga kredit, denda keterlambatan dan biaya 

4. Penjadualan pembayaran tunggakan bunga, bunga berjalan dan denda keterlambatan 

5. Penambahan fasilitas kredit 

6. Konversi kredit menjadi penyertaan modal sementara 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil penelitian mengenai "efektivitas kehijakan restrukturisast kredit terhadap 

penyelamatan kredit bermasalah (studi kasus pada PT Bank SUMUT) yang dilakukan melalui 

wawancara dan dokumentasi, dapat disimpulkan bahwa kebijakan restrukturisasi kredit yang 

diterapkan pada PT Bank SUMUT dinilai efektif dalam menyelamatkan kredit bermasalah, 

dengan pengawasan dan pencegahan yang lebih dini maka kredit-kredit bermasalah yang 

mungkin akan terjadi dapat ditangani lebih awal. Restrukturisasi kredit pada PT Bank SUMUT 

dapat dilakukan dengan beberapa pola, diantaranya adalah perpanjangan jangka waktu kredit, 

penurunan suku bunga kredit, pengurangan tunggakan bunga kredit, denda keterlambatan, dan 

biaya, serta penjadualan pembayaran tunggakan bunga, bunga berjalan, dan denda 

keterlambatan. 
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Abstract  

 

This research aims to examine the influence of Profitability, Likuidity, Leverage toward the Corporate 

Social Responsibility (CSR) Disclosure in property, real estate companies listed on the Indonesia Stock 

Exchange  (BEI) in 2014-2018. The data used in this research are secondary data obtained from annual 

report (annual report). The research sample is taken by using a purposive sampling method, out of a 

population of 48 property, real estate companies acquired 22 property, real estate companies, so that the 

sample in this study i.e. 110 property, real estate companies for 5 years, i.e. from year 2014-2018. The 

data were analyzed by using a classic assumption test i.e from year 2014-2018. The data are analyzed 

by using a classic assumption test and the hypothesis is tested by using simple linear regression analysis 

with the assist of SPSS 20. The findings show that Profitability, Liquidity do not affect the Disclosure 

of Corporate Social Responsibility (CSR), but Leverage affects the Disclosure of Corporate Social 

Responsibility (CSR), simultaneously Profitability, Liquidity, Leverage affect the Disclosure of 

Corporate Social Responsibility (CSR). 

Keywords: Profitability, Liquidity, Leverage and Corporate Social Responsibility (CSR) 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Leverage terhadap 

Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) pada perusahaan properti, real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2014-2018. Data yang digunakan dalam penelitian 

ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan (annual report). Sampel penelitian 

diambil dengan menggunakan metode purposive sampling, dari populasi sebanyak 48 perusahaan 

properti, real estate diperoleh  22 perusahaan properti, real estate sehingga sampel penelitian ini 

sebanyak 110 perusahaan properti, real estate selama 5 tahun, yaitu dari tahun 2014-2018. Data 

dianalisis dengan menggunakan uji asumsi klasik, dan hipotesis diuji menggunakan analisis regresi liear 

berganda dengan bantuan SPSS 20. Hasil analisis menunjukkan bahwa  Profitabilitas, Likuiditas tidak 

berpengaruh terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), namun Leverage 

berpengaruh terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR), secara simultan 

Profitabilitas, Likuiditas, Leverage berpengaruh terhadap Pengungkapan Corporate Social 

Responsibility (CSR). 
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Kata kunci : Profitabilitas, Likuiditas, Leverage dan Pengungkapan Corporate Social Responsibility 

(CSR) 

 

 

PENDAHULUAN 

Industri properti, real estate adalah salah satu sektor yang paling banyak diminati oleh investor 

dan  merupakan investasi jangka panjang dan merupakan aktiva yang dapat digunakan oleh 

perusahaan sebagai jaminan. Namun masih terdapat berbagai penyimpangan dalam program 

CSR yang dilakukan oleh perusahaan seperti kasus yang terjadi pada pembangunan Apartemen 

Grand Dharma Husada Lagoon yang dibangun oleh pengembang PT PP di Jalan Dharma 

Husada Mas, Mulyorejo, membawa dampak bagi rumah warga sekitar. Rumah warga 

mengalami kerusakan. Bahkan ada warga yang pindah rumah karena dampak tersebut. Ada 

puluhan rumah yang terdampak yakni di kawasan Wisma Permai I dan Sutorejo Indah. Ruko, 

asrama mahasiswa, yayasan serta lembaga pendidikan Al-Azhar di dekatnya juga terdampak.  

Kerusakan pada umumnya adalah retak pada tembok rumah mulai dari retak ringan hingga retak 

dengan rekahan besar. Retak pada lantai juga terjadi pada beberapa rumah. Kerusakan lain yang 

bervariasi juga terjadi termasuk gangguan debu. Tetapi dalam perkembangannya, rumah warga 

yang diperbaiki rusak lagi.  Atas keluhan tersebut, berdasarkan persetujuan tim gabungan 

menunjuk tim independen guna meneliti kasus ini serta menghitung tingkat kerusakan pada 

rumah warga (detiknews.com). Dalam pengungkapan CSR, lazimnya perusahaan maupun 

investor akan melihat kinerja keuangan perusahaan. Di dalam penilaian kinerja suatu 

perusahaan sebagian besar menggunakan analisis laporan keuangan. Analisis rasio keuangan 

yang lazim dipakai dalam penilaian kinerja suatu perusahaan dinyatakan dalam rasio keuangan 

yang terbagi menjadi tiga kategori utama yaitu profitabilitas, likuiditas dan leverage. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility? 

2. Apakah likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility? 

3. Apakah leverage berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility? 
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4. Apakah profitabilitas, likuiditas dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk menguji profitabilitas berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

2. Untuk menguji likuiditas berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

3. Untuk menguji leverage berpengaruh terhadap pengungkapan Corporate Social 

Responsibility 

4. Untuk menguji profitabilitas, likuiditas dan leverage secara simultan berpengaruh terhadap 

pengungkapan Corporate Social Responsibility 

 

METODE PENELITIAN 

Variabel terikat dalam penelitian ini adalah corporate social responsibility (CSR), dan variabel 

bebasnya adalah profitabilitas, likuiditas, leverage. Jumlah item CSR pengungkapan menurut 

GRI adalah 79 yang terdiri dari: ekonomi ((9 item), lingkungan (30 item), praktik tenaga kerja 

(14 item), hak manusia (9 item), masyarakat (8 item), dan tanggung jawab produk (9 item) 

(Djuitaningsih dan Marsyah, 2012). Berikut adalah rumus untuk menghitung CSR Index 

(CSRI) : 

CSR            =    Jumlah item yang diungkapkan oleh perusahaan 

      Jumlah item yang diharapkan perusahaan 

Profitabilitas merupakan kemampuan yang dicapai perusahaan dalam suatu periode tertentu 

melalui laba dan merupakan indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola 

kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan. Berikut adalah rumus untuk 

menghitung ROA : 

ROA           =    Laba bersih setelah pajak 

   Total Asset  
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Likuiditas menunjukkan hubungan antara kas dan asset lancar lainnya dari sebuah perusahaan 

dengan liabilitas lancarnya. Likuiditas merupakan salah satu kinerja yang sering dijadikan tolak 

ukur investor dalam menilai perusahaan. Berikut adalah rumus untuk menghitung likuiditas : 

Current Ratio =    Aset Lancar 

                           Hutang Lancar 

Leverage merupakan proporsi total kewajiban terhadap total ekuitas pemegang saham. Selain 

itu, leverage juga merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada 

kreditur dalam membiayai aset perusahaan (Wardani dan Indira, 2013). Berikut adalah rumus 

untuk menghitung DER: 

DER            =    Total Kewajiban 

   Ekuitas 

Total sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 110 Perusahaan Properti, Real Estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Analisis Statistik Deskriptif 

Tabel 1. 

Analisis Statistik Deskriptif 

Keterangan 
Minimum Maximum Mean 

Tahun 2014 

ROA 0,42% 19,59% 8,26% 

DER 16,29% 179,88% 85,12% 

CR 64,22% 523,33% 225,72% 

CSR 2,53% 31,64% 11,73% 

Tahun 2015 
   

ROA 0,55% 18,57% 7,13% 

DER 8,56% 183,38% 88,05% 

CR 66,41% 691,32% 225,73% 

CSR 5,06% 32,91% 14,21% 
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Tahun 2016 
   

ROA 2,51% 18,14% 6,49% 

DER 7,38% 180,84% 83,80% 

CR 64,43% 880,10% 253,85% 

CSR 5,06% 40,50% 16,85% 

Tahun 2017 
   

ROA 0,47% 17,49% 5,84% 

DER 7,85% 370,10% 91,42% 

CR 53,65% 826,76% 261,26% 

CSR 5,06% 40,50% 17,66% 

Tahun 2018    

ROA 0,17% 25,85% 5,52% 

DER 8,67% 309,36% 87,25% 

CR 39,35% 780,37% 304,38% 

CSR 6,32% 35,44% 22,43% 

Sumber : Data diolah, 2019 

 

Uji Asumsi Normalitas 

Tabel 2. 

Normalitas Kolmogorov-Smirnov (K-S) 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) > 0,05 yaitu sebesar 0, 

sehingga dapat disimpulkan dari nilai tersebut bahwa variabel berdistribusi normal. Selain itu 
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nilai distribusi data variabel penelitian dibuktikan juga dengan gambar normalitas P-Plot dan 

histogram. 
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Gambar 1.     Gambar 2. 

Grafik Histogram Uji Normalitas            Normalitas Probability Plot 

                 Sumber : Data diolah, 2019          Sumber : Data diolah, 2019 

 

Berdasarkan pada grafik histogram, residual data telah menunjukkan kurva normal yang 

membentuk lonceng sempurna. Begitu pula, pada grafik normal P-P Plot residual penyebaran 

data berada di sekitar wilayah garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal. Disimpulkan 

bahwa data dalam penelitian ini memenuhi syarat normal histogram dan probability plots 

sehingga modal regresi dalam penelitain memenuhi asumsi normalitas (berdistribusi normal). 

Uji Multikolinieritas 

Tabel 3. 

Hasil Uji Multikolinieritas 

 

      

 

Sumber : Data diolah 

Sumber : Data diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.4 dapat dilihat bahwa nilai tolerance value variabel independen 

profitabilitas (ROA) sebesar 0,995, leverage (DER) sebesar 0,999, dan likuiditas (CR) sebesar 

0,994. Sedangkan nilai VIF variabel independen profitabilitas (ROA) sebesar 1,005, leverage 
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(DER) sebesar 1,001, dan likuiditas (CR) sebesar 1,006 yang artinya nilai tolerance value 

variabel independen lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF < 10, sehingga data tersebut terbebas 

dari multikolinearitas. 

 

Uji Autokorelasi 

Tabel 4. 

Hasil Uji Autokorelasi 

 

    

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, 2019 

 

Berdasarkan tabel 4.5 menunjukkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) adalah sebesar 1,000 

sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak mempunyai autokorelasi.  

 

Uji Heterokedastisitas 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas 

Sumber : Data diolah, 2019 
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Berdasarkan gambar 4.4 diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang jelas, menyebar 

secara acak, diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Regression Studendized Residual. 

Disimpulkan bahwa pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. 

 

Hasil Uji Hipotesis Penelitian 

Uji Parsial (Uji-t) 

Tabel 5. 

Hasil Uji Parsial (Uji-t) 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.6 menunjukkan bahwa hasil uji t dan pengujian data dengan regresi 

berganda pada tingkat signifikansi 5%. Persamaan regresi dapat dilihat dari nilai pada kolom 

B, maka model regresi yang digunakan adalah sebagai berikut: 

Y =  17,084 + 0,002X1 + 0,000X2 – 0,004X3 + e 

Adapun interpretasi regresi berganda di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:  

1. Apabila semua variabel-variabel independen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas, 

likuiditas dan leverage dianggap 0 atau tidak ada, maka variabel dependen yaitu 

pengungkapan corporate social responsibility (CSR) sebesar 17,084 

2. Hasil uji t pada variabel profitabilitas nilai signifikannya sebesar 0,092 maka dapat 

disimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR). 

3. Hasil uji t pada variabel likuiditas (CR) nilai signifikannya sebesar 0,215 maka dapat 

disimpulkan bahwa likuiditas (CR) tidak berpengaruh secara parsial terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility (CSR).  

4. Hasil uji t pada variabel leverage (DER)  nilai signifikannya sebesar 0,000 maka dapat 

disimpulkan bahwa leverage (DER) berpengaruh secara parsial terhadap pengungkapan 

corporate social responsibility (CSR).  
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Uji koefisien determinasi (R2) 

Tabel 6. 

Hasil Uji Koefisien Determinasi  

 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, 2019 

Berdasarkan tabel 4.7 dapat disimpulkan nilai adjusted R2 sebesar 0,215 hal ini menunjukkan 

bahwa 21,5% kemampuan variabel independen yaitu profitabilitas (X1), likuiditas (X2), 

leverage (X3) berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR) (Y), 

sedangkan sisanya 78,5% dipengaruhi faktor lain.  

 

Pengujian Hipotesis Simultan (Uji-F) 

Tabel 7. 

Hasil Uji F 

 

 

 

 

Sumber : Data diolah, 2019 

Berdasarkan hasil tabel di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, maka 

terdapat pengaruh secara bersama-sama antara profitabilitas (X1), likuiditas (X2), dan leverage 

(X3) terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR) (Y). 
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Pembahasan Hasil Penelitian  

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,092 > 0,05 yang 

berarti profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR) perusahaan. Perusahaan menganggap bahwa tanggungjawab sosial sangat 

penting untuk mengangkat citra perusahaan, oleh karena itu berapa pun laba yang diperoleh 

oleh entitas tidak akan menurunkan atau meningkatkan tanggung jawab sosial yang diakukan 

entitas (Kamil dan Herusetya, 2012). 

Pengaruh Likuiditas Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,215>0,05, yang 

berarti likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility 

(CSR) perusahaan. Hasil penelitian ini searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahajeng 

(2010) dan Sutomo (2004) yang tidak menemukan bukti bahwa likuiditas berpengaruh terhadap 

pengungkapan CSR.  

Pengaruh Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility (CSR) 

Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000< 0,05, yang 

berarti leverage berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR) 

perusahaan. Hasil ini mendukung pernyataan Roberts (1992) dalam Sembiring (2003) bahwa 

semakin tinggi rasio hutang suatu perusahaan maka pengungkapan CSR akan semakin tinggi, 

serta leverage ratio berhubungan positif dengan pengungkapan CSR, karena perusahaan yang 

berisiko tinggi berusaha untuk meyakinkan investor dan kreditor dengan pengungkapan yang 

lebih detail.  

Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage Terhadap Pengungkapan Corporate 

Social Responsibility (CSR) Perusahaan 

Berdasarkan hasil pengujian dapat dilihat bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000. Nilai 

signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis Simultan Uji F diterima. Berarti terdapat 

pengaruh secara bersama-sama antara profitabilitas (X1), likuiditas (X2), dan leverage (X3) 

terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR) (Y).  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

743 
 

Simpulan 

1. Profitabilitas (ROA) tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social 

responsibility (CSR)  

2. Likuiditas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility 

(CSR)  

3. Leverage berpengaruh terhadap pengungkapan corporate social responsibility (CSR)  

4. Profitabilitas, likuiditas dan leverage berpengaruh secara bersama-sama simultan terhadap 

pengungkapan corporate social responsibility (CSR)  

 

Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, disadari masih terdapat banyak keterbatasan, 

sehingga diberikan beberapa saran untuk pengembangan penelitian berikutnya:  

1. Variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian selanjutnya dapat diperluas atau 

menambah variabel lain yang mempengaruhi luas pengungkapan tanggung jawab sosial 

perusahaan (CSR). 

2. Populasi penelitian tidak hanya dikhususkan pada perusahaan properti, real estate tetapi 

dapat diperluas pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel perusahaan agar dapat 

memprediksi pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab 

sosial perusahaan (CSR). 
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Abstract 

 

There were stakeholders’ requests that graduates of Banking and Finance Study Program should have soft skills, 

i.e to be able to communicate in English. The problem of this research was whether the implementation of role 

play in teaching English to the second semester students of Banking and Finance Study Program  in the year of 

2018-2019 could improve communication skills in English. The quantitative descriptive research method was 

used by using SPSS Program to analyze the data. The results showed that the Significant value was 0.155> 0.05. 

Experiment Class was greater than 0.05 so that Ho was accepted meant that there was no significant influence 

from the Control Class, Experiment Class on the Role Play results. Ftest < Ftable meant  that Ho was accepted. It 

meant there was no significant effect of the Experiment Class, Control Class on Role Play. The value of r in the 

Control Class and Experiment Class was greater than the level of α used (i.e 0.05). On this test result Ho was 

accepted. There was no significant effect among the Control Class, Experiment Class and Role Play. 

Keywords: Implementation , Role Play, Teaching English 

   

Abstrak 

 

Permintaan stakeholders agar tamatan Prodi BK Politeknik Negeri Medan memiliki soft skills  satu 

diantaranya mampu berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Permasalahan dalam penelitian ini adalah 

apakah penerapan role play dalam pengajaran bahasa Inggris pada mahasiswa semester 2 Prodi BK TA 

2018-2019 dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Tujuan penelitian ini 

adalah dengan diterapkannya Role Play diharapkan mahasiswa akan memiliki soft skills yaitu 

kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Metode yang digunakan dalam penelitian  yaitu 

penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan Program SPSS yang digunakan untuk 

menganalisis data penelitian. Hasil  penelitian menunjukkan nilai Sig 0,155 > 0,05 Kelas Eksperimen 

lebih besar dari 0,05 sehingga Ho diterima artinya  tidak terdapat pengaruh yang berarti dari Kelas 

Kontrol, Kelas Eksperimen  terhadap hasil Role play. Nilai Uji F < dari nilai Ftabel artinya  Ho diterima 

maknanya  tidak terdapat pengaruh yang berarti dari Kelas Eksperimen, Kelas Kontrol terhadap Role 

Play. Nilai r pada Kelas Kontrol   dan Kelas Eksperimen  lebih besar dibandingkan dengan tingkat α 

yang  digunakan (yaitu 0,05). Hasil pengujian ini Ho diterima artinya secara partial tidak terdapat 

pengaruh yang berarti antara Kelas Kontrol, Kelas Eksperimen dengan Role Play. 

 

Kata Kunci :  Penerapan,  Role Play, Pengajaran Bahasa Inggris 
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PENDAHULUAN 

Penelitian ini dilaksanakan atas saran yang diberikan oleh responden penelitian (alumni Prodi 

Perbankan dan Keuangan) yang  dilaksanakan pada tahun 2018 yaitu agar pengajaran bahasa 

Inggris pada Program Studi Perbankan dan Keuangan (selanjutnya disebut Prodi BK) sebaiknya 

lebih banyak dalam bentuk percakapan. Hal ini disebabkan (berdasarkan hasil wawancara) 

ternyata di lapangan mereka (alumni) terkadang melayani nasabah asing. Nasabah asing ini 

tidak dapat menggunakan bahasa Indonesia; mereka hanya mampu berkomunikasi dengan 

bahasa Inggris.  

Di samping itu juga permintaan stakeholders (hasil kuesioner yang disebarkan untuk Penelitian 

Dasar Kompetensi Tahun 2019) agar tamatan Prodi BK Politeknik Negeri Medan mampu 

berkomunikasi fasih  berbahasa Inggris. Dan juga ada tuntutan pasar kerja pada masa sekarang 

ini lulusan perguruan tinggi termasuk Politeknik Negeri Medan para alumninya memiliki soft 

skills yang satu diantaranya adalah kemampuan berkomunikasi dalam bahasa Inggris. 

Sebagaimana diketahui dalam pengajaran bahasa Inggris ada 4 (empat) keterampilan yang 

harus dikuasai yakni Kemampuan Berbicara (Speaking), Kemampuan Membaca (Reading), 

Kemampuan Mendengar (Listening) dan Kemampuan Menulis (Writing). Kemampuan 

Berbicara merupakan hal yang paling penting terutama untuk mahasiswa Prodi BK yang mana 

lapangan pekerjaan yang tersedia adalah sebagai teller, customer service. Salah satu tugasnya 

adalah melayani nasabah bank dengan berbagai tujuan dan juga berasal dari berbagai bangsa. 

Tentunya alat komunikasi yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan bahasa Inggris. 

Sebagaimana diketahui bahasa Inggris merupakan  satu diantara beberapa bahasa internasional. 

Umumnya orang Indonesia tidak mampu berbicara bahasa Inggris. Begitu pun dengan 

mahasiswa Prodi BK. Keharusan tamatan Prodi BK mampu berbicara bahasa Inggris dengan 

fasih membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan menerapkan role play dalam 

pengajaran bahasa Inggris.  

Berdasarkan  penjabaran di atas,  maka  masalah  penelitian  dapat dirumuskan yaitu: apakah 

penerapan role play dalam pengajaran bahasa Inggris pada mahasiswa semester 2 Prodi 

Perbankan dan Keuangan TA 2018-2019 dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi 

dalam bahasa Inggris. Dan tujuan penelitian   ini  adalah untuk  mengetahui hasil penerapan 

role play dalam pengajaran bahasa Inggris pada mahasiswa semester 2 Prodi Perbankan dan 
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Keuangan TA 2018-2019 apakah dapat meningkatkan kemampuan berkomunikasi dalam 

bahasa Inggris. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dalam  penelitian ini adalah semua mahasiswa semester 2 TA 2018-2019 PS BK 

Politeknik Negeri Medan berjumlah 10 kelas. Responden penelitian ini berjumlah 2 (dua) kelas 

atau 52 mahasiswa yang masing-masing kelas berjumlah 26 orang dengan tingkat kemampuan 

bahasa Inggris yang mendekati sama; satu kelas merupakan  Kelas Kontrol dan satu Kelas 

Eksperimen yang melaksanakan Role Play untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris. 

Model penelitian evaluasi sumatif digunakan yang mana hasilnya menekankan  pada efektivitas 

pencapaian program  berupa produk tertentu, yaitu perubahan metode pengajaran dengan 

diterapkannya Role Play untuk meningkatkan hasil kemampuan berbahasa Inggris mahasiswa  

Prodi BK (Riduwan, 2004:53 dalam Raina Rosanti,  2016:19). 

Data penelitian ini diolah dengan menggunakan Program SPSS dan dianalisis secara  deskriptif 

kuantitatif, yakni dengan memberikan gambaran secara sistematis dan akurat  tentang  hasil 

UAS MK Bahasa Inggris Semester 2 TA 2018-2019. Soal Nomor 2 dengan Topic Plan berupa 

permintaan membuat percakapan sebagai nilai Post-Test untuk Kelas Kontrol dan untuk Kelas 

Eksperimen merupakan hasil Pre-Test. Kelas Eksperimen yang menerapkan Role Play dengan 

topik yang sama yaitu Topic Plan. Hasilnya  dibandingkan mana yang lebih baik Kelas Kontrol 

ataukah Kelas Eksperimen. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Silabus Bahasa Inggris 2 terdiri atas 7 (tujuh) topics yakni: Topic 1 Opinion and Suggestion, Topic 2 

Request and Offer, Topic 3 Announcement, Topic 4 Report, Topic 5 Plan, Topic 6 Possibility and 

Probability (Conditional Type 1) dan Topic 7 Possibility and Probability (Conditional Type 2 and Type3). 

Terkait dengan Soal UAS Mata Kuliah Bahasa Inggris SM 2 TA 2018-2019 membahas 3 (tiga) topics 

terakhir yaitu Topic 5 Plan, Topic 6 Possibility and Probability (Conditional Type 1) dan Topic 7 Possibility 

and Probability (Conditional Type 2 and Type 3).  Jumlah Soal UAS tersebut  ada 3 dan dijabarkan 

sebagai berikut. Soal No. 1 (Mark: 30% ) merupakan soal berisikan ketiga topics tersebut.   Soal No. 2 

(Mark: 20% ) khusus pertanyaan  berkenaan Topic 5 Plan.  Dan soal No. 3 (Mark: 50%)  pertanyaan 
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mengenai Topic 6 Possibility and Probability (Conditional Type 1) dan Topic 7 Possibility and Probability 

(Conditional Type 2 Type 3).   

Menilik dari ketiga soal tersebut Soal No. 2 adalah sebagai berikut. Create a dialog between 

you and your friend. Talk about your plan in this coming semester holiday. Include these points 

in the dialog.   a. Greeting, b. Your plan (what, where, when and how you want to do it), c. The 

condition to make your plan possible to happen, d. Your final decision, e. Make the appointment 

with your friend dan f. Closing/farewell. Soal No. 2 ini terkait Topic Plan dan topik ini juga 

dapat dikembangkan dan dapat digunakan untuk pengembangan model belajar dengan 

memanfaatkan  Role Play. Berdasarkan hal tersebut Kelas Eksperimen yang  dikenakan Role 

Play melaksanakannya  berdasarkan Soal No. 2 tersebut di atas.  Hasil Role Play ini merupakan 

nilai Post-Test untuk Kelas Eksperimen. Dan Hasilnya dibandingkan dengan hasil Pre-Test 

yang manakah yang lebih baik.    

Kelas Kontrol mendapat nilai rerata Post –Test sebesar 74,08 dan Kelas Eksperimen nilai 

reratanya adalah 74,69 dan hasil Role Play sebesar  78,54.dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. 

Tabel 1. 

Nilai Bahasa Inggris 2 

No 

Hasil Post -Test 

Kelas  Kontrol 

Hasil Pre-Test 

Kelas  

Eksperimen  

Hasil  Role Play 

(Post-Test) Kelas   

Eksperimen 

1 85 75 85 

2 100 75 80 

3 75 25 75 

4 50 85 78 

5 75 86 78 

6 88 88 80 

7 100 90 80 

8 60 75 75 

9 75 85 80 

10 75 75 75 

11 50 75 80 
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        Sumber: Data Diolah, 2019 

Peningkatan nilai dari hasil Pre-Test dengan hasil setelah dilaksanakan Role Play (Post-Test) 

pada Kelas Eksperimen dari nilai rata-rata  adalah sebesar 78,54-74,69 = 3,85. Peningkatan 

nilai sebesar 3,85 ini apakah berpengaruh signifikan ataukah tidak dapat dilihat dari hasil 

pengolahan data dengan menggunakan Program SPSS seperti di bawah ini 

  

12 88 65 75 

13 85 88 75 

14 75 100 75 

15 100 90 80 

16 75 85 80 

17 75 75 80 

18 75 85 80 

19 70 75 80 

20 40 50 85 

21 70 20 68 

22 65 75 80 

23 75 85 80 

24 75 75 80 

25 85 65 80 

26 40 75 78 

Jumlah 1926 1942 2042 

Rata-rara 74.08 74.69 78.54 
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Tabel 2.  

Model Summaryb 

 

 

Model R R Square 

Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .387a .149 .075 3.33333 

a. Predictors: (Constant), Kelas Eksperimen, Kelas Kontrol 

b. Dependent Variable: Roleplay 

                  Sumber: Data Diolah, 2019 

   

Mengacu dari Model Summary di atas terdapat tingkat hubungan elemen Kelas Eksperimen, 

Kelas Kontrol terhadap Role Play sebesar nilai R yaitu 0,387 atau 38,7 %. Sementara besarnya 

kekuatan hubungan yang ada (R2) atau koefesien determinan sebesar 0,149 atau 14,9 %. 

 

Tabel 3.  

ANOVAa 

 

 

Model 

Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 44.907 2 22.453 2.021 .155b 

Residual 255.555 23 11.111   

Total 300.462 25    

a. Dependent Variable: Role play 

b. Predictors: (Constant), Kelas Eksperimen, Kelas Kontrol 

                  Sumber: Data Diolah, 2019 
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Berdasarkan  Tabel 3 di atas, nilai Sig 0,155 lebih besar dari 0,05 sehingga Ho diterima artinya  

tidak terdapat pengaruh yang berarti dari Kelas Eksperimen, Kelas Kontrol terhadap Role Play. 

Menentukan nilai kritis atau  Ftabel dengan derajat kebebasan  db1 = k = 2 dan   db2 =  n – k -

1. Db 2 = 26- 2 – 1 = 23 diperoleh nilai  Ftabel = 3,42 sedangkan nilai uji F = 2,021. Jadi nilai 

Uji F lebih kecil dari nilai tabel F sehingga  Ho diterima artinya  tidak terdapat pengaruh yang 

berarti dari Kelas Eksperimen, Kelas Kontrol terhadap Role Play. 

Tabel 4. 

Coefficientsa 

 

 

Model 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 74.602 3.743  19.932 .000 

Kelas Kontrol -.023 .042 -.106 -.536 .597 

Eksperimen .075 .037 .397 2.009 .056 

a. Dependent Variable: Role Play 

Sumber: Data Diolah, 2019 

 

Berdasarkan  Tabel 4 di atas nilai r pada    Kelas Kontrol  = 0,597 dan kelas Eksperimen = 0,056  

lebih besar dibandingkan dengan tingkat α yang  digunakan (yaitu 0,05). Hasil pengujian ini 

Ho diterima artinya secara partial tidak terdapat pengaruh yang berarti antara Kelas Kontrol, 

Kelas Eksperimen dengan Role Play. 

Peningkatan nilai hasil Post-Test setelah dilaksanakan Role Play pada Kelas Eksperimen 

adalah sebesar 78,54-74,69 = 3,85. Peningkatan nilai sebesar 3,85 ini dari hasil perhitungan di 

atas tidak  berpengaruh signifikan. 

 

 SIMPULAN 
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Penerapan Role Play dalam pengajaran bahasa Inggris pada mahasiswa semester 2 Prodi 

Perbankan dan Keuangan TA 2018-2019 meningkatkan nilai sebesar 3,85. Berdasarkan  hasil 

perhitungan  Anava satu jalur tidak   terdapat pengaruh yang berarti antara Kelas Kontrol, 

Kelas Eksperimen dengan Role Play. 
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Abstract  

 

The title of this research was "The Influence of the Minimal Investment Capital on interests the Politeknik Negeri 

Medan Students to Invest in Capital Market". This study aimed to determine whether minimal capital had a on 

student interest to invest in the capital market. The data in this research were primary data collected using 
questionnaires distributed to 73 respondents. The research method used was correlation coefficient and uji t. The 

results of this study indicated that minimum investment capital had strong, positive and significant influence on 

the interests of Politeknik Negeri Medan students to invest in the capital market.  

 

Keywords: Minimal Investment Capital, Investment Interest 

 

 

Abstrak  

 

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Modal Minimal Investasi Terhadap Minat Mahasiswa Politeknik 

Negeri Medan Berinvetasi di Pasar Modal”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah modal 

minimal berpengaruh terhadap minat mahasiswa berinvestasi di pasar modal. Data pada penelitian ini 

adalah data primer yang dikumpulkan menggunakan kuisioner yang didistribusikan kepada 73 

responden. Metode penelitian yang digunakan adalah koefisien korelasi dan uji t. Hasil penelitian ini 

menunjukkan bahwa modal minimal investasi berpengaruh kuat, positif dan signifikan terhadap minat 

mahasiswa Politeknik Negeri Medan berinvestasi di pasar modal. 

 

Kata Kunci: Modal Minimal Investasi, Minat Investasi 
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PENDAHULUAN 

 Investasi adalah salah satu instrumen pembangunan yang dibutuhkan oleh suatu bangsa 

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, termasuk bangsa Indonesia. Menurut 

Tandio (2016: 2317) “terdapat dua paradigma yang berlaku di masyarakat   mengenai   

investasi   di   masyarakat.   Pertama   investasi   sebagai keinginan dan yang kedua investasi 

sebagai kebutuhan”. 

Salah satu bentuk investasi adalah investasi keuangan (financial investment). Investasi 

keuangan adalah bentuk investasi pada surat berharga berupa kontrak tertulis baik jangka 

panjang maupun jangka pendek guna mendapatkan capital gain, deviden maupun bunga. 

Terdapat berbagai bentuk instrumen investasi keuangan seperti saham, reksa dana, forex 

(foreign exchange) atau pertukaran mata uang asing, obligasi, emas, dan sebagainya. Menurut 

Nisa (2017: 23) pasar modal memberikan alternatif bagi para investor untuk berinvestasi baik 

jangka pendek maupun jangka panjang,  yang pada dasarnya akan menyebabkan para 

investor tertarik untuk menginvestasikan dananya. 

Investasi di pasar modal juga merupakan alternatif investasi yang mudah diakses oleh 

masyarakat luas semenjak dibukanya Bursa Efek Indonesia (BEI), namun aktivitas investasi 

ini masih merupakan hal yang relatif baru bagi masyarakat Indonesia jika dibandingkan dengan 

Negara lain, seperti yang dilansir dalam situs berita (tirto.id) jumlah investor di pasar modal 

Indonesia belum menunjukkan peningkatan yang berarti, meski pasar modal Indonesia sudah 

berusia 26 tahun. Berdasarkan data Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), jumlah investor 

pasar modal Indonesia sampai dengan Maret 2018 mencapai 1,21 juta single investor 

identification (SID), naik 36 persen dari realisasi 2016 sebanyak 894.116 SID. Meski tumbuh 

dua digit, jumlah investor Indonesia relatif kecil jika dibandingkan dengan total penduduk 258 

juta orang. Menurut Bakhri (2018:147) dibanding dengan negara tetangga, Indonesia juga 

kalah dengan Malaysia dan Singapura yang memiliki 2,49 juta investor dan 1,5 juta investor. 

Bursa Efek Indonesia (BEI) selaku pengelola penjualan efek di Indonesia terus melakukan  

upaya-upaya  untuk  meningkatkan  investasi  masyarakat  di  pasar modal. Salah satunya 

dengan menambah jumlah Bank Administrator Rekening Dana Nasabah (Bank RDN). 

Penambahan ini dimaksudkan untuk memudahkan investor dalam pembelian produk-produk 

pasar modal, pembelian saham perdana emiten, dan reksa dana melalui perbankan. 
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Selain penambahan bank RDN, menurut Irmawati Amran selaku kepala divisi pengembangan 

investor BEI dalam inilah.com (2016) pada saat ini BEI rutin melakukan pengenalan program 

“Yuk Nabung Saham”. Program ini merupakan sebuah  kampanye  yang  mengajak  

masyarakat  Indonesia  untuk  berinvestasi  di pasar modal. Perusahaan sekuritas sudah 

menurunkan deposit minimalnya untuk para investor pemula dikarenakan transaksi jual beli 

saham di pasar modal sudah bisa dilakukan secara online sehingga lebih mudah dan biaya 

yang ditimbulkan bisa   ditekan   daripada   sebelumnya   dengan   cara   konvensional.   

Berbekal Rp100.000,-   setiap   bulannya,   masyarakat   dapat   membeli   saham   melalui 

perusahaan sekuritas. Kampanye “Yuk Nabung Saham” bertujuan untuk meningkatkan 

kesadaran masyarakat untuk berinvestasi di pasar modal dengan membeli saham secara rutin 

dan berkala. Bagi masyarakat yang ingin mengikuti kegiatan menabung saham, masyarakat 

wajib untuk membuka rekening efek di perusahaan sekuritas. 

BEI juga melaksanakan program sosialisasi dan edukasi mengenai investasi di pasar modal 

selain kampanye “Yuk Nabung Saham”, program tersebut ditujukan kepada  kalangan  

akademisi  di  kampus,  mahasiswa  menjadi  perhatian  khusus dalam program edukasi pasar 

modal BEI, karena mahasiswa merupakan aset di masa mendatang yang akan mengisi industri 

keuangan di pasar modal tidak terkecuali bagi mahasiswa Politeknik Negeri Medan. 

Mahasiswa tentu saja tidak semapan investor senior terlebih bagi mahasiswa yang belum 

bekerja, biasanya mereka hanya mengandalkan uang saku bulanan. Melihat situasi ini, dan 

prospek bagus atas peningkatan jumlah investor yang mungkin tumbuh, perusahaan- 

perusahaan  sekuritas  memberikan  suatu  promosi  yang  cukup  menarik  bagi  mahasiswa. 

Hal ini diharapkan mampu memicu minat investor, terutama mahasiswa, untuk berinvestasi. 

Berbagai hasil penelitian mengenai minat mahasiswa untuk berinvestasi di pasar modal dinilai 

masih variatif. Hasil penelitian dari Suardika (2014) mengatakan modal minimal tidak 

berpengaruh terhadap minat berinvestasi mahasiswa. Hasil penelitian Winantyo (2017) 

mengatakan hal yang sama yaitu modal minimal tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa 

berinvestasi. Menurut Putra dan Merawati (2015)  pengetahuan  investasi  dan  pendapatan  

memiliki  efek  positif  pada  niat siswa untuk menanamkan modalnya di pasar modal. 

Berdasarkan hasil wawancara pra penelitian yang dilakukan pada tanggal 20 April 2019 

terhadap 31 mahasiswa jurusan Akuntansi program studi Perbankan dan Keuangan, 5 

diantaranya sudah bergabung berinvestasi di pasar modal. Informan memaparkan alasan 

mereka tertarik berinvestasi di pasar modal ialah investasi di pasar modal sangat menjanjikan 
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dibandingkan investasi di instrumen lain, dengan berinvestasi diharapkan mendapat 

pemasukan atau keuntungan sebelum mendapatkan pekerjaan tetap, investasi merupakan 

sarana penambah ilmu pengetahuan dan pengalaman. Hal ini sangat bertolak belakang 

dengan upaya yang telah dilakukan BEI yaitu dengan mengadakan sosialisasi dan edukasi 

serta menurunkan modal minimum yang diharapkan akan menumbuhkan investor baru dari 

kalangan akademisi di kampus termasuk mahasiswa. Bahkan BEI sudah pernah melakukan 

sosialisasi dan edukasi di Politeknik Negeri Medan namun peningkatan investor baru dinilai 

masih rendah di Politeknik Negeri Medan. 

Batasan masalah pada penelitian ini yang dimaksud  dengan  mahasiswa pada  penelitian  ini  

adalah  mahasiswa jurusan Akuntansi program studi perbankan dan Keuangan semester 6. 

Berdasarkan Uraian diatas rumusan masalah pada penelitian ini adalah: Apakah  modal  

minimal investasi berpengaruh  terhadap  minat  mahasiswa  Politeknik Negeri Medan 

berinvestasi di pasar modal ?  

Adapun tujuan pada penelitian ini: Untuk  mengetahui  pengaruh  modal  minimal  terhadap  

minat  mahasiswa Politeknik Negeri Medan berinvestasi di pasar modal. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi pada penelitian ini ialah mahasiswa semester 6 jurusan akuntansi program studi 

perbankan dan keuangan sebanyak 268 mahasiswa. Sampel diambil menggunakan rumus slovin 

dengan hasil 73 mahasiswa dan teknik sampling yaitu simple random sampling.  

a. Uji Validitas 

Uji validitas digunakan untuk mengetahui kelayakan butir – butir dalam satu 

daftar pertanyaan dalam mendefinisikan suatu variabel. Hasil r hitung dibandingkan 

dengan r tabel dimana df = n – 2 dengan signifikan 5%. Jika r hitung > r tabel 

maka dinyatakan valid. 

Tabel 1.  

 Hasil r hitung > r table 

Modal Minimal Investasi    

Variabel  r hitung  r tabel  Keterangan 
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Pernyataan 1 0,868 0,361 Valid 

Pernyataan 2  0,896  0,361  Valid 

Pernyataan 3  0,846  0,361  Valid 

Pernyataan 4  0,843  0,361  Valid 

Minat Investasi    

Pernyataan 1  0,694  0,361  Valid 

Pernyataan 2  0,619  0,361  Valid 

Pernyataan 3  0,714  0,361  Valid 

Pernyataan 4  0,690  0,361  Valid 

Pernyataan 5  0,728  0,361  Valid 

Pernyataan 6  0,429  0,361  Valid 

Pernyataan 7  0,769  0,361  Valid 

Pernyataan 8  0,662  0,361  Valid 

Pernyataan 9  0,769  0,361  Valid 

Sumber: Data yang diolah 

b. Uji Reabilitas 

Uji reabilitas yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rumus 

Cronboach Alpha (α), sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini: 

Hasil Uji Reabilitas 

Tabel 2. 

Hasil Uji Reabilitas 

Reliability Statistics 

Cronbach's Alpha N of Items 

.940 5 

.891 10 

   Sumber: data primer yang diolah 

Uji reabilitas yang dilakukan menggunakan rumus alpha diperoleh hasil 

Cronboach Alpha (α) sebesar variabel modal minimal investasi (X2), dan diperoleh Cronboach 

Alpha (α) sebesar 0,891 untuk variabel minat investasi (Y). Hasil dari seluruhvariabel yang 
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diteliti termasuk ke dalam rentang >0,80 – 1,00 yang membuktikan kuesioner tersebut 

tergolong sangat reliabel. 

Analisis korelasi bertujuan untuk mengukur kekuatan asosiasi (hubungan) linear 

antara dua variabel. 

Tabel 3.  

Hasil Uji Koefisien Korelasi 

Correlations 

 Pengetahuan Modal Minat 

Modal Pearson 

Correlation 
.741** 1 .639** 

Sig. (2-tailed) .000  .000 

N 73 73 73 

Minat Pearson 

Correlation 
.746** .639** 1 

Sig. (2-tailed) .000 .000  

N 73 73 73 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

Sumber: data yang diolah 

Berdasarkan tabel di atas dapat nilai modal minimal investasi sebesar 0,639 yang artinya 

pengaruh modal minimal investasi terhadap minat investasi kuat positif. 

 

Uji t 

Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial digunakan untuk mengetahui apakah 

secara parsial variabel independen berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap 

variabel dependen. 
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Hasil Uji t 

Tabel 4. 

 Hasil Uji t 

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficients 

t Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) .433 .449  .964 .339 

modal minimal 

investasi 

.332 .104 .359 3.177 .002 

a. Dependent Variable: minat investasi 

Sumber: data yang diolah 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa variabel modal minimal memiliki nilai 

t hitung 3,3177 dengan nilai signifikan 0,002 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini 

menunjukan bahwa modal minimal berpengaruh positif secara signifikan terhadap 

minat investasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengaruh Modal Minimal Investasi (X2) Terhadap Minat Investasi 

Mahasiswa (Y) 

Variabel modal minimal investasi secara parsial memiliki nilai signifikan 0,002 

yang artinya dibawah 0,05 dan thitung sebesar 3,177 lebih besar dibanding ttabel yaitu 

sebesar 1,666. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel modal minimal berpengaruh positif 

signifikan terhadap minat investasi mahasiswa (Y) di Pasar 

Modal. Berdasarkan koefisien korelasi variabel pengetahuan memiliki nilai sebesar 0,639 yang 

artinya hubungan antara variabel pengetahuan dengan minat investasi 

mahasiswa kuat positif. Hal ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Sundari (2019) yang 

menyatakan modal minimal investasi tidak berpengaruh terhadap minat investasi. 

Melalui penjelasan di atas maka terjawab pertanyaan penelitian yaitu 
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adanya pengaruh modal minimal investasi terhadap minat investasi mahasiswa di 

Pasar Modal. 

 

SIMPULAN  

 Modal minimal investasi berpengaruh kuat, positif dan signifikan terhadap minat  mahasiswa 

Politeknik Negeri Medan berinvestasi di pasar modal. 

Saran–saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah: 

1. Bursa efek diharapkan secara berkelanjutan mengadakan sosialisasi di kampus  untuk 

 menambah  pengetahuan mahasiswa dan menumbuhkan minat  berinvestasi  mahasiswa. 

2. Penelitian berikutnya sebaiknya melibatkan responden yang lebih luas. 

3. Peneliti berikutnya disarankan menambah variabel independen lain serta 

 menggunakan metode yang berbeda untuk lebih mengetahui hal–hal yang

 mempengaruhi minat investasi mahasiswa secara signifikan. 
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Abstract 

 

The increasing human need for convenience demands automation in all fields. No exception to the 

breakthrough technology of a device that can be controlled only with a smartphone with the aim to help 

humans also continue to grow nowadays, like a tool that can work automatically. The purpose of this 

research is to create an automatic car control system that is designed to be able to detect obstacles that 

are nearby so that the car can immediately move to avoid these obstacles. The method used in this design 

is to use the working principle of the HCSR-O4 Ultrasonic sensor that can detect obstacles, then the 

sensor will send data to Arduino so that Arduino controls the motor driver to move away. In this study 

smartphone is used as a turnoff and turnon system and also provides information to the user about the 

length of time for the system to work, communication between the smartphone and the system is 

connected by Bluetooth. By creating an automatic car control system, it is hoped that it can help 

automate an electronic device, and can regulate the automation of the life and death of electronic devices 

via a wireless network between a smartphone and bluetooth. 

 

Keywords : Automatic Control System, Ultrasonic Sensor HCSR-04, Arduino, Smartphone, Bluetooth 

 

Abstrak  

Kebutuhan manusia akan kemudahan yang semakin meningkat menuntut adanya automatisasi di segala 

bidang. Tidak terkecuali dengan teknologi terobosan sebuah alat yang dapat dikendalikan hanya dengan 

smartphone dengan tujuan untuk membantu manusia juga terus berkembang sekarang ini, seperti sebuah 

alat yang dapat bekerja secara otomatis. Tujuan dari penelitian ini adalah membuat sistem kendali mobil 

otomatis yang dirancang untuk dapat mendeteksi adanya hambatan yang berada disekitarnya sehingga 

mobil dapat langsung berpindah menghindari hambatan tersebut. Metode yang digunakan dalam 

perancangan ini adalah menggunakan prinsip kerja sensor Ultrasonik HCSR-O4 yang dapat mendeteksi 
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adanya hambatan, kemudian sensor akan mengirim data kepada arduino sehingga arduino 

mengendalikan motor driver untuk bergerak menghindar.pada penelitian ini smartphone digunakan 

sebagai turnoff dan turnon sistem dan juga memberikan informasi kepada user mengenai lamanya waktu 

untuk sistem telah bekerja, komunikasi antara smartphone dengan sistem dihubungkan oleh bluetooth. 

Dengan dibuat ny sistem kendali mobil otomatis diharapkan dapat membantu automatisasi sebuah 

perangkat elektronik, dan dapat mengatur otomatisasi waktu hidup dan matinya perangkat elektronik 

melalui jaringan wireless antara smartphone dan bluetooth. 

 

Kata kunci : Sitem Kendali Otomatis, Sensor Ultrasonik HCSR-04, Arduino, Smartphone, Bluetooth 

 

PENDAHULUAN 

Kebutuhan manusia akan kemudahan yang semakin meningkat menuntut adanya automatisasi 

di segala bidang.Tidak terkecuali dengan teknologi terobosan sebuah alat yang dapat 

dikendalikan hanya dengan smartphone berbasis arduino, dengan tujuan untuk membantu 

manusia juga terus berkembang sekarang ini, bahkan dalam hal tujuan penggunaannya juga 

bervariasi, seperti sebuah alat berbasis arduino yang dapat membantu pekerjaan sehari-hari 

manusia ataupun sebuah alat berbasis arduino yang dibuat sebagai hiburan dengan memiliki 

sistem yang dapat dikendalikan hanya dengan menggunakan smartphone.Oleh sebab itu banyak 

nya peran arduino perlunya metode-metode baru dalam terobosan teknologi kreatif saat ini, 

maka pada penelitian ini kami membuat sebuah alat berbasis arduino dengan menggunakan 

sensor ultrasonik HCSR-04 yang memiliki sistem yang dapat mendeteksi adanya hambatan 

sehingga arduino dapat mengendalikan untuk menghindari hambatan.  

Pada prototype mobil ini mempunyai aktuator berupa roda untuk menggerakkan keseluruhan 

badan protype mobil tersebut, sehingga prototype mobil tersebut dapat melakukan perpindahan 

posisi dari satu titik ke titik yang lain. Sistem pendeteksi pada prototype mobil menggunakan 

sensor sebagai acuan dalam menghindari halangan.  Sehinnga prototype mobil memiliki 

kelebihan yaitu dapat menghindari halangan terhadap objek yang berada di sekitarnya, setelah 

data pembacaan sensor diterima pada arduino uno maka arduino uno akan mengendalikan gerak 

dari motor driver untuk begerak menghindar dari halangan tanpa harus menunggu kendali yang 

diberikan oleh user. Dimana data pembacaan sensor terhadap hambatan ini akan dikirim pada 

smartphone sehingga user masih dapat memantau keadaan robot mobil tersebut. 

Pada artikel berjudul Perancangan Sensor Jarak Aman Kendaraan Bermotor Menggunakan 

Mikrokontroller Arduino R3 ( Asri Mulyani, 2018) adalah berupa rancangan alat yang berfungsi untuk 

mendeteksi jarak aman kendaraan terhadap hambatan yang menghalanginya, yang dilakukan oleh 
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sensor ulltrasonik.Kemudian di proses di dalam mikrokontroller arduino R3. Data sensor untuk jarak 

aman kendaraan terhadap hambatan akan di proses pada mikrokontroller dan dikirim pada LED 

sebagai notifikasi visual untuk beberapa jarak dan fungsi yang telah di tentukan saja. 

Oleh karena itu pada penelitian ini kami akan mengembangkan dari penelitian sebelumnya dengan 

menggunakan Smartphone Android dan Bluetooth sehingga mobil dapat di kontrol dan di monitoring 

dalam jarak tertentu. Dalam proyek penelitian ini, yaitu mengenai bagaimana pengunaan sensor jarak 

dalam sistem kendali mobil berbasis arduino uno, Bagaimana penggunaan bluetooth sebagai 

komunikasi wireless dalam sistem kendali mobil dengan smartphone, dan Bagaimana penggunaan 

motor dc sebagai motor driver terhadap sistem kendali mobil melalui smartphone. sehingga 

didapatkan tujuan penelitian yaitu membuat sebuah sistem kendali ototamatis terhadap perangkat 

eletronik berupa robot  mobil yang dapat dipantau oleh user pada jarak tertentu. 

METODE PENELITIAN 

Adapun alur penelitian ini akan digambarkan melalui bagan dibawah ini  : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Bagan Penelitian. 
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3.1 TAHAPAN  PENELITIAN 

Adapun tahapan penelitian yang dilakukan dalam perancangan ini adalah : 

1. Perancangan Sistem 

 Merancang alat berupa sistem  pendeteksi hambatan dan dapat melakukan kendali arah untuk 

menghindar dari hambatan yaitu dengan membuat diagram blok, mendesain serta 

penyediaan komponen.  

2. Pembuatan Sistem 

Membuat sistem yang telah dirancang yaitu pembuatan software dan hardware. 

3. Pengujian Sistem  

Melakukan pengujian sistem dengan menggunakan aplikasi BLYNK dan di simulasikan 

untuk memperoleh cara kerja sistem mendeteksi adanya hambatan dan dapat bergerak 

menghindari hambatan tersebut. 

 

1. RANCANGAN PENELITIAN 

  

 

 

 

 

 

 

 

                             

Data internet  

 

 

 

 

Hambatan 

Miniatur mobil 

bluetooth 

Aplikasi Blynk pada 

Android 

>10cm =Aman 

<10 cm = TidakAman 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

768 
 

Gambar 2. Rancangan penelitian 

 

2. PARAMETER PENGUKURAN DAN PENGAMATAN 

Pada penelitian ini ada beberapa pengukuran yang dilakukan meliputi pengujian terhadap. 

Dibawah ini merupakan hasil pengujiannya 

1. Pengujian Konektivitas Bluetooth Dengan Android 

Tabel 1. 

Hasil  Pengujian Konektivitas Bluetooth Dengan Android 

 
Jarak jangkauan 

Bluetooth – Android 

Waktu Respon  

Motor driver 

Respon Kerja 

Motor driver 

50 cm 1 detik Aktif  

100 cm 1,2 detik  Aktif 

150 cm 1,3 detik Aktif 

200 cm 1 detik Aktif 

250 cm 1,3 detik Aktif 

250 cm 1,5 detik Aktif 

300  cm 1,2  detik Aktif 

350  cm 1,3  detik Aktif 

400  cm 1,5  detik Aktif 

450  cm 1  detik Aktif 

500  cm 1,3 detik Aktif 

550   cm 1,2  detik Aktif 

600 cm 1,3 detik Aktif 

700  cm 1,2  detik Aktif 

750  cm 1  detik Aktif 

800  cm 1,3  detik Aktif 

850  cm 1,3  detik Aktif 

900  cm -  Tidak Aktif 
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Berdasarkan beberapa tolak ukur yang akan diteliti, hal ini bertujuan untuk mengetahui 

respon penerimaan data yang dilakukan antara bluetooth dan android dengan jarak berbeda dan 

waktu respon yang berbeda pula pada saat ada nya hambatan.  

Maka respon alat : 𝑡𝑟 

𝑡𝑟= Ʃ
𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢 𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛 𝑝𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑑𝑟𝑜𝑖𝑑 

µ
 

= Ʃ
50+100+150+200+250+300+350+400+550+650+700+750+800+850+900

18
 

= 475  % 

Dari tabel diatas di dapat hasil penelitian bahwa pada saat jarak antara bluetooth dengan 

smartphone sebesar 50 cm sampai dengn 850 cm dapat diketahui bahwa motor masih aktif 

bergerak berdasarkan perintah yang dikirim oleh android dengan memiliki rentang waktu 

respon mulai dari 1,6 detik sampai dengan 2,5 detik untuk setiap jarak yang berbeda. 

Sedangakan untuk waktu respon sensor mendeteksi adanya hambatan memiliki rentang waktu 

mulai dari 1 detik sampai dengan 1,8 detik untuk setiap jarak yang berbeda, sedangkan pada 

jarak 900 cm bluetooth tidak lagi terkoneksi dengan android sehingga motor driver tidak lagi 

bergerak karena tidak dapat menerima perintah dari android.     

b. Pengujian Rangkaian Sensor Ultrasonik HCSR-04 

Tabel 2. 

Hasil Pengujian Rangkaian Sensor Ultrasonik HCSR-04 

Jarak jangkauan 

Sensor-hambatan 

Waktu respon 

Motor Driver 

Respon Kerja Sensor 

25 cm 0,2 detik Aktif 

50 cm 0,4 detik Aktif 

75 cm 0.7 detik Aktif 

100 cm 1 detik Aktif 

125 cm 0,5 detik Aktif 

150 cm 0,8 detik Aktif 

175 cm 0.7 detik Aktif 
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200 cm 1 detik Aktif 

225 cm 0,4 detik Aktif 

250 cm 0,5 detik Aktif 

275 cm 0,9 detik Aktif 

300 cm 1 detik Aktif 

325 cm 0,7 detik Aktif 

350 cm 0,3 detik Aktif 

375 cm 1 detik Aktif 

400 cm 0,7 detik Tidak Aktif 

425 cm -  Tidak Aktif 

450 cm -  Tidak Aktif 

475 cm - Tidak Aktif 

500 cm - Tidak Aktif 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kemampuan jarak maximum Sensor jarak 

untuk mendeteksi adanya hambatan. Maka didapatkan hasil bahwa dengan jarak 25 cm sampai 

dengan 375 cm maka sensor masi dapat untuk mendeteksi adanya hambatan tetapi dengan jarak 

400 cm maka tidak dapat mendeteksi adanya hambatan sehingga data yang dibaca menjadi nol. 

 

KESIMPULAN  

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Penggunaan bluetooth sebagai komunikasi wireless dengan 

android pada pengendalian mobil memiliki perbedaan waktu 

respon motor driver pada saat ada hambatan dan tidak ada 

hambatan. Pada saat ada hambatan waktu respon motor driver 2,6 

detik dan pada saat tidak ada hambatan waktu respon motor 

driver 1,3 detik. Jadi jumlah  nilai rata rata dari pengujian 

konektivitas bluetooth dengan android yaitu 8,550÷ 18 = 475 % 

2. Penggunaan bluetooth sebagai komunikasi wireless dengan 

android pada pengendalian mobil ini hanya dapat menjangkau 
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jarak maximum sebesar 850 cm dengan keadaan mobil masi aktif 

bergerak ketika menerima perintah dari androiddan pada jarak 

900 cm koneksi sudah tidak terhubung dengan keadaan mobil 

tidak aktif bergerak ketika menerima perintah dari android. 

3. Sensor jarak yang digunakan adalah sensor HCSR-04, dalam 

pengendalian motor driver sensor ini hanya mampu mendeteksi 

jarak hambatan sejauh 375 cm dengan waktu respon motor driver 

1 detik, dan tidak maampu mendeteksi jarak hambatan sejauh 

400 cm dengan waktu respon 0,7 detik. Jadi nilai rata rata dari  

pengujian rangkaian sensor ultrasonik HCSR-04 yaitu  5,250 ÷

20 = 262,5 %. 
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ABSTRACT 

 

The Title this research is Effect of Motivation, Work Environment and Compensation on Employee 

Performance at PT Bank XYZ Medan. This research aims to determine the effect of motivation, work 

environment and compensation on employee performance. This research used primary data with data 

collection techniques used questionnaires given to 34 employees at PT Bank XYZ Medan. This research 

uses associative data processing techniques with multiple linear regression models. Based on the results 

of data processing obtained valid data, riability and data were normally distributed so that data is feasible 

to be processed. Based on the test obtained the value of tcount motivation on performance is 2,373 (sig. 

0,024) the t count of work environment with employee performance of 1,033 (sig.0,310) and t count of 

compensation with employee performance -1,171 (sig.0,251). Simultaneously the value of t count is 

9,638 (0,000). Based on the coefficient of determination, 49,1% of employee performance variables 

were influenced by motivation, work environment and compensation and the remaining 50,9% is 

influenced by other factors not discussed in this research. 

 

Keywords :Motivation, Work Environment, Compensation, Employee Performance 

  

ABSTRAK 

 

Judul Penelitian ini “Pengaruh Motivasi, Lingkungan Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja 

Karyawan Pada PT Bank XYZ Medan”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi, 

mailto:LIDARISTI.1605072061@polmed.ac.id
mailto:Lidaristi2012barutu@gmail.com
mailto:anitasmbln@yahoo.com
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lingkungan kerja dan kompensasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian ini menggunakan data primer 

dengan tehnik pengumpulan data menggunakan kuisioner yang diberikan kepada 34 karyawan pada PT 

Bank XYZ Medan. Penelitian ini menggunakan tehnik pengolahan data asosiatif dengan model regresi 

linier berganda. Berdasarkan hasil pengolahan data diperoleh data valid, riabilitas dan data berdistribusi 

normal sehingga data layak diolah. Berdasarkan uji diperoleh  nilai t hitung motivasi terhadap kinerja 

sebesar 2,373 (sig.0,024) nilai t hitung lingkungan kerja dengan kinerja karyawan sebesar 1,033 

(sig.0,310) dan nilai t hitung kompensasi dengan kinerja karyawan -1,171 (sig.0,251). Secara simultan 

nilai t hitung diperoleh 9,638 (0,000). Berdasarkan koefisien determinasi diperoleh 49,1 % variabel 

kinerja karyawan dipengaruhi oleh motivasi, lingkungan kerja dan kompensasi dan sisanya 50.9% di 

pengaruhi oleh faktor lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 

 

Kata Kunci: Motivasi, Lingkungan Kerja, Kompensasi, Kinerja Karyawan 

 

 

PENDAHULUAN 

Seiring dengan perkembangan perekonomian di dunia mengakibatkan  industri perbankan  

berkembang secara pesat.Tidak terkecuali dengan industri perbankan di Indonesia. Dengan 

perkembanagan Bank yang begitu pesat dapat membuka peluang datangnya kompetitor-

kompetitor baru. 

Agar tidak kalah bersaing dengan kompetitor-kompetitor yang lain setiap Bank harus mempunyai 

keunggulan yang berbeda dengan kompetitor lainya. Salah satu cara yang dapat dilakukan dengan 

meningkatkan kinerja dari karyawan-karyawan nya.  

PT Bank XYZ Medan salah satu instansi yang bergerak dalam penghimpunan dan penyaluran 

dana. Lembaga ini mempunyai visi menjadi lembaga yang unggul dalam layanan dan kinerja. 

Sehingga  untuk menjadi lembaga yang unggul PT Bank XYZ Medan memberikan motivasi, 

memperhatikan lingkungan kerja karyawan dan juga memberikan kompensasi yang layak bagi 

karyawanya agar karyawan dapat bekerja secara optimal.  

Berdasarkan observasi PKL pada Bank  XYZ  yang dilaksanakan  pada tanggal 01 April 2019 

sampai 30 April 2019  ditemukan kejenuhan karyawan  dalam bekerja sehingga karyawan tidak 

termotivasi karena sususahnya  naik jabatan  dalam perusahaan. Perusahaan menetapkan target 

bagi karyawan minimal berpendidikan sarjana dan harus bekerja di perusahaaan minimal 3 

tahun. Faktor lain yang menyebabkan karyawan kurang termotivasi dalam bekerja adalah 

kurang nya intraksi yang baik antara atasan dengan bawahan. Atasan terlalu menuntut karyawan 

untuk mencapai target dan kurang  menghargai pendapat  dan keluhan bawahan. 
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Keadaan lingkungan kerja kurang luas sehingga membatasi ruang gerak karyawan, suara suara 

mesin yang didalam kantor masih berbunyi keras dapat menganggu kenyamanan pegawai, bau-

bauan yang tidak sedap yang dibawa dari luar kantor. Sehingga hal tersebut dapat mengganggu 

kenyamanan karyawan sehingga berdampak berkurangnya minat karyawan dalam 

menyelesaikan pekerjanya.  

Berdasarkan pernyataan responden melalui kuisioner  menyatakan kompensasi  yang diberikan 

oleh  pihak bank belum sesuai dengan tugas yang diberikan kepada karyawan kontrak dan 

karyawan tetap yang telah menyelesaikan pekerjaanya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

sehingga hal ini dapat mengurangi semangat kerja karyawan dalam mencapai tujuan 

perusahaan. Maka dari uraian diatas penelitian ini berjudul Pengaruh Motivasi, Lingkungan 

Kerja dan Kompensasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada  PT Bank XYZ Medan.  

Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada  PT Bank XYZ Medan? 

2. Bagaimana pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada  PT Bank XYZ Medan? 

3. Bagaimana pengaruh konpensasi terhadap kinerja karyawan pada  PT Bank XYZ Medan? 

4. Bagaimana pengaruh motivasi, lingkungan kerja dan kompensasi secara simultan terhadap kinerja 

karyawan pada  PT Bank XYZ Medan? 

Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kinerja karyawan pada  PT Bank XYZ Medan 

2. Untuk mengetahui pengaruh lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan pada  PT Bank 

XYZ Medan 

3. Untuk mengetahui pengaruh konpensasi terhadap kinerja karyawan pada  PT Bank XYZ 

Medan 

1. Untuk megetahui seacara simultan pengaruh motivasi, lingkungan kerja dan kompensasi  

terhadap kinerja karyawan pada  PT Bank XYZ Medan.  

Manfaat Penelitian  

Sebagai bahan studi dan tambahan ilmu pengetahuan Mahasiswa jurusan akuntansi khususya pogram 

studi perbankan dan keuangan yang ingin melakukan penelitian dengan topik  yang sama dan Sebagai 
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bahan evaluasi  PT Bank XYZ Medan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja, lingkungan kerja dan 

kompensasi terhadap kinerja karyawan  

 

METODE PENELITIAN 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  seluruh  karyawan PT Bank XYZ Medan yang 

berjumlah 169 karyawan. Dalam penentuan Sampel menggunakan sampel acak sederhana (Simple 

Random Sampling). Jika subjek penelitian  besar atau lebih dari 100 orang dapat diambil 10-15% atau 

20-25% atau lebih (Suharsimi Arikunto 2010:112). Sehingga penelitian ini mengambil 20% dari 169 

populasi untuk dijadikan  sebagai sampel. Sehingga jumlah sampel dalam penelitian sebanyak 34 

responden. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitiana ini metode analisis data asosiatif. 

Menurut Sugiyono (2018:11) metode analisis data asosiatif yaitu: “Penelitian  bertujuan untuk 

mengetahui pengaruh ataupun juga hubungan antara dua variabel atau lebih”. Teknik pengumpulan 

data yang ada dalam penelitian ini diperoleh dari kuisioner  atau angket. Dalam penelitian ini kuisioner 

akan diberikan kepada karyawan PT Bank XYZ Medan. Kuisioner atau angket ini menggunakan skala 

likert 5 tingkat, yaitu: sanagat setuju, setuju, netral, tidak setuju dan sangat tidak setuju. Teknik 

pengolahan data yang digunakan adalah model regresi linier berganda, Karena penelitian ini terdiri 

dari 3 variabel bebas yaitu variabel motivasi (X1), variabel lingkungan kerja (X2), vaeiabel kompensasi 

(X3) dan variabel  terikat yaitu variabel kinerja karyawan (Y). Menurut sanusi (2011:134) “regresi linier 

berganda pada dasarnya merupakan perluasan dari regresi linier sederhana, yaitu menambah jumlah 

variabel bebas yang sebelumnya hanya satu menjadi dua atau lebih variabel bebas”. Defeisi Oprasional 

Variabel dalam penelitian ini Menurut Sugiyono (2018:38) yaitu suatu atribut atau sifat atau nilai dari 

orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Dalam operasional variabel penelitian ini  

menggunakan skala ordinal dengan tipe skala likert.Defenisi Oprasional Variabel sebagai berikut: 

Tabel.1 

Defenisi Oprasional Variabel 

Variabel Defeisi Oprasional Dimensi Indikator Skala  

Kinerja 

Karyawan(Y) 

Menurut  Mangkunegara (2013) Kualitas kerja 1. Kecepatan  

2. Kemampuan 

likert 
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Mangkunegara 

(2012) 

 

kinerja pegawai (prestasi kerja) 

adalah hasil kerja secara kualitas 

dan kuantitas yang dicapai oleh 

seorang pegawai dalam 

melaksanakan tugasnya sesuai 

dengan tanggung jawab yang 

diberikan kepadanya”. 

Kuantitas 1. Keterampilan ,  

2. ketelitian  

3. hasil kerja 

likert 

Tangung jawab 1. Hasil kerja  

2. mengambil keputusan 

Likert 

Kerja Sama Jalinan kerja sama Likert 

Inisiatif 1. Kemandirian  

2. Bekerja tanpa pengawasan 

likert 

 

Motivasi (X1) 

Sumber:Sofiy

andi                                            

dangarniwa 

(2007:102) 

 

 

 

 

 

 

Menurut Sofyandi dan Garniwa 

(2007:99) “Motivasi sebagai 

dorongan untuk meningkatkan usaha 

dalam mencapai tujuan-tujuan 

organisasi, dalam batasan-batasan 

kemampuan untuk memberikan 

kepuasan atas kebutuhan seseorang. 

Kebutuhan 

Fisiologis 

1. Pemenuhan sandang 

2. Pemenuhan panngan  

3. danPemenuhan papan 

Likert 

 

 

 

 

 

 

Kebutuhan   1. Rasa aman dari kecelakan 

kerja  

2. Rasa aman dari PHK 

Likert 

 

Kebutuhan 

 Sosial 

1. Hubungan Harmonis Dengan 

Rekan Kerja  

2. Interksi dengan rekan Kerja 

likert 

Kebutuhan 

Penghargaan 

Loyalitas Pemimpin Terhadap 

Karyawan 

 Likert 

Kebutuhan  

Aktualisasi 

Diri  

Mengembangkan Potensi diri  likert 

 

Lingkungan 

kerja(x2) 

Sedarmayanti 

(2012:46) 

Menurut Sedarmayati (2011:2) 

“mendefinisikan bahwa: Lingkungan 

kerja maksudnya adalah keseluruhan 

alat perkakas dan bahan yang 

dihadapi, lingkungan sekitarnya di 

Lingkungan 

 Kerja Fisik 

  

1. Penerangan 

2. Suhu Udara 

3. Bau-Bauan Di Tempat Kerja 

4. Dekorasi Di Tempat Kerja 

5. Keamanan Kerja 

likert 
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UJI ASUMSI VALIDITAS 

Uji validitas adalah suatu data dapat dipercaya kebenarannya sesuai dengan kenyataan. 

Menurut Sugiyono (2018:172) “bahwa  data valid berarti instrumen tersebut dapat digunakan 

untuk mengukur apa yang seharusnya diukur”. 

Tabel 2. 

Hasil Uji Asumsi Validitas 

 

mana seseorang bekerja, metode 

kerjanya, serta pengaturan kerjanya 

baik sebagai perseorangan maupun 

sebagai kelompok”. 

6. Tingkat kebisingan  

Lingkungan 

 Kerja Non 

Fisik 

1. Hubung atasan dengan bawahan  

2. Hubungan sesama rekan kerja 

Likert 

Kompensasi(x3

) 

Sumber:Veithz

al Rivai 

(2011:357) 

Sedarmayanti (2011: 239) 

menerangkan bahwa “kompensasi 

ialah: segala sesuatu yang di terima 

oleh pegawai sebagai balas jasa 

kerja mereka”.  

 

Kompensasi  

Langsung  

 

 

1. Gaji, 

2. Bonus  

3. Insentif  

Likert 

Kompensasi  

Tidak 

Langsung 

1.  Asuransi   

2. Tunjangan  

3. Uang Pensiun  

likert 

VARIABEL 

Y 

NILAI  

R HITUNG 

NILAI 

R TABEL  
NILAI Sig KETERANGAN 

P1 0,776 0,339 0,000 VALID 

P2 0,689 0,339 0,000 VALID 

P3 0,867 0,339 0,000 VALID 

P4 0,889 0,339 0,000 VALID 

P5 0,874 0,339 0,000 VALID 

P6 0,877 0,339 0,000 VALID 
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Uji 

Reabilitas 

Menurut Sugiono (2018) Pengertian reliabilitas menurut Sugiono adalah serangkaian 

pengukuran atau serangkaian alat ukur yang memiliki konsistensi jika pengukuran yang 

dilakukan dengan alat ukur itu dilakukan secara berulang. 

Tabel 3. 

 Hasil Uji Reabilitas 

 

 

 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil penelitian pengaruh motivasi, lingkungan kerja dan kompensasi tehadap kinerja karawan 

Pada PT Bank XYZ Medan diperoleh pengaruh secara parsial  variabel motivasi dengan kinerja 

karyawan  nilai t hitung  2,373(sig.0,024). Nilai signfikan 0,024.dan nilai korelasi 0,678. Hal 

ini menunjukkan pemberian motivasi terlaksana dengan baik karena terdapat pegaruh yang 

positif, signifikan dan pengaruh yang  kuat. Variabel lingkungan kerja dengan kinerja karyawan 

P7 0,808 0,339 0,000 VALID 

P8 0,780 0,339 0,000 VALID 

P9 0,825 0,339 0,000 VALID 

P10 0,790 0,339 0,000 VALID 

VARIABEL 

X1 

NILAI  

R HITUNG 

NILAI 

R TABEL  
NILAI Sig KETERANGAN 

P11 0,830 0,339 0,000 VALID 

P12 0,869 0,339 0,000 VALID 

P13 0,895 0,339 0,000 VALID 

P14 0,856 0,339 0,000 VALID 

P15 0,888 0,339 0,000 VALID 

P16 0,853 0,339 0,000 VALID 

P17 0,783 0,339 0,000 VALID 

P18 0,746 0,339 0,000 VALID 

P19 0,795 0,339 0,000 VALID 

VARIABEL 

X2 

NILAI  

R HITUNG 

NILAI 

R TABEL  
NILAI Sig KETERANGAN 

P20 0,901 0,339 0,000 VALID 

P21 0,852 0,339 0,000 VALID 

P22 0,850 0,339 0,000 VALID 

P23 0,926 0,339 0,000 VALID 

P24 0,956 0,339 0,000 VALID 

P25 0,945 0,339 0,000 VALID 

P26 0,919 0,339 0,000 VALID 

P27 0,683 0,339 0,000 VALID 

VARIABEL 

X3 

NILAI  

R HITUNG 

NILAI 

R TABEL  
NILAI Sig KETERANGAN 

P28 0,888 0,339 0,000 VALID 

P29 0,851 0,339 0,000 VALID 

P30 0,816 0,339 0,000 VALID 

P31 0,790 0,339 0,000 VALID 

P32 0,710 0,339 0,000 VALID 

P33 0,879 0,339 0,000 VALID 

VARIABEL R ALPA R KRITIS KETERANGAN 

Kinerja Karyawan (Y) 0,888 0,339 VALID 

Motivasi (X1) 0,851 0,339 VALID 

Lingkungan Kerja (X2) 0,816 0,339 VALID 

Kompensasi (X3) 0,790 0,339 VALID 
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diperoleh nilai t hitung 1,033 (sig.0,310). Nilai signfikan 0,310 dan nilai korelasi sebesar 0,619. 

Hal ini menunjukkan penyediaan vasilitas lingkungan kurang  teraksana dengan baik karena 

terdapat pegaruh yang positif tetapi tidak signifikan dan pengaruh yang kuat antara variabel 

lingkungan kerja terhadap kinerja karyawan.Variabel kompensasi dengan kinerja karyawan 

diperoleh nilai t hitung -1,171 (sig.0,251). Nilai signfikan 0,251 dan nilai 0,330. Hal ini 

menunjukkan pemberian kompensasi tidak terlaksana dengan baik karena terdapat pegaruh 

yang negatif dan tidak signifikan serta pengaruh yang masih rendah antara variabel kompensasi  

terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uji F diperoleh nilai t sebesar 9,638 dan nilai sig. 0,000. 

Hal ini menunjukkan bahwa Secara simultan motivasi, lingkungan kerja dan kompensasi 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil uji koefisien 

determinasi (R Square) diperoleh  49,1% variabel kinerja karyawan dipengaruhi  oleh variabel 

motivasi, lingkungan kerja dan kompensasi. Sedangkan sisanya 50,9% di pengaruhi oleh 

variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini. 
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SARAN  

1. Dari hasil pembahasan pemberian motivasi sudah terlaksana dengan baik.Oleh karena itu 

disarankan pihak pimpinan PT Bank XYZ Medan harus mempertahankan dan meningkatkan 

pemberian motivasi agar karyawan tetap mempertahankan tingkat kinerjanya. 

2. Dari hasil pembahasan pengaruh lingkungan kerja tidak signifikan oleh karena itu 

disarankan agar  pihak pimpinan PT Bank XYZ Medan memperhatikan kondisi lingkungan 

kerja agar karyawan dapat bekerja dengan nyaman. 

3. Dari hasil pembahasan pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan diperoleh  hasil 

negatif, tidak signifikan serta pengaruh pemberian kompensasi terhadap kinerja karyawan 

masih rendah.Oleh karena itu disarankan agar pimpinan PT Bank XYZ Medan 

memperhatikan sistem pemberian kompensasi yang layak untuk karyawan dan agar kinerja 

karyawan semakin meningkat. 
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Abstract 

 

This study aims to determine the effect of religiosity, convenience and risk individually (partially) 

and jointly (simultaneously) significantly influence student interest in using financial technology 

(fintech). Types of qualitative data, data sources used are primary data and secondary data. 

Primary data sources were obtained through distributing questionnaires to 89 Muslim students of 

Medan State Polytechnic which were obtained by random sampling technique. The method used 

is descriptive statistics. Data collection techniques used questionnaires that were assessed on a 

Likert scale and tested for validity and reliability. Prerequisite tests include Multicollinearity Test, 

Autocorrelation Test, Heterokedastisitas Test. Data analysis techniques for answering hypotheses 

using multiple linear regression analysis. The results obtained indicate that the risk partially has 

a positive and significant effect on student interest in using financial technology (fintech). 

Religiosity and partial ease do not significantly influence student interest in using financial 

technology (fintech). Religiosity, convenience and risk simultaneously have a significant effect 

on students' interest in using financial technology (fintech). 

 

Keywords: financial technology, risk, religiosity, transaction ease 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh religiusitas, kemudahan dan risiko secara 

individu (partial) maupun secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap 

minat mahasiswa dalam menggunakan financial technology (fintech). Jenis data kualitatif, sumber 

data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui 

penyebaran kuisioner kepada 89 orang mahasiswa muslim Politeknik Negeri Medan yang 

diperoleh dengan teknik random sampling. Metode yang digunakan statistik deskriptif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan kuisioner yang dinilai dengan sakala likert dan diuji validitas 

serta reliabilitas. . Uji prasyarat meliputi Uji Multikoliniearitas, Uji Autokorelasi, Uji 

Heterokedastisitas. Teknik analisis data untuk menjawab hipotesis menggunakan analisis regresi 

linear berganda. Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa risiko secara partial 

mailto:SITI.1505161043@polmed.ac.id
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berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan financial 

technology (fintech). Religiusitas dan kemudahan secara partial tidak berpengaruh secara 

signifikan  terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan financial technology (fintech). 

Religiusitas, kemudahan dan risiko secara simultan berpengaruh signifikan terhadap minat 

mahasiswa dalam menggunakan financial technology (fintech). 

 

Kata Kunci: financial technology, risiko, religiusitas, kemudahan transaksi 

 

PENDAHULUAN 

 

 

Perkembangan teknologi digital dewasa ini sangatlah pesat. Banyak inovasi-inovasi 

baru yang bermunculan dengan penggunaan gadget dan internet yang juga mengalami 

peningkatan, anak-anak hingga orang dewasa pun menggunakannya. Menurut hasil survei 2018 

yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII),  bahwa 

pengguna intenet sebanyak 171,17 juta jiwa atau 64,8% dari total penduduk Indonesia 264,16 

juta jiwa (https://apjii.or.id diakses pada tanggal 12 Juli 2019). Perkembangan teknologi digital 

sekarang sudah merambah hampir seluruh aspek kehidupan mulai dari berbelanja, transportasi, 

keuangan, pariwisata hingga memberikan donasi serta kegiatan ekonomi lainnya dapat diakses 

secara digital. Hal ini mendorong perkembangan bisnis berbasis teknologi digital, salah satunya 

adalah financial technology (fintech).  

Financial technology (fintech) merupakan hasil gabungan antara jasa keuangan dengan 

teknologi yang akhirnya mengubah model bisnis dari konvensional menjadi moderat, yang 

awalnya dalam membayar harus bertatap-muka dan membawa sejumlah uang kas, kini dapat 

melakukan transaksi jarak jauh dengan melakukan pembayaran yang dapat dilakukan dalam 

hitungan detik saja. (http://www.bi.go.id diakses pada tanggal 12 Juli 2019). Kategori fintech 

di Indonesia menurut Bank Indonesia yaitu: Peer-to-peer lending dan crowdfunding (layanan 

pinjaman dana dan penggalangan dana), Market Aggregator (informasi layanan keuangan), 

Manajemen Risiko dan Investasi, Payment, Clearing, dan Settlement.  

Menurut hasil survei 2018 yang diselenggarakan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa 

Internet Indonesia (APJII), bahwa pengguna intenet berdasarkan tingkat pendidikan sebanyak 

sedang kuliah 92,6% (https://apjii.or.id diakses pada tanggal 16 Juli 2019). Pengembangan 

fintech sangat diperlukan, bila perlu seluruh lapisan masyarakat dapat berminat dalam 

menggunakan fintech, khususnya di lingkungan kampus. Fintech perlu dibudidayakan di 

https://apjii.or.id/
http://www.bi.go.id/
https://apjii.or.id/
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lingkungan kampus, namun hanya sedikit kampus yang memanfaatkan fintech untuk 

mempermudah akses di kampus, baik mahasiswa, dosen dan kegiatan akademik lainnya. 

Mahasiswa yang nantinya menjadi output dari Mahasiswa Muslim di Politeknik Negeri Medan, 

setidaknya mengetahui tatacara bertransaksi menggunakan produk fintech, meskipun bukan 

pengguna tetap. 

Penggunaan fintech yang masih tergolong hal baru sangat membutuhkan pedoman untuk 

mengetahui batasan-batasan bertransaksi menggunakan fintech. Adapaun regulasi yang 

mengatur operasional fintech di Indonesia sehingga banyak hal yang masih menimbulkan 

masalah. Dalam kaidah fiqh dijelaskan bahwa: 

 

بَاَحة   إِلا  بِدَِلْيل   عَاَمالَتِ  اْلِحل   َواْْلِ ْوطِ  فِي اْلم   اأْلَصْ ل   فِي الش ر 

 

“Hukum asal menetapkan syarat dalam mu’amalah adalah halal dan diperbolehkan kecuali ada 

dalil (yang melarangnya).” (https://almanhaj.or.id diakses pada tanggal 15 Juli 2019) 

Perilaku kaum muslim dalam mengonsumsi produk halal sesungguhnya tergantung 

bagaimana mereka memiliki pengetahuan terkait apa itu halal. Agama merupakan pedoman 

hidup bagi setiap manusia. Apalagi seorang muslim, sebelum melakukan konsumsi produk 

terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah produk tersebut halal atau haram. Menurut 

Jalaluddin (2001:89 dalam Rois, 2016) religiusitas merupakan suatu keadaan yang ada dalam 

diri seseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya 

terhadap agama. Seseorang akan cenderung memiliki niat lebih untuk melakukan sesuatu jika 

kegiatan tersebut adalah hal yang disukainya. 

Selain religiusitas, adapun yang menjadi pertimbangan dalam menggunakan fintech 

adalah kemudahan. kemudahan penggunaan adalah suatu anggapan individu bahwa dengan 

menggunakan teknologi maka tidak akan mengeluarkan usaha yang lebih atau dengan kata lain 

bahwa menggunakan teknologi tidak mempersulit pekerjaanya. Setiap teknologi diciptakan 

guna mempermudah aktivitas setiap individu, semakin mudah teknologi mudah maka individu 

semakin berminat menggunakannya. Tetapi dengan adanya kemudahan tersebut fintech dari sisi 

ekonomi islam jadi bersifat konsumtif atau pemborosan karena adanya promo dan cashback 

yang ditawarkan melalui fintech. 

https://almanhaj.or.id/
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Selain kemudahan, adapun yang menjadi pertimbangan dalam menggunakan fintech 

adalah risiko. Risiko merupakan suatu ketidakpastian yang dirasakan oleh pengguna yang 

menimbulkan kerugian kepada pengguna. Risiko yang dirasakan oleh pengguna adalah risiko 

kejahatan hacker yang tidak bertanggungjawab dan mengambil data pribadi setiap pengguna 

untuk kepentingan pribadinya, hal ini menjadi alasan mahasiswa muslim Politeknik Negeri 

Medan untuk tidak menggunakan produk  fintech. 

Mahasiswa Muslim Politeknik Negeri Medan di didik untuk untuk mempertimbangkan 

apakah produk tersebut halal atau haram. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, 

bahwa mahasiswa adalah pengguna internet terbanyak di Indonesia. Sehingga seharusnya 

dengan literasi yang dimiliki dan pengetahuan internet mahasiswa memahami pula mengenai 

produk fintech.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap minat mahasiswa dalam 

menggunakan financial technology (fintech) pada Mahasiswa Muslim Politeknik Negeri 

Medan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh kemudahan terhadap minat mahasiswa dalam 

menggunakan financial technology (fintech) pada Mahasiswa Muslim Politeknik Negeri 

Medan. 

3. Untuk mengetahui pengaruh  risiko  terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan 

financial technology (fintech) pada Mahasiswa Muslim Politeknik Negeri Medan. 

4. Untuk mengetahui pengaruh religiusitas, kemudahan dan risiko secara simultan 

terhadap terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan financial technology (fintech) 

pada Mahasiswa Muslim Politeknik Negeri Medan. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis data kualitatif. Metode penelitian menggunakan 

adalah metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menyelidiki, menggambarkan dan 

menguraikan data terkait dengan situasi. Penelitian ini menggunakan data primer bersumber 

dari penyebaran kueisioner kepada mahasiswa muslim yang menggunakan financial 

technology. Penelitian ini terdiri dari tiga variabel bebas dan satu variabel terikat. Sampel dalam 

penelitian ini adalah 89 orang dari hasil perhitungan rumus slovin dengan populasi 834 orang. 
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Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. Untuk 

mendapatkan hasil penelitian dilakukan beberapa uji yaitu uji asumsi klasik, analisis regresi 

linear berganda, uji t, uji F, uji koefisien korelasi dan uji koefisien determinasi. 

 

Defenisi Variabel dan Defenisi Operasional 

1. Identifikasi Variabel 

Dalam penelitian ini digunakan tiga variabel independen (bebas) yang akan diteliti yaitu : 

X1 = Religiusitas 

X2 = Kemudahan 

X3 = Risiko 

Sedangkan variabel dependen (terikat) dalam penelitian ini yaitu : 

Y = Minat Mahasiswa dalam Menggunakan financial technology 

2. Defenisi Operasional 

Defenisi operasional yang akan dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Religiusitas (X1) Mahasiswa muslim Politeknik Negeri Medan merupakan landasan manusia 

sebagai pegangan ataupun pedoman hidup seseorang untuk mempertimbangkan segala 

keputusan yang akan diambil.  

Indikator-indikator religiusitas meliputi : 

1. Iman 

2. Islam 

3. Ihsan 

4. Ilmu 

5. Amal 

6. Kemudahan merupakan sejauh mana seorang percaya bahwa menggunakan suatu teknologi 

akan bebas dari usaha terhadap Mahasiswa Muslim Politeknik Negeri Medan. Indikator-

indikator pelayanan meliputi : 

1. Mudah digunakan 

2. Mudah dipelajari 

3. Mudah dioperasikan 

4. Risiko merupakan kemungkinan dari sebuah kejadian kecelakaan dan seberapa khawatir 

individu dengan konsekuensi atau dampak yang ditimbulkan kejadian tersebut terhadap 

Mahasiswa Muslim Politeknik Negeri Medan. Indikator-indikator pelayanan meliput: 
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1. Risiko keuangan 

2. Risiko fungsional 

3. Risiko fisik 

4. Risiko psikologis 

5. Risiko sosial 

6. Risiko waktu 

7. Minat Mahasiswa Muslim Politeknik Negeri Medan dalam menggunakan financial 

technology. Indikator-indikator pelayanan meliput: 

1. Faktor dari dalam 

2. Faktor motif sosial 

3. Faktor emosional 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas 

Sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, pengukuran validitas kuesioner pada 

penelitian ini menggunakan metode uji validitas yang bertujuan untuk mengukur sah atau valid 

tidaknya suatu kuesioner. Suatu Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner 

mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 

2017:52).  

Setiap butir pernyataan dikatakan valid apabila rhitung>rtabel. Jumlah sampel (n) = 89 dan 

besarnya df dapat dihitung (n-2) yaitu 89-2 = 87 dengan signifikansi alpha sebesar = 0,05. 

Maka, didapat nilai rtabel = 0,2096 atau dengan kata lain nilai korelasi masing-masing butir 

pernyataan harus >0,2096. Setelah dilakukan uji validitas, maka dapat dikatakan 74 butir 

pernyataan pada penelitian ini valid karena nilai korelasinya >0,2096. 

 

Uji Reliabilitas 

Variabel Alpha Cronbach Keterangan  

Religiusitas 0,725 Reliabel  

Kemudahan 0,776 Reliabel 
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Variabel Alpha Cronbach Keterangan  

Risiko  0,929 Reliabel 

Minat 0,892 Reliabel 

Berdasarkan tabel diatas nilai keseluruhan variabel memiliki nilai Cronboach Alpha yaitu >0,60 

dengan begitu dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini 

dinyatakan reliable. 

 

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA 

Tabel 1 

Coefficientsa 

 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

1 (Constant) .033 .912  .036 .971   

Religiusitas .315 .225 .119 1.402 .165 .727 1.375 

Kemudahan -.079 .139 -.048 -.564 .574 .739 1.353 

        

Risiko .769 .078 .723 9.870 .000 .979 1.021 

 

 

Pengaruh Religiusitas Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Financial 

Technology 

Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang terdapat pada tabel 1 hasil analisis regresi 

liniear berganda menunjukkan besarnya koefisien regresi untuk variabel religiusitas 

menunjukkan tanda positif yaitu 0,315. Pengaruh positif berarti memiliki pengaruh yang searah 

dengan minat mahasiswa dalam menggunakan financial technology (fintech) atau dengan kata 
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lain semakin tinggi religiusitas akan berpengaruh terhadap semakin tinggi minat mahasiswa 

dalam menggunakan financial technology (fintech), demikian sebaliknya jika semakin rendah 

religiusitas maka akan menyebabkan minat mahasiswa dalam menggunakan financial 

technology (fintech) semakin rendah. 

Pada uji signifikan parsial, pengaruh religiusitas terhadap minat mahasiswa dalam 

menggunakan financial technology (fintech) jika dilihat dari signifikansi diketahui bahwa nilai 

siginifikansi 0,165 lebih besar dari 0,05 (0,165>0,05) yang artinya hipotesa Ha diterima dan H0 

ditolak, sedangkan nilai thitung sebesar 1,402 ttabel bisa dihitung pada tabel t-test dengan α= 0,05 

dan df = 86 (df = n-k, 89 - 3= 86). Maka didapatlah ttabel sebesar 1.66277. Oleh karena  thitung < 

ttabel  (1,402 <1.66277). Dengan begitu Ha ditolak dan Ho diterima.  

 

Pengaruh Kemudahan Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Financial 

Technology 

 Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang terdapat pada tabel 1 hasil analisis regresi 

liniear berganda menunjukkan besarnya koefisien regresi untuk variabel kemudahan 

menunjukkan tanda negatif yaitu -0,79. Pengaruh negatif berarti memiliki pengaruh yang tidak 

searah dengan minat mahasiswa dalam menggunakan financial technology (fintech) atau 

dengan kata lain semakin tinggi kemudahan akan berpengaruh terhadap semakin rendah minat 

mahasiswa dalam menggunakan financial technology (fintech), demikian sebaliknya jika 

semakin rendah kemudahan maka akan menyebabkan minat mahasiswa dalam menggunakan 

financial technology (fintech) semakin tinggi.  

Pada uji signifikan parsial, pengaruh kemudahan terhadap minat mahasiswa dalam 

menggunakan financial technology (fintech) jika dilihat dari signifikansi diketahui bahwa nilai 

siginifikansi 0,574 lebih besar dari 0,05 (0,574>0,05) yang artinya hipotesa Ha diterima dan H0 

ditolak, sedangkan nilai thitung sebesar -0,564 ttabel bisa dihitung pada tabel t-test dengan α= 0,05 

dan df = 86 (df = n-k, 89 - 3= 86). Maka didapatlah ttabel sebesar 1.66277. Oleh karena  thitung < 

ttabel  (-0,564 <1.66277). Dengan begitu Ha ditolak dan Ho diterima.  

 

Pengaruh Risiko Terhadap Minat Mahasiswa Dalam Menggunakan Financial 

Technology 
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 Berdasarkan hasil perhitungan regresi yang terdapat pada tabel 1 hasil analisis regresi 

liniear berganda menunjukkan besarnya koefisien regresi untuk variabel risiko menunjukkan 

tanda positif yaitu 0,769. Pengaruh positif berarti memiliki pengaruh yang searah dengan minat 

mahasiswa dalam menggunakan financial technology (fintech) atau dengan kata lain semakin 

tinggi risiko akan berpengaruh terhadap semakin tinggi minat mahasiswa dalam menggunakan 

financial technology (fintech), demikian sebaliknya jika semakin rendah risiko maka akan 

menyebabkan minat mahasiswa dalam menggunakan financial technology (fintech) semakin 

rendah. 

Pada uji signifikan parsial, pengaruh religiusitas terhadap minat mahasiswa dalam 

menggunakan financial technology (fintech) jika dilihat dari signifikansi diketahui bahwa nilai 

siginifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000<0,05) yang artinya hipotesa Ha diterima dan H0 

ditolak, sedangkan nilai thitung sebesar 9,870 ttabel bisa dihitung pada tabel t-test dengan α= 0,05 

dan df = 86 (df = n-k, 89 - 3= 86). Maka didapatlah ttabel sebesar 2,00488. Oleh karena  thitung > 

ttabel  (9,870 > 2,0048). Dengan begitu Ha diterima atau H0 ditolak.  

 

Pengaruh Religiusitas, Kemudahan dan Risiko Terhadap Minat Mahasiswa Dalam 

Menggunakan Financial Technology 

Tabel 2 

ANOVAa 

 

Model 

Sum of 

Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 11.283 3 3.761 35.104 .000b 

Residual 9.107 85 .107   

Total 20.390 88    

Apabila tingkat signifikasi lebih kecil dari  0,05 dan Fhitung lebih besar dari Ftabel maka 

variable independen berpengaruh terhadap variable dependen. Berdasarkan pengolahan data 

diperoleh tingkat signifikasi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05) dan Fhitung sebesar 

35,104 lebih besar dari Ftabel yakni 2,71 (35,104 > 2,71 ), hal tersebut sesuai dengan hipotesa 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

790 
 

bahwa religiusitas, kemudahan dan risiko secara bersama-sama (simultan) berpengaruh 

signifikan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan financial technology. Hal ini sesuai 

dengan hipetosis penelitian bahwa religiusitas, kemudahan dan risiko secara simultan 

berpengaruh terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan financial technology.  
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Tabel 3 

Model Summaryb 

 

Model R 

R 

Square 

Adjusted 

R Square 

Std. Error 

of the 

Estimate 

Change Statistics 

Durbin-

Watson 

R 

Square 

Change 

F 

Change df1 df2 

Sig. F 

Change 

1 .744a .553 .538 .32732 .553 35.104 3 85 .000 1.836 

 Berdasarkan  hasil perhitungan koefisien korelasi yang terdapat pada tabel 3 maka 

diketahui bahwa nilai koefisien korelasi sebesar  0,744 atau 74,4 % menunjukkan adanya 

hubungan yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen karena mendekati 

angka 1. Hal ini berarti religiusitas, kemudahan dan risiko memiliki hubungan yang kuat 

dengan minat mahasiswa muslim politeknik negeri medan menggunakan financial technology. 

Berdasarkan  hasil perhitungan koefisien determinasi sebesar 0,553 atau 55,3%. Hal ini berarti 

bahwa religiusitas, kemudahan dan risiko menjelaskan minat mahasiswa muslim polmed 

menggunakan fintech  sebesar 55,3% sedangkan sisanya sebesar 44,7% dijelasakan oleh 

variabel lain yang tidak dimasukan kedlam model penelitian ini.  

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan yang didapatkan berdasarkan hasil analisis data yaitu: 

1. Religiusitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa dalam 

menggunakan financial technology. 

2. Kemudahan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa dalam 

menggunakan financial technology. 

3. Risiko berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat mahasiswa dalam 

menggunakan financial technology. 

4. Religiusitas, kemudahan dan risiko terbukti berpengaruh secara bersama-sama atau 

simultan terhadap minat mahasiswa dalam menggunakan financial technology. 
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Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Diharapkan pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan sosialisasi tentang  financial 

technology terhadap masyarakat khususnya mahasiswa sebagai pihak yang paling banyak 

menggunakan financial technology agar lebih memahami penggunaan  financial 

technology khususnya risiko. 

2. Diharapkan perusahaan penyedia financial technology diwajibkan oleh  OJK memberi 

penjelasan secara detail kepada masyarakat tentang syarat dan ketentuan dari pemanfaatan 

fintech 

3. Diharapkan masyarakat khususnya mahasiswa lebih waspada dan  memperhatikan dengan 

baik saat melakukan transaksi financial technology serta hanya melakukan transaksi yang 

halal saja agar berkah. 

4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat membuat model yang lebih baik dengan cara 

menambah variabel serta memperluas jumlah sampel penelitian agar hasil yang diperoleh 

lebih akurat. 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this study was to determine the effect of organizational culture on employee performance 

at PT. Bank Sumut Medan Head Office. The population of this research is 40 employees consisting of 

the HR Division (Human Resources) and the General Division of PT Bank Sumut Medan Head Office. 

The sample in this study uses nonprobability sampling or saturated sampling method consisting of 40 

employees of PT. Bank Sumut Medan Head Office. Data analysis techniques used in this study are 

simple linear regression, correlation coefficient, coefficient of determination and t-test. Simple linear 

regression results show that organizational culture has a significant influence on employee performance. 

Simple linear regression test results obtained regression coefficient of 0, 755 with a significance value 

of 0,000 <0.05, meaning that organizational culture has a positive effect on employee performance. 

Based on the results of the analysis of the correlation coefficient obtained 0.641 which means that the 

relationship of organizational culture to employee perormance is in a strong category.  

Keywords: Organizational Culture, Employee Performance 

 

ABSTRAK 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan 

pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Populasi penelitian ini berjumlah 40 orang karyawanyang 

terdiri dariDivisi SDM (Sumber Daya Manusia) dan Divisi Umum PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan. 

Sampel dalam penelitian ini menggunakan nonprobabilitity sampling atau metode sampling jenuh yang 

terdiri dari 40 orang karyawan PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.Teknik analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah regeresi linear sederhana, koefisien korelasi, koefisien 

determinasi dan uji t. Hasil regresi linear sederhana menunjukkan bahwa budaya organisasi mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hasil pengujian regresi linier sederhana diperoleh nilai 

koefisien regresi sebesar 0, 755 dengan nilai signifikasi 0,000 < 0,05, artinya budaya organisasi 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan hasil analisis koefisien korelasi diperoleh 

0,641 yang artinya hubungan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan adalah dalam kategori kuat.  

Kata kunci : Budaya Organisasi, Kinerja Karyawan 

mailto:MUHAMMAD.1605074050@polmed.ac.id
mailto:muhammadrickygunawan10@gmail.com
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PENDAH ULUAN 

Suatu organisasi dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu melalui kinerja sumber daya manusia 

yang ada dalam organisasi. Kinerja sumber daya manusia sangat ditentukan oleh kondisi 

lingkungan internal maupun eksternal organisasi, termasuk budaya organisasi (Wibowo 2010: 

363). Keberhasilan suatu organisasi sangat erat kaitan dengan kualitas kerja para anggota 

organisasi, sehingga organisasi dituntut untuk selalu mengembangkan dan meningkatkan 

kinerja dari pada anggota. Kinerja berarti hasil kerja yang dapat ditampilkan atau penampilan 

kerja seseorang karyawan. 

Menurut Suntoro, kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai seseorang atau sekelompok 

orang dalam suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu 

tertentu (Tika 2010: 121). Kinerja karyawan yang tinggi akan mendukung produktivitas 

organisasi, sehingga sudah seharusnya pimpinan organisasi senantiasa memperhatikan 

peningkatan kinerja anggotanya demi kemajuan organisasi. Peningkatan kinerja para anggota 

juga erat kaitannya dengan cara bagaimana organisasi mengembangkan budaya organisasi 

tersebut. 

Menurut Kotter dalam Manesya Putra (2013) Budaya organisasi adalah sistem penyebaran 

kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam suatu organisasi dan mengarahkan perilaku 

anggota- anggotanya. Budaya organisasi dapat menjadi instrumen keunggulan kompetitif yang utama. 

Dari hasil pengamatan selama Praktik Kerja Lapangan (PKL) di PT Bank Sumut terlihat bahwa 

kinerja karyawan masih belum maksimal, hal ini ditandai dengan masih adanya karyawan yang 

menunda-nunda pekerjaan, karyawan yang belum menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan 

waktu yang ditentukan. Karyawan tidak bisa mengembangkan kemampuannya untuk 

perusahaan, masih ada karyawan  yang terlambat masuk jam kerja,karyawan yang terlambat 

masuk kantor setelah jam istirahat, kerjasama antar karyawan yang belum maksimal, pekerjaan 

yang menumpuk di satu bagian sebagai akibat penyerahan yang terlambat dari bagian yang lain. 

Budaya organisasi yang diterapkan di PT Bank Sumut Budaya Kerja perusahaan atau yang 

sering dikenal dengan nama motto dari PT Bank SUMUT adalah memberikan pelayanan 

terbaik. Adapun penjabaran dari kata terbaik adalah sebagai berikut: 

“Berusaha untuk selalu Terpercaya, Energik di dalam melakukan setiap kegiatan, Senantiasa 

bersikap Ramah, Membina hubungan secara Bersahabat, Menciptakan suasana yang Aman dan 
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nyaman, Memiliki Integritas Tinggi, Komitmen penuh untuk memberikan yang terbaik.”Setiap 

karyawan PT Bank Sumut diharapkan dapat menjunjung dan menerapkan nilai-nilai TERBAIK 

pada saat bekerja untuk mencapai target yang diharapkan. 

Berdasarkan pembahasan diatas, penelititertarik untuk melakukan penelitian dengan 

judul“Pengaruh Budaya OrganisasiTerhadap Kinerja Karyawan pada Kantor PT. Bank 

SUMUT Kantor Pusat Medan”. 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka perumusan permasalahan penelitian ini 

adalah “Bagaimana Pengaruh Budaya Organisasi terhadap Kinerja Karyawan pada Kantor  PT. 

Bank Sumut Kantor Pusat Medan?” 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja 

karyawan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan 

 

Batasan Penelitian 

1. Budaya Organisasi PT Bank Sumut adalah memberikan pelayanan terbaik. Dalam hal ini 

batasan variabel berupa indikator Terpercaya, Energik, Ramah, Bersahabat, Aman dan 

nyaman, Integritas Tinggi, Komitmen . 

2. Kinerja karyawan adalah kinerja karyawan yang bekerja di PT Bank Sumut.   

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian  

Tahapan-tahapan penelitian: 

1. Mencari  fenomena 

2. Mencari teori dan penelitian sebelumnya 

3. Merumusakan hipotesis 
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4. Mendesain metode penelitian yang tepat 

5. Pengumpulan data 

6. Analisis data 

7. Laporan 

 

Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilaksanakan pada PT Bank Sumut Kantor Pusat. 

 

Model Penelitian 

Model yang digunakan atau dihasilkan dalam pelaksanaan penelitian sebagai berikut : 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian  

Rancangan Penelitian 

1. Menentukan populasi 

Populasi penelitian ini adalah Karyawan  PT Bank Sumut Kantor Pusat pada Divisi SDM ( 

Sumber Daya Manusia ) dan Divisi Umum yang berjumlah 40 orang. 

2. Menentukan sampel  

Adapun sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan di PT Bank Sumut 

Kantor Pusat periode 2019 sebanyak 40 orang.   

 

Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

Angket / kuisioner 

Angket adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab (Sugiyono,2016:142). 

BUDAYA ORGANISASI 

                 (X) 

KINERJA KARYAWAN 

(Y) 
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Pertanyaan atau pernyataan yang ditujukan kepada responden hasilnya merupakan data tertulis 

yang di dapat dari karyawan tanpa tekanan dari pihak lain dengan menggunakan skala likert 

dengan bentuk checklist, dimana setiap pertanyaan mempunyai 5 opsi. 

a. Uji Validitas 

Untuk menguji valid dan tidaknya pertanyaan/pernyataan yang akan diajukan dengan 

membandingkan nilai r hitung dibandingkan dengan r tabel. 

b. Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat dipercaya 

atau dapat diandalkan.  

Teknik Analisis Data 

Regresi Linier Sederhana 

Untuk melihat pengaruh dari hasil regresi linier sederhana yang telah diperoleh maka penulis 

menggunakan IBM SPSS 20 untuk melihat pengaruh dari variabel x dan y yang meliputi : 

1. Koefisien Korelasi 

Menurut Sanusi (2011: 122) bahwa analisis korelasi adalah untuk menentukan seberapa erat 

hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. 

1. Koefisien Determinasi 

Metode koefisien determinasi atau koefisien penentu yaitu teknik analisis yang digunakan 

untuk melihat seberapa besar bagian dari variabel terikat (Variabel Y) yang dipengaruhi oleh 

variabel bebasnya (Variabel X). Jika 𝑟2semakin besar (mendekati satu) maka dapat dikatakan 

bahwa variabel bebass memiliki pengaruh yang besar terhadap variabel terikat, Sebaliknya jika 

𝑟2semakin kecil (mendekati nol) maka dapat dikatakan bahwa variabel bebas memiliki 

pengaruh yang kecil terhadap variabel terikat. Koefisien determinasi dapat dihitung dengan 

rumus (Sanusi, 2011: 18) 

 

 

1. Uji t 

D = r2 x 100% 
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Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah Budaya Organisasi (X) berpengaruh secara 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan (Y).  

Kriteria Keputusan : 

Jika T-hitung > T-tabel, maka Ho ditolak dan HA diterima, berarti ada pengaruh yang signifikan 

antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen. 

Jika T-hitung < T-tabel, maka Ho diterima dan HA ditolak, berarti tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara masing-masing variabel independen dan variabel dependen. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Regresi Linier Sederhana dan Uji t 

Tabel 1.  

Coefficientsa 

Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
T Sig. 

Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 

(Constant) -14,148 18,738  -,755 ,455   

budaya organisasi(x) ,755 ,146 ,641 5,153 ,000 1,000 1,000 

 

Berdasarkan tabel di atas Coefficient, pada kolom B pada Costant (a) adalah -14, 148 sedang 

nilai X (b) adalah 0,755, sehingga persamaan regresinya dapat ditulis: 

KIN = - 14,148 + 0,755 BUD 

Koefisien b dinamakan koefisien arah regresi dan menyatakan perubahaan rata-rata variabel Y 

untuk setiap perubahan variabel X sebesar satu satuan. Perubahan ini merupakan pertambahan 

bila b bertanda positif dan penurunan bila b bertanda negatif. Sehingga dari persamaan tersebut 

dapat diterjemahkan: 

1. Koefisien regresi X = 0,755 menyatakan bahwa variabel Budaya Organisasi berpengaruh 

secara positif terhadap kinerja, atau dengan kata lain jika variabel Budaya Organisasi 

semakin di tingkatkan sebesar satu satuan  maka kinerja akan meningkat sebesar 0,755. 

 

Uji t. 
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Dari Tabel tersebut diketahui nilai rhitung sebesar 5,153 dan nilai pada rtabel pada d.f= (n-k)= 

40 -2= 38 dengan taraf signifikan 0,05 yaitu sebesar 2,024 . Karena thitung>ttabel maka H0 

ditolak dan H1 diterima, yang berarti adanya pengaruh yang signifikan antara Budaya 

Organisasi dengan Kinerja Pegawai Pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Hasil pengujian 

regresi linier sederhana diperoleh nilai koefisien regresi sebesar 0, 755 dengan nilai signifikasi 

0,000 < 0,05, artinya budaya organisasi berpengaruh positif terhadap kinerja pegawai, artinya 

apabila budaya organisasi meningkat, maka kinerja pegawai akan meningkat.  

Hasil penelitian ini menunjukan budaya organisasi berpengaruh secara signifikan terhadap 

kinerja Karyawan, budaya organisasi yang kuat akan membantu perusahaan dalam memberikan 

kepastian kepada seluruh Karyawan untuk berkembang bersama, tumbuh dan berkembangnya 

perusahaan. Budaya merupakan suatu sistem makna bersama yang dianut oleh anggota – 

anggota organisasi yang membedakan organisasi itu dari organisasi – organisasi lain. Hal ini 

sesuai dengan yang dinyatakan Robbins dalam Tika (2010: 6). 

1. Koefisien Korelasi 

Tabel 2. 

 Correlations 
 kinerja karyawan(y) budaya organisasi(x) 

Pearson Correlation 

kinerja karyawan(y) 1,000 ,641 

budaya organisasi(x) ,641 1,000 

Sig. (1-tailed) 

kinerja karyawan(y) . ,000 

budaya organisasi(x) ,000 . 

N 

kinerja karyawan(y) 40 40 

budaya organisasi(x) 40 40 

Dari Tabel tersebut dapat diketahui nilai r = 0,641 hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara 

variabel independen (Budaya Organisasi) berpengaruh kuat terhadap variabel dependen 

(Kinerja Karyawan). 

2. Determinasi 

Tabel 3.  

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 ,641a ,411 ,396 6,03887 
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a. Predictors : (Constant), budaya organisasi (x) 

b. Dependent Variable : kinerja karyawan (y) 

 

Berdasarkan Tabel tersebut menjelaskan besarnya nilai korelasi/hubungan (R) yaitu sebesar 

0,641 dan besarnya pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat yang disebut koefisien 

determinasi yang merupakan hasil dari penguadratan R.  

Dari output tersebut diperoleh koefisien determinasi (R2) sebesar 0,411 angka tersebut dapat 

digunakan untuk melihat besarnya pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan 

Pada PT Bank Sumut Kantor Pusat Medan dengan menghitung determinasi dengan rumus : 

Koeisien Determinasi  = R square x 100% 

   = 0,411 x 100% 

   = 41,1 % 

artinya pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja sebesar 41,1% sedangkan sisanya 

dipengaruhi oleh variabel yang lain.  

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai pengaruh 

budaya organisasi terhadap kinerja karyawan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan, 

maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Budaya organisasi berpengaruh signifikan secara positif terhadap kinerja karyawan pada 

PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan, dan hubungan antara variabel independen (Budaya 

Organisasi) berpengaruh kuat terhadap variabel dependen (Kinerja Karyawan) ditunjukkan 

pada hasil koefisien korelasi sebesar nilai r = 0,641, artinya budaya organisasi yang kuat 

akan membantu perusahaan dalam memberikan kepastian kepada seluruh karyawan untuk 

berkembang bersama, tumbuh dan berkembangnya perusahaan. Serta hasil determinan 

sebesar 0,411 berarti variabel bebas yaitu budaya organisasi mampu menjelaskan variabel 

terikat yaitu sebesar 41,1% dan sisanya 58,9% dipengaruhi oleh variabel lainnya yang tidak 

diteliti. 

 

DAFTAR PUSTAKA 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

802 
 

 

Sanusi, Anwar, 2011. Metodologi Penelitian Bisnis. Jakarta : PT Salemba Emban Patria. 

Sugiyono,2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung Alfabeta  

Tika, Pabundu, 2010. Budaya Organisasi dan peningkatan Kinerja Perusahaan Jakarta : PT 

Bumi Aksara. 

Wibowo,2010. Budaya Organisasi sebuah kebutuhan untuk meningkatkankinerja jangka 

panjang. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada. 

Sumber Informasi dari Internet : 

Manasye Putra. 2013. Pengaruh Budaya Organisasi dan Lingkungan Kerja  Terhadap Kinerja Karyawan 

PT Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Medan ,https://docplayer.info/52076404-Skripsi-

pengaruh-budaya-organisasi-dan-lingkungan-kerja-terhadap-kinerja-karyawan-pt-bank-sumut-

persero-cabang-medan-iskandar-muda-oleh.html,10 Juli 2019 

www.banksumut.comBudaya Kerja Bank sumut. 

 

  

https://docplayer.info/52076404-Skripsi-pengaruh-budaya-organisasi-dan-lingkungan-kerja-terhadap-kinerja-karyawan-pt-bank-sumut-persero-cabang-medan-iskandar-muda-oleh.html
https://docplayer.info/52076404-Skripsi-pengaruh-budaya-organisasi-dan-lingkungan-kerja-terhadap-kinerja-karyawan-pt-bank-sumut-persero-cabang-medan-iskandar-muda-oleh.html
https://docplayer.info/52076404-Skripsi-pengaruh-budaya-organisasi-dan-lingkungan-kerja-terhadap-kinerja-karyawan-pt-bank-sumut-persero-cabang-medan-iskandar-muda-oleh.html
http://www.banksumut.com/


Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

803 
 

PENGARUH PENGETAHUAN TERHADAP KEPUTUSAN MASYARAKAT 

BERWAKAF TUNAI  MELALUI MEDIA ONLINE 

  

  

Sarbia Harahap1), Marlya Fatira Ak.2), dan Muslim Marpaung3). 

 

1Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Jl.Almamater No.1 Kampus USU, Medan, 20155 

2 Akuntansi,Politeknik Negeri Medan, Jl.Almamater No.1 Kampus USU, Medan, 20155 

 3 Akuntansi,Politeknik Negeri Medan, Jl.Almamater No.1 Kampus USU, Medan,20155 

SARBIA.1505161042@polmed.ac.id  

 

Abstract 

 

This research is about “The Influence of Knowledge on the Decision of People to Perform Cash-Waqf 

through Online Media. The purpose of this research is to know the influence of Knowledge on the 

Decision of People on performing cash-waqf through online media. The data of this research is 

quantitave data that is collected by using questionaire and distributed to 100  respondents. The 

metodologies of this research are multiple linear regression analysis, statistical F-test, statistical t-test, 

correlation coefficient and determination test. The results of this research indicate that Knowledge 

variable is very strong, positive and significant.  

 

Key Words: Knowledge, Cash-Waqf  Decision.  

 

 

Abstrak 

Penelitian ini tentang “Pengaruh Pengetahuan Terhadap  Keputusan Masyarakat  Berwakaf  Tunai 

Melalui Media Online”. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh Pengetahuan  terhadap 

Keputusan Masyarakat berwakaf  tunai melalui media online. Data penelitian ini adalah data kuantitatif  

yang dikumpulkan menggunakan kuisioner yang didistribusikan kepada 100 responden. Metode 

penelitian yang digunakan adalah  analisis regresi linier berganda, uji statistik F, uji statistik t, koefisien 

korelasi dan uji determinasi. Hasil penelitian ini menunjukkan variabel Pengetahuan berpengaruh sangat 

kuat,  positif dan signifikan.  

 

Kata Kunci:, Pengetahuan, Keputusan Wakaf  Tunai. 

 

 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

804 
 

PENDAHULUAN 

 Kemiskinan merupakan fenomena sosial di Indonesia. Masalah kemiskinan bukan  hanya 

masalah statistik atau angka semata, melainkan persoalan nyata mengenai sulitnya kondisi 

kehidupan rakyat. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Medan  tahun 2019,  jumlah 

masyarakat muslim Kota Medan  adalah 1.493.248 jiwa. Diketahui tingkat kemiskinan di Kota 

Medan  pada  tahun  2017 adalah sebesar 204.220 jiwa,  jumlah ini sudah berkurang 

dibandingkan tahun 2016 sebesar 2.650 jiwa, namun angka tersebut  menunjukkan tingkat 

kemiskinan di Kota Medan  masih tinggi. Pemerintah dan masyarakat turut andil dalam  upaya 

mengurangi kemiskinan, yaitu dengan melakukan berbagai program seperti program dana desa, 

bank wakaf  mikro serta melalui pengembangan  filantropi Islam. 

 Wakaf merupakan salah satu filantropi Islam yang apabila dikelola secara produktif 

mampu  mengurangi tingkat kemiskinan. Wakaf  merupakan  ibadah  berdimensi sosial yang  

bermanfaat   bagi   kehidupan umat. Manfaat ini sudah terbukti dalam sejarah umat Islam,  yaitu  

berperan  penting  dalam  pembangunan sosial, ekonomi, pendidikan, dan budaya. Di Indonesia, 

wakaf uang mulai dikembangkan pada tahun 2001,  para pakar ekonomi Islam melihat 

banyaknya  aset  wakaf di Indonesia tidak diberdayakan secara maksimal, maka pada tahun 

2002 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan  Fatwa Dewan Syariah 

Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 106/DSN MUI/X/2016, tentang Wakaf. 

 Era globalisasi membawa pengaruh yang sangat besar terhadap aspek kehidupan, 

termasuk pada perkembangan teknologi yang mempengaruhi kebiasaan masyarakat dalam 

melakukan wakaf secara langsung (dengan bertatap muka) menjadi melalui perantara media 

online. Hadirnya berbagai macam applikasi atau situs internet yang memberikan fasilitas untuk 

berwakaf tunai seperti Kitabisa.com, GlobalWakaf.com, TabungWakaf.com seharusnya 

memudahkan masyarakat untuk berwakaf tunai.  

 Dunia digital sudah menjadi gaya hidup, termasuk untuk kebutuhan spiritual. Ini menjadi 

peluang bagi lembaga filantropi untuk up-to-date, sesuai zaman. Menurut Vincent Iswara (CEO Dana), 

semakin besar jumlah pengguna smartphone dan meningkatnya penetrasi internet menjadi dua faktor 

utama yang menyebabkan filantropi digital akan semakin membudaya di Indonesia. Salah satu situs 

penggalangan  ZISWAF secara online  yaitu Dompet Dhuafa mulai masuk ke transaksi digital sekitar 5 

tahun lalu. Dari seluruh transaksi digital, 73% masih didominasi oleh transfer lewat bank, sementara 

15% melalui virtual account dan 12% dari e-wallet. Sebaliknya, jumlah donasi yang diterima secara 

langsung pun mengalami tren penurunan.  Jumlah wakaf uang yang diterima secara langsung per April 
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2019 mencapai Rp700 juta, turun 53% dari tahun sebelumnya sebanyak Rp1,5 miliar 

(https://teknologi.bisnis.com diakses pada 18 juli 2019 pukul 21.28 WIB). 

 Dalam hal wakaf, layanan berbasis fintech memberikan kemudahan dan layanan cepat 

bagi yang ingin menyalurkan wakafnya. Jika selama ini wakaf hanya dilakukan oleh beberapa 

orang saja, maka dengan layanan berbasis fintech akan lebih banyak orang yang dapat 

berwakaf. Demikian juga halnya dengan harta yang diwakafkan, jika selama ini wakaf 

diberikan dalam bentuk tanah atau aset yang bernilai tinggi, maka saat ini wakaf dapat diberikan 

dalam bentuk uang dengan nominal kecil. 

 Menurut data Badan Wakaf (BWI) Kota Medan tahun 2007,  jumlah tanah wakaf di Kota 

Medan yang tersebar di 21 kecamatan dan 1.242 lokasi adalah 1.681.762,15 M, yang terdiri 

dari 378 masjid, 175 musholla, 48 madrasah/sekolah, 48 kuburan dan 8 sosial/lain-lain. 

Berdasarkan aktivitas yang telah dilakukan oleh Badan Wakaf  Indonesia (BWI) Kota Medan, 

sampai penelitian ini dilakukan belum ada laporan tentang wakaf tunai di Kota Medan. 

Meskipun demikian, BWI Kota Medan terus berupaya untuk mendayagunakan wakaf produktif 

serta mensosialisasikan wakaf tunai baik dari sisi hukum maupun daya guna dan hasil guna 

(Directory Tanah Wakaf  Kota  Medan tahun 2007). 

 Berdasarkan data Badan Wakaf  Indonesia (BWI) tahun 2019, potensi wakaf tunai di 

Indonesia mencapai Rp300 triliun, namun yang  terealisasi sebesar Rp500 miliar 

(https://www.wartaekonomi.co.id diakses pada 18 juli 2019).  Dalam pelaksanaannya terdapat 

beberapa problem yang menghambat pengimplementasian filantropi Islam, yaitu: Pertama, 

tingkat kesadaran beragama atau pengetahuan masyarakat masih rendah. Kedua, sifat bakhil 

yang melekat pada diri manusia. Ketiga, adalah manusia itu sangat kikir. Keempat, gaya hidup 

sekelompok orang kaya yang menggunakan hartanya untuk kepentingan hawa nafsu. Kelima, 

penyaluran yang dilakukan dengan cara yang tidak efektif dan konvensional atau tradisional. 

Keenam, rendahnya kemampuan manajerial pengelola wakaf (Fatira, 2017: 42).  

 Dalam memutuskan berwakaf tentunya keputusan seorang wakif didasari oleh beberapa 

faktor, salah satunya adalah pengetahuan. Pengetahuan adalah hasil penginderaan manusia, atau 

hasil tahu seseorang terhadap obyek melalui indera yang dimilikinya (mata, hidung, telinga, 

dan sebagainya) (Notoatmodjo, 2010: 27). Hal ini sesuai dengan penelitian Hutomo (2018) 

yang menunjukkan bahwa pengetahuan berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan 

berwakaf  tunai, namun potensi wakaf yang jumlahnya begitu  besar belum dapat 

dimaksimalkan dengan baik karena pengetahuan mayoritas masyarakat Kota Medan  khususnya 
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mengenai wakaf adalah masih seputar wakaf  yang bersifat tradisional konsumtif dan belum 

dikelola secara produktif professional.  

 Dari penjelasan di atas, dapat diketahui masih sedikitnya masyarakat yang melakukan 

wakaf  tunai melalui media  online dikarenakan kurangnya literasi dan sosialisasi tentang wakaf 

tunai. Calon wakif  juga harus dilengkapi dengan motivasi-motivasi spiritual agar kesadaran 

untuk berwakaf tunai datang dengan sendirinya. Faktor  psikologi secara umum sangat 

berpengaruh terhadap keputusan seseorang untuk melakukan suatu tindakan dalam menentukan 

pilihan. Sehingga, ketika nazhir mengetahui faktor apa yang  berpengaruh dalam keputusan 

wakif, maka nazhir dapat menggunakan metode yang tepat sesuai dengan faktor yang 

berpengaruh dalam keputusan wakif. Maka dari itu perlu dilakukan penelitian untuk membantu 

pengembangan wakaf  tunai menggunakan formula baru dengan memanfaatkan teknologi 

digital melalui platform berbasis web yang dapat diakses semua lapisan masyarakat melalui 

sistem crowdfunding. 

 Potensi penghimpunan wakaf tunai di Kota Medan  menurut BWI Kota Medan sangat 

besar, mengingat mayoritas masyarakat Kota Medan adalah muslim. Perkembangan teknologi 

di era digital turut memudahkan penghimpunan wakaf tunai melalui media online.  Diharapkan 

hadirnya media online dalam penghimpunan wakaf memudahkan masyarakat untuk melakukan 

wakaf tunai. Namun berdasarkan pra-penelitian, untuk masyarakat Kota  Medan  masih  

mempunyai pemahaman tradisional terhadap wakaf, bahwa wakaf  hanya  sebatas aset tetap 

(benda tidak bergerak), penghimpunannya dilakukan dengan cara tatap muka serta pengelolaan  

wakaf  yang masih secara konsumtif.  Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan maka 

ditetapkan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

Apakah pengetahuan mempengaruhi keputusan masyarakat Kota Medan  melakukan wakaf 

tunai melalui media online ? 

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 

Mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap keputusan masyarakat Kota Medan  melakukan 

wakaf tunai melalui media online. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kuantitatif dan kualitatif. Data primer diperoleh dari 

jawaban kuisioner yang diberikan kepada masyarakat muslim Kota Medan dan data sekunder 
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diperoleh dari buku-buku, internet dan acuan lainnya, dengan populasi masyarakat muslim Kota 

Medan yang berjumlah 1.493.248 orang dan ukuran sampel menggunakan rumus slovin 

sehingga diperoleh jumlah sampel sebesar 100 orang. Teknik sampling pada penelitian ini 

adalah Nonprobability Sampling dengan menggunakan metode purposive sampling.  Adapun 

kriteria masyarakat yang dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah: Masyarakat yang pernah 

melakukan wakaf tunai melalui media online. Usia 18-50 tahun. Tempat tinggal di wilayah 

kecamatan Medan Selayang, Medan Baru, Medan Petisah, Medan Helvetia, Medan Amplas, 

Medan Johor, Medan Polonia, Medan Tembung, Medan Sunggal, Medan Deli. 

 Teknik yang digunakan untuk mengolah data dari hasil kuisioner yang telah 

didistribusikan adalah  uji validitas, uji reliabilitas, regresi linear berganda, uji t,  uji F, uji 

koefisien korelasi dan uji koefisien determinasi (uji R2).  

Tabel 1 

Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Dimensi Indikator 

1. Pengetahuan (X2), 

(Notoatmodjo, 

2010: 27). 

1. Tahu (Know) 

 

Tingkat pengetahuan masyarakat 

tentang wakaf tunai  

2. Memahami 

(Comprehension) 

Tingkat pemahaman masyarakat 

tentang wakaf tunai 

3. Aplikasi (Application) Pengaplikasian masyarakat tentang 

pengetahuan wakaf tunai 

4. Analisis (Analysis) Mampu membedakan, menjelaskan 

mengenai wakaf tunai 

5. Sintesis (Synthesis) Tingkat kemampuan memahami wakaf 

tunai secara keseluruhan 

6. Evaluasi (Evaluation) Tingkat kemampuan menilai dan 

mengevaluasi wakaf tunai 

2. Keputusan 

melakukan wakaf 

tunai (Y), Kotler 

dan Amstrong 

(2001) dalam 

Sangadji & Sopiah 

(2013: 36). 

1. Pengenalan Masalah Masyarakat mengetahui mengapa harus 

berwakaf 

2. Pencarian Informasi Masyarakat mencari tahu tentang 

lembaga beserta bagaimana 

pengelolaannya 

3. Evaluasi Berbagai 

Alternatif 

Masyarakat membuat perbandingan 

antara pilihan yang ada 
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No Variabel Dimensi Indikator 

4. Keputusan pembelian Masyarakat mengambil keputusan atas 

pilihan yang ada  

5. Perilaku Pasca pembelian Masyarakat merekomendasikan 

lembaga wakaf tersebut 

Sumber: Diolah dari Berbagai Sumber, 2019 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Validitas  

Setiap butir pernyataan dikatakan valid apabila rhitung>rtabel. Jumlah sampel yang diuji (n) = 30 

dan besarnya df dapat dihitung (n-2) yaitu  30-2 = 28 dengan signifikansi alpha sebesar = 0,05. 

Maka, didapat nilai rtabel = 0,3610 atau dengan kata lain nilai korelasi masing-masing butir 

pernyataan harus >0,3610. Setelah dilakukan uji validitas, maka dapat dikatakan 18 butir 

pernyataan pada penelitian ini valid karena nilai korelasinya >0,1966. 

 

Uji Reliabilitas 

 Tabel 2 

Uji Reliabilitas 
Variabel Cronbach Alpha Keterangan 

Pengetahuan (X) 0,916 Reliable 

Keputusan (Y) 0,929 Reliable 

 

Nilai keseluruhan variabel memiliki nilai Cronboach Alpha yaitu >0,60 dengan begitu dapat 

disimpulkan bahwa seluruh variabel yang digunakan dalam penelitian ini dinyatakan reliable. 

Analisis Regresi Linier Berganda 

Tabel 3 

Analisis Regresi Linier Berganda 

 Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

B Std. Error Beta 
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1 (Constant) -.153 .301  

Pengetahuan .276 .126 .240 

 

Berdasarkan analisis regresi linier berganda diperoleh persamaan regresi berikut: 

K  =  -0,153 +  0,276 P  

Dari persamaan tersebut dapat dinyatakan bahwa: 

Nilai konstanta sebesar -0,153 menyatakan bahwa jika tidak ada nilai pengetahuan, maka 

besarnya  keputusan berwakaf tunai masyarakat sebesar  -0,153. 

  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

810 
 

 

Uji t 

Tabel 4 

Uji t 

Model T Sig. 

1 (Constant) -.510 .611 

Pengetahuan 2.188 .031 

    

 

Uji t dapat dilihat bahwa variabel pengetahuan memiliki nilai t hitung 2,188 lebih besar dari t 

tabel 1,985  dengan nilai signifikan 0,031 yang lebih kecil dari 0,05. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat 

berwakaf tunai melalui media online. 

 

Pengaruh Pengetahuan Terhadap Keputusan Masyarakat Berwakaf Tunai Melalui Media 

Online  

Berdasarkan uji regresi linier berganda, apabila nilai pengetahuan mengalami kenaikan sebesar 

1% maka nilai keputusan  masyarakat muslim Kota Medan  berwakaf tunai melalui media online 

mengalami kenaikan sebesar 0,276%. Variabel pengetahuan memiliki nilai signifikan 0,031 yang 

artinya berada dibawah 0,05 (Level signifikan 5%) dan thitung sebesar 2,188 lebih besar 

dibandingkan dengan ttabel 1,985 maka dapat dikatakan bahwa variabel pengetahuan berpengaruh 

signifikan terhadap keputusan masyarakat Kota Medan  berwakaf tunai melalui media online dan 

hipotesis diterima. Berdasarkan koefisien korelasi variabel pengetahuan memiliki nilai sebesar 

0,798 yang artinya hubungan antara variabel pengetahuan dengan keputusan masyarakat Kota 

Medan  berwakaf tunai melalui media online sangat kuat.  

 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan pengolahan data dan hasil analisis data yang mengacu pada masalah dan tujuan 

penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Variabel pengetahuan berpengaruh 
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sangat kuat, positif dan signifikan terhadap keputusan masyarakat  berwakaf tunai melalui 

media online. 

 

SARAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat diberikan adalah sebagai 

berikut: 

1. Melalui penelitian ini diketahui bahwa pengetahuan memiliki hubungan yang sanngat kuat 

dan signifikan terhadap keputusan masyarakat muslim Kota Medan  melakukan wakaf 

tunai melalui media online maka pemerintah serta pihak pengelola wakaf tunai (nazhir 

wakaf) harus lebih meningkatkan literasi serta sosialisasi kepada masyarakat mengenai 

wakaf tunai melalui media online. 

2. Bagi peneliti berikutnya yang ingin mengembangkan hasil penelitian ini, hendaknya 

memiliki kemampuan dalam mengembangkan informasi sebelum dilakukan penelitian dan 

diharapkan untuk membuat model yang lebih baik dengan cara menambah variabel serta 

menambah atau memperluas jumlah populasi dan lokasi penelitian agar hasil yang 

diperoleh lebih akurat. 
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Abstract 

 

This research is entitled "Analysis of the Level of Student Financial Literacy (Comparative Study of 

Banking and Finance Study Program with Accounting Study Program)". This study aims to compare 

the level of financial literacy of students in the Banking and Finance Study Program with the Accounting 

Study Program based on gender, age, and GPA. This study used 86 students as a sample of 521 student 

populations at the Medan State Polytechnic Accounting Department. The data collection technique used 

is a questionnaire. Analysis of the data used is descriptive analysis. The results showed that the level of 

financial literacy of students in the Banking and Finance Study Program was higher than the level of 

financial literacy of Accounting Study Program students. 

 

Keywords: Keyword: Financial Literacy, Gender, Age, GPA. 

  

Abstrak 

 

Penelitian ini berjudul “Analisis Tingkat literasi Keuangan Mahasiswa (Studi Perbandingan Program 

Studi Perbankan dan Keuangan dengan Program Studi Akuntansi)”. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui perbandingan tingkat literasi keuangan mahasiswa Program Studi Perbankan dan 

Keuangan dengan Program Studi Akuntansi berdasarkan jenis kelamin, usia,dan IPK. Penelitian ini 

menggunakan 86 mahasiswa sebagai sampel dari 521 populasi mahasiswa Jurusan Akuntansi 

Politeknik Negeri Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner. Analisis data 

yang digunakan adalah analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat literasi 

keuangan mahasiswa Program Studi Perbankan dan Keuangan lebih tinggi dibandingkan tingkat 

literasi keuangan mahasiswa Program Studi Akuntansi. 

  

Kata Kunci: Literasi Keuangan, Jenis Kelamin, Usia, IPK.  

 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

814 
 

 

PENDAHULUAN 

Di era modern seperti zaman sekarang ini, setiap individu pasti akan selalu mengatur 

bagaimana keadaan keuangannya. Hal ini dilakukan agar setiap kebutuhan dan keinginan hari 

ini tercukupi sementara kebutuhan dan keinginan masa depan disiapkan. Kesulitan dalam 

mengelola keuangan diakibatkan oleh tidak adanya perencanaan keuangan yang baik serta 

kurangnya pemahaman dalam mengelola keuangan. Menurut Fauzi (2006:50) “kecerdasan 

finansial mutlak diperlukan agar seseorang dapat terus menikmati kesejahteraan. Semakin cepat 

memiliki kecerdasaan finansial yang tinggi, semakin sejahtera hidup seseorang. Bila terlambat, 

tentu akan mengalami kesengsaraan dalam hidup”.  

Pemahaman dalam pengelolaan keuangan merupakan hal yang sangat penting di 

kehidupan sehari hari. Menurut Krishna, Rofaida, & Sari (2010:55) “Literasi keuangan 

membantu individu agar terhindar dari masalah-masalah keuangan. Kesulitan keuangan bukan 

hanya masalah dari pendapatan semata (rendahnya pendapatan). Kesulitan keuangan juga dapat 

muncul jika terjadi kesalahan dalam pengelolaan keuangan (miss-management) seperti 

kesalahan penggunaan kredit, minimnya pengetahuan tentang produk-produk keuangan dan 

tidak adanya perencanaan keuangan yang matang. Keterbatasan finansial dapat menyebabkan 

stress, dan rendahnya kepercayaan diri”. 

 

Menurut Asmalidar (2019:13) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa Usia, dan 

Indeks Prestasi Kumulatif berpengaruh positip dan signifikan terhadap tingkat literasi 

keuangan. Semakin tinggi usia dan IPK mahasiswa maka tingkat literasi keuangan juga semakin 

membaik. Tempat tinggal mahasiswa dan asal perguruan tinggi mahasiswa juga berpengaruh 

terhadap tingkat literasi keuangan Mahasiswa Jurusan Akuntansi dan Mahasiswa FEB USU. 

Perbedaan tempat tinggal dan asal perguruan tinggi mahasiswa menyebabkan terjadinya 

perbedaan kemampuan pemahaman keuangan. Sementara itu, jenis kelamin, lama kuliah dan 

pendapatan orang tua tidak berpengaruh terhadap tingkat literasi keuangan mahasiswa 

Politeknik Negeri Medan Program Studi Perbankan dan Keuangan dengan Program Studi 

Akuntansi. 

Menurut Nasution & Fatira (2019:40) pada penelitiannya tentang Kesadaran Literasi 

Keuangan Syariah Mahasiswa Keuangan dan Perbakan Syariah menunjukkan bahwa ada empat 

faktor yang mempengaruhi kesadaran literasi keuangan mahasiswa program studi keuangan dan 

perbankan syariah di Sumatera Utara. Faktor pertama yaitu orang tua, faktor kedua yaitu 

pengetahuan, faktor ketiga yaitu perilaku ekonomi, dan faktor keempat yaitu gender dan 
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teknologi informasi, Sedangkan faktor utama yang dapat membangun kesadaran literasi 

keuangan mahasiswa program studi keuangan dan perbankan syariah di Sumatera Utara adalah 

pendidikan ayah, pendidikan ibu, dan pendapatan orang tua.  

Berdasarkan observasi awal pra penelitian yang dilakukan pada bulan Mei tahun 2019 

mengenai tingkat Literasi Keuangan pada Mahasiswa semester 4 Program Studi Perbankan dan 

Keuangan dengan Program Studi Akuntansi terlihat bahwa ada perbedaan tingkat Literasi 

Keuangan. Mahasiswa mulai mengelola keuangan umumnya dimulai pada masa kuliah. 

Mahasiswa akan menghadapi permasalahan tentang pengelolaan keuangan tanpa adanya 

bimbingan serta pengawasan dari orang tua. Disamping mengelola keuangan mahasiswa juga 

harus pandai dalam mengatur keuangannya dengan baik dan bertanggung jawab atas keputusan 

yang dilakukan. Menurut Margaretha & Pambudhi, (2015:76) bahwa “mahasiswa harus 

meningkatkan pemahaman mereka tentang personal finance khususnya dalam area investasi. 

Peluang ini dapat difasilitasi oleh perguruan tinggi tempat mahasiswa memperoleh pendidikan, 

khususnya dalam personal finance. Memperhatikan  pentingnya penelitian ini maka perlu 

dilakukan penelitian tentang “Analisis Tingkat Literasi Keuangan Pada Mahasiswa (Studi 

Perbandingan Mahasiswa Prodi Perbankan Keuangan dan Prodi Akuntansi)” 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan mengumpulkan data melalui 

kuisioner yang ditujukan kepada mahasiswa Program Studi Perbankan dan Keuangan dengan 

Program Studi Akuntansi semester 4. Dalam hal ini peneliti memberikan kuisioner mengenai 

pemahaman tentang literasi keuangan pada mahasiswa Program Studi Perbankan dan Keuangan 

dengan Program Studi Akuntansi semester 4 yang berjumlah 86 orang. Penelitian ini akan di 

analisis menggunakan teknik analisis deskriptif. Variabel diukur berdasarkan tabel indikator 

yang digunakan dalam kuisioner. 
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Tabel 1 

Pertanyaan Kuisioner 

Aspek Pertanyaan Benar  Salah  

Pengetahuan Umum 

Keuangan Pribadi 

1. Manfaat pengetahuan keuangan pribadi 

2. Pengaruh inflasi pada kelompok tertentu 

3. Nilai waktu dari uang 

4. Perhitungan Present Value 

5. Pemahaman tentang pengeluaran 

6. Pentingnya berinvestasi 

7. Informasi tentang ATM  

8. Pengertian anggaran  

9. Perhitungan dari kekayaan (asset)  

10.Pemahaman tentang asuransi pendidikan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabungan dan 

Pinjaman 

11. Tempat yang aman untuk menabung  

12. Karakteristik deposito  

13. Karakteristik deposito  

14. Karakteristik deposito  

15. Karakteristik deposito  

16. Karakteristik deposito  

17. Karakteristik deposito  

18. Pengetahuan tentang bunga kartu kredit  

19. Pengetahuan tentang KPR  

20. Pengetahuan tentang leasing  

21. Pengetahuan tentang kredit 

  

Asuransi   22. Pengetahuan umum tentang asuransi  

23. Pengetahuan tentang jenis asuransi  

24. Pengetahuan tentang premi asuransi  

25. Pengetahuan tentang premi asuransi  

26. Pengetahuan tentang premi asuransi  

27. Pengetahuan tentang premi asuransi  

28. Asuransi kendaraan  
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29. Pengetahuan tentang resiko asuransi 

 30. Pengetahuan umum tentang asuransi  

Investasi  31. Pengetahuan umum tentang investasi  

32. Pengetahuan tentang reksadana  

33. Pengetahuan tentang saham  

34.Investasi yang memberikan return tinggi 

35. Perolehan pendapatan dari jenis investasi  

36. Pembayaran angsuran kredit mobil  

37. Investasi yang lebih menguntungkan  

38. Pengetahuan tentang saham dan obligasi 

(produk investasi)  

39. Kapan sebaiknya berinvestasi di saham  

40. Pengetahuan tentang resiko investasi 

  

   Sumber: Chen dan Volpe 1998  

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil pengolahan data berdasarkan jenis kelamin terdapat pada tabel 2: 

Tabel 2 

Perbandingan Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Berdasarkan Jenis Kelamin 

Program Studi Perbankan dan Keuangan dengan Program Studi Akuntansi 

Statistik Deskriptif 
Perbankan dan Keuangan Akuntansi  

 

Perempuan Laki-laki Perempuan Laki-laki 

 

 
 

Minimum 50% 65% 50% 65% 
 

Maksimum 95% 87.5% 95% 87.5% 
 

Mean 75% 79.16% 75% 69.16% 
 

Standar Deviasi 15.14% 8.01% 10.64% 12.00% 
 

                Sumber: Hasil Pengolahan data 2019 

 

Berdasarkan Tabel 2 Perbandingan Tingkat literasi keuangan mahasiswa berjenis kelamin 

laki-laki Program Studi Perbankan dan Keuangan lebih tinggi sebesar 79.16% dibandingkan 

Program Studi Akuntansi sebesar 69.16%, sedangkan untuk jenis kelamin Perempuan 
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Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa  Program Studi Perbankan dan Keuangan sama 

besarnya dengan Program Studi Akuntansi sebesar 75%. 

 

                 Tabel 3 

Perbandingan Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Berdasarkan Usia Program Studi 

Perbankan dan Keuangan dengan Program Studi Akuntansi 

Statistik Deskriptif 
Perbankan dan Keuangan Akuntansi  

 

17-19 Thn 20-21 Thn 17-19 Thn 20-21 Thn 
 

 
 

Minimum 50% 52.5% 50% 52.5% 
 

Maksimum 90% 95% 90% 95% 
 

Mean 73.21% 80.00% 73.33% 73.43% 
 

Standar Deviasi 15.14% 10.80% 7.45% 12.10% 
 

Sumber: Hasil Pengolahan data 2019 

 

Berdasarkan Tabel 3 Perbandingan Tingkat literasi keuangan mahasiswa Usia 17-19 Tahun 

Program Studi Perbankan dan Keuangan lebih Rendah sebesar 73.21% dibandingkan 

Program Studi Akuntansi sebesar 73.33%, sedangkan untuk Usia 20-21 Tingkat Literasi 

Keuangan Mahasiswa  Program Studi Perbankan dan Keuangan lebih tinggi sebesar 80% 

dibandingkan dengan Program Studi Akuntansi sebesar 73.43% 

Tabel 4 

Perbandingan Tingkat Literasi Keuangan Mahasiswa Berdasarkan IPK Program Studi 

Perbankan dan Keuangan dengan Program Studi Akuntansi 

Statistik Deskriptif 
Perbankan dan Keuangan Akuntansi  

 

< 3.50 >3.50 < 3.50 >3.50 

 

 
 

Minimum 52.5% 50% 55% 50% 
 

Maksimum 95% 90% 95% 90% 
 

Mean 71.92% 80.90% 72.79% 80.04% 
 

Standar Deviasi 14.36% 11.57% 12.44% 11% 
 

Sumber: Hasil Pengolahan data 2019 
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Berdasarkan Tabel 4 Perbandingan Tingkat literasi keuangan mahasiswa  dengan IPK  < 3.50 

Program Studi Perbankan dan Keuangan lebih Rendah sebesar 71.92% dibandingkan 

Program Studi Akuntansi sebesar 72.79%, sedangkan untuk IPK  > 3.50  Tingkat Literasi 

Keuangan Mahasiswa  Program Studi Perbankan dan Keuangan lebih tinggi sebesar 80.90% 

dibandingkan dengan Program Studi Akuntansi sebesar 80.04% 

                                                                        Tabel 5 

          Perbandingan Tingkat Literasi Keuangan mahasiswa Program Studi   Perbankan 

dan Keuangan dengan Program Studi Akuntansi 

  

  Program Studi 

No Indikator Literasi Keuangan 

Perbankan dan 

keuangan 
Akuntansi 

    

1 Pengetahuan Dasar Pengelolaan Keuangan 85.09 85.90 

2 Literasi Tabungan dan Pinjaman 76.20 70.90 

3 Literasi Terhadap Asuransi 66.80 65.50 

4 Literasi Terhadap Investasi 72.30 63.80 

 Total 75.09 71.52 

                Sumber: Hasil Pengolahan data 2019 

Analisis Perbandingan literasi keuangan mahasiwa Program Studi Perbankan dan Keuangan 

dengan Program Studi Akuntansi pada tabel 5 menunjukkan Dalam area pengetahuan dasar 

pengelolaan keuangan dapat diketahui rata-rata jawaban mahasiswa Perbankan Keuangan 

adalah 85.09%, sedangkan rata-rata jawaban mahasiswa Akuntansi sebesar 85.90. Area 

tabungan dan pinjaman dapat diketahui rata-rata jawaban mahasiswa Perbankan Keuangan 

adalah 76.20%, diikuti jawaban mahasiswa Akuntansi sebesar 70.90%. Area asuransi dapat 

diketahui rata-rata jawaban mahasiswa Perbankan Keuangan adalah 66.80%, dan 65.50% untuk 

rata-rata jawaban mahasiswa Akuntansi. Area investasi dapat diketahu rata-rata jawaban 

mahasiswa Perbankan Keuangan adalah 72.30%, diatas rata-rata jawaban mahasiswa Akuntansi 

sebesar 63.80%. Dari pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat literasi keuangan 

mahasiswa Perbankan dan Keuangan Politeknik Negeri Medan lebih tinggi dibandingkan 

dengan mahasiswa Akuntansi dengan perbandingan angka 75.09% dengan71.50%. Dari 

pernyataan diatas, dapat diketahui bahwa tingkat literasi keuangan mahasiswa Perbankan dan 
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Keuangan Politeknik Negeri Medan lebih tinggi dibandingkan dengan mahasiswa Akuntansi 

dengan perbandingan angka 75.09% dengan 71.50%. 

 

SIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan, maka dapat disimpulkan: 

1. Tingkat literasi keuangan mahasiswa Program Studi Perbankan dan Keuangan berada 

pada kategori sedang yaitu sebesar 75.09%.  

2. Tingkat literasi keuangan mahasiswa Program Studi Akuntansi sebesar 71.52% 

3. Tingkat literasi keuangan dengan rentang umur 20-21 lebih tinggi dengan persentase 

76.40%, dibandingkan dengan Tingkat Literasi Keuangan dengan rentang umur 17-19 

dengan persentase  72.86%, Tingkat literasi keuangan perempuan lebih tinggi dengan 

persentase 75.09%, dibandingkan dengan Tingkat Literasi Keuangan Laki-laki dengan 

persentase  74.2%, Tingkat literasi keuangan dengan IPK >3.50 lebih tinggi dengan 

persentase 80.04%, dibandingkan dengan Tingkat Literasi Keuangan dengan IPK< 3.50 

dengan persentase  72.79%. 
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Abstract 

 

This study aims to examine current ratio, total asset turn over, return on asset and debt ratio on financial 

distress. The analysis of company's financial ratios is one of the tools for estimating or knowing the 

company's financial condition. If performance companies increased, the value of companies will be 

higher. This study uses purposive sampling in taking the sample selection and then obtained 65 samples 

of trade subsector listed on the BEI. Data are analysed by using multiply regression to explain influence 

among the variables. The findings show that current ratio and total asset turn over effect on financial 

distress, while return on asset and debt to asset ratio effect on financial distress. 

 

Keywords: current ratio, total asset turn over, return on asset, debt asset ratio, financial distress 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh current ratio, total asset turn over, return on asset, 
dan debt ratio terhadap financial distress. Analisis rasio keuangan perusahaan merupakan salah satu alat 

untuk memperkirakan atau mengetahui kondisi keuangan perusahaan. Apabila kinerja perusahaan 
meningkat nilai perusahaan akan semakin tinggi. Penelitian ini menggunakan purposive sampling dalam 

memperoleh sampeldan kemudian diperoleh sejumlah 65 sampel perusahaan subsektor perdagangan 
yang terdaftar di BEI. Data perusahaan kemudian diuji dengan menggunakan regresi berganda untuk 

menjelaskan pengaruh antar variabel tersebut. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa current ratio 
berpengaruh terhadap financial distress, sedangkan variabel total asset turn over berpengaruh terhadap 

financial distress, return on asset berpengaruh terhadap financial distress, dan debt ratio tidak 
berpengaruh terhadap financial distress. 
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Kata Kunci : rasio lancar, total perputaran aset, pengembalian aset, rasio aset utang, kesulitan 

keuangan 

 

 

PENDAHULUAN 

Perusahaan pada era globalisasi harus mampu bersaing dengan perusahaan lainya agar dapat 

bertahan. Perusahaan yang dapat bertahan dapat dilihat dari laba yang dihasilkan, tetapi di 

tengah persaingan yang ketat perusahaan tidak hanya bertujuan untuk mendapatkan laba yang 

optimal tetapi juga harus memikirkan bagaimana pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan 

datang. Kesalahan prediksi di masa mendatang akan menjadi hal yang fatal dalam kelangsungan 

perusahaan, kesalahan prediksi mengakibatkan kehilangan pendapatan atau investasi yang 

sudah ditanamkan kedalam sebuah perusahaan. 

Kesalahan prediksi harus dihindari sejak dini agar perusahaan tidak mengalami financial 

distress. Hapsari (2012) menyatakan bahwa financial distress merupakan kondisi dimana 

keuangan perusahaan dalam keadaan tidak sehat atau krisis. Apabila kondisi financial distress 

ini diketahui sejak awal, diharapkan dapat dilakukan tindakan untuk memperbaiki situasi 

tersebut sehingga perusahaan tidak akan masuk ke tahap kesulitan yang lebih berat seperti 

kebangkrutan atau likuidasi. 

Fenomena yang terjadi di Indonesia pada tahun 2017 ialah banyaknya toko yang tutup pada 

sektor perdagangan dan ritel. Hal yang menyebabkan penutupan toko tersebut adalah pada sisi 

pendapatan tak sesuai dengan target perusahaan. Perusahaan yang menutup tokonya pada tahun 

2017 diantaranya adalah PT Sevel Modern Indonesia, PT Matahari Department Store, 

kemudian Lotus Department Store dan Debenhams yang telah ditutup oleh PT Mitra Adi 

Perkasa Tbk pada akhir bulan Oktober lalu dan akhir tahun 2017 (www.detikfinance.com). Hal 

yang menyebabkan PT Sevel Modern Indonesia tutup karena terjadi penurunan pendapatan 

yang diakibatkan keluarnya peraturan berupa supermarket yang tidak boleh menjual alcohol 

sedangkan pendapatan yang sangat besar diperoleh dari penjualan alcohol. Dilihat dari laporan 

keuangan konsolidasian PT Modern Tbk yang menaungi PT Sevel Modern Indonesia Tbk 

kuartal I-2017 (tidak diaudit), PT Modern Indonesia Tbk masih mengalami kerugian Rp447,9 

miliar. Angka tersebut berbanding terbalik dengan kondisi perseroan di kuartal I-2016 yang 

masih mampu membukukan laba Rp21,3 miliar. Adapun total hutang PT Modern di kuartal I-



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

824 
 

2017 mencapai Rp1,38 triliun, sedangkan total asetnya mencapai Rp1,57 triliun. Jika dibagi 

rasio solvabilitas PT Modern Indonesia Tbk adalah 0,88 kali, dalam standar industri rasio 

keuangan perputaran solvabilitas 0,88 dinyatakan sudah sangat buruk. Penutupan toko tersebut 

untuk mengurangi kerugian akibat beban biaya operasional seperti membayar pajak, dan 

kewajiban membayar listrik dan sewa. Biaya yang dikeluarkan PT Sevel Modern Indonesia 

sangat tinggi sedangkan pemasukannya tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan, artinya 

perusahaan tidak mampu menghasilkan profit dalam kelangsungan usahanya.  

Masalah dari penelitian ini ialah apakah rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan 

profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap prediksi financial distress. Tujuan dari 

penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah rasio likuiditas, aktivitas, solvabilitas dan 

profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap prediksi financial distress. 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan subsektor perdagangan yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2014–2018 yaitu sebanyak 37 

perusahaan. Penentuan jumlah sampel menggunakan metode purposive sampling sehingga 

diperoleh jumlah sampel yang layak diobservasi yaitu sebanyak 65 data. Metode pengumpulan 

data pada penelitian ini yaitu dengan metode dokumentasi dimana data sekunder yang dapat 

diperoleh dari laporan keuangan perusahaan subsektor perdagangan yang terdaftar di BEI pada 

tahun 2014-2018.  Data sekunder dikumpulkan dan diperoleh dari situs www.idx.co.id. Teknik 

analisis data yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda. 

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu financial distress yang diukur dengan rumus 

Altman z-score modifikasi untuk perusahaan manufaktur, sedangkan variabel independen 

dalam penelitian ini antara lain likuiditas, aktivitas, solvabilitas, dan profitabilitas. 

Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa likuidnya suatu 

perusahaan. Caranya dengan membandingkan total aset lancar dengan total hutang lancar. 

Penilaian dapat dilakukan untuk beberapa periode sehingga terlihat perkembangan likuiditas 

perusahaan dari waktu ke waktu (Kasmir, 2012:130). Variabel rasio likuiditas yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah current ratio. 

Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aset 

http://www.idx.co.id/
http://www.landasanteori.com/2015/07/pengertian-rasio-solvabilitas-jenis.html
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perusahaan dibiaya dengan hutang. Artinya bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk 

mengukur kemampuan perusahaan membayar seluruh kewajibannya baik jangka pendek 

maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan atau dilikuidasi (Kasmir, 2012:151). 

Rasio solvabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah debt to asset ratio. 

Rasio aktivitas (activity ratio) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas 

perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya. Rasio ini dapat digunakan juga untuk 

mengukur tingkat efisiensi (efektivitas) pemanfaatan sumber daya perusahaan (Kasmir, 

2012:172). Rasio aktivitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah total asset turn over. 

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari 

keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat 

efektivitas manajemen suatu perusahaan yang dilihat dari laba yang dihasilkan dari penjualan 

atau dari pendapatan investasi (Kasmir, 2012:196). Rasio profitabilitas yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah return on asset. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Tabel 1 

Statistik Deskriptif 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-

rata (mean), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness 

(kemencengan distribusi) (Ghozali, 2016). Statistik deskriptif untuk variabel-variabel dalam 

Descriptive Statistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. Deviation 

lnX1 65 -1,90 1,32 ,3709 ,50646 

lnX2 65 -2,30 1,65 ,2731 ,83860 

lnX3 65 -1,61 1,34 -,5151 ,65895 

lnX4 53 -4,61 -,30 -2,9243 ,77677 

lnY 61 -2,41 1,99 ,8785 ,77846 

Valid N 

(listwise) 

52 
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penelitian ini dapat dilihat dalam tabel diatas. Hasil analisis deskriptif di atas, menunjukkan 

nilai rata-rata variabel prediksi financial distress sebesar 0,8785 dengan standar deviasi 

0,77846. Nilai minimum prediksi financial distress adalah -2,41 sedangkan nilai maksimumnya 

adalah 1,99. Rasio likuiditas yang diproksikan dengan current ratio memiliki nilai minimum 

sebesar -1,90 dan nilai maksimum sebesar 1,32. Mean likuiditas sebesar 0,3709 dengan standar 

deviasi 0,50646. Rasio aktivitas yang diproksikan dengan total assets turn over  memiliki nilai 

minimum sebesar -2,30 dan nilai maksimum sebesar 1,65. Mean rasio aktivitas sebesar 0,2731 

dengan standar deviasi 0,83860. Rasio solvabilitas yang diproksikan dengan debt asset ratio 

memiliki nilai minimum sebesar -1,61 dan nilai maksimum sebesar 1,34. Mean rasio 

solvabilitas sebesar -0,5151 dengan standar deviasi sebesar 0,65895. Rasio profitabilitas yang 

diproksikan dengan return on asset memiliki nilai minimum sebesar -4,61 dan nilai maksimum 

sebesar 0,30. Mean rasio profitabilitas sebesar -2,9243 dengan standar deviasi sebesar 0,77677.  

Tabel 2  

Hasil Uji Statistik t 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   a. Dependent 

Variable: Y 

   Sumber :Pengolah data menggunakan SPSS versi 18, 2019 

 

1. Hasil pengujian pengaruh likuiditas terhadap pediksi financial distress pada hipotesis yang 

pertama (H1) yang menyatakan bahwa “likuiditas berpengaruh terhadap prediksi financial 

distress” terbukti. Variabel rasio likuiditas mempunyai signifikan 0,000 yang berarti lebih 

kecil dari 0,05 maka H1 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang 

dilakukan oleh Maisarah dkk (2018) juga menegaskan  bahwa CR berpengaruh positif 

terhadap kenaikan nilai Altman Z-Score dan memperkecil kemungkinan terjadinya kondisi 

Model Unstandardized 

Coefficients Sig. 

B  

1 (Constant) ,862 ,000 

Current ratio ,450 ,000 

Total Asset Turnover ,578 ,000 

Debt Asset Ratio -,052 ,153 

Return On Asset ,112 ,000 
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financial distress. Sehingga semakin likuid perusahaan maka perusahaan tersebut akan 

terhindar dari ancaman financial distress, karena jumlah aktiva lancar yang dimiliki 

perusahaan mampu melunasi seluruh kewajiban yang akan jatuh tempo. 

2. Hasil pengujian pengaruh aktivitas terhadap pediksi financial distress pada hipotesis yang 

kedua (H2) yang menyatakan bahwa “aktivitas berpengaruh terhadap prediksi financial 

distress” terbukti. Variabel rasio aktivitas mempunyai signifikan 0,000 yang berarti lebih 

kecil dari 0,05 maka H2 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah 

dilakukan oleh Alifiah, et al (2012) yang di dalam penelitiannya menyatakan bahwa debt 

ratio, total asset turn over ratio, dan working capital ratio signifikan dalam memprediksi 

financial distress dengan ketepatan model yang terbentuk lebih dari 50%. yang 

menunjukkan rasio aktivitas berpengaruh signifikan terhadap financial distress dimana 

semakin tinggi total asset turnover perusahaan maka semakin rendah risiko perusahaan 

mengalami financial distress. Semakin tinggi perputaran total asset, menggambarkan 

semakin efektif total asset perusahaan menghasilkan penjualan, tetapi biaya yang 

dikeluarkan dalam penjualan harus diperhatikan. Perusahaan dapat mengalami financial 

distress apabila perusahaan tersebut memiliki biaya yang terlalu tinggi untuk melakukan 

suatu penjualan. 

3. Hasil pengujian pengaruh solvabilitas terhadap pediksi financial distress pada hipotesis 

yang ketiga (H3) yang menyatakan bahwa “solvabilitas berpengaruh terhadap prediksi 

financial distress” tidak terbukti. Variabel rasio solvabilitas mempunyai signifikan 0,153 

yang berarti lebih besar dari 0,05 maka H3 ditolak. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 

yang dilakukan Almilia (2003) yang menyatakan DAR tidak berpengaruh terhadap 

prediksi financial distress. DAR menunjukkan seberapa besar perusahaan dibiayai oleh 

hutang atau seberapa besar hutang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva 

(Sunarwijaya, 2017). Ini berarti bahwa besar kecilnya DAR suatu perusahaan tidak akan 

berpengaruh terhadap financial distress, yang menyebabkan hal ini tejadi mungkin saja 

perusahaan subsektor prdagangan terlalu bergantung pada hutang sebagai pendanaannya, 

dan pengelolaan hutang yang dilakukan oleh perusahaan dapat dilaksanakan dengan baik  

4. Hasil pengujian pengaruh profitabilitas terhadap pediksi financial distress pada hipotesis 

yang keempat (H4) yang menyatakan bahwa “profitabilitas berpengaruh terhadap prediksi 

financial distress” terbukti. Variabel rasio profitabilitas mempunyai signifikan 0,000 yang 

berarti lebih kecil dari 0,05 maka H4 diterima. Penelitian ini sejalan dengan penelitian 
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Hazem, et al (2012) yang menyatakan bahwa ROA merupakan variabel yang signifikan 

dalam memprediksi financial distress. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa return 

on asset di 13 perusahaan subsektor perdagangan rata-rata tidak baik dari perhitungan 

rasionya karena berada dibawah rata-rata industri. Rata-rata industri untuk return on asset 

adalah 20% maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi total asset terhadap laba bersih lima 

tahun secara berturut-turut cenderung sangat tidak baik disebabkan karena aktivitas 

penjualan yang belum optimal, banyaknya aset yang belum digunakan secara produktif, 

total aset belum dimanfaatkan secara optimal untuk menciptakan penjualan. Semakin 

tinggi hasil pengembalian aset berarti semakin tinggi pula jumlah laba bersih yang 

dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. 

 

SIMPULAN 

1. Current ratio berpengaruh terhadap prediksi financial distress, artinya financial distress 

dapat diukur menggunakan rasio likuiditas (CR). 

2. Total Asset Turn Over berpengaruh terhadap prediksi financial distress. 

3. Rasio solvabilitas yang diproksikan dengan debt to asset ratio tidak berpengaruh 

terhadap prediksi financial distress.  

4. Return On Asset berpengaruh terhadap financial distress, artinya financial distress dapat 

diprediksikan oleh rasio profitabilitas (ROA).  

 

Saran yang diberikan untuk peneliti selanjutnya adalah, diharapkan dapat menambah periode 

penelitian sehingga dapat memberikan hasil yang lebih maksimal. Penelitian selanjutnya 

disarankan untuk memperluas variabel independen yang digunakan yaitu faktor-faktor yang 

mempengaruhi kondisi financial distress yang lebih bervariasi, dan menggunakan subsektor 

perusahaan yang lainnya. 
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ABSTRACT 

 

The title of this research is "The Role of the Bank Indonesia Representative Office of North Sumatra Province in 

the Non-Cash National Movement". The purpose of this study was to determine the role of the Bank Indonesia 

Representative Office of North Sumatra Province in the implementation of the Non-Cash National Movement 

(GNNT) activities. The data used are primary data and secondary data. The method used in this study is descriptive 

statistics. The data sources of this study are interviews originating from the Bank Indonesia Representative Office 

of North Sumatra Province and the Bank Indonesia website. The results of the study show that the Bank Indonesia 

Representative Office of North Sumatra Province carried out its role in the implementation of the National Non-

Cash Movement by socializing through education and monitoring, becoming a facilitator, and cooperating with 

the government. 

 

Keywords: Bank Indonesia Representative Office of North Sumatra Province, Non-Cash National Movement. 

 

ABSTRAK 

 

Judul penelitian ini adalah “Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam Gerakan 

Nasional Non Tunai”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia 

Provinsi Sumatera Utara dalam pelaksanaan kegiatan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). Data yang digunakan 

adalah data primer dan data sekunder. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistik deskriptif. 

Sumber data penelitian ini adalah wawancara yang berasal dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 

Sumatera Utara dan website Bank Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kantor Perwakilan Bank 

mailto:rizky.1605074003@polmed.ac.id
mailto:muslim.19640726@polmed.ac.id/muslim.marpaung07@gmail.com
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Indonesia Provinsi Sumatera Utara melakukan perannya dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai dengan 

mensosialisasikan melalui edukasi dan monitoring, menjadi fasilitator, dan berkoordinasi dengan pemerintah. 

 

Kata Kunci: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Gerakan Nasional Non Tunai. 

 

 

PENDAHULUAN 

Gubernur Bank Indonesia Agus D.W. Martowardojo, pada Kamis, 14 Agustus 2014 di Jakarta 

secara resmi mencanangkan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT). GNNT ditujukan untuk 

meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga 

berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan 

instrumen non tunai (Less Cash Society/ LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas 

kegiatan ekonominya.  Sebagai bentuk komitmen atas perluasan penggunaan instrumen non 

tunai, BI akan menjadikan GNNT sebagai gerakan tahunan yang didukung dengan berbagai 

kegiatan untuk mendorong meningkatkan pemahaman masyarakat akan penggunaan instrumen 

non tunai dalam melakukan transaksi pembayaran. 

Walau perkembangan transaksi pembayaran non tunai terus meningkat di Indonesia, namun 

peningkatannya belum terlalu signifikan dengan data akhir April tahun 2019 berjumlah 

197.413.945 dibandingkan uang beredar M1 senilai 1.451.154.000.000.000 dan M2 adalah 

5.744.154.000.000.000  dan tentunya sistem pembayaran tunai masih mendominasi. Dengan 

adanya transaksi non tunai membuat akses masyarakat menjadi lebih luas dalam sistem 

pembayaran dan juga dapat melihat laju perkembangan ekonomi dikarena setiap transaksi 

tercatat secara otomatis dan lebih akurat. 

Untuk mencapai keberhasilan sistem pembayaran non tunai, Bank Indonesia berperan sebagai 

operator yang menyediakan layanan sistem pembayaran serta menjadi regulator, perizinan, 

fasilitator dan pengawas untuk sistem pembayaran yang diselenggarakan industri.  

Bank Indonesia menggunakan strategi melalui peningkatan awareness dan acceptance 

masyarakat, mengembangkan infrastruktur, perluasan fasilitas pembayaran, pelayanan e-

goverment dan lainnya. Terwujudnya less cash society memiliki banyak manfaat untuk 

Indonesia dan Bank Indonesia berupaya membuat program kebijakan terkait sistem 

pembayaran non tunai agar GNNT dapat diterima setiap kalangan dimanapun berada. 

Berdasarkan uraian tersebut, penulis sadar akan pentingnya perubahan dan teknologi saat ini 
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dan memilih judul “Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam 

Gerakan Nasional Non Tunai”. 

Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah Peranan kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam 

Pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT)? 

2. Bagaimanakah Perkembangan program Gerakan Nasional Non Tunai di Sumatera Utara? 

 

Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui Peranan Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam 

melaksanakan Gerakan Nasional Non Tunai. 

2. Mengetahui perkembangan program Gerakan Nasional Non tunai di Sumatera Utara. 

 

METODE PENELITIAN 

Rancangan Penelitian 

1. Mencari fenomena 

2. Mencari Teori 

3. Merumuskan Hipotesis 

4. Mendesain metode penelitian yang tepat 

5. Pengumpulan Data 

6. Analisis Data 

7. Laporan 

Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. 

Model Penelitian 

Model yang digunakan dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Rancangan Penelitian 

1. Menentukan Populasi 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Indonesia. 

2. Menentukan Sampel 

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari Kantor Perwakilan 

Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. 

 

Teknik Pengumpula Data 

Dalam penelitian ini dibutuhkan data dan informasi yang berkaitan dengan judul yang diambil. 

Teknik Pengumpulan data yang penulis gunakan adalah wawancara dan observasi langsung. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Peran GNNT dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Sosialisasi dengan memberikan Edukasi dan Monitoring 

1. Edukasi 

2. Monitoring 

3. Edukasi Model Bisnis 

4. Fasilitas Model Bisnis 

Perkembangan 

Transaksi Non 

Tunai 

Peranan Yang 

dilakukan dalam 

meningkatkan 

penggunaa Transaksi 

Non Tunai 

Transaksi Non Tunai 
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1. Pembayaran Parkir secara Elektronik 

2. Pembayaran Tol 

3. Layanan Moda Transportasi 

4. Kerjasama Pemerintah 

1. Bantuan Sosial (Government To Person) 

2. BOS (Bantuan Operasional Sekolah) 

3. Pembayaran Retribusi Pajak 

4. Pembayaran listrik dan air 

5. Pembayaran Gaji Pegawai, Aparatur Sipil, dan Honorarium 

Perkembangan Gerakan Nasional Non Tunai di Wilayah Sumatera Utara 

Target Bank Indonesia bukan hanya Cash Less saja tetapi juga Digital Economi dimana Digital 

Economi itu sudah tidak menggunakan kartu  lagi dan menggunakan alat elektronik saja seperti 

handphone dalam bertransaksi via payment maka dari itu e-money lah yang didorong dan 

sebenarnya sudah bukan jamanya lagi meggunakan ATM, kartu debet maupun kredit tetapi 

masih sulit dan yang kearah Digital Economi ini masih terlihat di Medan. Sebenarnya seluruh 

daerah Sumatera Utara sudah menerimanya tetapi tidak banyak seperti merchant-merchant, 

toko-toko sudah kebanyakan mempunyai EDC. Tidak ada satupun yang di kabupaten kota di 

Sumut yang tidak ada EDC-nya, semuanya ada. Tetapi memang yang paling banyak berada di 

Medan. Di Medan EDC paling banyak sekitar 20.000 dari 40.000 EDC yang ada di seluruh 

Sumatera Utara. Jadi setengah nya lebih sudah berada di Medan dan sisanya menyebar 

kedaerah-daerah yang paling kecil berada disekitar daerah Nias dan Pakpak untuk Infrastuktur 

dan Minat dikarenakan mereka baru berkembang. 

Untuk di Sumatera Utara sendiri data yang penulis dapatkan mengenai perkembangan GNNT 

sendiri penulis merangkum seperti berikut: 

1. Sosialisasi dengan memberikan Edukasi dan Monitoring 

Sosialisasi berupa edukasi dan monitoring selalu diberikan oleh Kantor Perwakilan  Bank 

Indonesia Provinsi Sumatera Utara kepada masyarakat luas ke berbagai daerah kota dan desa. 

Target utama dari BI sendiri adalah lembaga terkait juga mahasiswa dan pelajar dikarenakan 

mahasiswa dan pelajar memiliki keingintahuan yang besar dan di masyarakat memiliki 

pengaruh besar dalam memberikan pengetahuan yang mereka miliki juga mahasiswa dan 
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pelajar masih mudah dalam menerima suatu hal baru untuk dipelajari. Bank Indonesia 

memberikan Edukasi berupa seminar, studi ekskursi, melakukan presentasi di sekolah-sekolah 

juga Universitas. 

2. Uang elektronik 

Tingginya akses masyarakat terhadap uang elektronik dilihat dari penetrasi uang elektronik di 

Sumatera Utara khususnya Kota Medan seperti OVO, Go-Pay, i.Saku, Saku-ku, Dana, dan lainnya. 

Merchant-merchant yang menawarkan pembayaran melalui server base juga semakin banyak. 

Berdasarkan paparan dan data Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, layanan 

keuangan digital ini mampu membukukan transaksi senilai Rp 346 miliar di akhir tahun 2018. Realisasi 

tersebut jauh di atas transaksi pada tahun 2017 yang hanya Rp 8 miliar. Selama tahun 2018, 

pembayaran e-tol meningkat pesat dari 78% di awal tahun 2018 menjadi 98,5% di Februari 2019 ini. 

Untuk tahun 2019, transaksi uang elektronik di Sumatera Utara diperkirakan akan terus meningkat. 

Dan jika merujuk pada jumlah Layanan Keuangan Digital (LKD) yang pada Februari 2019 sudah 

meningkat 73% menjadi 10.947  dari 6.343 agen pada Februari 2018. Transaksi uang elektronik 

didominasi Kota Medan senilai Rp 121,750 miliar dengan 453.452 transaksi.  

3. Tol 

Selama tahun 2018, pembayaran e-toll meningkat pesat dari 78% di awal tahun 2018 menjadi 98,5% 

di Februari 2019 ini. Transaksi jalan tol berkontribusi besar dalam pengembangan GNNT ini. 

4. Bansos 

MicroSave lembaga survei kredibel dan independen terkait program keluarga harapan (PKH) 

menyebutkan, sebesar 93,2% keluarga penerima manfaat (KPM) PKH menyatakan puas terhadap 

program bantuan sosial (bansos). Survei yang dilakukan MicroSave Consulting Indonesia dalam 

kerangka kerja sama Kementerian Sosial (Kemsos) dan Bill & Melinda Gates Foundation. Survei ini 

dilakukan di 15 provinsi dan mencakup 28 kota/kabupaten di Indonesia. Jumlah responden 2.903 

dengan 1.466 KPM PKH dan 1.437 dari kontrol grup (non KPM PKH) serta ditambah 25 wawancara 

mendalam. Data KPM dan non KPM PKH diambil dari basis data terpadu yang berada pada 11-20%. 

Di Sumatera Utara sendiri Bansos juga dalam tahap berkembang. Bank Indonesia dan lembaga terkait 

juga selalu memberikan sosialisasi dan bantuan sperti hal tersebut: 

1. Pada Hari Kamis 28 Maret 2019 Pemko Medan menggelar Sosialisasi Peraturan Wali 

Kota Medan (Perwal) Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pedoman dan Pemberian Hibah 

dan Bantuan Sosial di Balai Kota. 

2. Pada Hari Kamis 14 februari 2019 Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita 

memberikan bantuan sosial sembako kepada 1.000 Kepala Keluarga (KK) Kota Medan 

di Lapangan Benteng, Medan. 

https://medan.tribunnews.com/tag/pemko-medan


Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

836 
 

3. Pada Kamis 28 Maret 2019  Pemprovsu Bantu Rp 50 M Pembangunan Masjid Agung 

Medan. 

1. BOS  

Perkembangan BOS di Sumatera Utara juga meningkat dengan baik. Penyaluran RKUN ke 

RKUD BOS Reguler tahun 2019 Pada Triwulan I di Sumatera Utara sebesar 

549.469.568.800,00. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 

Sumatera Utara maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Non Tunai 

adalah sebagai berikut: 

1. Bank Indonesia sebagai pihak terkait melakukan banyak peran untuk pelaksanaan 

Gerakan Nasional Non Tunai ini dimana peran tersebut adalah dengan 

mensosialisasikan melalui edukasi dan monitoring kepada lembaga-lembaga hingga 

masyarakat umum. 

2. Bank Indonesia sebagai fasilitator dengan menjadi penyelenggara kegiatan yang 

berkaitan dengan Gerakan Nasional Non Tunai. 

3. Bank Indonesia menetapkan Instrumen Pembayaran yang terkait Gerakan Nasional Non 

Tunai dan yang terakhir kali dengan diberlakukannya kartu berlogo GPN (Gerbang 

Pembayaran Nasional) yang dilakukan Bank Indonesia. 

4. Bank Indonesia bekerja sama dengan pemerintah untuk memberikan bantuan dan 

kemudahan transaksi juga moda transportasi dengan pelayanan Bansos non tunai, 

pelayanan e-tol yang mulai berkembang di tol-tol Medan, dan mulai banyaknya tersebar 

EDC di Sumatera Utara. 

5. Perkembangan Gerakan Nasional Non Tunai di Sumatera Utara saat ini adalah sebagai 

berikut: 

Untuk di Sumatera Utara perkembangan GNNT terbilang cukup baik dikarenakan sudah 

banyak transaksi non tunai di berbagai kota yang terlihat dan terlaksana seperti kota Siantar, 

Binjai, Deli Serdang dan lainnya, walaupun yang menjadi kota dengan transaksi non tunai 

terbanyak adalah kota Medan. Banyak sekali masyarakat yang memiliki antusias menjadikan 
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GNNT semakin berkembang. Dan untuk di jalan tol sendiri dengan dibukanya tol Medan-

Tebing Tinggi, penggunaan e-tol juga ikut meningkat. 
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Abstract  

 

This study was entitled "The Role of Bank Indonesia in The Representative Office of North Sumatra 

Province In The Clearing Transactions".". The purpose of this study was to find out the clearing notes 

rotation of Bank Indonesia in The Representative Office of North Sumatra  Province and to determine 

the role of Bank Indonesia in The Representative Office of North Sumatra Province in the clearing 

transactions. The data used were secondary data. The source of data  was documentation of Bank 

Indonesia in The Representative Office of North Sumatra Province. The data were processed using 

descriptive analysis. The results  obtained was Bank Indonesia in the Representative Office of North 

Sumatera Province was a local clearing organizer that implemented Kliring Nasional Bank Indonesia 

(SKNBI) that is Debit Clearing which was Handover Clearing and Return Clearing with nominal 

transactions that fluactuated every month 

 

Keywords:  The Representative Office of Bank Indonesia North Sumatra, Clearing, SKNBI, Handover 

Clearing, Return Clearing 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini berjudul “Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dalam 

Transaksi Kliring”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perputaran warkat kliring pada 

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan mengetahui peran Kantor Perwakilan 

Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam transaksi kliring. Data yang digunakan  pada penelitian 

ini adalah sekunder. Sumber data penelitian ini adalah dokumentasi yang berasal dari Kantor Perwakilan 
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Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara. Data diolah dengan menggunakan analisis deskriptif. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 

Sumatera Utara berperan sebagai penyelenggara kliring lokal yang melaksanakan Sistem Kliring 

Nasional Bank Indonesia (SKNBI) yakni Kliring Debet yang terdiri dari Kliring Debet Penyerahan dan 

Kliring Debet Pengembalian dengan nominal transaksi mengalami fluktuasi setiap bulannya. 

 

Kata Kunci: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara, Kliring, SKNBI, Kliring 

Debet Penyerahan, Kliring Debet Pengembalian 

 

 

PENDAHULUAN 

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia 

mempunyai satu tujuan tunggal yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Untuk 

mencapai tujuan tersebut Bank Indonesia didukung oleh 3 pilar yang merupakan 3 bidang 

tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, 

mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi 

perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu di integrasi agar tujuan tercapai dan terpelihara 

kestabilan nilai rupiah secara efektif dan efesien. 

Dalam kegiatan perekonomian sistem pembayaran memiliki peran yang strategis untuk 

menciptakan stabilitas sistem keuangan dan mendukung pelaksanaan kebijakan moneter. 

Sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga, dan 

mekanisme yang dipakai untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu 

kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Sistem pembayaran merupakan bagian 

yang tidak terpisahkan dari sistem keuangan dan perbankan suatu negara. Peran Bank Indonesia 

untuk selalu memastikan bahwa setiap perkembangan sistem pembayaran harus selalu berada 

pada koridor ketentuan yang berlaku demi kelancaran dan keamanan jalannya kegiatan sistem 

pembayaran.   

Salah satu jenis sistem pembayaran yang diawasi dan diselenggarakan oleh Bank Indonesia 

adalah kliring. Kliring adalah pertukaran data keuangan elektronik dan/ atau warkat antar 

peserta kliring baik atas nama peserta maupun atas nama nasabah yang perhitungannya 

diselesaikan pada waktu tertentu. Dalam melaksanakan kliring tersebut digunakan 4 jenis 

sistem yang berbeda yaitu : 
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1. Sistem Kliring Elektronik atau dikenal dengan SKEJ, digunakan di Jakarta yaitu 

penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan pembuatan 

bilyet saldo kliring didasarkan pada Data Keuangan Elektronik yang selanjutnya disebut 

DKE disertai dengan penyampaian warkat peserta kepada penyelenggara untuk 

diteruskan kepada peserta penerima. 

2. Sistem Kliring Otomasi, digunakan di Surabaya, Medan dan Bandung yaitu sistem 

penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet 

saldo kliring, dan pemilahan warkat dilakukan oleh penyelenggara secara otomasi. 

3. Sistem Semi Otomasi Kliring Lokal atau dikenal dengan SOKL, digunakan di 33 

wilayah kliring yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia dan 37 wilayah kliring 

lainnya yang diselenggarakan oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Bank Indonesia yaitu 

sistem penyelenggaraan kliring lokal yang dalam pelaksanaan perhitungan dan 

pembuatan bilyet saldo kliring dilakukan secara otomasi, sedangkan pemilahan warkat 

dilakukan secara manual oleh setiap peserta. 

4. Sistem Manual di 31 penyelenggara Non-BI yaitu penyelenggaraan kliring lokal yang 

dalam pelaksanaan perhitungan, pembuatan bilyet saldo kliring, serta pemilahan warkat 

dilakukan secara manual oleh setiap peserta. 

Sumber: http://www.bi.go.id.  

 

Terkait dengan hal tersebut sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan sistem pembayaran 

yang efesien, cepat, aman dan handal maka Bank Indonesia menerapkan sistem kliring antar 

bank yang dikenal dengan nama Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia atau dikenal dengan 

nama SKNBI.  

Penyelenggaraan kliring oleh Bank Indonesia diatur dalam peraturan Bank Indonesia Nomor 

7/18/PBI/2005 tanggal 22 Juli 2005 tentang Sistem Kliring Nasional sebagaimana telah diubah 

terakhir dengan peraturan Bank Indonesia Nomor 12/PBI/2010 tanggal 12 Maret 2010 tentang 

Sistem Kliring Nasional. Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia (SKNBI) adalah sistem 

transfer dana elektronik yang meliputi kliring debet dan kliring kredit yang disertai dengan 

pertukaran fisik warkat, baik Warkat Debet (Cek, Bilyet Giro, Nota Debet dan lain-lain) 

maupun warkat kredit (Nota Kredit) yang penyelesaian setiap transaksinya dilakukan secara 

nasional. Sejak dioperasikan oleh Bank Indonesia pada tahun 2005, SKNBI berperan penting 

dalam pemrosesan aktivitas transaksi pembayaran khususnya untuk memproses transaksi 

http://www.bi.go.id/
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pembayaran yang termasuk retail value payment system (RVPS) atau transaksi bernilai kecil 

(retail), yaitu transaksi di bawah Rp 100 juta.  

Dalam SKNBI ini Setiap Bank peserta kliring harus selalu aktif dalam memberikan pelayanan 

kepada nasabah yang membutuhkan layanan kliring untuk melakukan pembayaran ataupun 

penagihan kepada nasabah bank lain, selain itu setiap bank peserta kliring juga berperan dalam 

mengikuti aktifitas kliring yaitu aktifitas kliring penyerahan dan kliring pengembalian di bawah 

lembaga kliring yaitu Bank Indonesia. Tentunya, jasa kliring ini dilaksanakan sesuai prosedur 

dan mekanisme yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia agar pelaksanaannya dapat berjalan 

aman dan tertib.  

Data perputaran warkat kliring pada bulan Juni 2018 sampai dengan Mei 2019 dapat diketahui 

bahwa jumlah perputaran warkat kliring mengalami fluktuasi setiap bulannya. Dimana jumlah 

tertinggi adalah pada bulan Mei  2019 yaitu sebesar 14,260,767 lembar dengan nominal sebesar 

Rp 351,131,825.2 dan jumlah terendah adalah pada bulan Juni 2018 yaitu sebesar 8,986,432 

lembar dengan nominal sebesar Rp 221,750,794.34. Data ini menjadi salah satu hal yang perlu 

dicermati terkait dengan prosedur pemrosesan warkat itu sendiri. Sumber: http://www.bi.go.id.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh mengenai 

prosedur dan peranan dari Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia dalam Sistem Pembayaran 

dengan Judul “Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dalam 

Transaksi Kliring”. 

Masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Perputaran Warkat Kliring pada Kantor 

Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dan bagaimana Peran Kantor Perwakilan 

Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara dalam Transaksi Kliring dan tujuan dari penelitian ini 

adalah Mengetahui Perputaran Warkat  Kliring  pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia 

Provinsi Sumatera Utara dan Mengetahui Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi 

Sumatera Utara dalam Transaksi Kliring. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dan kuantitatif, data yang diperoleh dengan 

melihat berbagai aspek subjektif kemudian menggali informasi dengan menggunakan teknik 

dokumentasi, setelah sebelumnya melakukan observasi langsung pada objek. Observasi pada 

dokumen juga dilakukan untuk memperoleh gambaran jelas mengenai Peran Kantor Perwakilan 

http://www.bi.go.id/
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Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dalam Transaksi Kliring. Hasil dari proses 

dokumentasi pada penelitian ini diperoleh untuk memberikan uraian, penjelasan dan gambaran 

mengenai Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dalam Transaksi 

Kliring. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Sumber 

data penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Teknik pengolahan data 

menggunakan metode deskriptif.  

HASIL DAN PEMBAHASAN       

 

Gambar 1 Kliring Debet Penyerahan 
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Gambar 2. Kliring Debet Pengembalian 

Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara Dalam Transaksi Kliring  

1. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara adalah   Penyelenggara Kliring Lokal 

(PKL) yang bertugas mengelola dan menyelenggarakan SKNBI yang meliputi kegiatan kliring debet 

yaitu kliring penyerahan dan kliring pengembalian yang kegiatannya dilaksanakan setiap hari 

senin sampai dengan jumat. 

2. Pelaksanaan kegiatan kliring debet penyerahan dan pengembalian yang dijadwalkan sebagai 

berikut : 

1. Kliring penyerahan : Jam 13.00 - 14.30 WIB. 

Pada jam tersebut peserta kliring datang untuk menyerahkan warkat yang disetorkan nasabah 

kepada penyelenggara. 

2. Kliring pengembalian : Jam 10.00-11.30 WIB.  

Pada jam tersebut peserta kliring datang untuk menyerahkan giro tolakan kepada 

penyelenggara dalam hal ini giro tolakan akan dikembalikan kepada  bank penarik. 

1. Selanjutnya Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara menyediakan rapid print 

yang berfungsi untuk membuat cap waktu pada warkat. 

2. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara menyediakan Daftar Hadir Peserta 

Kliring.  

3. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara menerima 

Tanda Pengenal Peserta Kliring (TPPK) sebagai tanda kepesertaan untuk mengikuti kliring yang 
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selanjutnya, penyelenggara memeriksa dan mengidentifikasi TPPK sebelum menyerahkan warkat 

tersebut. 

4. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara sebagai penyelenggara menerima 

Bukti Penerimaan Warkat Debet (BPWD) dan warkat yang akan dikliringkan dari petugas peserta 

kliring. Selanjutnya petugas penyelenggara kliring lokal (Koordinator) memeriksa BPWD tersebut. 

5. Setelah memeriksa warkat tersebut koordinator memasukkan BPWD dari petugas peserta kliring 

kedalam mesin pay in slip. 

6. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara melakukan proses pemilahan warkat 

mengunakan Mesin Reader Sorter di ruang steril kliring. Dalam proses pemilahan warkat kliring 

penyerahan sudah secara otomasi. 

7. Dalam proses kliring pengembalian dilakukan secara manual oleh Kantor Perwakilan Bank 

Indonesia Provinsi Sumatera Utara . 

8. Koordinator menyerahkan semua warkat yang sudah selesai dipilah kebagian front liner dan 

selanjutnya peserta kliring mengambil warkat tersebut. 

9. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara menyediakan Formulir Bukti 

Penerimaan Warkat dan Berbagai Laporan Hasil Kliring untuk tanda terima atas warkat yang telah 

diproses oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara yang selanjutnya, 

formulir tersebut dikumpulkan diakhri kegiatan kliring pada keranjang yang telah disiapkan. 

10. Setelah semua proses kliring selesai koordinator memprint hasil rekapitulasi kliring yang berfungsi 

untuk memeriksa ada berapa banyak warkat yang diterima pada sesi kliring tersebut. 

 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera 

Utara selaku penyelenggara, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Perputaran warkat kliring pada Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara 

sebagai berikut : 

1. Nominal transaksi kliring debet penyerahan dan kliring debet pengembalian pada bulan Juni 

2018 sampai dengan Mei 2019 mengalami fluktuasi setiap bulannya. 

2. Nominal kliring rata-rata perhari tertinggi pada bulan Juni 2018 sampai dengan Mei 2019 yaitu 

pada bulan Juli 2018 sebesar Rp. 241.785.330.000 

3. Grafik kliring debet penyerahan pada bulan Januari 2019 sampai dengan Februari 2019 

mengalami penurunan yang sangat pesat sebesar 18,27 % 

4. Grafik kliring debet pengembalian pada bulan Agustus 2018 sampai dengan September 2018 

mengalami penurunan yang sangat pesat sebesar 16,14 %. 

1. Peran Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi  Sumatera Utara dalam sistem pembayaran 

kliring adalah : 
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1. Sebagai penyelenggara kliring lokal yang melaksanakan Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia 

(SKNBI) yakni kliring debet yang terdiri dari kliring debet penyerahan dan kliring debet 

pengembalian. 

2. Dalam melaksanakan proses pemilahan warkat kliring penyerahan pada Kantor Perwakilan 

Bank Indonesia Provinsi Sumatera Utara sudah menggunakan sistem otomasi sedangkan 

pemilahan warkat pengembalian masih dilakukan secara manual  
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Abstract 

 

Certificate is a proof of ownership or participation in an activity. Certificates contain data taken from 

one or more objects. Certificates are usually officially attached for various purposes. Process of making 

certificates is sometimes time consuming due to the number of certificates that must be generated for 

one activity. The certificate provider also needs time to check the correctness of the data used to make 

the certificate. This research tries to develop a web-based application that can facilitate the process of 

making certificates to become easier and faster. By using data derived from input manually or from an 

Excel file, the certificate will then be stored in digital form specified in the application. To support the 

authenticity of the certificate, a QR Code is used which contains unique information from each 

certificate produced. The application is also able to check the authenticity of a certificate through 

scanning the QR Code. To increase the security of certificates, the application also facilitates the creation 

of certificates with a Guilloche pattern to prevent forgery of certificates that are generated by the 

application. 

Keywords: web application, certificate, QR Code 

 

Abstrak 

 

Sertifikat adalah suatu bukti atas kepemilikan atau keikutsertaan suatu kegiatan. Sertifikat berisikan dari 

data-data yang diambil dari satu objek atau lebih. Sertifikat biasanya dilampirkan secara resmi untuk 

berbagai macam keperluan. Dalam proses pembuatan sertifikat, terkadang dibutuhkan waktu yang 

cukup lama karena banyaknya sertifikat yang harus dibuat untuk satu kegiatan. Pihak penyedia sertifikat 

juga memerlukan waktu untuk melakukan pengecekan kebenaran data yang digunakan untuk membuat 

sertifikat. Penelitian ini mencoba untuk menghasilkan suatu aplikasi berbasis web yang dapat 

memudahkan dalam proses pembuatan sertifikat agar lebih mudah dan cepat. Dengan menggunakan 

data-data yang berasal dari masukan secara manual atau dari berkas Excel, kemudian menghasilkan 

sertifikat yang akan disimpan dalam bentuk digital berdasarkan bentuk sertifikat yang sudah ditentukan 

di dalam aplikasi. Untuk penunjang keaslian sertifikat yang akan dihasilkan, maka digunakan QR Code 

yang berisikan informasi unik dari setiap sertifikat yang dihasilkan. Aplikasi dapat juga digunakan untuk 

mengecek keaslian sertifikat melalui pemindaian QR Code. Untuk menambah keamanan sertifikat, 

aplikasi juga memfasilitasi pembuatan sertifikat dengan pola Guilloche untuk mencegah pemalsuan 

sertifikat yang dihasilkan.  

mailto:1gogotbrayudi@gmail.com
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Kata Kunci: aplikasi web, sertifikat, QR Code  

PENDAHULUAN 

Sertifikat (Sugono dkk., 2008) adalah suatu bukti atas kepemilikan atau keikutsertaan suatu 

kegiatan. Sertifikat biasanya berisikan dari data-data yang diambil dari satu objek atau lebih. 

Untuk beberapa sertifikat, biasanya dilampirkan secara resmi, bergantung pada untuk apa 

sertifikat itu dilampirkan. 

Dalam proses pembuatan sertifikat, terkadang dibutuhkan waktu yang cukup lama karena 

banyaknya sertifikat yang harus dibuat untuk satu kegiatan. Pihak penyedia sertifikat juga 

memerlukan waktu untuk melakukan pengecekan kebenaran data yang digunakan untuk 

membuat sertifikat. Dari permasalahan yang telah disebutkan, tentu saja itu akan membuat 

kinerja dalam pembuatan sertifikat menjadi kurang efisien. 

Pihak penerima sertifikat tentu saja mengharapkan agar sertifikat dapat diterima secepat 

mungkin. Keterlambatan dalam pembuatan sertifikat akan menyebabkan lamanya penyebaran 

sertifikat. Selain itu, seseorang juga memiliki beberapa sertifikat dari berbagai kegiatan juga 

mengalami kesulitan dalam hal penyimpanan dikarenakan dari faktor internal yang bisa 

membuat sertifikat yang dimiliki tidak tertata dengan baik atau hilang. 

Oleh karena itu, diperlukan suatu penerapan teknologi yang dapat digunakan sebagai solusi 

untuk membantu menangani permasalahan tersebut. Pada Penelitian ini akan dibangun aplikasi 

Polibatam E-Certificate untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Aplikasi yang akan dibangun merupakan aplikasi yang bertujuan agar dapat menghasilkan 

sertifikat berdasarkan data-data yang sudah diintegrasikan dengan sistem dan disusun 

berdasarkan susunan bentuk dari sertifikat yang sudah tersedia. Data-data yang digunakan 

berasal dari masukan secara manual atau suatu berkas Excel (Permana, 2006) yang diunggah 

ke dalam suatu media penyimpanan data milik aplikasi yang akan dibangun. 

Aplikasi ini didukung dengan teknologi QR Code (Xu, 2015) sebagai penunjang untuk 

keaslian sertifikat yang akan diterbitkan. QR Code sendiri dapat berisikan informasi-informasi 

yang lebih rinci daripada informasi yang telah ditampilkan pada sertifikat (Denso ADC, 2011). 

Dengan menggunakan tambahan tersebut, sertifikat yang akan dihasilkan juga akan lebih baik 

dalam penyajian informasi apa saja yang ada di dalamnya dan juga dapat membantu dalam hal 

validitas dari sertifikat yang telah dihasilkan. Penerapan QR Code sendiri sudah banyak di 
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berbagai produk yang mudah dijumpai, salah satunya ada pada beberapa produk yang dapat 

dilihat pada Tabel 1. 

Tabel 5  

Tabel perbandingan tinjauan pustaka 

PENGGUNAAN QR CODE 

 
Hidayat dkk. 

(2017) 

Qashlim dan 

Hasruddin 

(2015) 

Luwinda dkk. 

(2015) 

Penelitian yang 

dikerjakan 

Media 

Penerapan 

Ditempatkan di 

tiket 

Ditempatkan di 

kartu identitas 

Ditempatkan di 

produk pameran 

Akan 

ditempatkan di 

sertifikat 

Kegunaan 

Digunakan untuk 

menempatkan 

enskripsi data tiket 

Digunakan untuk 

fitur validitas 

Digunakan untuk 

media 

penyampaian 

informasi 

Rancangan 

penggunaan 

untuk validitas 

sertifikat 

 

METODE PENELITIAN 

Aplikasi Polibatam E-Certificate adalah aplikasi berbasis web (Tambuwun, dkk, 2017) 

dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP (Gilmore, 2010), HMTL (Setiawan, 2016), 

dan JavaScript (Friesen & Friesen, 2019) yang dapat membantu dalam hal pengelolaan 

sertifikat dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pihak Polibatam. Aplikasi tersebut 

dibangun untuk menangani pengelolaan sertifikat di Politeknik Negeri Batam pada bagian 

untuk menghasilkan sertifikat elektronik berdasarkan data-data peserta dan acara yang telah 

dilaksanakan. Terdapat empat tipe pengguna yang telah dirancang untuk penggunaan aplikasi 

tersebut, yaitu Admin, Panitia, Pemilik Paraf (PP), dan Tamu. Hak akses setiap jenis pengguna 

dapat dilihat melalui use case diagram yang disajikan pada Gambar 1.  

Admin dapat mengelola data pengguna serta mengunduh sertifikat yang dihasilkan aplikasi. 

Panitia bertugas mengelola acara dan peserta acara sebagai data masukan untuk pembuatan 

sertifikat, serta mengunduh sertifikat yang dikelolanya. Untuk setiap acara yang dibuat oleh 

panitia, ada 1-3 pemilik paraf yang bertugas untuk menyetujui dikeluarkannya sertifikat untuk 

acara tersebut. Pemilik paraf dapat mengelola profil dan berkas tanda tangannya. Tamu adalah 

pengguna aplikasi yang mendapatkan akses tanpa melalui log in. Tamu dapat mengunduh data 

sertifikat digital dengan memasukkan nama acara dan nama lengkap peserta, serta melakukan 
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pengecekan keaslian sertifikat melalui pemindaian QR Code. Kebutuhan fungsional aplikasi 

disajikan pada Tabel 2.  

 

Gambar 8. Use Case Diagram Aplikasi Polibatam E-Certificate 

 

Tabel 6  

Tabel kebutuhan fungsional aplikasi 

No. Kebutuhan Fungsional 

F001 Admin, Panitia, dan PP dapat masuk (Log In) ke sistem. 

F002 Admin dapat menambah, mengubah, dan menghapus data pengguna. 

F003 Admin, Panitia, dan PP dapat mengelola data diri. 

F004 Panitia dapat mengunggah data peserta melalui data berformat Excel 

F005 Panitia dapat menambah, mengubah, dan menghapus data peserta 

F006 Panitia dapat menambah, mengubah, dan menghapus data acara 

F007 Admin, Panitia, Tamu dapat mencari data sertifikat yang tersedia. 

F008 Admin, Panitia, Tamu dapat mengunduh sertifikat digital. 

F009 Pemilik Paraf (PP) dapat mengunggah berkas paraf. 

F010 Pemilik Paraf dapat menyetujui data sertifikat. 

F011 Tamu dapat mengecek data sertifikat melalui QR Code yang tertera di sertifikat. 

Untuk mendukung tersedianya data yang dibutuhkan dalam aplikasi, data disusun dengan 

spesifikasi sesuai dengan Entity Relationship Diagram yang disajikan pada Gambar 2.  
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Gambar 9 Entity Relationship Diagram (ERD) Aplikasi Polibatam E-Certificate 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengelolaan data-data yang digunakan untuk sertifikat dan menjadikannya ke dalam bentuk 

sertifikat digital adalah inti dari kegunaan aplikasi. Pada halaman yang ditampilkan pada 

Gambar 3, panitia dapat menambahkan, mengubah, atau menghapus data peserta. Data peserta 

dapat dimasukkan satu per satu atau banyak sekaligus dengan mengunggah berkas bertipe 

Excel.  

Setelah semua data peserta dimasukkan, sertifikat dapat diunduh jika pemilik paraf untuk 

acara tersebut telah melakukan verifikasi acara. Halaman verifikasi oleh pemilik paraf 

ditunjukkan pada Gambar 4. 
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Gambar 3 Halaman untuk mengelola data peserta 

 

Gambar 4 Halaman untuk verifikasi data sertifikat 

 

 

Gambar 5. Tampilan daftar sertifikat peserta 
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Selanjutnya, sertifikat dapat diunduh oleh panitia pada halaman daftar sertifikat peserta 

seperti pada Gambar 5. Pada halaman tersebut, sertifikat dapat diunduh satu per satu sesuai 

nama peserta, atau diunduh sekaligus melalui tombol Cetak Semua. Contoh sertifikat yang 

dihasilkan ditunjukkan pada Gambar 6.  

 

Gambar 6. Contoh sertifikat yang dihasilkan 

 

 

Gambar 7. Tampilan khusus tamu 

 

Bagi pengguna aplikasi yang tidak melakukan login disediakan fitur pengunduhan 

berdasarkan nama acara dan nama peserta seperti pada Gambar 7. Pengguna harus memasukkan 

nama lengkap peserta untuk dapat mengunduh sertifikat. Untuk melakukan pengecekan, QR 

Code sertifikat dapat dipindai melalui aplikasi. Jika data sertifikat benar-benar dihasilkan oleh 

aplikasi ini, maka akan ditampilkan data sertifikat yang ditemukan. 
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SIMPULAN  

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilaksanakan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan, yaitu: 

1. Aplikasi Polibatam E-Certificate dibangun dengan menggunakan framework 

Codeigniter  dan basis data dari MySQL yang sudah saling terintegrasi satu sama 

lain. 

2. Aplikasi tersebut dapat mengelola data pengguna yang memiliki hak akses untuk dapat 

menggunakan aplikasi. 

3. Aplikasi tersebut dapat mengelola semua data acara, peserta dan tanda tangan yang 

dapat digunakan untuk keperluan dalam hal pembuatan sertifikat digital. 

4. Aplikasi tersebut dapat menghasilkan sertifikat digital format PDF berdasarkan data-

data yang ada di dalam sistem. 

5. Sertifikat digital yang telah dihasilkan sudah dilengkapi dengan desain pola Guilloche 

dan QR Code sebagai sistem keamanan agar dapat menunjukkan bahwa sertifikat 

yang dihasilkan adalah asli dan tidak mudah dipalsukan. 

6. Aplikasi tersebut juga dapat digunakan untuk memindai QR Code yang tertera pada 

sertifikat agar diketahui apakah sertifikat tersebut benar dari aplikasi atau tidak. 
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ABSTRACT 

 

The title is research “The Strategy of Rescue Working Capital Loans with Problem at PT Bank Sumut 

Branch Office of Medan Iskandar Muda. The purpose of this research is to find out the strategy of rescue 

working capital loans with problem. This research data is qualitative data that obtained by doing an 

interview using triangulation technique. Data analysis that used is descriptive analysis. The  results of 

this indicate that PT Bank Sumut Branch Office of Medan Iskandar Muda does not fully implement the 

credit rescue effort based on the theory mentioned by Kasmir and the financial services authority 

regulations number 33/POJK. 03/2018, but PT Bank Sumut Branch Office of Medan Iskandar Muda has 

its own strategy is by doing collecting through spoken or written, visiting intensively, sending a 

memorandum, manifesting credit guarantee for the execution of mortgage rights, increasing the amount 

of the credit. 

 

Key words: Strategy, Rescue, Working Capital Loans. 

 

 

       ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul “Strategi Penyelamatan Kredit Modal Kerja Bermasalah Pada PT Bank Sumut Kantor 

Cabang Medan Iskandar Muda”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi penyelamatan kredit 

modal kerja bermasalah yang ada pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan Iskandar Muda. Data penelitian ini 

adalah data kualitatif yang dikumpulkan dengan teknik triangulasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan 

yaitu analisis deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan Iskandar 

Muda tidak sepenuhnya menerapkan upaya penyelamatan kredit berdasarkan teori yang dikemukakan oleh  Kasmir 

dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK. 03/2018, tetapi PT Bank Sumut 

Kantor Cabang Medan Iskandar Muda memiliki strategi tersendiri dengan cara  melakukan collecting (penagihan) 

secara lisan maupun tulisan, melakukan kunjungan langsung secara intensif, memberikan surat peringatan, 

mendaftarkan jaminan kredit untuk eksekusi hak tanggungan, dan menambah jumlah kredit.  

 

mailto:HANNA.1605074016@polmed.ac.id
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Kata Kunci: Strategi, Penyelamatan, Kredit Modal Kerja. 

PENDAHULUAN 

Latar belakang 

Pertumbuhan dan perkembangan dunia usaha pada saat ini berlangsung dengan pesat, sehingga 

berdampak pada persaingan bisnis. Pemilik usaha  akan menerapkan berbagai strategi untuk 

dapat terus berkembang dan mempertahankan bisnisnya. Dalam upaya mencapai strategi bisnis 

dibutuhkan modal kerja. Terdapat berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan modal, salah satu 

caranya adalah melalui pinjam pada lembaga keuangan maupun  pihak eksternal.  

Perbankan memberikan pinjaman modal kepada  pembisnis melalui berbagai program kerja. 

Secara umum program pemberian modal kerja tersebut mencakup : Kredit Usaha Rakyat 

(KUR), Kredit Multiguna (KM), Kredit Investasi (KI), dan Kredit Modal Kerja (KMK). 

Program modal kerja yang akan diteliti adalah Kredit Modal Kerja (KMK). 

Secara umum semua perbankan memiliki program Kredit Modal Kerja, demikian halnya 

dengan PT Bank Sumut. PT Bank Sumut sebagai salah satu bank pemerintah daerah cukup 

dominan berkontribusi dalam penyaluran kredit. Berdasarkan Statistik Perbankan di Indonesi, 

tahun 2017 posisi penyaluran kredit PT Bank Sumut di Indonesia berada pada posisi 3,54%, 

sedangkan pada tahun 2018 pada posisi 3,3%.  

Berbagai hasil penelitian tentang strategi penyelamatan kredit yang dinilai masih variatif. 

Mendari dan Widayanti (2019) menyatakan bahwa penanganan kredit bermasalah dilakukan 

dengan cara memberikan surat peringatan sesuai dengan tingkat permasalahan kredit, dengan 

melakukan pendekatan kepada nasabah, surat peringatan pertama, surat peringatan ke dua 

sampai dengan surat peringatan tahunan ke III  (SP III). Hasil penelitian Wijaya (2016) 

menyatakan bahwa  penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan cara antara lain 

perundingan kembali antara bank dengan debitur, jalur eksekusi maupun non eksekusi, 

penyelesaian kredit secara kekeluargaan. Sedangkan menurut Tanzil (2015) menyatakan bahwa  

penyelesaian kredit bermasalah dilakukan dengan perundingan kembali antara bank dengan 

debitur, jalur non-litigasi, jalur Litigasi.  

April 2019 diketahui beberapa hal yang menyebabkan terjadinya   kredit bermasalah  pada PT 

Bank Sumut Kantor Cabang Medan Iskandar Muda adalah nasabah  tidak ingin membayar 

kreditnya padahal mampu membayarnya dan nasabah mengalami kerugian karena bencana 

alam.  
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Berbagai kendala yang menjadi alasan terjadinya kredit macet akan mengakibatkan perolehan 

keuntungan atau laba dari kredit yang diberikan menjadi berkurang. Hal ini mengingat bank 

harus menyediakan dana cadangan untuk menanggulangi kredit yang macet atau kredit yang 

bermasalah. Kredit bermasalah umumnya dikenal dengan Non Performing Loan (NPL). 

Jika Non Perfoming Loan (NPL) semakin kecil, maka bank semakin kecil pula menanggung 

risiko kredit. Keputusan Bank Indonesia menetapkan batas maksimal pemberian kredit oleh 

Bank Indonesia adalah sebesar 5%, dan managemen PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan 

Iskandar Muda dapat menetapkan NPL dibawah 4%. Namun tahun 2017 posisi NPL sebesar 

6,00% dengan total kredit macet sebesar Rp6.956.343.397,47 dan pada tahun 2018 posisi NPL 

sebesar 6,25% dengan total kredit macet sebesar Rp 7.072.805.357,52. Sehingga dalam hal ini 

PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan Iskandar Muda tidak dapat menjaga posisi stabilitasnya. 

Keberadaan kredit macet dalam dunia perbankan khususnya pada PT Bank Sumut Medan 

Cabang Iskandar Muda merupakan masalah yang besar yang perlu diatasi oleh PT Bank Sumut, 

oleh karena itu PT Bank Sumut Cabang Medan Iskandar Muda perlu melakukan pengelolaan 

terhadap keputusan pemberian kredit. Maka perlu dilakukan penelitian yang berjudul “Strategi 

penyelamatan Kredit Modal Kerja Bermasalah pada PT Bank Sumut Medan Cabang 

Iskandar Muda”. 

 

Rumusan Masalah 

Dalam dunia perbankan penyaluran kredit adalah sumber utama pendapatan bagi bank. Bank 

selalu berupaya mendapatkan keuntungan maksimal dari kredit yang disalurkan serta  

meminimalisir risiko kredit macet. Dalam hal ini bank melakukan berbagai strategi untuk 

penyelamtan kredit bermasalah.  

Demikian halnya dengan PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan Iskandar Muda, namun 

menurut data PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan Iskandar Muda tahun 2017 jumlah kredit 

macet sebesar 6,00%, dan semakin meningkat di tahun 2018 sebesar 6,25%.  Hal ini menarik 

untuk dilakukan penelitian sehingga ditentukan petanyaan penelitian sebagai berikut:  

Bagaimana Strategi  peyelamatan  Kredit Modal Kerja bermasalah pada PT Bank Sumut Medan 

Cabang Iskandar Muda? 
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Tujuan Penelitian 

Berdasakan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah: 

untuk mengetahui strategi  peyelamatan  Kredit Modal Kerja bermasalah pada PT Bank 

Sumut Medan Cabang Iskandar Muda. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data metode deskriptif. Adapun teknik pengumpulan 

data pada penelitian ini ialah: wawancara, dan dokumentasi. Serta triangulasi. Menurut Sanusi, 

(2017:87)Populasi adalah seluruh kumpulan elemen yang menunjukkan ciri-ciri tertentu yang 

dapat digunakan untuk membuat kesimpulan. Jadi kumpulan elemen itu menunjukkan jumlah, 

sedangkan ciri-ciri tertentu menunjukkan karakteristik dari kumpulan itu., populasi penelitian 

ini adalah seluruh pegawai penyelamatan kredit pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan 

Iskandar Muda yang berjumlah 4 orang. Sampel penelitian ini adalah pegawai PT Bank Sumut 

Kantor Cabang Medan Iskandar Muda yang merupakan pegawai bagian penyelamatan kredit 

yang berjumlah 2 orang. Lokasi penelitian ini adalah PT Bank Bank Sumut Kantor Cabang 

Medan Iskandar Muda, alamat Jl. Iskandar Muda No. 49 Medan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan Iskandar Muda memiliki strategi penyelamatan kredit 

modal kerja bermasalah, yaitu ada  5 strategi yang dilakukan oleh  PT Bank Sumut Kantor 

Cabang Medan Iskandar Muda, yaitu melakukan collecting (penagihan) secara tertulis maupun 

lisan, melakukan kunjungan langsung secara intensif , memberikan surat peringatan, 

mendaftrakan jaminan kredit untuk eksekusi hak tanggungan, dan menambah jumlah kredit. 

Satu diantara strategi tersebut telah sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik 

Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 yaitu strategi Pengambilalihan Agunan, sedangkan dua 

diantara strategi tersebut telah sesuai dengan teori yang disampaikan Kasmir yaitu strategi 

restructuring (penataan kembali) dengan cara menambah jumlah kredit yang diberikan kepada 

debitur untuk menyelamatkan usahanya dan strategi penyitaan jaminan dengan cara 

mendaftarkan jaminan kredit sebagai alat untuk melunasi tunggakan debitur.  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

862 
 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 memiliki 

strategi penyelamatan kredit yaitu strategi pengambilalihan agunan dan strategi hapus buku 

dan/atau hapus tagih. Merujuk kepada strategi yang disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 terlihat bahwa PT Bank Sumut Kantor 

Cabang Medan Iskandar Muda tidak melakukan 1 strategi yaitu strategi hapus buku dan/atau 

hapus tagih. Sedangkan menurut teori Kasmir strategi penyelamatan kredit yang dilakukan 

yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning (persyaratan kembali), restructuring 

(penataan kembali), kombinasi, dan penyitaan barang jaminan. Merujuk kepada strategi yang 

disebutkan dalam teori Kasmir terlihat bahwa PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan Iskandar 

Muda tidak melakukan 3 yaitu rescheduling (penjadwalan kembali), reconditioning 

(persyaratan kembali), dan kombinasi. 

Maka, dapat diasumsikan bahwa tidak efektifnya strategi penyelamatan kredit yang dilakukan 

PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan Iskandar Muda karena adanya ketidaksesuaian dengan 

ketentuan  Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018 

yang berarti  PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan Iskandar Muda belum mengadopsi 100% 

startegi yang disampaikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 

33/POJK.03/2018 dan belum mengadopsi 100% teori yang disampaikan oleh Kasmir. Bank 

Indonesia telah menetapkan NPL sebesar 5% untuk batas aman kredit macet di bank umum. 

Berdasarkan kondisi terakhir PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan Iskandar Muda diketahui 

pada tahun 2018 NPL PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan Iskandar Muda sebesar 6,25%. 

Angka ini menunjukkan kredit macet modal kerja tidak lagi aman dan harus diberikan startegi 

untuk penyelamatan kreditnya. Strategi penyelamatan kredit seharusnya mengadopsi 100% 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan Iskandar 

Muda dapat diambil kesimpulan yaitu: 

PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan Iskandar Muda tidak sepenuhnya menerapkan upaya 

penyelamatan kredit yang dikemukakan oleh  Kasmir dan Surat Peraturan Otoritas Jasa 

Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.03/2018, tetapi PT Bank Sumut Kantor Cabang 

Medan Iskandar Muda memiliki strategi tersendiri dengan cara melakukan collecting 

(penagihan) secara lisan maupun tulisan, melakukan kunjungan langsung secara intensif, 
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memberikan surat peringatan, mendaftarkan jaminan kredit untuk eksekusi hak tanggungan, 

menambah jumlah kredit.  

 

SARAN 

Berdasarkan dari kesimpulan hasil penelitian Pada PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan 

Iskandar Muda, maka peneliti memberikan saran sebagai masukan, yaitu: 

1. PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan Iskandar Muda sebaiknya mengikuti sepenuhnya 

kebijakan Bank Indonesia sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia 

Nomor 33/POJK.03/2018. 

2. PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan Iskandar Muda sebaiknya melanjutkan kebijakan 

strategi tambahan sesuai dengan kebutuhan PT Bank Sumut Kantor Cabang Medan 

Iskandar Muda. 
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Abstract  

 

In this final project an automatic Jammer controller is designed to reduce the misuse of cellphone 

functions in tight spaces. By using the Jammer, the use of mobile phones in the conference room can be 

controlled because the signal entering the cellphone will be blocked by the Jammer. This is expected to 

create a comfortable, calm and controlled atmosphere so that it can support the effectiveness of the time 

of the meeting. The Jammer controller is designed by using the Atmega328 microcontroller and RTC 

DS3231 as the automatic Jammer work center control center. As well as the placement of the LCD that 

will display the Jammer working time. Scheduling is done on the DS3231 RTC and the 4x4 Keypad is 

used as a tool used to set the Jammer's working time so that the author does not need to check 

periodically on the Jammer. To find out the results of the Jammer design, the writer will take 

measurements at each output point of the circuit. At low frequencies, a frequency of 19 KHz is produced, 

which then combines input and noise signals to produce a mixed signal. This signal is then tuned in 

voltage so that the frequency obtained is the frequency of 918.08 MHz and the frequency of 1858 MHz. 

This frequency will interfere with the signal from the BTS. Based on data from the Jammer power 

amplifier, around 5.4x10-8 Watt at 900Mhz frequency and 1.5x10-7 Watt at 1800Mhz frequency, the 

Jammer is able to block signals sent or received to BTS within a range of 10 meters. 

 

Keywords: Automatic Jammer Controller, 900-1800MHz, Atmega328 Microcontroller, 10meter 

 

Abstrak  

 

Pada tugas akhir ini dirancang alat pengendali Jammer otomatis untuk mengurangi penyalahgunaan 

fungsi ponsel di dalam ruang rapat. Dengan memanfaatkan Jammer maka penggunaan handphone di 

ruang rapat dapat dikendalikan karena signal yang masuk ke dalam handphone akan terhalang oleh 

Jammer tersebut.  Hal ini diharapkan dapat menciptakan suasana yang nyaman, tenang, serta terkendali 

sehingga dapat mendukung efektivitas waktu pelaksanaan rapat. Pengendali Jammer dirancang dengan 

menggunakan mikrokontroller Atmega328 dan RTC DS3231 sebagai pusat pengendali otomatis waktu 

kerja Jammer. Serta penempatan LCD  yang akan menampilkan waktu kerja Jammer. Pengaturan jadwal 

dilakukan pada RTC DS3231 dan Keypad 4x4 digunakan sebagai alat  yang digunakan untuk pengesetan 

waktu kerja Jammer sehingga penulis tidak perlu melakukan pengecekan secara berkala pada Jammer. 
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Untuk mengetahui hasil perancangan Jammer maka penulis akan melakukan pengukuran ditiap titik 

keluaran rangkaian. Pada frekuensi rendah dihasilkan frekuensi sebesar 19 KHz yang kemudian terjadi 

penggabungan sinyal masukan dan noise sehingga dihasilkan sinyal bercampur noise. Sinyal ini 

kemudian di tuning tegangannya sehingga diperoleh frekuensi yaitu frekuensi 918,08 MHz dan 

frekuensi 1858 MHz.  Frekuensi inilah yang akan menginterferensi sinyal dari BTS. Berdasarkan data 

dari power amplifier daya Jammer, sekitar 5,4x10-8 Watt pada frekuensi 900Mhz dan 1,5x10-7 Watt pada 

frekuensi 1800Mhz, Jammer mampu memblok sinyal yang dikirim atau diterima ke BTS dalam 

jangkauan 10 meter. 

 

Kata Kunci: Pengendali Jammer otomatis, 900-1800MHz, Mikrokontroler Atmega328, 

10meter 

 

PENDAHULUAN 

Di zaman kecanggihan digital saat ini, teknologi komunikasi dituntut agar dapat 

digunakan dimanapun dan kapanpun tanpa dibatasi oleh tempat dan waktu. Berbagai macam 

kegunaan handphone saat ini sering di salah gunakan, terkhusus pada waktu rapat berlangsung, 

menerima maupun melakukan panggilan, SMS, maupun penggunaan layanan internet dalam 

media social seperti Instagram, Line, WhatsApp. Meskipun adanya himbauan untuk men non-

aktifkan handphone kepada peserta rapat secara tulisan maupun secara lisan dari pemimpin 

rapat, masih sering peserta rapat melanggar himbauan tersebut. Ketenangan yang seharusnya 

diperoleh saat rapat berlangsung menjadi terganggu karena kebisingan yang ditimbulkan dari 

penyalahgunaan handphone. Hal tersebut menginspirasi penulis untuk melakukan 

penyempurnaan pada pembatasan penggunaan handphone di dalam ruangan khususnya pada 

saat pelaksanakan rapat. Untuk mendukung proses kegiatan rapat yang efektif dan untuk 

melengkapi kelemahan sistem peraturan diruang rapat maka penulis menggunakan teknologi 

Jammer seluler. Jammer mampu mempengaruhi sinyal yang diterima oleh cellular bahkan 

membloking sinyal yang akan diterima. Selain itu, Jammer juga dapat mengganggu sinyal yang 

akan ditransmisikan oleh selular itu sendiri. 

Pada Jurnal Tim Alfin Hikmaturokhman dari Sekolah Tinggi Teknologi Telematika 

Telkom Purwokerto, yang berjudul “Rancang Bangun pengendali Jammer untuk sistem selular 

GSM berbasis Realtime clock” yang dibuat dalam jangkauan 4 meter saja dan dalam pengaturan 

waktu menggunakan RTC secara manual. Pada proyek tugas akhir ini penulis akan 

mengembangkan jarak jangkauan jamming hingga 10 meter dan melakukan pengaturan waktu 

RTC secara otomatis. Berdasarkan latar belakang tersebut maka judul dari pembuatan proposal 
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Kabel Power 

Pengendali 

Jammer 

Sumber 

Tegangan 

220VAC 

tugas akhir penulis adalah” Rancang Bangun Pengendali Jammer Otomatis pada frekuensi 900-

1800MHz Berbasis Mikrontroller Atmega328”. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian setidak-tidaknya menguraikan pendekatan yang digunakan dalam 

penelitian, populasi dan sampel penelitian, menjelaskan definisi operasional variabel beserta 

alat pengukuran data atau cara mengumpulkan data, dan metode analisis data. 

Apabila alat pengukuran data menggunakan kuesioner, maka perlu dicantumkan hasil uji 

validitas dan reliabilitas instrumen penelitian. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Tujuan 

Setelah sistem selesai, tahap selanjutnya adalah pengujian. Pengujian dilakukan untuk 

mengetahui apakah sistem sudah berjalan sesuai dengan perencanaan atau belum. Pengujian 

pengendali Jammer dilakukan secara terpisah dan dalam sistem yang terintegrasi. Dari 

pengujian akan didapatkan data-data dan bukti-bukti bahwa sistem yang telah dibuat dapat 

bekerja dengan baik. Berdasarkan data-data dan bukti-bukti tersebut dapat diambil analisa. 

Proses kerja yang selanjutnya, dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari apa yang telah 

dibuat dalam tugas akhir ini. 

2. Pengujian Pengaturan Pengendali Jammer Otomatis 

Pada pengujian kondisi sinyal harus melakukan pengesetan waktu pada Jammer. 

Pengujian ini bertujuan untuk pengendali Jammer dapat berkerja secara otomatis sesuai dengan 

waktu yang telah diatur. Langkah pengujian untuk mengatur pengendali Jammer secara 

otomatis dengan menentukan waktu pada sesi 1 dan sesi 2 dilakukan sebagai berikut: 

1. Menghubungkan kabel power pengedali Jammer ke sumber tegangan 220VAC seperti pada 

blok diagram gambar 4.1. Maka Jammer akan menampilkan “GSM Signal Jammer 

Control” seperti pada gambar 4.2. 
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Tombol “A” 

Keypad 

LCD 

 “Set Sesi 1” 

 

Tombol angka 

“0-9” pada 

Keypad 

LCD  

 “S1 ->  

15:00-15:30”  

Gambar 1.  Diagram Blok menghubungkan pengendali Jammer ke sumber tegangan 

 

 

Gambar 2. Tampilan awal pada LCD pengendali Jammer 

Sebelum melakukan pengesetan waktu pada Jammer, harus dipastikan tampilan awal pada 

pengendali  Jammer sudah berubah dan hanya waktu dan tanggal sekarang seperti pada gambar 

4.3 LCD menampilkan “Jam : 13: 34: 18” dan “Tgl : 05.08.2019”. 

 
Gambar 3. Tampilan Waktu dan Tanggal Sekarang pada LCD pengendali Jammer 

2. Setelah Jammer menampilkan waktu dan tanggal sekarang selanjutnya dilakukan 

pengesetan waktu pada sesi 1 dengan menekan tombol “A”  pada keypad seperti pada blok 

digram gambar 4.4 maka Jammer akan menampilkan “Set Sesi 1:” seperti gambar 5.  

 

 

 

Gambar 4.  Diagram Blok untuk pengesetan waktu sesi 1 

 

Gambar 5. Tampilan Set Sesi 1 pada LCD pengendali Jammer 

3. Selanjutnya mengisi waktu Sesi 1 sesuai dengan waktu pengendali Jammer, menekan 

tombol angka 0-9 pada keypad seperti pada blok diagram gambar 6 . Sebagai contoh 

mengatur waktu kerja pengendali Jammer pada pukul “15:00-15:30” seperti pada gambar 

7. 

 

 

Gambar 6.  Diagram Blok pengesetan waktu kerja pengendali Jammer pada sesi 1 
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Tombol “B” 

Keypad 

LCD 

 “Set Sesi 1” 

 

Tombol angka 

“0-9” 

 Pada Keypad 

LCD  

 “S2 ->  

15:45-16:30”  

 

 

Gambar 7. Tampilan waktu Sesi 1 pada LCD pengendali Jammer 

 

4. Setelah pengesetan waktu Jammer disesi 1 selesai, dilakukan juga pengesetan waktu pada 

sesi 2 dengan menekan tombol “B” keypad seperti pada blok diagram gambar 8. Maka 

pada LCD pengendali Jammer akan menampilkan “Set Sesi 2” seperti gambar 9. 

 

 

 

Gambar 8. Diagram Blok untuk pengesetan waktu sesi 2 

 
Gambar 9. Tampilan Set Sesi 2 pada LCD pengendali Jammer 

 

5. Mengisi waktu Sesi 2 sesuai dengan waktu pengendali Jammer, dengan menekan tombol 

angka 0-9 pada keypad seperti pada blok diagram gambar 10. Sebagai contoh mengatur 

waktu kerja pengendali Jammer pada pukul “15:45-16:30” seperti pada gambar 11. 

 

 

 

 

Gambar 10.  Diagram Blok pengesetan waktu kerja pengendali Jammer pada sesi 1 

 

 

Gambar 11. Tampilan waktu Sesi 2 pada LCD pengendali Jammer 
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1. Pengujian Frekuensi 900 MHz dan 1800MHz pada Jammer 

Pengujian frekuensi pada Jammer ini bertujuan untuk mengetahui apakah sinyal pancaran 

jamming sebesar 900 – 1800 MHz. Pengujian dilakukan dengan cara menghubungkan antena 

penerima pada spektrum analyzer ketika Jammer dalam kondisi aktif dan tidak aktif, serta 

mengamati perubahan gelombang frekuensi yang dihasilkan pada spektrum analyzer. Sehingga 

didapat hasil seperti pada gambar 12. gelombang frekuensi Jammer pada 900MHz, Jammer 

dalam keadaan OFF dan pada gambar 13 gelombang frekuensi Jammer pada 900MHz, Jammer 

dalam keadaan ON. 

 

Gambar 12. Kondisi pada saat Jammer OFF 

 

Gambar 13. Gelombang Frekuensi 900MHz pada saat Jammer ON 

Kemudian Hasil pengujian frekuensi 1800MHz pada spektrum analyzer dapat dilihat pada 

gambar 14 gelombang frekuensi Jammer pada 1800MHz, Jammer dalam keadaan OFF dan 

pada gambar 15 gelombang frekuensi Jammer pada 1800MHz, Jammer dalam keadaan ON. 
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Gambar 14. Kondisi  pada saat Jammer OFF 

 

Gambar 15 Gelombang Frekuensi 1800MHz pada saat Jammer ON 

2. Pengujian interface Real Time Clock DS3231 

Pada pengujian interface RTC ( Real Time Clock ) DS3231 ini bertujuan untuk 

mengetahui apakah rangkaian modul RTC DS3231 bekerja dengan baik sesuai perencanaan 

atau tidak. Pengujian dilakukan dengan cara menjalankan program.1 sehingga di dapat hasil, 

LCD menampilkan hasil program pada RTC yaitu menampilkan waktu real ( jam, menit, detik, 

tanggal, bulan, dan tahun) seperti pada gambar 4.16. 

 

Gambar 4.16  Waktu real pada RTC DS3231 

3. Pengujian interface keypad dan LCD I2C  

Pada pengujian interface keypad dan LCD ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

rangkaian keypad dan LCD bekerja dengan baik sesuai perencanaan atau tidak. Pengujian 

dilakukan dengan cara menjalankan program.2 dan program.3 sehingga di dapat hasil seperti 

pada tabel 1 berikut ini. 
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Tabel  1.  

Hasil Pengujian Program pada Keypad dan LCD I2C 

Tombol Keypad yang ditekan Tampilan Pada LCD 

A SET SESI 1 

B SET SESI 2 

C 
WAKTU REAL 

 (Jammer off otomatis) 

0 0 

1 1 

2 2 

3 3 

4 4 

5 5 

6 6 

7 7 

8 8 

9 9 

Setelah dilakukan pengujian program, berdasarkan tabel 4.1 pada saat tombol A keypad 

ditekan, maka LCD akan menampilkan Set sesi 1, kemudian pada saat tombol B keypad 

ditekan, LCD akan menampilkan set sesi 2. Tombol C pada keypad ditekan maka LCD akan 

manampilkan waktu real dan Jammer akan mati secara otomatis, pada saat tombol angka 

ditekan maka LCD akan menampilkan angka sesuai yang ditekan pada keypad. 

 

4. Pengujian Pengendali Jammer pada Handphone yang menggunakan kartu Provider 

(Telkomsel, Tri, Axis, Indosat dan XL) 

Setelah pengesetan waktu kerja pengendali Jammer selesai, melakukan pengujian kondisi 

sinyal 2G pada masing-masing provider dengan menggunakan handphone smartphone berbasis 

android dan memakai aplikasi Network Cell Info Lite yang dapat di download secara gratis pada 

PlayStore seperti pada gambar 17. Aplikasi ini digunakan untuk menampilkan kondisi sinyal 

pada kartu provider. Pengujian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa pengendali Jammer 

berhasil memblokir sinyal pada handphone. 
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Gambar 17  Tampilan aplikasi Network Cell Info Lite di PlayStore 
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1. Pengujian Kondisi sinyal 2G kartu Tri (3) dan Axis  

Sebelum pengaktifan Jammer otomatis dilakukan pengecekan terlebih dahulu pada 

kartu provider Tri (3) dan Axis menggunakan Aplikasi Android Network Cell Info Lite seperti 

pada Gambar 18 dapat diperhatikan bahwa kota bar indikator sinyal kartu provider Tri dan Axis 

masih terisi dan diperhatikan pada aplikasi Network Cell Info Lite pada informasi “SIM state: 

Ready” yang artinya bahwa kartu dalam keadaan terpasang dan dapat digunakan. Serta “Serv. 

State: In-Service” yang artinya bahwa kartu ini sudah memiliki layanan untuk melakukan 

komunikasi. 

 

Gambar 18.  Tampilan kondisi sinyal 2G kartu Tri (3) dan Axis sebelum pengendali Jammer 

bekerja 

Setelah pengendali Jammer bekerja sesuai dengan waktu pengesetan masing-masing 

sesi, ditemukan kondisi kotak bar sinyal kosong pada kartu provider Tri (3) dan Axis seperti 

gambar 19 dan pada aplikasi Network Cell Info Lite masing-masing kartu tersebut pada 

informasi “SIM state: Ready” yang artinya adalah kartu-kartu tersebut kartu dalam keadaan 

terpasang dan dapat digunakan. Serta “Serv. State: Out-of-Service” yang artinya tidak dalam 

layanan sehingga tidak memiliki layanan untuk melakukan komunikasi. 
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Gambar 19 . Tampilan kondisi sinyal 2G kartu Tri (3) dan Axis setelah pengaktifan 

pengendali Jammer . 

 
2. Pengujian Kondisi sinyal 2G Kartu Provider Indosat 

Sebelum pengaktifan pengendali Jammer otomatis dilakukan pengecekan terlebih 

dahulu pada kartu provider Indoosat menggunakan Aplikasi Android Network Cell Info Lite 

seperti pada Gambar 20 dapat diperhatikan bahwa kartu provider Tri dan Axis masih memiliki 

sinyal yang ditandai dengan adanya terisi kotak bar indikator sinyal diatas layar handphone. 

Pada aplikasi Network Cell Info Lite pada informasi “SIM state: Ready” yang artinya bahwa 

kartu dalam keadaan terpasang dan dapat digunakan. Serta “Serv. State: In-Service” yang 

artinya bahwa kartu Indosat sudah memiliki layanan untuk melakukan komunikasi. 

 

Gambar 20.  Tampilan kondisi sinyal 2G kartu Indosat sebelum pengaktifan pengendali 

Jammer 
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Setelah pengendali Jammer bekerja sesuai dengan pengesetan masing-masing sesi 

ditemukan kondisi sinyal yang kosong pada kartu provider Indosat seperti gambar 21 dimana 

pada kartu tersebut ditandai kotak bar sinyal kosong dan pada tampilan aplikasi Network Cell 

Info Lite pada informasi “SIM state: Ready” yang artinya kartu tersebut dalam keadaan 

terpasang dan dapat digunakan. Serta “Serv. State: Out-of-Service” yang artinya tidak memiliki 

layanan untuk  melakukan komunikasi. 

 

Gambar 21.  Tampilan kondisi sinyal 2G kartu Indosat Setelah pengaktifan pengendali 

Jammer 

3. Pengujian Kondisi sinyal 2G Kartu Provider XL 

Sebelum pengaktifan pengendali Jammer otomatis dilakukan pengecekan terlebih 

dahulu pada kartu provider XL menggunakan Aplikasi Android Network Cell Info Lite seperti 

pada Gambar 22  dapat diperhatikan bahwa kartu provider Tri dan Axis masih memiliki sinyal 

yang ditandai dengan adanya terisi kotak bar indikator sinyal diatas layar handphone. Pada 

aplikasi Network Cell Info Lite pada informasi “SIM state: Ready” yang artinya bahwa kartu 

dalam keadaan terpasang dan dapat digunakan. Serta “Serv. State: In-Service” yang artinya 

bahwa kartu Indosat sudah memiliki layanan untuk melakukan komunikasi.  

 

Gambar 22  Tampilan kondisi sinyal 2G katu XL sebelum pengaktifan pengendali Jammer 
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Setelah pengendali Jammer bekerja sesuai dengan pengesetan masing-masing sesi 

ditemukan kondisi sinyal yang kosong pada kartu provider XL seperti Gambar 23 dimana pada 

kartu tersebut ditandai kotak bar sinyal kosong dan pada tampilan aplikasi Network Cell Info 

Lite pada informasi “SIM state: Ready” yang artinya kartu tersebut dalam keadaan terpasang 

dan dapat digunakan. Serta “Serv. State: Out-of-Service” yang artinya tidak memiliki layanan 

untuk  melakukan komunikasi. 

 

Gambar 23.  Tampilan kondisi sinyal 2G kartu XLetelah pengaktifan pengendali Jammer. 

4. Pengujian Kondisi sinyal 2G Kartu Provider Telkomsel 

Pada pengujian kondisi sinyal 2G pada kartu Telkomsel tidak menggunakan 

handphone smartphone bertujuan untuk menunjukkan pengaruh jamming pada handphone 

biasa (non smartphone).  Pada pengujian ini menggunakan handphone Samsung GT-E1272 

Dual SIM. Sebelum pengaktifan pengendali Jammer layar pada handphone  menampikan kotak 

bar sinyal terisi dan terdapat tulisan “TELKOMSEL” seperti pada Gambar 24.  

 

Gambar 24  Tempilan Kondisi sinyal 2G kartu Telomsel sebelum pengaktifan pengendali 

Jammer 
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Setelah pengendali Jammer bekerja sesuai dengan pengesetan masing-masing sesi menemukan 

kondisi sinyal kartu provider Telkomsel yang kosong pada layar handphone seperti Gambar 25 

dan tidak menampilkan “TELKOMSEL”. 

 

Gambar 25.  Tampilan kondisi sinyal 2G pada kartu Telkomsel setelah pengaktifan 

pengendali Jammer 

5. Pengujian Jarak Jangkauan Jamming  

 

   Jarak (m)                                        

                     

Gambar 26.  Jarak jangkauan jamming 

Pengujian jarak jangkauan jamming bertujuan untuk mengetahui dan membuktikan 

berapa jauh jarak jangkauan Jammer untuk dapat memblok jaringan pada handphone. Seperti 

pada Gambar 26, pengujian dilakukan dengan mengatur jarak antara handphone dengan alat 

pengendali Jammer yang dipasang pada ruang rapat yang bebas tanpa halangan. Proses 

pengujian dilakukan dengan cara memastikan kondisi jaringan HP dalam keadaan 2G, 

mengatur jarak antara handphone dengan Jammer, kemudian memperhatikan intensitas sinyal. 

Intensitas sinyal dapat terlihat pada bagian sebelah kiri / kanan atas pada Handphone, terdapat 

4 bar yang menampilkan kekuatan sinyal kartu provider yang digunakan. Jika terdapat 4 kotak 

Bar sinyal artinya koneksi antara Handphone dan kartu provider yang digunakan sangat kuat, 

dan pada saat Jammer aktif sesuai waktu yang sudah di set, intensitas sinyal menurun menjadi 

tiga, dua, satu sampai pada kondisi jaringan benar-benar silang (terputus) jika sudah sampai 

dalam keadaan silang/darurat maka kondisi jaringan/sinyal handphone sudah terputus. Hasil 

pengujian jarak jangkauan jamming terlihat pada tabel 2.  

  

JAMMER HP 
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Tabel 2.  

Hasil pengujian jarak jangkauan jamming  

Provider 
Jarak 

(m) 

Kondisi Sinyal saat Jammer 

(OFF) 

Delay 

Waktu 

Kondisi Sinyal saat Jammer 

(ON) 

Telkomsel 

2 
 

60 dtk  

5 
 

1,5 mnt  

7 
 

 2 mnt  

10 
 

3 mnt  

Axis 

2 
 

15 dtk  

5 
 

32 dtk  

7 
 

44 dtk  

10 
 

53 dtk  

XL 

2 
 

10 dtk  

5 
 

20 dtk  

7 
 

28 dtk  

10 
 

34 dtk  

Indosat 

2 
 

14 dtk  

5 
 

19 dtk  

7  27 dtk 
 

10  40 dtk 
 

Three 2 
 

20 dtk  
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5 
 

25 dtk  

7 
 

32 dtk  

10  55 dtk 
 

 

Dari hasil pengujian jarak jangkauan Jammer, dapat diketahui bahwa pada jarak 0 - 10 meter 

dengan kondisi di dalam ruangan tanpa halangan kondisi Jammer tidak aktif, intensitas sinyal 

pada handphone yang dihasilkan sangat kuat (Strength) karena mencapai 4 Bar, dan status 

koneksi antara handphone dan Jammer dalam keadaan tidak terkoneksi. Saat dilakukan 

pengujian, pada jarak 0 - 10 meter dengan kondisi di dalam ruangan tanpa halangan, dan 

Jammer dalam keadaan aktif intensitas sinyal mulai melemah dan menurun sampai dalam 

kondisi tidak ada layanan, status koneksi antara Handphone dengan Jammer dalam kondisi 

aktif. 

Contoh penyajian data dalam bentuk gambar, grafik dan sejenisnya seperti pada Gambar 1. 
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Gambar 1. Rancangan uji coba Alat Pengendali Jammer Otomatis. 

 

SIMPULAN  

Setelah melakukan perancangan, pembuatan dan pengujian terhadap sistem pengendali 

Jammer otomatis maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaturan waktu pada pengendali Jammer terdiri dari 2 sesi waktu, dan diselingi waktu 

break atau istirahat. 

2. Apabila pada saat rapat berlangsung terjadi darurat dan rapat harus dihentikan, atau pada 

saat rapat berakhir sebelum waktu akhir yang sudah di setting oleh user, maka user dapat 

menekan tombol ‘C’ pada keypad kemudian Jammer akan off secara otomatis. 
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3. Pada hasil pengujian pengendali alat Jammer pada masing-masing kartu provider, saat 

Jammer dalam kondisi aktif kartu Telkomsel memiliki waktu delay lebih panjang yaitu 3 

menit dalam proses memblok jaringan. 

4. Pada hasil pengujian alat pengendali Jammer pada masing-masing kartu provider, saat 

Jammer dalam kondisi aktif kartu XL memiliki waktu delay paling kecil yaitu 34 detik 

dalam proses memblok jaringan. 
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ABSTRACT 

 

This study focused on the effect of Murabahah and Istishna’ financing on net profit at PT Bank 

BRISyariah which was conducted to find out the effect of Murabahah and Istishna’ financing partially 

and simultaneously on net profit at PT Bank BRISyariah for the period January 2016 to March 2019. 

The data of this study are quantitative data collected through documentation. The data analysis used is 

descriptive analysis and multiple linear regression analysis. The results of this study indicate that 

Murabahah financing partially has a positive, low, and no significant effect on net profit. Istishna’ 

financing partially has a positive, very low, and insignificant effect on net profit, Murabahah financing 

and Istishna’ financing simultaneously has no significant effect and has a low relationship to net profit 

in PT Bank BRISyariah for the period January 2016 to March 2019. 

 

Key Word: Murabahah Financing, Istishna Financing, Net Profit 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini tentang Pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Istishna’ Terhadap Laba Bersih Pada PT 

Bank BRISyariah yang dilakukan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan Murabahah dan 

pembiayaan Istishna’ secara parsial dan simultan terhadap laba bersih pada PT Bank BRISyariah 

periode Januari 2016 s.d Maret 2019. Data penelitian ini adalah data kuantitatif yang dikumpulkan 

dengan cara dokumentasi. Analisis data yang digunakan yaitu analisis deskriptif dan analisis regresi 

linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah secara parsial 

berpengaruh positif, rendah, dan tidak signifikan terhadap Laba Bersih. Pembiayaan Istishna’ secara 

parsial berpengaruh positif, sangat rendah, dan tidak signifikan terhadap Laba Bersih, Pembiayaan 

Murabahah dan Pembiayaan Istishna’ secara simultan tidak berpengaruh signifikan dan memiliki 

hubungan yang rendah terhadap Laba Bersih pada PT Bank BRISyariah periode Januari 2016 s.d Maret 

2019. 

 

Kata kunci: Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istishna’, Laba Bersih 

mailto:NURUL.1605074048@polmed.ac.id
mailto:Nurulfatiha60@gmail.com
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PENDAHULUAN 

 

Bank Syariah merupakan lembaga keuangan syariah yang berorientasi pada laba (profit). Laba 

bukan hanya untuk kepentingan pendiri, tetapi juga sangat penting untuk pengembangan usaha, 

sebagai informasi bagi pembagian laba, dan penentuan kebijakan investasi bank syariah 

tersebut. Laba bank syariah diperoleh dari selisih antara pendapatan atas penanaman dana dan 

biaya-biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu. Menurut Muhammad, (2015: 521), bank 

syariah dituntut untuk melakukan pengelolaan dananya secara efesien dan efektif, baik atas 

dana-dana yang dikumpulkan dari masyarakat (dana pihak ketiga), serta modal pemilik bank 

syariah maupun atas pemanfaatan atau penanaman dana tersebut. Komponen pembentuk laba 

terdiri dari pendapatan, beban operasi, laba operasional, pendapatan lain –lain, beban lain-lain, 

laba bersih sebelum pajak, dan laba bersih setelah pajak. Laba bersih setelah pajak adalah 

kelebihan seluruh pendapatan atas seluruh biaya untuk suatu periode tertentu setelah dikurangi 

pajak penghasilan. 

Menurut Ariyani (2014:7) Laba bersih akan mengalami peningkatan ketika pembiayaan-

pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah mampu menghasilkan keuntungan yang tinggi, 

semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan maka semakin tinggi pula pendapatan yang 

diterima oleh bank. Pendapatan yang meningkat akan berpengaruh pada tingkat laba dan 

profitabilitas bank.  

Menurut Salman (2012:86) Meningkatnya pembiayaan akan meningkatkan laba bersih (net 

income), kemudian dengan laba bersih yang besar bank akan mampu menghadapai persaingan 

sekaligus melakukan ekspansi pasar dan kontinuitas usaha bank akan lebih terjamin serta 

meratanya tingkat pembiayaan yang diperoleh setiap produk dengan perbandingan tidak terlalu 

jauh akan membuat posisi bank lebih stabil dan mengoptimalkan peraihan laba. 

Pembiayaan yang berpotensi menghasilkan keuntungan dan tidak menghasilkan keuntungan 

akan berpengaruh terhadap tingkat laba bersih yang diperoleh bank. Keuntungan yang diperoleh 

dari pembiayaan yang disalurkan kepada nasabah turut berkontribusi dalam menentukan naik 

turunnya laba bersih yang diperoleh pihak bank dalam periode tertentu. Oleh karena itu, 

disimpulkan bahwa apabila pembiaayan mengalamai kenaikan maka laba bersih turut 

mengalami kenaikan. Pada hakikatnya laba menjadi komponen terpenting untuk perkembangan 
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usaha suatau bank. Apabila laba yang diperoleh mengalami peningkatan maka hal tersebut baik 

untuk perusahaan dan sebaliknya.  

Memperhatikan data yang dimiliki PT Bank BRI Syariah dan membandingkan dengan hasil 

penelitian terdahulu, terlihat bahwa  ada masalah dalam perolehan laba bersih pada  PT Bank 

BRI Syariah. Di tahun 2016-2018 jumlah laba bersih mengalami penurunan sebesar 41% pada 

Desember 2017 dibandingkan bulan sebelumnya, dan ditemukan pula penurunan laba bersih 

sebesar 40% pada Oktober 2018 dibandingkan bulan sebelumnya. Berdasarkan uraian tersebut 

maka perlu dilakukan penelitian dengan berjudul: “Pengaruh Pembiayaan Murabahah Dan 

Istishna’ Terhadap Laba Bersih Pada PT Bank BRI Syariah”. 

Rumusan Masalah 

Bagaimana pengaruh variabel Pembiayaan Murabahah secara parsial terhadap laba bersih pada 

PT Bank BRISyariah periode Januari 2016 s.d. Maret 2019? Bagaimana pengaruh variabel 

Pembiayaan Istishna’ secara parsial terhadap laba bersih pada PT Bank BRISyariah periode 

Januari 2016 s.d. Maret 2019? Bagaimana pengaruh Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan 

Istishna’ secara simultan terhadap laba bersih pada PT Bank BRISyariah periode Januari 2016 

s.d. Maret 2019? 

Tujuan Penelitian  

Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Murabahah secara parsial terhadap laba bersih pada 

PT Bank BRISyariah periode Januari 2016 s.d. Maret 2019. Untuk mengetahui pengaruh 

Pembiayaan Istishna’ secara parsial terhadap laba bersih pada PT Bank BRISyariah periode 

Januari 2016 s.d. Maret 2019. Untuk mengetahui pengaruh Pembiayaan Murabahah dan 

Pembiayaan Istishna’ secara simultan terhadap laba bersih pada PT Bank BRISyariah periode 

Januari 2016 s.d. Maret 2019. 

 

METODE PENELITIAN  

Populasi dalam penelitian berupa Pembiayaan Murabahah, Pembiayaan Istishna’, dan laba 

bersih yang diperoleh pada PT Bank BRISyariah. Sampel data penelitian berupa Pembiayaan 

Murabahah dan Pembiayaan Istishna’ yang disalurkan dan laba bersih yang  diperoleh pada PT 

Bank BRISyariah periode Januari 2016 s.d. Maret 2019. Jenis data yang digunakan adalah data 

kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan adalah cara 
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dokumentasi. Teknik yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, analisis regresi linier 

berganda dengan menggunakan software SPSS Versi 20. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Tabel 1. 

Hasil Analisis Descriptive Statistic 

 

Uji Asumsi Klasik 

1. Uji Normalitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Hasil Uji Normalistas 

 

 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Statistic Statistic Statistic Statistic Std. Error Statistic 

Pembiayaan 

Murabahah (X1) 

39 10025456 11837662 10981483.44 69033.596 431114.667 

Pembiayaan 

Istishna' (X2) 

39 3240 7331 5040.36 208.717 1303.438 

Laba Bersih (Y) 39 2156 189735 88074.41 8625.986 53869.265 

Valid N (listwise) 39      
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Hasil uji normalitas dapat diketahui bahwa titik-titik menyebar sekitar garis dan mengikuti garis 

diagonal, sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang diolah merupakan data yang 

berdistribusi normal sehingga uji normalitas terpenuhi. 

2. Uji Multikolinearitas 

Tabel 2. 

Hasil Uji Multikolinearitas 

 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

T Sig. Collinearity 

Statistics 

B Std. 

Error 

Beta Toleran

ce 

VIF 

1 (Constant) -933928.650 569613

.569 

 -1.640 .110   

Pembiayaan 

Murabahah 

(X1) 

.083 .046 .667 1.831 .075 .190 5.27

4 

Pembiayaan 

Istishna' 

(X2) 

21.053 15.066 .509 1.397 .171 .190 5.27

4 

Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Istishna’ memiliki nilai Tolerance > 0.100 dan nilai 

VIF < 10, sehingga dapat disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas. 

3. Uji Heteroskedastisitas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Hasil Uji Heteroskedastisitas 
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Hasil uji heteroskedastisitas di atas terlihat bahwa titik-titik tidak ada yang membentuk suatu 

pola tertentu, titik-titik menyebar di sekitar angka 0 dan tidak hanya berkumpul di atas atau di 

bawah saja, sehingga dapat disimpulkan dalam penelitian ini model regresi yang dipakai tidak 

mengalami gejala heteroskedastisitas.  

4. Uji Autokorelasi 

Tabel 3. 

Hasil Uji Autokorelasi 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

Durbin-Watson 

1 .305a .093 .042 52713.617 .849 

Diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (d) adalah 0,849. Dalam tabel Durbin-Watson untuk nilai 

α = 5% dengan k (jumlah variabel independen) = 2 dan n (jumlah bulan) = 39. Maka didapat 

nilai dl = 1,3821 dan du = 1,5969. Dari tabel tabel di atas ditunjukkan bahwa nilai Durbin-

Watson < dl, maka dapat disimpulkan terjadi gejala autokorelasi positif. 

Analisis Regresi Berganda 

Tabel 4. 

Hasil Analisis Regresi Berganda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laba Bersih = -933928.650 + 0,083X1 + 21,053X2 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardi

zed 

Coefficie

nts 

T Sig. 

B Std. 

Error 

Beta 

1 (Constant) -

933928.

650 

569613.

569 

 -

1.640 

.110 

Pembiayaan 

Murabahah (X1) 

.083 .046 .667 1.831 .075 

Pembiayaan 

Istishna' (X2) 

21.053 15.066 .509 1.397 .171 
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Konstanta sebesar -933928.650 menunjukkan besarnya laba bersih -933928.650 jika variabel 

Pembiayaan Murabahah (X1) dan Pembiayaan Istishna’ (X2) bernilai 0. Koefisien regresi X1 

sebesar 0,083 artinya setiap kenaikan satu satuan Pembiayaan Murabahah, akan menaikkan 

laba bersih sebesar 0,083 dengan asumsi variabel lainnya tetap. Koefisien regresi X2 sebesar 

21,053 artinya setiap kenaikan satu satuan Pembiayaan Istishna’, maka akan menaikkan laba 

bersih sebesar 21,053 dengan asumsi variabel lainnya tetap. 

 

Uji Hipotesis 

Uji Signifikan Parsial Hipotesis Pertama (Uji Statistik – t) 

Tabel 4. 

Hasil Uji Signifikan Parsial Hipotesis Pertama (Uji Statistik – t) 

Diketahui ttabel sebesar 2,028 dengan df sebesar 36 (n-k-1), adalah jumlah data dan k adalah 

jumlah variabel independen  (39-2-1), jika thitung > ttabel dan tingkat signifikan yang diperoleh < 

0,05 maka Ha dapat diterima. Dari hasil pengujian uji parsial (Uji-t) pada tabel di atas maka 

dapat dijelaskan sebagai berikut : 

Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap laba bersih, berdasarkan perhitungan uji parsial 

yang diperoleh dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai (thitung = 1,831) < (ttabel = 2,028) 

dan nilai sig = 0,075 > 0,05 sehingga H0 diterima yang berarti bahwa Pembiayaan Murabahah 

tidak berpengaruh siginifikan terhadap laba bersih pada PT Bank BRISyariah dari bulan Januari 

2016 s.d Maret 2019. 

Model Unstandardized 

Coefficients 

Standardize

d 

Coefficient

s 

t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 (Constant) -

933928.65

0 

569613.56

9 

 -1.640 .110 

Pembiayaan 

Murabahah (X1) 

.083 .046 .667 1.831 .075 

Pembiayaan 

Istishna' (X2) 

21.053 15.066 .509 1.397 .171 
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Pengaruh Pembiayaan Istishna’ Terhadap laba bersih, berdasarkan perhitungan uji parsial yang 

diperoleh dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai (thitung = 1,397) < (ttabel = 2,028) dan nilai 

sig = 0,171 > 0,05 sehingga H0 diterima yang berarti bahwa Pembiayaan Istishna’  tidak 

berpengaruh siginifikan terhadap laba bersih pada PT Bank BRISyariah dari bulan Januari 2016 

s.d Maret 2019. 

 

Uji Signifikan Simultan Hipotesis (Uji Statistik-F) 

Tabel 5. 

Uji Signifikan Simultan Hipotesis (Uji Statistik-F) 

 

Model Sum of 

Squares 

Df Mean 

Square 

F Sig. 

1 Regression 1023799593

3.215 

2 5118997966.

608 

1.842 .173b 

Residual 1000341154

26.221 

36 2778725428.

506 

  

Total 1102721113

59.436 

38    

Dapat dilihat bahwa nilat Fhitung menunjukkan nilai sebesar 1,824 dengan nilai Ftabel sebesar 3,26 

dengan df pembilang = 2, df penyebut = 36 dan taraf signifikan α = 0,05 sehingga diperoleh 

hasil Fhitung < Ftabel (1,824 < 3,26) dengan nilai signifikan > 0,05 (0,173 > 0,05). Dengan 

demikian dapat diartikan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak, yang artinya Pembiayaan 

Murabahah dan Pembiayaan Istishna’ secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap 

laba bersih pada PT Bank BRISyariah dari bulan Maret 2016 sampai Desember 2019. 

 

Koefisien Determinasi (𝒓𝟐) 

Tabel 6. 

Koefisien Determinasi (𝑟2) 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

Durbin-

Watson 
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1 .305a .093 .042 52713.617 .849 

Dari tabel di atas dapat dilihat koefisien korelasi (r) sebesar 0,305 menunjukkan adanya 

hubungan yang lemah antara variabel laba bersih dengan variabel Pembiayaan Murabahah dan 

Pembiayaan Istishna’ karena mendekati angka 0. Pada Koefisien determinasi (𝑟2) sebesar 0,093 

menunjukkan bahwa Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Istishna’ mempengaruhi laba 

bersih sebesar 9,3% sedangkan sisanya 90,7% (100% - 9,3%) dipengaruhi oleh variabel lain 

yang tidak digunakan dalam model ini.  

 

Koefisien Korelasi 

Tabel 7. 

Koefisien Korelasi 

 Laba 

Bersih 

Pembiayaan 

Murabahah 

Pembiayaan 

Istishna 

Pearson 

Correlation 

Laba Bersih 1.000 .209 -.091 

Pembiayaan Murabahah .209 1.000 -.900 

Pembiayaan Istishna -.091 -.900 1.000 

Sig. (1-

tailed) 

Laba Bersih . .101 .290 

Pembiayaan Murabahah .101 . .000 

Pembiayaan Istishna .290 .000 . 

N Laba Bersih 39 39 39 

Pembiayaan Murabahah 39 39 39 

Pembiayaan Istishna 39 39 39 

Dari tabel di atas dapat dilihat korelasi Pembiayaan Murabahah sebesar 0,0209 menunjukkan 

adanya hubungan arah yang sama dan rendah antara variabel laba bersih dengan variabel 

Pembiayaan Murabahah. Pembiayaan Istishna’ sebesar -0,091, menunjukkan adanya hubungan 

arah yang berlawanan dan sangat rendah antara variabel laba bersih dengan variabel 

Pembiayaan Istishna’ 

 

SIMPULAN 
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Pembiayaan Murabahah secara parsial berpengaruh positif, rendah, dan tidak signifikan 

terhadap laba bersih pada PT Bank BRISyariah periode Januari 2016 s.d Maret 2019. 

Pembiayaan Istishna’ secara parsial berpengaruh positif, sangat rendah, dan tidak signifikan 

terhadap laba bersih pada laba bersih pada PT Bank BRISyariah periode Januari 2016 s.d Maret 

2019. Pembiayaan Murabahah dan Pembiayaan Istishna’ secara simultan tidak berpengaruh 

signifikan dan memiliki hubungan yang rendah terhadap laba bersih pada PT Bank BRISyariah 

periode Januari 2016 s.d Maret 2019. 

Adapun saran-saran yang dapat diberikan melalui penelitian ini adalah diharapkan PT Bank 

BRISyariah melakukan promosi kepada masyarakat tentang kelebihan dari pembiayaan 

Murabahah dan pembiayaan Istishna’ agar dapat meningkatkan jumlah laba bersih bagi PT 

Bank BRISyariah. PT Bank BRISyariah tetap harus memperhatikan setiap pembiayaan 

murabahah dan istishna’ yang disalurkan meskipun hanya berkontribusi relatif kecil terhadap 

laba bersih PT Bank BRISyariah. Peneliti berikutnya disarankan menambah variabel 

independen lain serta menggunakan metode yang berbeda untuk mengetahui hal-hal yang 

paling mempengaruhi laba bersih secara signifikan. 
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Abstract 

 

This research was conducted to find out about the effect of training-education and job experience on 

the performance of employee in PT Bank BNI Syariah Medan branch office. The dependent variable in 

this research is performance of employee while the independent variables are training education-

training and job experience. The sample that have used in this research was 69 people. This research 

uses questionnaire as a primer data then the result of its data are analyzed using multiple linear 

regression analysis by conducting a partial test (t), simultant test (F) with a significant level of 5% or α 

= 0,05 which was processed by using SPSS 16 tools. The results of this study indicate a simultaneous 

positive and significant effect between training-education and job experience on a performance of 

employee in PT Bank BNI Syariah Medan Branch office. which is seen through the F statistical test with 

a significance value of 0,000. The result of the statistical test t shows that training-education has a 

positive and significant effect with significance level is 0,004 and job experience  has positive and 

significant effect too with a significance level is 0,002. 

Key words: Training and education, Job experience, and Performance of employee 

 

Abstrak 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan (diklat) serta pengalaman 

kerja terhadap kinerja karyawan pada PT Bank BNI Syariah Cabang Medan. Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah kinerja karyawan pada PT Bank BNI Syariah Cabang Medan sedangkan variabel 

independen terdiri dari pendidikan dan pelatihan (diklat) serta pengalaman kerja. Sampel yang 

digunakan dalam penelitian ini sebanyak 69 orang. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai data 

primer kemudian hasil datanya dianalisis menggunakan regresi linear berganda dengan melakukan uji 

parsial (t), uji simultan (F) dengan tingkat signifikan sebesar 5 persen (α=0,05), dan uji determinasi yang 

diolah dengan bantuan alat SPSS 16. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh positif dan 

signifikan secara simultan antara pendidikan dan pelatihan (diklat) serta pengalaman kerja terhadap 

kinerja karyawan pada PT Bank BNI Syariah Cabang Medan yang dilihat melalui uji statistik F dengan 

nilai signifikansi sebesar 0,000. Hasil uji statistik t menunjukkan bahwa pendidikan dan pelatihan 

(diklat) berpengaruh positif dan signifikan  dengan tingkat signifikansi sebesar 0,004 dan pengalaman 

kerja berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,002.  

mailto:Ummi.1505161024@polmed.ac.id
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   Kata Kunci: Pendidikan dan pelatihan (diklat), Pengalaman kerja, Kinerja karyawan 

 

PENDAHULUAN 

Sumber Daya Manusia (SDM) adalah aset organisasi yang penting untuk mendapatkan kinerja 

yang baik. Simamora (2006) dalam Ayu, et. al. (2016:2) berpendapat bahwa sumber daya 

manusia merupakan aset organisasi yang paling penting. Industri keuangan syariah 

diformulasikan dari prinsip syariah yang diambil dari Al-qur’an dan Hadist. Dimana keuangan 

syariah hadir sebagai solusi dalam menghindari praktik riba seperti yang telah dilarang dalam 

dalil-Nya. Berikut salah satu acuan sistem keuangan syariah pada ketentuan Islam (al-qur’an 

dan al-hadist) dalam surat Al-imran ayat 130, yaitu: 

 

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda 

dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Al-

qur’an, 2007:66)” 

 

Keberhasilan industri perbankan syariah tidak hanya ditentukan dari banyaknya jumlah 

pembukaan jaringan kantor, besarnya laba yang didapat, dan pengelolaan keuangan perusahaan, 

tetapi juga sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia perbankan syariah itu sendiri. 

Karyawan merupakan kunci keberhasilan organisasi, untuk itu setiap karyawan selain dituntut 

memiliki pengetahuan yang luas, keterampilan serta kemampuan yang baik, dan pendidikan 

yang memadai harus memiliki pengalaman bekerja, disiplin diri dan semangat kerja yang tinggi. 

Sehingga seorang karyawan mampu mengoptimalkan kinerjanya.  

Hasibuan (2006:113) dalam Indrasari (2017:51) menyatakan bahwa kinerja berasal dari kata 

prestasi kerja atau prestasi yang sesungguhnya dicapai oleh seseorang dalam bidang 

pekerjaannya. Hasil kerja yang dicapai seseorang berdasarkan persyaratan pekerjaan (job 

requirement) disebut dengan kinerja (performance).  Faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan adalah pendidikan dan pelatihan (Mandang, Lumanauw, & Walangitan, 2017:4325).  

Disamping pendidikan dan pelatihan, terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja 

karyawan seperti yang dikemukakan oleh Sutermeister (1999:7) dalam (Pamungkas, Hamid, 

dan Prasetya, 2017:97) kinerja karyawan dipengaruhi oleh motivasi, kemampuan, pengetahuan, 
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keahlian, pendidikan, pengalaman, pelatihan, minat, sikap, kepribadian, kondisi fisik dan 

kebutuhan fisiologis, kebutuhan sosial dan kebutuhan egoistik. 

Untuk mewujudkan karyawan yang memiliki disiplin dan kinerja yang tinggi, diperlukan peran 

dari pimpinan perusahaan. Selain itu, seorang karyawan dalam bekerja memerlukan empat pilar 

sifat atau attitude yakni siddiq (jujur), fathonah (cerdas), amanah (dapat dipercaya), dan tabligh 

(menyampaikan) serta tidak melakukan pekerjaan yang bertentangan dengan hukum Allah 

SWT ataupun syariat islam            (Al-qur’an dan hadits). Adapun dalil mengenai salah satu 

sifat rasul, yaitu: 

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia 

supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang 

sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha 

melihat. (Al-qur’an, 2007:87)” 

 

BNI Syariah yang terus masih dalam memperbaiki segala kekurangan yang terdapat pada bank 

tersebut termasuk sumber daya manusia (karyawan). Bank BNI Syariah awalnya merupakan 

Unit Usaha Syariah (UUS) dari PT Bank BNI Tbk. Kemudian spin off pada 19 Juni 2010 

menjadi status Bank Umum Syariah (BUS). BNI Syariah mencatat kinerja positif pada awal 

2019. Hal ini ditunjukkan dengan realisasi laba bersih sampai triwulan 1 (satu) 2019 

sebesar Rp 135 miliar atau naik 43,26% secara tahunan atau Year On Year (YOY) dari 

periode sama 2018 Rp 94,4 miliar. Hingga tahun 2019, bank BNI Syariah memiliki 67 kantor 

cabang, 165 kantor cabang pembantu, 22 mobil layanan gerak, 1500 outlet dan 202 mesin 

Automated Teller Machine (ATM). 

PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan merupakan merupakan cabang ke-11 dan 

didirikan pada tanggal 15 Agustus 2002 oleh Agoest Soebhakti, Direktur Ritel Bank Negara 

Indonesia (BNI). Jumlah pegawai pada bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan yaitu 

sebanyak 84 orang.  Terdapat empat Kantor Cabang Pembantu (KCP) untuk bank BNI Syariah 

Cabang Medan, yaitu:  
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Tabel 1.Kantor Cabang Pembantu 

No. Nama KCP Jumlah Pegawai 

1 KCP Katamso 8 orang 

2 KCP Iskandar Muda 7 orang 

3 KCP Binjai 7 orang 

4 KCP Siantar 8 orang 

Sumber: Back Office Head (BOH) 

 

Dalam menjalankan operasionalnya bank BNI Syariah cabang Medan membutuhkan sumber 

daya manusia yang berkualitas, yaitu kinerja seorang karyawan. Sudiro (2009:8) dalam 

pakpahan, et. al. (2014:119)  yang menyatakan bahwa salah satu cara untuk meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia organisasi ialah melalui program pendidikan dan pelatihan yang 

dilaksanakan terencana dan sistematik. Faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan yaitu 

pendidikan dan pelatihan serta lamanya seseorang dalam bekerja. Pengalaman kerja merupakan 

hubungan, masalah, tuntutan, tugas atau ciri-ciri lain yang dihadapi karyawan (Kaswan, 

2012:123). Lamanya pengalaman kerja seorang karyawan berpengaruh pada kemampuan kerja 

dan kinerjanya serta menunjukkan tingkat penguasaan keterampilannya (softskill). 

Hasil penelitian oleh Bachtiar Arifudin Husain (2018)  mengatakan bahwa pengalaman kerja 

berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan, dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh 

Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT Bank BNI Tbk Kantor Cabang Bumi 

Serpong Damai. Sedangkan hasil penelitian dari Muthia Amanta Dwi Putri (2017) mengatakan 

bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan, dalam 

penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengalaman Kerja, Penilaian Prestasi Kerja Dan 

Hubungan Kerja Terhadap Kinerja Karyawan di PT Jasaraharja Putera Cabang Pekanbaru. 

Telah dilakukan wawancara pra penelitian pada saat melaksanakan kegiatan praktik kerja 

lapangan pada PT Bank Negara Indonesia (BNI) Syariah Cabang Medan, bahwa terdapat 

beberapa karyawan PT Bank BNI Syariah Cabang Medan tidak berlatar pendidikan dari 

ekonomi syariah ataupun perbankan, dan terdapat karyawan yang tidak memahami akad-akad, 

sehingga mempengaruhi dan dapat menghambat dalam hasil kerja seseorang. Maka dari itu 

dibutuhkan upaya dalam bidang pendidikan dan pelatihan (diklat) untuk menambah 

pengetahuan serta meningkatkan kemampuan kerja seorang karyawan.  
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Dengan adanya hasil dari penelitian terdahulu, maka perlu dilakukan penelitian selanjutnya 

dengan obyek penelitian yang sama yaitu kinerja karyawan, tetapi dengan studi kasus yang 

berbeda yaitu pada PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan. Sehingga diharapkan hasil 

dari penilitian ini dapat dijadikan pembanding untuk seorang peneliti di masa akan datang. 

Penelitian ini menggunakan metode regresi linear berganda dengan instrumen penelitian 

kuisioner untuk melihat hubungan antara pendidikan dan pelatihan (diklat) serta pengalaman 

kerja terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan uraian di atas, maka menariklah untuk 

mengambil judul penelitian “Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Serta 

Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang 

Medan”. 

 Rumusan Masalah 

PT Bank BNI Syariah adalah bank yang berprinsip Al-qur’an dan Hadist. Dimana karyawannya 

dituntut agar mengetahui tentang syariah. Akan tetapi, tidak semua karyawan PT Bank BNI 

Syariah Cabang Medan berlatar belakang pendidikan ekonomi islam/perbankan. Maka Bank 

BNI Syariah cabang Medan mengadakan pelatihan dan pendidikan (diklat) untuk 

mengembangkan keterampilannya. Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, 

maka permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengaruh pendidikan dan pelatihan (diklat) berpengaruh terhadap kinerja 

karyawan pada PT Bank BNI Syariah Cabang Medan? 

2. Bagaimana pengaruh pengalaman kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT 

Bank BNI Syariah Cabang Medan? 

3. Apakah pendidikan dan pelatihan (diklat) serta pengalaman kerja berpengaruh secara 

simultan terhadap kinerja karyawan pada PT Bank BNI Syariah Cabang Medan? 

Tujuan  Penelitian 

Tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pengaruh pendidikan dan pelatihan terhadap kinerja karyawan PT Bank 

BNI Syariah Cabang Medan. 

2. Untuk mengetahui pengaruh pengalaman kerja terhadap kinerja karyawan PT Bank BNI 

Syariah Cabang Medan. 

3. Untuk mengetahui  pengaruh pendidikan dan pelatihan (diklat) dan pengalaman kerja 

secara simultan terhadap kinerja karyawan PT Bank BNI Syariah Cabang Medan. 
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METODOLOGI PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode survei yang bertujuan untuk mendapatkan data dari tempat 

tertentu yang alamiah (bukan buatan) dan melakukan perlakuan dalam pengumpulan data, 

misalnya dengan mengedarkan kuisioner dan wawancara (Sugiyono, 2017:6). Dalam penelitian 

ini menggunakan metode kuantitatif. Dimana populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 

karyawan PT Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan sebanyak 84 orang. Pada penelitian ini 

menggunakan teknik sampling yaitu teknik pengambilan sampel secara acak yang menjadi 

sumber data. Pada penelitian ini ukuran sampel diambil dengan menggunakan rumus slovin 

dimana jumlah sampelnya yaitu 69 orang 

 

Defenisi Operasional Variabel 

Tabel 1. 

 Definisi Operasional Variabel 

No Variabel Dimensi Indikator 

1 

Pendidikan pelatihan 

(Diklat) (X1), 

Mohammad Najib 

(2015:80) 

Aspek akademis 1. Pemahaman materi 

2. Komunikasi lisan 

3. Penganalisisan teoritis dan pemecahan 

masalah 

4. Komunikasi tertulis 

Aspek sikap dan 

perilaku  
1. Disiplin 

2. Kepemimpinan 

3. Kerja sama 

4. Prakarsa 

2 

Pengalaman kerja 

(X2), Situmeang 

(2017:151) 

Lama waktu/masa 

kerja 

Ukuran tentang lama waktu atau masa 

kerja yang telah ditempuh seseorang 

dapat memahami tugas-tugas suatu 

pekerjaan dan telah melaksanakan 

dengan baik 

Tingkat 

pengetahuan dan 

keterampilan yang 

dimiliki 

1. Pengetahuan merujuk pada konsep, 

prinsip, prosedur, kebijakan atau 

informasi lain yang dibutuhkan oleh 

karyawan. Pengetahuan juga mencakup 

kemampuan untuk memahami dan 

menerapkan informasi pada tanggung 

jawab pekerjaan. 

2. Keterampilan merujuk pada 

kemampuan fisik yang dibutuhkan 

untuk mencapai atau menjalankan suatu 

tugas atau pekerjaan. 
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Penguasaan 

terhadap pekerjaan 

dan peralatan 

1. Tingkat penguasaan seseorang dalam 

pelaksanaan aspek-aspek teknik 

peralatan dan teknik pekerjaan 

2. Menyelesaikan pekerjaan sesuai 

dengan tepat waktu yang telah di 

tentukan 

3 

Kinerja Karyawan 

(Y), Pakpahan 

(2014:36) 

Kualitas 

Seberapa jauh/baik proses atau hasil 

menjalankan aktivitas mendekati 

kesempurnaan 

  Kuantitas 

Jumlah yang dihasilkan, berupa  jumlah 

unit, atau jumlah siklus kegiatan yang telah 

diselesaikan 

  Kehandalan 
Seberapa jauh pegawai mampu 

melakukan pekerjaannya dengan akurat 

  Sikap 
1. Daya tahan kerja 

2. Kecepatan kerja 

3. Sistematika kerja 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber, 2019 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

UJI VALIDITAS 

setiap butir pernyataan dikatakan valid apabila rhitung>rtabel. Diketahui jumlah sampel (n) 

sebanyak 69 dan besarnya df dapat dihitung 69-2 = 67 dan alpha = 5% (0,05), maka didapat 

rtabel = 0,2369. Setelah dilakukannya uji validitas, dimana nilai korelasi masing-masing 

pernyataan lebih besar dari rtabel = 0,2369 maka dapat dikatakan bahwa pernyataan dari tiap-

tiap variabel pada penelitian ini adalah valid. 

Uji Reliabilitas 

Nilai Cronbach’s Alpha dari setiap variabel  >0,60. Artinya seluruh variabel yang digunakan 

dalam penelitian ini menurut Ghozali (2010:46) dinyatakan reliable. 

 

ANALISIS REGRESI LINEAR BERGANDA 

Kinerja Karyawan = 9.667 + 0,208 (Pendidikan dan Pelatihann) + 0,528 (Pengalaman Kerja) 

Dari persamaan tersebut dapat dinyatakan nilai koefesien regresinya sebagai berikut: 
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1. Nilai konstanta sebesar 9.667 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap 

konstan, maka besarnya kinerja karyawan sebesar 9.667. 

2. Koefesien regresi pendidikan dan pelatihan sebesar 0,208 menyatakan bahwa apabila 

nilai pendidikan dan pelatihan mengalami kenaikan sebesar satu maka nilai pendidikan 

dan pelatihan akan mengalami kenaikan sebesar 0,208. 

3. Koefesien regresi pengalaman kerja sebesar 0,528 menyatakan bahwa apabila nilai 

pengalaman mengalami kenaikan sebesar satu maka nilai pengalaman kerja akan 

mengalami kenaikan sebesar 0,528. 

UJI SIGNIFIKANSI PARAMETER INDIVIDUAL (Uji Statistik t) 

1. Pengaruh Pendidikan dan Pelatihan (diklat) Terhadap Kinerja Karyawan PT Bank  

BNI Syariah Cabang Medan 

Nilai signifikansi variabel pendidikan dan pelatihan (diklat) adalah sebesar 0,004 dimana lebih 

kecil dari 0,05 (0,004<0,05), dan thitung sebesar 3,002 lebih besar dari ttabel 1,996 (3,002>1,996). 

Maka dapat dikatakan bahwa variabel pendidikan dan pelatihan (diklat) berpengaruh signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada PT Bank BNI Syariah Cabang Medan. 

2. Pengaruh Pengalaman kerja Terhadap Kinerja Karyawan PT Bank   BNI Syariah 

Cabang Medan 

Nilai signifikansi variabel penglaman kerja adalah sebesar 0,002 dimana variabel tersebut lebih 

kecil dari 0,05 (0,002<0,05), dan thitung sebesar 3,188 lebih besar dari ttabel 1,996 (3,188>1,996). 

Maka dapat dikatakan bahwa variabel pengalaman kerja berpengaruh signifikan terhadap 

kinerja karyawan pada PT Bank BNI Syariah Cabang Medan. 

 

SIMPULAN 

1. Variabel pendidikan dan pelatihan (diklat) menunjukkan pengaruh positif dan signifikan 

terhadap kinerja karyawan pada PT Bank BNI Syariah Cabang Medan dengan nilai 

signifikan 0,004 dan  t hitung sebesar 3,002 lebih besar dari ttabel yaitu 1,996 (3,002>1,996). 

2. Variabel pengalaman kerja menunjukkan pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja 

karyawan pada PT Bank BNI Syariah Cabang Medan dengan nilai signifikan sebesar 0,002 

dan thitung sebesar 3,188  lebih besar dari ttabel yaitu 1,996 (3,188>1,996). 

 

SARAN 
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1. Berdasarkan hasil pengujian maka PT Bank BNI Syariah harus memperhatikan 

kemampuan sumber daya manusianya (karyawan) dengan mengikutsertakan karyawannya 

pada sebuah program pendidikan dan pelatihan guna meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan serta memperhatikan pengalaman kerja yang dimiliki oleh seorang karyawan. 

2. Penelitian yang dilakukan masih memiliki kekurangan dan keterbatasan. Maka diharapkan 

untuk penelitian selanjutnya membuat model yang lebih baik dengan cara menambah 

variabel serta menambah atau memperluas jumlah populasi dan lokasi penelitian agar hasil 

yang diperoleh lebih akurat dan maksimal. 
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Abstract 

 

This study aims to examine the effect of service quality and principles Technology Acceptance Model 

(TAM) in the Go-Jek application to consumer satisfaction (a study of Go-Jek users in the city of Medan) 

This research is a quantitative study, the data source used in this study forms primary data that is the 

data source consisting of objects, things or people who carry out investigations, read and ask about the 

data needed will use data sources. The method used is the method of multiple linear regression analysis 

and hypothesis testing using SPSS version 20. The results obtained from the classical assumption test 

show that the multiple linear regression model is feasible for research. While the hypothesis test shows 

the quality of service. reliability, flexibility, security, easy to use, privacy, and accessibility  greatly 

affect the satisfaction of Go-Jek customers in Medan. In addition, the value of R squared is 0.627 or 

62.7%, which means that the independent variable quality of service, reliability, flexibility, security, 

easy to use, privacy,and accessibility  ) provides almost all the information needed to prove variations 

in the accepting variable (customer satisfaction). While accepting 38.3% can be influenced by other 

variables not included in the model such as other technology models, the principle of objectivity, etc. 

Keywords: Service quality, Principles of Technology Acceptance Model (TAM) and Customer 

Satisfaction  

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris pengaruh kualitas pelayanan dan prinsip 

Technology Acceptance Model (TAM) pada aplikasi Go-Jek terhadap kepuasan konsumen (studi pada 

pengguna Go-Jek di kota Medan) Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Sumber data yang 

digunakan dalam penelitian ini berupa data primer yaitu sumber data berupa benda, hal atau orang 

dimana peneliti mengamati, membaca dan bertanya tentang data yang nantinya akan digunakan sebagai 

sumber data. Metode yang digunakan yaitu metode analisis regresi linier berganda dan uji hipotesis 

mailto:1REZA.1505151052@polmed.ac.id
mailto:2Delianatar@gmail.com
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menggunakan SPSS versi 20. Hasil penelitian yang diperoleh berdasakan uji asumsi klasik menunjukkan 

bahwa model regresi linier berganda layak untuk di lakukan penelitian, sedangkan untuk uji hipotesis 

menunjukkan bahwa kualitas pelayanan, keandalan (realiability), keluwesan (flexibility), keamanan 

(security), kemudahan penggunaan (easy to use), pribadi (privacy), dan aksebilitas (accesbility) terdapat 

pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen Go-Jek di kota Medan. Selain itu di peroleh nilai R 

square sebesar 0,627 atau 62,7% yang berarti variabel bebas (kualitas pelayanan, keandalan 

(realiability), keluwesan (flexibility), keamanan (security), kemudahan penggunaan (easy to use), 

pribadi (privacy), dan aksebilitas (accesbility)) memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan 

untuk memprediksi variasi variabel terikat (kepuasan konsumen. Sedangkan sisanya sebesar 38,3% 

dapat di pengaruhi oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model misalnya model tekhnologi 

lainnya, prinsip obektifitas, dll. 

 

Kata kunci: Kualitas pelayananPrinsip Technology Acceptance Model (TAM) dan Kepuasan Konsumen  

   

PENDAHULUAN 

Seiring dengan berkembangnya zaman yang semakin cepat dan kemajuan dalam pendidikan 

serta perekonomian yang lebih makmur, perubahan sosial budaya masyarakat, serta 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih, sarana transportasi dan 

komunikasi pun semakin mudah sehingga membuat aktivitas manusia semakin cepat dan 

praktis. 

Istilah ojek sudah sangat akrab di telinga kita, yaitu motor yang dipakai untuk 

memberi jasa transportasi dengan cara membonceng. Pengendara ojek yang biasanya adalah 

pemilik motor, disebut dengan tukang ojek. Mungkin pernah terlintas dalam benak kita, 

mengapa transportasi umum dengan motor dinamakan dengan ojek. Istilah ojek sebenarnya 

terlahir dari kata "ngobjek" yang kurang lebih bermakna mencari tambahan penghasilan untuk 

menutupi kekurangan dari gaji yang diterima. Istilah ojek sendiri diadopsi dari bahasa Belanda 

"object" yang bermakna barang dagangan, karena itu dulunya orang melafalkannya dengan 

"ngobyek" dan baru belakangan diucapkan dengan "ngobjek". Sekitar tahun '80-90an, orang 

melihat peluang untuk "ngobjek" dengan menjadi alternatif becak yaitu membonceng 

penumpangnya dengan motor, dan cara ini ternyata memberi penghasilan yang lumayan dan 

yang penting tidak terlalu menyedot waktu dan tenaga. Lama-kelamaan istilah "ngobjek" 

menjadi sebutan pada pemberian jasa pengantaran penumpang dengan motor. Kata "ngobjek" 

pun bermetamorfosa menjadi "ngojek" dan akhirnya menjadi "ojek". Sejak kehadiran GOJEK 

di kota Medan pada 15 November 2015 lalu, menjadi alat alternatif masyarakat untuk 

bepergian. GOJEK menjadi solusi utama dalam pengiriman barang, pesan antar makanan, dan 

bepergian ketika macet.  Konsumen merasa lebih mudah dan cepat memakai GOJEK dengan 
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harga yang terjangkau. GOJEK tetap memberikan pelayanan yang memuaskan konsumen. Agar 

konsumen dapat menikmati dengan senang dan merasa puas serta muncul loyalitas konsumen 

terhadap GOJEK. 

Prinsip Technology Acceptance Model (TAM) yang untuk menilai kinerja suatu aplikasi 

didasarkan pada variabel Reliability (Keandalan), Flexibility (Keluwesan), Security 

(Keamanan), Easy to use (Kemudahan penggunaan), Privacy (Pribadi) Accesbility 

(aksesibilitas) (Lupiyoadi, 2001). Aplikasi GOJEK dapat dikatakan baik apabila memiliki 

penilaian yang baik yang didasarkan pada variabel TAM tersebut. Melalui teori TAM dengan 

prinsip reliability, accessibility, security, flexibility, security, dan easy to use dapat memahami 

bahwa reaksi dan persepsi penggunaan teknologi dapat mempengaruhi sikapnya dalam 

penerimaan penggunaan teknologi. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut ;  

1. Seberapa besar prinsip reliability berpengaruh terhadap kepuasan konsumen aplikasi ojek 

online ? 

2. Seberapa besar prinsip flexibility berpengaruh terhadap kepuasan konsumen aplikasi ojek 

online ?  

3. Seberapa besar prinsip security berpengaruh terhadap kepuasan konsumen aplikasi ojek 

online ?  

4. Seberapa besar prinsip easy to use berpengaruh terhadap kepuasan konsumen aplikasi ojek 

online ? 

5. Seberapa besar prinsip privacy berpengaruh terhadap kepuasan konsumen aplikasi ojek 

online ? 

6. Seberapa besar prinsip accesbility berpengaruh terhadap kepuasan konsumen aplikasi ojek 

online ?  

7. Seberapa besar kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen aplikasi ojek 

online ? 

Tujuan Peneliti  

   Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
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1. Untuk mengetahui prinsip reliability berpengaruh terhadap kepuasan konsumen aplikasi 

ojek online . 

2. Untuk mengetahui prinsip flexibility berpengaruh terhadap kepuasan konsumen aplikasi ojek 

online . 

3. Untuk mengetahui prinsip security berpengaruh terhadap kepuasan konsumen aplikasi ojek 

online . 

4. Untuk mengetahui  prinsip easy to use berpengaruh terhadap kepuasan konsumen aplikasi 

ojek online. 

5. Untuk mengetahui prinsip privacy berpengaruh terhadap kepuasan konsumen aplikasi ojek 

online. 

6. Untuk mengetahui prinsip accesibility berpengaruh terhadap kepuasan konsumen aplikasi 

ojek online.  

7. Untuk mengetahui kualitas pelayanan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen aplikasi 

ojek online. 

 

METODE PENELITIAN 

Objek penelitian ini dilakukan pada perusahaan GOJEK dikarekan penelitian ini ditujukan 

untuk mengetahui prinsip Technology Acceptance Model (TAM) pada aplikasi GOJEK 

terhadap kepuasan konsumen mereka. Serta, konsumen atau pengguna aplikasi GOJEK yang 

merupakan responden yang akan memberikan hasil kuisioner. Dalam ruang lingkup penelitian 

ini, populasi dalam penelitian adalah konsumen GOJEK di kota Medan. Penelitian ini bertujuan 

membuktikan hubungan korelasional dan hubungan kausal maka peneliti menggunakan metode 

kuantitatif. Menurut (Ardianto, 2010:47), metode kuantitatif adalah penelitian yang sarat 

dengan nuansa angka-angka dalam teknik pengumpulan data di lapangan. Untuk membuktikan 

hubungan korelasional dan hubungan kausal peneliti menggunakan metode penelitian 

kuantitatif riset kausal. Sumber data primer diperoleh langsung berdasarkan jawaban responden 

terhadap penyebaran angket atau kuesioner kepada responden yaitu para konsumen GOJEK. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Gambar 1 Histogram dan Grafik Normal P-P Plot Uji Normalitas 

Sumber: Output SPSS yang Diolah 

Berdasarkan gambar 1 dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini memenuhi syarat normal 

histogram dan probability plot sehingga model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi 

normalitas (berdistribusi normal), artinya variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.  

 

Tabel 1 

Hasil Uji Validitas 

Keterangan Item Koefisien 

Korelasi 

Tingkat 

signifikan 

Keterangan 

Hasil Uji 

Validitas 

X1.1 100 0,05 Valid 

X1.2 0,619 0,05 Valid 

X1.3 0,540 0,05 Valid 

X2.1 0,507 0,05 Valid 

X2.2 0,529 0,05 Valid 

X2.3 0,502 0,05 Valid 

X3.1 0,488 0,05 Valid 

X3.2 0,319 0,05 Valid 

X4.1 0,363 0,05 Valid 
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X4.2 0,417 0,05 Valid 

X5.1 0,463 0,05 Valid 

X5.2 0,467 0,05 Valid 

X6.1 0,350 0,05 Valid 

X6.2 0,405 0,05 Valid 

X7.1 0,426 0,05 Valid 

X7.2 0,464 0,05 Valid 

Y1.1 0,591 0,05 Valid 

Y1.2 0,489 0,05 Valid 

Y1.3 0,476 0,05 Valid 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

Sumber: Output SPSS yang Diolah 

Berdasarkan tabel 1 di atas uji validitas digunakan untuk melihat valid tidaknya masing-masing 

instrumen dalam variabel kualitas pelayanan, reliability (keandalan), flexibility (keluwesan), security 

(keamanan), easy to use (kemudahan penggunaan), privacy (pribadi), accesbility (aksebilitas) dan 

kepuasan komsumen. Uji validitas dilakukan dengan cara  membandungkan angka r hitung dan angka 

r table maka item dikatakan valid dan sebaliknya jika r hitung lebih kecil dari r table maka item 

dikatakan tidak valid. R hitung dicari dengan  menggunakan SPSS, sedangkan r tabel dicari dengan cara 

melihat tabel 4 dengan ketentuan r minimal adalah 0,05. 

Tabel  2 

Ujia Reliabilitas 

Item Koefisien Hasil Uji 

Kualitas Pelayanan 0,769                Reliabel 

Reliability (keandalan) 0,786 Reliabel 

Flexibility (keluwesan) 0,596 Reliabel 
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Security (keamanan) 0,710 Reliabel 

Easy to use (kemudahan penggunaan) 0,786 Reliabel 

Privacy (pribadi) 0,845 Reliabel 

Accesbility (aksesbilitas) 0,810 Reliabel 

Kepuasan konsumen 0,765 Reliabel 

a. Dependent Variable: Kepuasan 

Sumber: Output SPSS yang Diolah 

 

Berdasarkan tabel 2 di atas uji reliabilitas dilakukan untuk melihat sejauhmana hasil pengukuran dapat 

dipercaya. Uji ini dilakukan dengan cara membandingkan cronbach alpha dengan ketentuan cronbach 

alpha minimal 0,6. Artinya jika nilai cronbach alpha yang didapatkan dari hasil perhitungan spss lebih 

besar dari 0,6 maka disimpulkan kuesioner tersebut reliabel, sebaliknya jika cronbach alpha lebih kecil 

dari 0,6 maka tidak reliabel. Pada penelitian ini nilai cronbach alpha mencapai 0,925 yang berarti 

reliabel. 

Tabel  3 

Hasil Uji Koefisien Determinasi 

Model Summaryb 

Model R R Square 
Adjusted R 

Square 

Std. Error of 

the Estimate 

1 ,797a ,635 ,627 ,42625 

a. Predictors: (Constant), Accesibility, Kualitas Pelayanan, Privacy, 

Flexibility, Easy To Use, Reliability, Security 

b. Dependent Variable: Kepuasan 

 

Berdasarkan table 3 di atas menunjukkan bahwa diperoleh nilai adjusted R2
 sebesar 0,627. Hal 

ini berarti 62,7% kemampuan variabel  independen kualitas pelayanan (X1), Reliability (X2), 

Flexibility (X3), Security (X4), Easy to use (X5), Privacy (X6) dan  Accesibility (X7) dalam 
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mempengaruhi variabel terikat yaitu kepuasan konsumen (Y) dan sisanya 37,3% dipengaruhi 

variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. 

Tabel 4 

Uji Parsial (T-test) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPULAN  

Berikut adalah simpulan yang dapat diambil dari penelitian : 

1. Hasil analisis menunjukan terdapat pengaruh kualitas pelayanan yang kuat pada aplikasi 

GOJEK terhadap kepuasan konsumen GOJEK di Medan. Meningkatnya kualitas 

pelayanan meningkatkan kepuasan konsumen GOJEK di Kota Medan. 

                                                                 Coefficientsa 

Model 

Unstandardized 

Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) ,092 ,187  ,491 ,624 

KualitasPelayanan ,261 ,059 ,222 4,399 ,000 

Reliability ,242 ,058 ,237 4,165 ,000 

Flexibility ,060 ,048 ,062 1,266 ,207 

Security -,109 ,053 -,126 
-

2,043 
,042 

EasyToUse ,110 ,055 ,100 1,993 ,047 

Privacy ,096 ,048 ,109 2,019 ,044 

Accesibility ,295 ,047 ,337 6,213 ,000 

a. Dependent Variable: Kepuasan Konsumen 
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1. Hasil analisis menunjukan terdapat pengaruh reliability yang kuat pada aplikasi GOJEK 

terhadap kepuasan konsumen GOJEK di Medan. Meningkatnya reliability meningkatkan 

kepuasan konsumen GOJEK di Kota Medan. 

2. Hasil analisis menunjukan tidak terdapat pengaruh flexibility pada aplikasi GOJEK 

terhadap kepuasan konsumen GOJEK di Medan.  

3. Hasil analisis menunjukan terdapat pengaruh security yang lemah pada aplikasi GOJEK 

terhadap kepuasan konsumen GOJEK di Medan. Meningkatnya security meningkatkan 

kepuasan konsumen GOJEK di Kota Medan. 

4. Hasil analisis menunjukan terdapat pengaruh easy to use yang lemah pada aplikasi 

GOJEK terhadap kepuasan konsumen GOJEK di Medan. Meningkatnya easy to use 

meningkatkan kepuasan konsumen GOJEK di Kota Medan. 

5. Hasil analisis menunjukan terdapat pengaruh privacy yang lemah pada aplikasi GOJEK 

terhadap kepuasan konsumen GOJEK di Medan. Meningkatnya privacy meningkatkan 

kepuasan konsumen GOJEK di Kota Medan.  

6. Hasil analisis menunjukan terdapat pengaruh accesibility yang kuat pada aplikasi GOJEK 

terhadap kepuasan konsumen GOJEK di Medan. Meningkatnya accessibility 

meningkatkan kepuasan konsumen GOJEK di Kota Medan. 
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Abstract 

 

Maritime tourism is one of the most popular tours by Indonesian people and foreign tourists. The interest 

of foreign tourists (tourists) towards Indonesian marine tourism is very large. There are several 

destinations that are targeted by tourists in various regions. This shows that how high economic 

opportunities if developed through marine tourism. But the development of marine tourism is not directly 

proportional to the welfare of traditional fishermen. Traditional fishermen are a group of people whose 

lives depend on fishing by simple boats based on BPS (BPS) data. Many fishermen are still below the 

poverty line. To alleviate this problem innovations must be created that facilitate relevant parties 

including traditional fishermen to improve the social welfare of the fishing village community. The 

purpose of this website is to become a platform that will help accelerate the increase in social welfare 

of traditional fishing communities through the tourism sector which has a bootcamp concept. MataKail 

is a concrete solution that supports the government to realize the nation's goal of improving general 

welfare specifically for traditional fishermen. 

 

Keywords: MataKail, welfare, fishermen. 

Abstrak 

 

Pariwisata bahari merupakan salah satu wisata yang banyak diminati oleh masyarakat Indonesia maupun 

wisatawan asing. Minat wisatawan mancanegara (wisman) terhadap wisata bahari Indonesia sangat 

besar. ada beberapa destinasi yang menjadi incaran wisman di berbagai daerah. Hal tersebut 

menunjukkan bahwa betapa tingginya peluang ekonomi apabila dikembangkan melalui wisata bahari. 

Namun pengembangan pariwisata bahari tidak berbanding lurus dengan  kesejahteraan nelayan 

tradisional. Nelayan tradisonal merupakan kelompok masyarakat yang kehidupannya bergantung pada 

penangkapan ikan dengan perahu yang sederhana berdasarkan data BPS (Badan Pusat Statistik) nelayan 

masih banyak yang berada dibawah garis kemiskinan. Untuk mengentaskan masalah ini maka harus 

diciptakan inovasi yang memfasilitasi pihak-pihak terkait termasuk nelayan tradisional untuk 

meningkatkan kesejahteraan sosial masyrakat desa nelayan. Tujuan website ini adalah menjadi platform 

yang akan membantu percepatan peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat nelayan tradisional 

mailto:DIO.1505151015@polmed.ac.id
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melalui sektor pariwisata yang memiliki konsep bootcamp. MataKail merupakan solusi konkrit yang 

mendukung pemerintah untuk mewujudkan tujuan bangsa yaitu meningkatkan kesejahteraan umum 

secara khusus bagi para nelayan tradisional. 

 

Kata Kunci : MataKail, kesejahteraan, nelayan. 

 

PENDAHULUAN 

Memajukan kesejahteraan umum merupakan salah satu dari tujuan bangsa Indonesia yang 

tertera dalam Undang Undang Dasar Tahun 1945. Beranjak dari tujuan yang kemudian menjadi 

cita-cita bangsa ini yang terus dijalankan dan diusahakan pemerintah untuk mewujudkannya. 

73 tahun berlalu namun ternyata kesejahteraan umum belum dirasakan oleh seluruh warga 

Negara Indonesia terkhusus nelayan. Sesungguhnya  kesejahteraan masyarakat terkhusus 

nelayan yang saat ini sangat jauh dari kata sejahtera adalah tujuan yang harus dicapai setelah 

pemenuhan kedaulatan dan penegakan pertahanan kemaritiman Indonesia. Hal ini hanya dapat 

tercapai apabila segala pihak turut berkontribusi untuk meningkatkan daya saing, perbaikan dan 

kemandirian dalam menciptakan iklim baik dibidang kelautan Indonesia. 

Menurut Syahroni (2010), salah satu tujuan dari pembangunan nasional yaitu terwujudnya 

Indonesia yang sejahtera, yang dicapai melalui pembangunan ekonomi yang berlandaskan pada 

keunggulan daya saing, kekayaan sumber daya alam dan manusia serta budaya bangsa. 

Pembangunan nasional bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, dalam 

mencapai tujuan tersebut maka harus dikembangkan dan dikelola sumberdaya yang tersedia. 

Letak geografis Indonesia yang menguntungkan untuk agraria dan kemaritimannya dinilai akan 

mendukung untuk percepatan kesejahteran masyarakatnya. Mengingat luasnya wilayah 

perairan Indonesia tentu tersimpan potensi besar yang dapat dimanfaatkan . diantara potensi 

tersebut adalah sumber daya dapat pulih (ikan dan biota lainnya, terumbu karang, hutan 

mangrove, pulau-pulau kecil) ,  Sumber daya tidak dapat pulih (minyak dan gas, bahan tambang 

dan mineral) , Energi kelautan (gelombang, pasang surut, Ocean Thermal Energy Conversion, 

angin) , Jasa lingkungan (media transportasi, komunikasi, iklim, keindahan alam, penyerap 

limbah) dan juga pariwisata bahari yang semakin hari semakin diminati wisatawan. 

Diantara potensi-potensi yang disebutkan diatas,  pemanfaatan sumberdaya laut secara 

tradisonal adalah yang paling sering dimanfaatkan nelayan untuk menggantungkan hidupnya. 

Aktifitas nelayan menangkap unuk kemudian menjual hasil laut tersebut terbukti masih belum 
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mampu menjamin kesejahteraan nelayan. Maka diperlukan adanya inovasi ekonomi kreatif 

yang mengkombinasikan antara pariwisata dan nelayan tradisional, karena pendapatan per 

kapita nelayan masih rendah jika mengandalkan tangkap ikan saja. Berdasarkan data Badan 

Pusat Statistik 2014, rumah tangga di Indonesia yang mengandalkan hidupnya dari menangkap 

ikan di perairan umum dan laut sebanyak 964.231 atau sekitar 1,5 persen dari rumah tangga di 

Indonesia. Dari jumlah itu, kebanyakan berada di provinsi Jawa Timur. Dari jumlah itu, rumah 

tangga nelayan laut yang tergolong miskin ada 23,79 persen, nelayan di perairan umum 24,98 

persen, sedangkan budidaya 23,44 persen. Pendapatan per kapita nelayan di perairan umum 

adalah Rp642.350, sedangkan nelayan laut Rp737.030. Asian Development Bank menyatakan 

penduduk miskin hidup dengan penghasilan di bawah US$2. Dengan kurs sekitar Rp13.000 per 

dolar, penghasilan sebulan penduduk miskin di bawah Rp780.000. ADB mencatat ada 11,3 

persen penduduk Indonesia berada di bawah kemiskinan. Berdasarkan hasil wawancara yang 

kami lakukan pada 28 Desember 2018 di Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten 

Serdang Bedagai,Sumatera Utara dengan  sejumlah nelayan setempat, diketahui bahwa 

pendapatan bersih yang diterima nelayan perbulannya berkisar pada angka Rp 750.000 – 

Rp1.000.000. Pendapatan dengan nominal demikian dirasa masih belum dapat mengantarkan 

nelayan pada kualitas kesejahteraan hidup. 

Hal ini disebabkan karena kurangnya pengelolaan pengembangan potensi kelautan lain selain 

dari sektor perikanan. Untuk itu “MataKail” hadir sebagi solusi, mengintegrasikan kemajuan 

teknologi, edukasi tangkap ikan tradisional desa nelayan dan budaya ramah tamah masyarakat 

Indonesia tentu akan menghadirkan pengalaman tak terlupakan bagi wisatawan lokal dan 

mancanegara. Hal ini turut membantu peningkatan pendapatan masyarakat setempat yang 

mayoritas berprofesi sebagai nelayan tradisional, dan  membantu meningkatkan kesejahteraan 

nelayan. Berdasarkan Badan Pusat Statistika Provinsi Sumatera Utara, jumlah wisatawan 

mancanegara yang berkunjung ke SUmatera Utara mengalami penurunan pada tahun 2018 

sebesar 14,52%. MataKail akan menjadi pemecah masalah pariwisata Sumatera Utara nantinya 

dengan cara menarik minat wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Sumatera Utara, 

Konsep ini akan dimulai di satu desa terlebih dahulu selanjutnya akan diperluas hingga ke 

seluruh desa nelayan di Indonesia.  

MataKail dirancang untuk memfasilitasi seluruh wilayah pesisir di Indonesia. Dalam penelitian 

ini dipilih salah satu daerah, yaitu Pantai Cermin,tepatnya Desa Kota Pari, Kecamatan Pantai 

Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai,Sumatera Utara. Alasan pemilihan tempat adalah 

http://www.adb.org/id/indonesia/poverty
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dikarenakan, Pantai Cermin memiliki potensi wisata yang baik dan juga tentu sudah dikenal 

oleh banyak orang sehingga memudahkan pengembangannya, selain itu masyarakat yang 

kooperatif dan mau bekerjasama akan membuat wisatawan merasa nyaman merasakan 

bagaimana “hidup menjadi nelayan tradisional” . Terlebih lagi nelayan daerah setempat juga 

membutuhkan bantuan untuk pengembangan potensi lainnya. Hal yang utama adalah akses 

yang mudah menuju lokasi, dengan jarak tempuh kurang lebih 30 menit dari Bandar Udara 

Internasional Kuala Namu. 

Mengingat penggunaan internet yang telah menjadi keseharian masyarakat. MataKail 

dirancang dengan memanfaatkan teknologi yang bersifat user friendly. Tampilan web yang 

sederhana dengan fitur menarik, pilihan paket lengkap, serta pilihan bahasa yang tersedia  

membuat wisatawan dapat dengan mudah menggunakannya. Dengan adanya sambungan 

internet, MataKail dapat diakses menggunakan komputer pribadi, dalam pengaplikasianya 

nelayan dinilai masih kurang dapat menggunakan teknologi secara praktis. Sehingga 

membutuhkan bantuan Pemerintah Desa setempat untuk membantu nelayan agar dapat 

menyediakan jasa dan mampu bekerjasama.  

Rumusan Masalah 

Menyadari masih rendahnya tingkat kesejahteraan nelayan tradisional bila hanya 

mengandalkan pendapatan yang berasal dari aktivitas standar seperti  tangkap-jual sumberdaya 

laut. Maka perlu dilakukan inovasi atas aktifitas tersebut. Untuk itu “MataKail” hadir sebagai 

bentuk penyelesaian dengan beberapa rumusan masalah: 

1. Bagaimana aplikasi MataKail membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat 

nelayan tradisional? 

2. Bagaimana aplikasi MataKail mampu mengedukasi tentang nelayan tradisional? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membantu nelayan meningkatkan kesejahteraan hidup 

dengan cara membuka peluang baru yang dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan juga 

memperkenalkan pesona wisata baru dari sektor kelautan dan perairan Indonesia . 

 

METODE PENELITIAN 
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Penelitian merupakan usaha yang sistematis dan terstruktur dalam menyelidiki suatu 

permasalahan yang membutuhkan jawaban ilmiah. Penelitian dilakukan untuk mencari suatu 

kebenaran dari data dan menemukan solusi untuk masalah yang ditemukan. Metodologi 

penelitian merupakan sebuah proses ilmiah berupa cara untuk memeroleh data yang dapat 

digunakan dalam kepentingan penelitian ilmiah. Metode penelitian yang digunakan yaitu 

metode kualitatif. Penelitian  kualitatif  merupakan  penelitian   yang  lebih  mengutamakan  

pada masalah proses dan makna/persepsi, di mana penelitian ini diharapkan dapat mengungkap 

berbagai informasi kualitatif dengan deskripsi-analisis  yang teliti dan penuh makna, yang 

juga tidak menolak informasi kuantitatif dalam bentuk angka maupun jumlah. Penelitian ini 

menerapkan teknik pengolahan data waterfall dalam perancangan aplikasi untuk 

meningkatkan kualitas desa wisata nelayan yang meliputi tahapan system engineering, 

analisis, desain, pengkodean dan pengujian, implementasi, dan perbaikan (Sommerville, 

2011). Penelitian menggunakan teknik pengumpulan data pengamatan atau observasi serta 

studi dokumentasi. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Teknologi informasi masa kini sangat bermanfaat terutama dalam membangun sektor 

pariwisata. Sebab, penyampaian informasi sangat cepat dan nantinya akan mempengaruhi 

sektor pariwisata. Melalui website, destinasi wisata suatu tempat akan dikenal dan diketahui 

banyak orang, melalui teknologi suatu objek-objek wisata dapat dinikmati dan ditelusuri 

terutama untuk sektor pariwisata yang berada di desa-desa atau pulau kecil yang belum 

diketahui banyak orang. Seperti yang diketahui, bahwa masih banyak objek-objek wisata yang 

terletak di desa tidak diketahui oleh wisatawan . Perbedaan yang kini dihadirkan, website yang 

tidak hanya sekedar mengenalkan objek-objek wisata tetapi juga potensi-potensi alam yang 

dimiliki oleh berbagai desa nelayan di Indonesia. 

Kami mengahadirkan “MataKail” yang merupakan website dan aplikasi  dibuat dengan tujuan 

untuk memperkenalkan warna baru dunia parawisata dalam bentuk edukasi bahari yang 

berupaya untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi masyarakat pesisir 

khususnya nelayan.  Aplikasi ini berupaya untuk mewujudkan desa wisata nelayan tersebut 

menjadi sebuah desa wisata dengan peningkatan perekonomian melalui produk-produk olahan 

seperti  makanan khas desa dsb. “MataKail” adalah website yang nantinya akan menyajikan 

informasi mengenai potensi wisata nelayan yang ada di Indonesia. Tetapi, yang menjadi fokus 
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saat ini terkhusus untuk pedesaan seperti tempat wisata alam, wisata kuliner, wisata edukasi, 

wisata hiburan, budaya khas dan banyak lainnya. Aplikasi ini akan memperkenalkan desa-desa 

yang memiliki potensi wisata untuk dapat dijadikan desa wisata bagi wisatawan yang suka 

travelling dan suka berlibur dengan suasana-suasana baru.  

Setelah dilakukan pengamatan mengenai desa nelayan yang ada di Indonesia, ditemukan 

adanya dua masalah utama yaitu minimnya kesejahteraan masyarakat nelayan di Indonesia dan 

kurangnya pengetahuan teknologi. Dikarenakan minimnya kesejahteraan masyarakat desa, 

banyak sekali desa-desa yang masih tidak dikenali oleh orang banyak atau masyarakat umum. 

Padahal desa-desa di pesisir pantai Indonesia tesebut memiliki banyak sekali potensi alam, jika 

dikelola dengan baik akan memperoleh begitu banyak manfaat. Namun karena minimnya 

pengetahuan mengenai teknologi, masyarakat desa tidak memiliki alternatif dalam 

memperkenalkan desa, atau mempromosikan desa. Padahal, jika penduduk desa memiliki 

pengetahuan tentang teknologi berbasis informasi, masyarakat desa tersebut dapat 

mengembangkan dan memajukan desa di era digital ini. Misalnya, memanfaatkan kekayaan 

alam yang dimiliki di desa tersebut sebagai tempat wisata, menarik para pengunjung dari 

domestic dan mancanegara dan menjadikan kekayaan alam di desa sebagai sarana edukasi bagi 

para wisatawan, atau melestarikan budaya khasnya untuk menarik minat wisatawan agar 

berkunjung ke desa itu. Dipastikan kegiatan ini berpeluang besar untuk menjadi sumber 

pendapatan penduduk setempat. Manfaat lain dari adanya teknologi berbasis informasi agar 

suau daerah wisata desa dikenali oleh banyak orang, yaitu tidak hanya akan diperoleh oleh 

masyarakat tetapi juga memberi keuntungan kepada Pemerintah Daerah dan dijadikan 

Anggaran Pembelanjaan Daerah. 

Minimnya pengetahuan teknologi berbasis informasi itu akan terus menjadi hambatan bagi 

penduduk desa untuk bisa berkembang dan memperkenalkan desanya kepada dunia luar yang 

menyebabkan wisata pedesaan kurang berkembang yang berdampak pada ekonomi di desa 

yang tidak berjalan dengan baik bahkan keadaan ekonominya semakin terpuruk dan 

menyebabkan menurunnya tingkat kesejahteraan masyarakat nelayan yang ada di Inondesia. 

Dari penjelasan beberapa dampak yang ada, diidentifikasi beberapa sebab yang memunculkan 

masalah utama. Pertama, informasi tentang desa tidak tersebar sepenuhnya. Penyebab ini 

memunculkan masalah-masalah seperti masih banyak wisatawan yang tidak mengetahui 

tentang potensi desa yang ada. Penyebab kedua adalah kurangnya pelestarian budaya. Selain 

minimnya pengetahuan mengenai teknologi berbasis informasi seperti website, penyebab lain 
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adalah kurangnya pelestarian budaya, sebab suatu budaya pada daerah dapat hilang tergerus 

zaman apabila tidak dilestarikan. Penyebab ketiga adalah dari segi banyaknya potensi berbagai 

wisata yang tidak diketahui, terkadang penduduk desa itu sendiri tidak sadar akan potensi 

budaya yang dimiliki, selain tidak sadar masyarakat setempat mungkin tidak perduli pada 

potensi-potensi tersebut, pikiran seperti ini dikarenakan minimnya pengetahuan teknologi 

berbasis informasi sehingga masyarakat setempat tidak tahu bagaimana cara memperkenalkan 

potensi budaya yang dimiliki kepada dunia luar dan tidak mempunyai kemampuan untuk 

mampu mewujudkannya. Oleh karena itu, dengan adanya website dan aplikasi “MataKail” ini 

dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa nelayan potensi-potensi berbagai wisata 

bahari yang ada pada suatu desa untuk mewujudkan desa-desa yang memiliki potensi untuk 

dijadikan desa wisata guna meningkatkan kesejahteraan desa. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan maka disimpulkan: 

1. Website MataKail dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena melalui 

program ini pendapatan masyarakat tidak hanya bergantung pada tangkap ikan namun 

ditambah dengan sektor pariwisata edukasi, dimana dalam paket wisata wisatawan 

membayar harga yang margin keuntungannya 85% untuk keluarga nelayan. 

Keuntungan tersebut didapat dari biaya melaut yang sudah ditanggung wisatawa, biaya 

hidup dan tempat tinggal, dal lainnya. Selain itu, program ini akan merubah pola pikir 

yang positif kepada nelayan karena adanya pertukaran budaya dan bahasa oleh 

wisatawan 

2. MataKail dalam kegiatan bootcampnya akan memberikan pengalaman menjadi nelayan 

tradisional serta pengetahuan tangkap ikan dan kehidupan sehari-hari nelayan kepada 

wisatawan. Wisatawan akan menerima berbagai pelajaran nilai-nilai kehidupan, mulai 

dari moral, agama, kesederhanaan, dan lainnya. 
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Abstract  

 

This study aims to analyze the financial performance of local government districts in Nias from the year 

2010-2017 by using the ratio of local revenue effectiveness and efficiency ratios. The study is conducted 

at the Agency for Financial Management and Asset Income West Nias Regency, North Nias, 

Gunungsitoli, South Nias and Nias. Data are collected by doing the documentation technique. Data are 

analyzed by using quantitative descriptive method. The findings show that the financial performance of 

local governments in Nias district and city views from (1) The ratio of the effectiveness of local revenue 

that the Western Nias district considered less effective because of the average of this ratio amounted to 

83.08%, in the Northern districts are categorized very effective because the average of this ratio 

amounted to 112.25%, in the town of Gunungsitoli considered less effective because the average of this 

ratio amounted to 88.07%, in the Southern Nias district considered ineffective because the average of 

this ratio amounted to 66.09% and in Nias district can be considered very effective because the average 

of this ratio amounted to 109.44%. (2) Efficiency Ratio, in the Western Nias district categorized as 

efficient as the average of this ratio amounted to 92.33%, in Northern Nias district categorized efficient 

as the average of this ratio amounted to 96.07%, in the town of Gunungsitoli categorized as efficient as 

the average of this ratio amounted to 97.04%, in the Southern Nias district classified as inefficient as 

the average of this ratio amounted to 103.19% and the Nias districts can be considered efficiently 

balanced as the average of this ratio amounted to 100.01%. 

 

Keywords : the financial performance of local governments, the ratio of the effectiveness of  

 local revenue, and the efficiency ratio 

  

Abstrak  

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di 

nias dari tahun 2010-2017 dengan menggunakan rasio efektivitas pendapatan asli daerah dan rasio 

efisiensi. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah 

Kabupaten Nias Barat, Kabupaten Nias utara, Kota Gunungsitoli, Kabupaten Nias Selatan, dan 
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Kabupaten Nias. Data dikumpulkan dengan melakukan teknik dokumentasi. Data di analisis dengan 

menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja keuangan 

pemerintah daerah kabupaten dan kota di nias dilihat dari (1) Rasio efektivitas pendapatan asli daerah 

bahwa pada kabupaten Nias Barat dikategorikan kurang efektif karena rata-rata rasio ini sebesar 83,08%, 

pada kabupaten Nias Utara dikategorikan sangat efektif karena rata-rata rasio ini sebesar 112,25%, pada 

kota Gunungsitoli dikategorikan kurang efektif karena rata-rata rasio ini sebesar 88,07%, pada 

kabupaten Nias Selatan dikategorikan tidak efektif karena rata-rata rasio ini sebesar 66,09% dan pada 

kabupaten Nias dapat dikategorikan sangat efektif karena rata-rata rasio ini sebesar 109,44%. (2) Rasio 

Efisiensi, pada kabupaten Nias Barat dikategorikan efisien karena rata-rata rasio ini sebesar 92,33%, 

pada kabupaten Nias Utara dikategorikan efisien karena rata-rata rasio ini sebesar 96,07%, pada kota 

Gunungsitoli dikategorikan efisien karena rata-rata rasio ini sebesar 97,04%, pada kabupaten Nias 

Selatan dikategorikan tidak efisien karena rata-rata rasio ini sebesar 103,19% dan pada kabupaten Nias 

dapat dikategorikan efisien berimbang karena rata-rata rasio ini sebesar 100,01%. 

 

Kata kunci : kinerja keuangan pemerintah daerah, rasio efektivitas pendapatan asli daerah,  

 dan rasio efisiensi 

 

PENDAHULUAN 

 

Instansi pemerintah selaku pengguna anggaran diwajibkan untuk menyusun laporan 

keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara setiap tahun. Terkait 

dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas dan keadilan, pemerintah daerah bertanggung 

jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pemangku kepentingan (Mahmudi, 

2019: 2). Laporan keuangan berperan untuk memberikan informasi yang relevan mengenai 

keuangan dan transaksi yang terjadi selama satu periode dan berfungsi sebagai dasar 

pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, laporan keuangan harus dibuat secara sederhana agar 

mudah dipahami oleh pembaca dan dari laporan keuangan dapat dilihat kinerja keuangan 

pemerintah daerah. Namun, ternyata tidak semua pengguna laporan keuangan atau pembaca 

dapat memahami laporan keuangan dengan baik. Ketidakmampuan memahami dan 

menginterpretasikan laporan keuangan tersebut perlu dibantu dengan analisis laporan keuangan 

(Ropa, 2016).  Analisis laporan keuangan dapat berupa analisis rasio keuangan.  

Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari rasio efektifitas 

pendapatan asli daerah, rasio efisiensi, debt service coverage ratio dan debt service ratio. 

Analisis tersebut dapat digunakan sebagai pengukuran dalam melihat kinerja pemerintah daerah 

dan kemampuan daerah dalam mengelola sendiri kegiatan pemerintahan. Kalalo dkk., (2014) 

mengatakan bahwa kinerja suatu organisasi dinilai baik jika mampu melaksanakan tujuan yang 
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telah disepakati bersama. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah 

berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. 

Penelitian ini dilakukan akibat dari beberapa fenomena yang terjadi. Salah satunya adalah 

fenomena yang terjadi di Nias. Dimana terdapat pada Hasil Evaluasi dan Penilaian Kinerja 

Pemda seluruh Indonesia tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri RI 

melalui Kepmendagri Nomor 100-53 Tahun 2018 tanggal 1 Januari 2018 tentang Peringkat dan 

Status Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara Nasional. Dalam kepmendagri 

tersebut terlihat tentang kinerja keuangan daerah seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota 

di nias yang cenderung rendah, dimana dari 397 pemda kabupaten di indonesia kabupaten nias 

menduduki peringkat 355, kabupaten nias barat pada peringkat 368, kabupaten nias selatan 

peringkat 378, kabupaten nias utara peringkat 380. Begitu pula dengan kota gunungsitoli yang 

menduduki peringkat 93 dari 93 pemerintah kota di seluruh Indonesia, yang artinya pemerintah 

kota gunungsitoli berada pada prestasi dan status kinerja terendah di seluruh Indonesia 

(Butarbutar, 2018). 

Masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kinerja keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten dan Kota di Nias apabila dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah 

(PAD), Rasio Efisiensi, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), Debt Service Ratio (DSR) dan 

tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja keuangan pemerintah daerah 

Kabupaten dan Kota di Nias dilihat dari Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Rasio Efisiensi, Debt Service Coverage Ratio (DSCR), Debt Service Ratio (DSR). 

 

METODE PENELITIAN 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan metode dokumentasi dimana 

data sekunder diperoleh dari laporan keuangan pemerintah daerah kabupaten nias barat, 

pemerintah daerah kabupaten nias utara, pemerintah kota gunungsitoli, pemerintah kabupaten 

nias selatan dan pemerintah kabupaten nias.  

Teknik analisis data yang digunakan yaitu kuantitatif deskriptif. Variabel dalam penelitian 

ini adalah kinerja keuangan. Alat pengukuran kinerja keuangan daerah yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah  

1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
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Rasio Efektivitas PAD dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2019:141) : 

Rasio Efektivitas =
Realisasi Penerimaan PAD

Target Penerimaan PAD
 X 100% 

Dimana kriteria efektivitas dengan Sangat Efektif sebesar >100%, Efektif sebesar 100%, 

Cukup Efektif sebesar 90% - 99%, Kurang Efektif sebesar 75% - 89% dan Tidak Efektif sebesar 

<75% (Mahmudi, 2019:141). 

2. Rasio Efisiensi  

Rasio efisiensi dapat diukur dengan rumus sebagai berikut (Mahsun, 2018:191) : 

Rasio Efisiensi =
Realisasi Biaya untuk memperoleh Pendapatan

Realisasi Pendapatan
 X 100% 

Dimana kriteria efisiensinya dengan Efisien sebesar <100%. Efisiensi Berimbang =100% dan 

Tidak Efisien sebesar =>100% 

3. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) 

Pemerintah daerah dinilai layak dalam melakukan pinjaman apabila nilai DSCR-nya minimal 

sebesar 2,5 dan apabila nilai DSCR kurang dari 1 maka hal tersebut mengindikasikan terjadinya 

arus kas negatif yang berarti pendapatan tidak cukup dalam menanggulangi atau dalam 

menutupi seluruh beban utang berupa angsuran pokok dan bunga pinjaman (Mahmudi, 

2019:144). Menurut Mahmudi (2019:144) DSCR dihitung dengan rumus sebagai berikut : 

  

DSCR =
(PAD + (DBH − DBHDR) + DAU) − Belanja Wajib

Angsuran Pokok Pinjaman + bunga + biaya lain
 

4. Debt Service Ratio (DSR) 

DSR dikatakan baik apabila dapat mencapai nilai minimal sebesar 1, jika kurang satu maka 

mengindikasikan adanya kesulitan  keuangan pada pemerintah daerah (Mahmudi, 2019:147). DSR 

dihitung menggunakan rumus sebagai berikut : 

DSR =
Total Pendapatan Daerah

Pokok Pinjaman + Bunga
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Rasio Efektivitas Pendapatan Asli Daerah (REPAD) 

Tabel 1. 

 Rasio Efektivitas PAD tahun 2010-2017 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah (2019) 

Berdasarkan tabel 4.6 diatas diketahui bahwa rasio efektivitas PAD kabupaten nias barat 

pada tahun 2010, 2012, dan 2014 cukup efektif karena masih berada diantara 90% - 99%, pada 

tahun 2011 dikatakan sangat efektif karena berada diatas 100%, pada tahun 2013 kurang efektif 

karena berada diantara 75% - 89%, dan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017 dikatakan 

tidak efektif disebabkan karena kurang dari 75%. Pada kabupaten nias utara, rasio efektivitas 

PAD dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 dikatakan sangat efektif, itu disebabkan karena 

persentase perhitungan berada diatas 100%, dari tahun 2013 sampai tahun 2015 tidak efektif 

dikarenakan rasio berada dibawah 75%, tahun 2016 rasio efektivitas PAD kabupaten nias utara 

cukup efektif karena berada pada 90% - 99%, dan pada tahun 2017 rasio efektivitas daerah ini 

kembali tidak efektif.  

Rasio efektivitas PAD kota gunungsitoli tidak efektif pada tahun 2010 dan tahun 2012 

disebabkan karena rasio berada dibawah 75%, sementara pada tahun 2011, 2013 dan 2016 

dikatakan sangat efektif karena rasio telah melebihi 100%, pada tahun 2015 cukup efektif 

karena di antara 90% - 99%, dan pada tahun 2014 dan tahun 2017 rasio efektivitas PAD daerah 

ini kurang efektif karena berada di antara 75% - 89%. Pada kabupaten nias selatan, rasio 

efektivitas PAD pada tahun 2011, 2016 dan 2017 dikatakan sangat efektif karena persentase 

rasionya pada tahun tersebut melebihi 100%, sementara pada tahun 2010, tahun 2012 sampai 

2010 95,84   Cukup efektif 199,68 Sangat efektif 56,34   Tidak efektif 73,15    Tidak efektif 109,74  Sangat efektif

2011 143,21 Sangat efektif 262,58 Sangat efektif 103,29 Sangat efektif 141,77  Sangat efektif 135,88  Sangat efektif

2012 91,01   Cukup efektif 140,18 Sangat efektif 74,64   Tidak efektif 21,07    Tidak efektif 97,78    Cukup efektif

2013 88,09   Kurang efektif 70,86   Tidak efektif 102,80 Sangat efektif 24,35    Tidak efektif 105,63  Sangat efektif

2014 90,05   Cukup efektif 47,25   Tidak efektif 84,49   Kurang efektif 25,95    Tidak efektif 101,07  Sangat efektif

2015 52,70   Tidak efektif 56,41   Tidak efektif 91,87   Cukup efektif 16,42    Tidak efektif 103,71  Sangat efektif

2016 65,07   Tidak efektif 94,26   Cukup efektif 109,65 Sangat efektif 115,25  Sangat efektif 111,55  Sangat efektif

2017 38,65   Tidak efektif 26,75   Tidak efektif 81,50   Kurang efektif 110,74  Sangat efektif 110,15  Sangat efektif

Rata-rata     83,08 Kurang efektif   112,25 Sangat efektif     88,07 Kurang efektif      66,09 Tidak efektif    109,44 Sangat efektif

Kriteria
Tahun 

Anggaran

Nias 

Utara 

(%)

Gunung-

sitoli 

(%)

Nias 

Selatan 

(%)

Nias 

(%)

Nias 

Barat 

(%)

Kriteria Kriteria Kriteria Kriteria
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2010 87,72   Efisien 77,64   Efisien 85,80   Efisien 114,06 Tidak Efisien 104,22 Tidak Efisien

2011 90,98   Efisien 84,96   Efisien 94,12   Efisien 97,55   Efisien 100,51 Tidak Efisien

2012 85,21   Efisien 96,70   Efisien 92,95   Efisien 115,44 Tidak Efisien 96,35   Efisien

2013 109,92 Tidak Efisien 107,70 Tidak Efisien 99,22   Efisien 106,78 Tidak Efisien 102,88 Tidak Efisien

2014 99,39   Efisien 91,11   Efisien 97,78   Efisien 111,80 Tidak Efisien 99,37   Efisien

2015 96,57   Efisien 102,68 Tidak Efisien 93,93   Efisien 104,95 Tidak Efisien 96,52   Efisien

2016 88,26   Efisien 103,26 Tidak Efisien 99,97   Efisien 80,29   Efisien 98,97   Efisien

2017 80,57   Efisien 104,55 Tidak Efisien 112,52 Tidak Efisien 94,64   Efisien 101,28 Tidak Efisien

Rata-rata 92,33 Efisien 96,07 Efisien 97,04 Efisien 103,19 Tidak Efisien 100,01
Efisien 

Berimbang

Tahun 

Anggaran

Nias 

Barat 

(%)

Kriteria

Nias 

Utara 

(%)

Kriteria

Gunung-

sitoli 

(%)

Kriteria

Nias 

Selatan 

(%)

Kriteria
Nias 

(%)
Kriteria

tahun 2015 dikatakan tidak efektif karena berada dibawah 75%. Pada kabupaten nias, rasio 

efektivitas PAD dari tahun 2010 sampai 2011 dan pada tahun 2013 sampai tahun 2017 

dikatakan sangat efektif karena persentase rasio berada diatas 100%, sementara hanya pada 

tahun 2012 rasio efektivitas PAD pada daerah ini dikatakan cukup efektif karena masih berada 

pada 90% - 99%. 

2. Rasio Efisiensi 

Tabel 2. 

 Rasio Efisiensi tahun 2010-2017 

 

 

 

 

 

 

Sumber : data diolah (2019) 

Dari tabel 4.7 diatas diketahui bahwa rasio efisiensi kabupaten nias barat pada tahun 2010 

sampai 2012 dan tahun 2014 sampai tahun 2017 dikatakan Efisien, disebabkan karena pada 

tahun tersebut persentase rasio berada dibawah 100%, dimana apabila rasio ini semakin kecil 

maka semakin efisien kinerja pemerintah dalam mendapatkan pendapatan daerah, dan pada 

tahun 2013 rasio efisien daerah ini dikatakan Tidak Efisien karena masih berada diatas angka 

100%. Rasio efisiensi pada kabupaten nias utara tahun 2010 sampai tahun 2012 dan pada tahun 

2014 dikatakan Efisien karena berada dibawah 100%, sementara pada tahun 2013, 2015 sampai 

2017 dikatakan Tidak Efisien karena berada diatas angka 100%.  

Pada kota gunungsitoli, rasio efisiensi dari tahun 2012 sampai 2016 adalah Efisien 

dikarenakan persentase rasio berada dibawah 100%, dan hanya pada tahun 2017 dikatakan 

Tidak Efisien karena persentase rasio berada diatas 100%. Rasio efisiensi pada kabupaten nias 

selatan dikatakan Efisien pada tahun 2011 dan tahun 2016 sampai tahun 2017 karena berada 

dibawah 100%, sementara pada tahun 2010, tahun 2012 sampai tahun 2015 dikatakan Tidak 

Efisien karena berada diatas kriteria rasio yaitu berada diatas 100%. Dan pada kabupaten nias, 

rasio efisiensi pada tahun 2012, tahun 2014 sampai tahun 2016 dikatakan Efisien karena berada 
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dibawah 100%, dan dikatakan Tidak Efektif pada tahun 2010 sampai 2011 dan pada tahun 2013 

serta tahun 2017 karena persentase rasio berada diatas 100%. 

 

SIMPULAN  

Dari hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan yaitu : 

1. Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di nias apabila dilihat dari rasio 

efektivitas PAD bervariasi untuk setiap daerah dan setiap tahunnya. Pada pemerintah kabupaten 

nias barat, rasio efektivitas PAD yang paling tinggi terdapat pada tahun 2011 yaitu sebesar 

143,21% dan yang paling rendah terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar 38,65%. Pada 

pemerintah kabupaten nias utara, rasio efektivitas PAD yang paling tinggi terdapat pada tahun 

2011 yaitu sebesar 262,58% dan yang paling rendah terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar 

26,75%. 

Pada pemerintah kota gunungsitoli, rasio efektivitas PAD yang paling tinggi terdapat pada tahun 

2016 yaitu sebesar 109,65% dan yang paling rendah terdapat pada tahun 2010 yaitu sebesar 

56,34%. Pada pemerintah kabupaten nias selatan, rasio efektivitas PAD yang paling tinggi terdapat 

pada tahun 2011 yaitu sebesar 141,77% dan yang paling rendah terdapat pada tahun 2015 yaitu 

sebesar 16,42%. Pada pemerintah kabupaten nias, rasio efektivitas PAD yang paling tinggi 

terdapat pada tahun 2011 yaitu sebesar 135,88% dan yang paling rendah terdapat pada tahun 

2012 yaitu sebesar 97,78%. 

2. Kinerja keuangan pemerintah daerah kabupaten dan kota di nias apabila dilihat dari rasio efisiensi 

bervariasi dari tahun ke tahun untuk setiap daerah. Pada pemerintah kabupaten nias barat, rasio 

efisiensi yang paling tinggi terdapat pada tahun 2013 yaitu sebesar 109,92% dan rasio efisiensi 

yang paling rendah terdapat pada tahun 2017 yaitu sebesar 80,57%. Pada pemerintah kabupaten 

nias utara, rasio efisiensi yang paling tinggi terdapat pada tahun 2013 yaitu sebesar 107,70% dan 

rasio efisiensi yang paling rendah terdapat pada tahun 2010 yaitu sebesar 77,64%. 

Pada pemerintah kota gunungsitoli, rasio efisiensi yang paling tinggi terdapat pada tahun 2017 

yaitu sebesar 112,52% dan yang paling rendah terdapat pada tahun 2010 yaitu sebesar 85,80%. 

Pada pemerintah kota nias selatan, rasio efisiensi yang paling tinggi terdapat pada tahun 2012 

yaitu sebesar 115,44% dan rasio efisiensi yang paling rendah terdapat pada tahun 2016 yaitu 

sebesar 80,29%. Pada pemerintah kota nias, rasio efisiensi yang paling tinggi terdapat pada tahun 
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2010 yaitu sebesar 104,22% dan rasio efisiensi yang paling rendah terdapat pada tahun 2012 yaitu 

sebesar 96,35%. 

Saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah bagi peneliti selanjutnya, 

disarankan agar menambahkan pengukuran yang akan digunakan dan agar dapat menambahkan 

data yang digunakan agar tidak hanya sebatas data sekunder, tetapi dapat menggunakan data 

primer serta kepada pemerintah daerah diharapkan untuk meningkatkan kinerja dalam 

mengelola keuangan agar lebih efektif dan efisien, meningkatkan kinerja dalam menggali 

pendapatan asli daerah yang artinya dapat meningkatkan realisasi pendapatan asli daerah dari 

anggaran yang telah ditetapkan dan konsisten dalam melakukan peningkatan. Serta pemerintah 

daerah disarankan untuk lebih cermat dalam menetapkan anggaran pada pendapatan daerah 

sehingga yang terealisasi dapat lebih dari target yang ditetapkan dan disarankan agar 

pemerintah daerah dapat lebih bijaksana dalam memanfaatkan pendapatan daerah yang 

diperoleh untuk belanja daerah.  
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Abstract  

 

The development of increasingly advanced technology changes aspects in all aspects of people's lives, 

especially in making 3D visualizations. BP Batam Annex II canteen is one of the assets of the Directorate 

of Asset Utilization, located on the 4th floor of the Annex II building, but according to the head of the 

BP Batam asset utilization department the number of visitors who come every day is decreasing, this is 

due to a less attractive canteen design. Therefore, it becomes the author's reference to create a canteen 

modeling visualization design by comparing the two rendering techniques between Mental Ray & 

Arnold to determine the most effective time, the smallest file size, and the best results, this visualization 

will provide a 3-dimensional picture of the canteen conditions which will be renovated thoroughly by 

utilizing the Maya 2018 application as a container for making 3-dimensional visualization, while the 

parameters used are texture.  

 

Keywords:  3 Dimensional Modeling, Maya 2018, Rendering, Visualization, Implementation. 

 

Abstrak  

 

Perkembangan teknologi yang semakin maju mengubah aspek dalam segala aspek kehidupan 

masyarakat terutama dalam pembuatan visualisasi 3D. Kantin Annex II BP Batam merupakan salah satu 

asset Direktorat Pemanfaatan Asset yang berada di lantai 4 gedung Annex II, namun menurut kepala 

departemen pemanfaatan asset BP Batam jumlah pengunjung yang datang setiap harinya semakin 

berkurang, ini dikarenakan desain kantin yang kurang menarik. Oleh karena itu menjadi acuan penulis 

untuk membuat visualisasi desain permodelan kantin dengan membandingkan dua teknik rendering 

mailto:Batammusic117@gmail.com
mailto:uufbrajawidagda@polibatam.ac.id
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antara Mental Ray & Arnold untuk menentkan waktu yang paling efektif, ukuran file yang paling kecil, 

dan hasil yang terbaik, visualisasi ini akan memberikan gambaran secara 3 dimensi kondisi kantin yang 

akan di renovasi secara menyeluruh dengan memanfaatkan aplikasi Maya 2018 sebagai wadah 

pembuatan visualisasi 3 dimensi, sedangkan paramater yang digunakan adalah texture. 

 

Kata Kunci: 3 Dimensi Modeling, Maya 2018, Rendering, Visualisasi, Implementasi. 

 

 PENDAHULUAN 

Annex II merupakan gedung yang berada di kawasan Badan Pengusahaan (BP) Batam dan 

memiliki 4 lantai, di dalam gedung ini juga terdapat berbagai ruangan kantor, ruangan humas 

hingga kantin yang berada di lantai 4. Kantin Annex II Badan Pengusahaan (BP) Batam 

merupakan bagian dari deputi 4 bidang pengusahaan sarana dan lainnya dan juga induk dari 

Direktorat Pemanfaatan Asset Badan Pengusahaan (BP) Batam yang mengelolah 24 aset yang 

ada di Kota Batam dan yang berada di BP Batam. Deputi 4 Bidang Pengusahaan Sarana dan 

Lainnya bertanggung jawab atas pembaharuan, penjagaan, dan kualitas dari setiap aset yang 

dimiliki, salah satunya adalah kantin yang terletak pada lantai 4 gedung Annex II BP Batam. 

Berbagai keunggulan yang ada di Kantin Gedung Annex II adalah memiliki view yang 

menghadap ke lautan serta Batam Centre, namun karena kondisi desain kantin yang tidak eye 

catching membuat keunggulan yang ada tadi tidak menarik pengunjung yang datang dan 

akhirnya berdampak kepada pemasukan pedagang yang berada di kantin tersebut, maka 

diperlukan sebuah renovasi untuk memperbagus kantin tersebut.   

Visualisasi 3 dimensi merupakan salah satu pilihan dari berbagai perusahaan untuk membuat 

sebuah visualisasi Objek yang nantinya akan menjadi acuan visualisasi sebuah bangunan yang 

akan di renovas karena dapat digunakan sesuai dengan keinginan dari pengguna tersebut. 

Aplikasi Maya 2018 adalah salah satu aplikasi permodelan atau visualisasi 3 dimensi yang dapat 

digunakan sesuai dengan keinginan pengguna, aplikasi ini juga dapat merubah berbagai bentuk 

yang diinginkan atasan/client tanpa harus mencari bahan-bahan yang sulit untuk didapatkan. 

Oleh sebab itu salah satu upaya yang dapat digunakan untuk sebagai representatif (gambaran) 

kantin yang berada di gedung Annex II BP Batam ini adalah dengan menggunakan Maya 2018 

karena dari sisi efektifitasnya lebih unggul daripada menggunakan maket dan hasilnya pun dapat 

terlihat dalam beberapa minggu bahkan beberapa hari, sehingga upaya ini dapat menaikan 

kembali keindahan kantin di Gedung Annex II ini.  

Pembuatan sebuah visualiasi 3 dimensi kantin Gedung Annex II ini tidak akan sempurna 
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tanpa pemilihan proses teknik Rendering yang tepat, faktor pemilihan render sangat 

berpengaruh dalam menghasilkan sebuah kualitas gambar itu sendiri oleh sebab itu rendering 

diperlukan agar dapat memberikan saran kepada mahasiswa yang akan menggunakan engine 

render dalam pryek yang akan mereka kerjakan baik berupa animasi maupun visualisasi.  

Semakin detail sebuah visualisasi desain 3 dimensi atau semakin banyak jumlah texture yang 

digunakan maka semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan dan akan menyebabkan terlalu 

banyak waktu yang terbuang, ukuran file yang terlalu besar serta kualitas gambar yang tidak 

sesuai dengan keinginan. Dalam hal ini pembuatan visualisasi 3 dimensi lamanya waktu proses 

rendering akan sangat berpengaruh dan membuat pekerjaan kita menjadi tidak tepat waktu. 

Oleh sebab itu bagi sebagai seorang pemula akan bingung menentukan pilihan karena belum 

tahu memilih kualitas hasil rendering yang bagus dan estimasi waktu yang baik untuk 

melakukan sebuah proses rendering. agar tidak terjadi kembali masalah rendering yang 

bingung untuk memilih, perlu adanya penelitian lebih tentang masalah rendering untuk 

mengetahui hasil kualitas gambar yang terbaik serta estimasi waktu yang paling efektif 

(Joharudin, 2015) 

Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan analisis untuk mengetahui tingkat perbandingan 

kecepatan pada saat rendering dan mengetahui ukuran file hasil render menggunakan Mental 

Ray & Arnold  

 

METODE PENELITIAN 

Dalam melakukan perancangan perbandingan Engine render tersebut digunakan sebuah metodologi 

seperti Gambar 1.  
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Gambar 1. Skema Metodologi Penelitian 

1. Menyiapkan Sampling Shot  

Objek penelitian tentang penggunaan teknik rendering Mental Ray & Arnold adalah 

keseluruhan spot dari desain 3D yang telah dibuat, beikut scene spot yang digunakan 

dapat dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1 

Daftar Scene dan banyak texture yang digunakan 

Scene Banyak texture Jumlah Frame 

Scene 1 130 100 

Scene 2 140 150 

Scene 3 150 178 

Scene 4 160 180 

Scene 5  170 200 

Scene 6 170 250 

Scene 7 170 320 

Scene 8 170 400 
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Scene 9 170 500 

Scene 10 120 250 

Scene 11 110 320 

Scene 12  105 400 

 

2. Parameter Pengukuran Variabel Untuk Pengujian. 

Berikut beberapa parameter yang digunakan untuk menguji penelitian ini, dapat dilihat 

pada Tabel 4. 

Tabel 4 

Parameter Pengukuran Variabel 

Pengukuran Variabel Indikator Variabel Sub Indikator Skala 

Pengukuran 

Mental Ray  Waktu, Size File Membandingkan 

kecepatan saat 

proses rendering 

Detik(s), 

Ukuran(Mb) 

Arnold Renderer Waktu, Size File Membandingkan 

ukuran file saat 

proses rendering 

Detik(s), 

Ukuran(Mb) 

Mental Ray Warna RGB Histogram hasil 

dari rendering. 

Nilai Color 

Histogram 

Arnold Warna RGB Histogram hasil 

dari rendering 

Nilai Color 

Histogram 

    

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada tahap hasil dan pembahasan dihasilkan output berupa render time dan juga file size 

dari masing-masing engine render. Untuk pengujian perbandingan antara engine render. Untuk 

pengujian perbandingan antara engine render Mental Ray dan Arnold pada Autodesk Maya 

2018 perlu diperhatikan render setting agar tidak terjadi kesalahan output yang diinginkan dapat 

dilihat pada Gambar 1.  
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Gambar 1. Render Setting 

Pada render setting dilakukan pengaturan engine render yang digunakan, format 

penamaan extension file, area yang di-render, kamera yang digunakan, hingga tingkat resolusi 

gambar yang dihasilkan. Untuk pengujian ini menggunakan pengaturan standar (default) pada 

kedua engine render dan menggunakan resolusi standar yaitu HD 720 Pixel 

3. Hasil Render Mental Ray & Arnold 

Tabel 5 

Hasil Render Mental Ray & Arnold 

Spot Mental Ray Arnold 

Spot 1 

  

Spot 2 

  

Spot 3 
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4. Analisis Dan Hasil Pengujian Kecepatan Render 

Tabel 6 

Parameter Pengukuran Variabel 

Scene Texture Jumlah 

Frame 

Render Time 

   Mental Ray 

(fph) 

Mental Ray 

(s) 

Arnold 

(fph) 

Arnold (s) 

1  130 100 00.89.00 5340 00.60.21 3261 

2 130 150 2.30.10 8290 02.21.00 7956 

3 140 180 2.35.00 8460 02.32.00 8352 

4 150 180 2.50.00 9000 2.44.00 8784 

5 160 200 3.56.10 12826 3.36.00 12096 

6 170 350 3.56.00 12816 3.46.00 12456 

7 170 320 3.52.14 12672 3.32.00 11952 

8 170 400 7.00.10 25200 6.50.00 23400 

9 170 500 8.20.10 29520 7.45.00 26820 

10 120 250 4.50.10 16210 4.20.00 15120 

11 110 320 3.20.12 11522 3.00.00 10800 

12 105 400 6.15.20 22160 5.40.00 19440 

       

Rata-

Rata 

 279  141501 13340 

 

 

Gambar 1. Grafik Rata-Rata Kecepatan Menggunakan Mental Ray & Arnold. 
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Tabel 7 

Analisis Waktu Render 

No Jenis Rendering Analisis 

1  Arnold Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk 

merender menggunakan Engine Render 

Arnold untuk rata-rata 279 frame adalah 

133,40 detik. Sedangkan waktu minimum 

untuk merenderer menggunakan Arnold 

adalah sebesar 3621 detik. 

2 Mental Ray  Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk 

merender menggunakan Engine Render 

Mental Ray untuk rata-rata 279 frame 

adalah 141,501 detik. Sedangkan waktu 

minimum untuk merenderer 

menggunakan Mental Ray 5340 adalah 

sebesar 362,1 detik.  

   

   

5. Analisis Ukuran Size File 

Tabel 8 

Parameter Pengukuran Variabel 

Scene Texture Jumlah 

Frame 

Ukuran Hasil Size File  

   Mental Ray (s) Arnold (s) 

1  130  100 010.15 026.02 

2 130 150 020.05 032.40 

3 140 180 028.00 036.00 

4 150 180 026.02 036.03 

5 160 200 040.10 046.04 

6 170 350 080.20 090.04 

7 170 320 078.00 081.03 

8 170 400 089.00 090.04 

9 170 500 100.57 117.00 

10 120 250 050.10 058.01 

11 110 320 061.20 069.07 
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12 105 400 078.10 089.01 

      

Rata-

Rata 

 279 54.57 67.11  

 

 

Gambar 2. Grafik Rata-Rata Ukuran File Hasil Render Menggunakan Mental Ray & Arnold  

Tabel 9 

Analisis Ukuran File 

No Jenis Rendering Analisis 

1  Mental Ray & Arnold Rata-rata ukuran file yang dibutuhkan 

untuk merender 279 Frame menggunakan 

Arnold adalah 67.11 Megabyte 

sedangkan untuk Mental Ray 

membutuhkan ukuran space lebih kecil 

dibandingkan Arnold walaupun 

perbedaannya titpis yaitu sebesar 54.57 

Megabyte 

   

6. Pengujian Kualitas Gambar 

Tabel 10 

Analisis Kualitas Gambar 

Gambar Indikator Variabel Mental 

Ray(Mean) 

Arnold(Mean) 

1 RGB 95.69 56.39 

2 RGB 44.52 91.35 

3 RGB 21.44 81.27 
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Rata-Rata Nilai Histogram  61.1075(Under- 

Exposure) 

78.9375(Correct-

Exposure) 

    

 

SIMPULAN  

Simpulan merupakan ringkasan atas temuan penelitian dan implikasinya. Saran diberikan 

untuk pengembangan dan penelitian lanjutan. 

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis yang dilakukan maka bisa diambil kesimpulan 

sebagai berikut :  

1. Dengan merender permodelan kantin Annex II BP Batam diketahui waktu render tercepat 

adalah Engine Render Arnold dengan waktu rata-rata sebesar 133,40 detik. Sedangkan 

waktu render terlama adalah Engine Render Mental Ray dengan waktu rata-rata untuk 

merender 279 frame adalah sebesar 141,501 detik. 

2. Untuk ukuran file yang paling membutuhkan tempat penyimpanan paling kecil adalah 

Engine Render Mental Ray dengan rata-rata kapasitas yang dibutuhkan untuk 279 frame 

adalah sebesar 54.57 Megabyte(Mb). Sedangkan Engine Render yang membutuhkan 

kapasitas yang paling besar adalah Arnold yaitu sebesar 67.11 Megabyte(per 279 frame). 

3. Untuk kualitas gambar yang terbaik dari pengujian hasil render pada permodelan 3 dimensi 

kantin annex ii BP Batam adalah Arnold dengan nilai histogram rata-rata sebesar 78.9375 

pixel nilai tersebut termasuk dalam nilai histogram yang Correct-Exposure. 
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Abstract 

 

In the aftermath of the disaster, the evacuation of survivors must be done quickly to minimize the number 

of deaths. SAR teams who search for victims often have difficulty in finding victims who can still be 

saved. Based on these problems, the authors make a disaster victim detection tool and its location based 

on arduino in order to help the SAR Team in finding survivors who can still be saved to reduce the 

number of victims killed. In this tool, Arduino functions as a microcontroller that controls sensors 

according to their respective functions, AMG8833 sensors actively detect the presence of victims with 

infrared that can identify victims through body heat. If the sensor detects a victim, the buzzer will sound, 

and the LCD on the device will display a sign that the victim has detected and then the GSM module 

will send a coordinate SMS from the GPS module where the device found the victim to the rescue team's 

cellphone. While the ultrasonic sensor will measure the distance of the tool to the victims detected. 

Keywords: Arduino, AMG8833 Sensor, Buzzer, Ultrasonic Sensor 

 

Abstrak 

 

Pasca terjadi bencana, pengevakuasian korban yang masih hidup harus segera dilakukan dengan cepat 

guna meminimalisir banyaknya korban yang meninggal dunia. Tim SAR yang melakukan pencarian 

korban sering sekali mengalami kesulitan dalam mencari korban yang masih dapat diselamatkan. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, penulis membuat alat pendeteksi korban bencana dan titik 

lokasinya yang berbasis arduino agar dapat membantu Tim SAR dalam mencari korban yang masih 

dapat diselamatkan untuk mengurangi jumlah korban meninggal dunia. Pada alat ini, arduino berfungsi 

sebagai mikrokontroller yang mengontrol sensor-sensor sesuai fungsinya masing-masing, sensor 

AMG8833 aktif melakukan pendeteksian keberadaan korban dengan inframerah yang dapat 

mengidentifikasi korban melalui panas tubuhnya. Jika sensor mendeteksi adanya korban maka buzzer 

akan berbunyi, dan LCD pada alat akan menampilkan kalimat tanda bahwa telah terdeteksi korban dan 

kemudian modul GSM akan mengirimkan SMS titik koordinat dari modul GPS dimana alat tersebut 

menemukan korban kepada handphone tim penyelamat. Sementara sensor ultrasonik akan mengukur 

jarak alat terhadap korban yang terdeteksi.  

Kata Kunci: Arduino, Sensor AMG8833, Buzzer, Sensor Ultrasonik 
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PENDAHULUAN 

 Bencana alam adalah suatu kejadian alam yang tidak dapat diprediksi kapan dan dimana 

akan terjadi, serta dampak dari bencana alam yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, bahkan 

kematian sekalipun sangat mungkin terjadi. Kematian diakibatkan karena kurangnya penanganan 

korban bencana  yang dilakukan dengan cepat oleh tim pencari korban. Wilayah Indonesia 

merupakan wilayah yang rawan terjadi bencana, karena posisi  negara ini merupakan pertemuan 

tiga lempeng bumi dan juga berada pada jalur cincin api yang membuat banyak gunung berapi di 

negara ini. Mengingat banyaknya bencana serta tingginya tingkat kematian yang ditimbulkan 

karena bencana alam, dan disatu sisi penanganan yang lambat dan kurang cepat yang dilakukan 

oleh para tim pencari korban juga mempengaruhi tingginya tingkat kematian korban saat terjadinya 

bencana alam. Sehingga dibutuhkan alat yang mampu membantu tim pencari korban untuk 

mendeteksi keberadaan korban yang tertimbun reruntuhan ataupun tanah longsor dan masih bisa 

diselamatkan secara cepat dan efisien. Minimnya alat untuk mempermudah pencarian korban 

bencana terutama di Indonesia, maka penulis mencoba untuk membuat sebuah proyek yang dapat 

meringankan pekerjaan dari Tim SAR, yang berjudul “Rancang Bangun Alat Pendeteksi Korban 

Bencana Dan Titik Lokasinya Berbasis Arduino”.  Proyek  ini  akan  sangat  membantu  dalam  

mencari  korban - korban  yang  masih  hidup ataupun yang baru saja meninggal sesuai dengan 

suhu tubuh yang masih dimilikinya. Bukan hanya itu alat ini juga dapat mengirimkan titik lokasi 

keberadaan korban yang terdeteksi. 

Salahuddin, Eliyyani, dan Atthariq (2013) membuat robot pencari korban bencana 

dengan sistem gelombang radio modulasi FM-FSK dan dikendalikan oleh operator dari jarak 

jauh. Robot ini memanfaatkan kamera dan juga sensor suhu yang akan memberikan informasi 

ke tim penyelamat. 

Sausan, Syaryadhi, dan Rahman (2016) merancang prototype alat untuk mendeteksi 

posisi korban bencana yang berbasis mikrokontroler ATmega328 yang memanfaatkan sensor 

PIR untuk mendeteksi keberadaan korban, sensor kompas untuk menentukan arah korban, serta 

sensor ultrasonik yang berfungsi untuk mengetahui jarak korban tersebut. Data yang didapat 

melalui sensor-sensor tersebut akan dikirim secara nirkabel menggunakan sebuah ZigBee dan 

akan ditampilkan di PC tim SAR.  
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Pada penelitian - penelitian tersebut, alat hanya dapat mendeteksi korban dan juga 

memberi informasi jika ditemukan korban, namun alat tersebut tidak dapat mengetahui titik 

koordinat dimana alat tersebut mendeteksi korban. Berdasarkan hal tersebut, penulis akan 

membuat perancangan pendeteksi korban bencana dan titik lokasinya yang akan digunakan oleh 

tim pencari korban dengan memanfaatkan sensor AMG8833 yang akan melakukan 

pendeteksian keberadaan korban dengan inframerah yang dapat mengidentifikasi korban 

melalui panas tubuhnya. Jika sensor mendeteksi adanya korban maka buzzer akan berbunyi, 

dan LCD akan menampilkan kalimat tanda bahwa telah terdeteksi korban dan kemudian modul 

GSM akan mengirimkan SMS titik koordinat dari modul GPS dimana alat tersebut menemukan 

korban kepada handphone tim penyelamat. Sementara sensor ultrasonik aktif mengukur jarak 

terhadap korban tersebut. Berdasarkan penjelasan yang terdapat pada latar belakang dapat 

diketahui permasalahan, yaitu bagaimana merancang dan membuat alat pendeteksi korban 

bencana dan titik lokasinya berbasis arduino. Dan berdasar pada latar belakang dan pokok 

permasalahan, maka tujuan penelitian ini ialah dapat membuat alat pendeteksi korban bencana 

dan titik lokasinya berbasis arduino, dapat mengetahui cara kerja alat pendeteksi korban 

bencana dan titik lokasinya berbasis arduino dan dapat digunakan untuk mencari korban 

bencana yang masih dapat diselamatkan pada saat terjadi bencana. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan atas beberapa tahapan seperti yang terlihat pada diagram fishbone 

diatas. Tahapan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah : 

1. Perancangan Sistem 

Merancang sistem yang akan dibangun berupa alat pendeteksi korban bencana dan titik 

lokasinya. Yaitu dengan membuat diagram blok dari alat tersebut, merancang design, serta 

pengadaan alat dan komponennya. 

2. Pembuatan Sistem 

Membuat sistem yang telah dirancang. Yaitu pembuatan software dan hardware alat 

tersebut. 
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3. Pengujian Sistem 

Melakukan pengujian sistem yang telah dibuat. Pengujian sistem dilakukan dengan cara 

menguji apakah alat dapat mendeteksi adanya korban, dan tingkat keakurasiannya dalam 

mendeteksi korban, mendeteksi titik lokasi serta jarak alat tersebut terhadap halangan. Setelah 

dilakukan pangujian , maka tahap selanjutnya adalah pengambilan data, analisis terhadap hasil 

dari pengujian, dan penyusunan laporan. Parameter yang diukur dan diamati dari penelitian ini 

adalah ada atau tidaknya korban yang terdeteksi berdasarkan suhu tubuh, posisi korban bencana 

(titik koordinat), serta  jarak halangan benda yang ada di depan alat tersebut. Model penelitian 

yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian produk terapan, dimana objek 

penelitiannya adalah  alat pendeteksi korban bencana dan titik lokasinya. 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melihat tingkat keberhasilan sensor 

AMG88833 dalam mendeteksi korban bencana berdasrkan suhu tubuh, tingkat keakuratan yang 

tinggi pada GPS dalam mendeteksi titik lokasi keberadaan korban, dan tingkat akurasi sensor 

ultrasonik dalam mengukur jarak halangan benda yang ada di depan alat tersebut. Analisis data 

dilakukan dengan menghitung tingkat akurasi sistem dengan menggunakan rumus: 

% akurasi = 
Banyaknya percobaan yang berhasil

Total percobaan
 x 100% 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian alat ini dilakukan dengan mengukur jarak alat terhadap korban, jika alat tersebut 

mendeteksi korban, maka LCD akan menampilkan kalimat bahwa korban telah terdeteksi dan 

jarak alat terhadap korban. 
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Gambar 1.  Rangkaian Keseluruhan 

Tabel 1. 

 Pengujian Alat 

JARAK HASIL Tampilan Pada LCD 

0,5 meter TERDETEKSI 

 

 

1 meter TERDETEKSI 

 

 

1,5 meter TERDETEKSI 

 

 

2 meter TERDETEKSI 
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2,5 meter TERDETEKSI 

 

3 meter TERDETEKSI 

 

3,5 meter TERDETEKSI 

 

 

4 meter 
TIDAK 

TERDETEKSI 

 

4,5 meter 
TIDAK 

TERDETEKSI 

 

5 meter 
TIDAK 

TERDETEKSI 
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Tampilan SMS yang masuk ketika alat berhasil mendeteksi korban : 

 

Gambar  2. Tampilan SMS 

 

Tampilan titik lokasi pada Google Map pada saat alat telah mendeteksi korban : 

 

Gambar  3. Tampilan Titik Lokasi Pada Google Map 

Pada pengujian alat tersebut dapat dianalisa bahwa : 

Saat alat tersebut di nyalakan, maka semua komponen akan ready. Sensor AMG8833 

akan mendeteksi apakah ada korban di depan alat tersebut berdasarkan suhu tubuh manusia. 

Sementara sensor ultrasonik mengukur jarak alat kepada korban. Modul GSM akan 

mengirimkan SMS ketika korban terdeteksi dan modul GPS juga akan mencari titik koordinat 

alat dimana korban terdeteksi. 

Jika korban terdeteksi, maka buzzer akan menyala dan LCD akan menampilkan kalimat 

“Korban Terdeteksi” dan “Jarak=….cm” seperti pada Tabel 4.2. Dan juga akan menampilkan 
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titik koordinat korban melalui SMS. Seperti pada Gambar 4.7. Pada SMS akan menampilkan 

link titik koordinatnya. Alat ini hanya mampu mendeteksi pada jarak 0 - 3,5 meter. Dan 

tampilan jarak pada LCD yang dapat dideteksi oleh sensor ultrasonik maksimal 371 cm.  

Analisis data dilakukan dengan menghitung tingkat akurasi sistem untuk jarak 0,5 s/d 5 meter 

(10 kali percobaan) dengan menggunakan rumus: 

% akurasi = 
Banyaknya percobaan yang berhasil

Total percobaan
 x 100% 

     = 
7

10
 x 100% 

     = 70 % 

 

SIMPULAN  

Setelah menyelesaikan perancangan dan pembuatan serta  menganalisa dapat disimpulkan : 

1. Alat pendeteksi korban bencana hanya dapat mendeteksi korban yang masih hidup, 

karena sensor AMG8833 hanya dapat mendeteksi manusia  berdasarkan inframerah 

yang dihasilkan oleh panas tubuh manusia tersebut. 

2. Dari pengujian yang dilakukan sensor ultrasonik hanya dapat mendeteksi korban dari 

jarak 50 cm sampai 350 cm. Dan tampilan jarak pada LCD yang dapat dideteksi oleh 

sensor ultrasonik maksimal 371 cm.  

3. Alat pendeteksi korban bencana hanya akan mengirimkan SMS titik kordinat pada saat 

alat telah berhasil mendeteksi korban. 

4. Titik koordinat dapat diakses dengan mengklik link yang dikirimkan melalui SMS 

ketika korban telah berhasil terdeteksi dan mengaksesnya melalui aplikasi map pada 

smartphone. 

5. Pada pengujian alat tingkat akurasi sistem untuk jarak 0,5 s/d 5 meter (10 kali 

percobaan) adalah 70%. 
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SARAN 

Jika alat ini dikembangkan dikemudian hari kami memberikan saran : 

1. Untuk mendapatkan hasil yang lebih maksimal diharapkan menggunakan sensor 

ultrasonik yang dapat mengukur jarak lebih jauh, seperti sensor ultrasonik tipe HDL700. 

2. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal diharapkan menggunakan sensor pendeteksi 

gerak manusia dari balik tebing-tebing dengan sistem pemancar RF. 
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Abstract  

 

The research was conducted to determine and analyze the bankruptcy of PT Indosat Tbk company using 

the Altman Z-Score Original (first) method. The data used in this study is secondary data obtained from 

PT Indosat Tbk financial statements audited in 2014-2018 obtained through the website 

www.indosatooredo.com. The analytical method used is the Altman Z-Score Original method (first) and 

descriptive statistical methods. Based on the results of this study indicate that the Z-Score on PT Indosat 

Tbk depends on the dangerous zone (Z < 1.81) and is predicted to reduce the danger of bankruptcy 

with the lowest Z-score in 2018 of 0.52.  

 

Keywords: Prediction, Bankcruptcy, Altman Z-Score Method. 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dan menganalisis risiko kebangkrutan perusahaan PT Indosat 

Tbk menggunakan metode Altman Z-Score Original (pertama). Data yang digunakan pada penelitian 

ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan tahunan PT Indosat Tbk yang sudah 

diaudit tahun 2014-2018 dan dipublikasikan melalui situs www.indosatooredo.com. Metode analisis 

yang digunakan adalah metode Altman Z-Score Original (pertama) dan metode statistik deskriptif. 

Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Z-Score pada PT Indosat Tbk berada pada zona 

berbahaya (Z < 1,81) dan diprediksi mengalami ancaman kebangkrutan dengan hasil Z-Score terendah 

pada tahun 2018 sebesar 0,52. 

 

Kata Kunci: Prediksi, Kebangkrutan, Metode Altman Z-Score. 

 

  

http://www.indosatooredo.com/
http://www.indosatooredo.com/
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PENDAHULUAN 

 

Seiring dengan perkembangan perekonomian Indonesia yang semakin maju, banyak 

perusahaan yang didirikan baik perusahaan yang berskala besar maupun kecil. Perusahaan 

didirikan dengan tujuan mendapatkan profit yang optimal atas usaha yang dijalankannya. 

Upaya perusahaan untuk mencapai tujuan juga harus memperhatikan bagian-bagian yang bisa 

mengganggu untuk mencapai tujuan perusahaan. 

Setiap perusahaan tidak akan pernah lepas dari permasalahan. Salah satu permasalahan yang 

sering dialami adalah masalah keuangan. Permasalahan keuangan dapat menghambat aktivitas 

perusahaan. Aktivitas perusahaan akan terhambat sehingga tidak menutup kemungkinan 

perusahaan akan mengalami kebangkrutan. Bila perusahaan membiarkan hal tersebut terjadi 

terus menerus tanpa ada tindakan penanganan maka perusahaan akan mengalami masalah yaitu 

kesulitan keuangan (financial distress). Upaya penanganan kesulitan keuangan harus dilakukan 

secepatnya. Jika tidak dilakukan secepatnya maka perusahaan akan mengangalami 

kebangkrutan (bankcruption). 

Kesulitan keuangan merupakan kondisi laba perusahaan lebih kecil dari laba yang 

diharapkan atau ketidakmampuan perusahaan membayar kewajibannya tepat waktu baik jangka 

pendek maupun jangka panjang. Menurut  Lutfiyah,  (2016:5) “kondisi  kebangkrutan  

merupakan ketidakmampuan perusahaan untuk membayar kewajiban pada saat jatuh tempo 

yang menjadi penyebab suatu perusahaan mengalami kebangkrutan atau menjadi penyebab 

kreditur untuk menghapus atau mengurangi hutangnya di dalam perjanjian”. “Kebangkrutan 

ialah kegagalan perusahaan dalam menjalankan operasi untuk mencapai tujuannya. Kegagalan 

ekonomis berarti bahwa pendapatan perusahaan tidak mampu menutup biayanya sendiri. 

Sedangkan kegagalan keuangan berarti perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya ketika 

harus dipenuhi, walaupun total nilai aset melebihi kewajiban totalnya” (Rudianto, 2013:251). 

 

METODE PENELITIAN 

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT Indosat Tbk. 

“Populasi adalah sekelompok orang, kejadian atau benda, yang memiliki karakteristik tertentu 

dan dijadikan objek penelitian” (Suryani, 2016). Sampel dalam penelitian ini adalah laporan 
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posisi keuangan dan laporan laba rugi PT Indosat Tbk periode 2014-2018. “Sampel adalah 

sebagian dari populasi” (Suryani, 2016). 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. “Data sekunder 

adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain” (Sanusi, 2017:104). Data 

sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari internet dengan cara mengunduh laporan keuangan 

PT Indosat Tbk periode 2014-2018 melalui website  www.idx.co.id dan 

www.indosatooredoo.com. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan teknik 

dokumentasi. “Cara dokumentasi merupakan biasanya dilakukan untuk mengumpulkan data 

sekunder, baik secara pribadi maupun kelembagaan” (Sanusi, 2017:114). Penelitian ini 

mengumpulkan data tertulis seperti laporan keuangan (neraca) dan laporan laba rugi pada 

laporan keuangan PT Indosat Tbk periode 2014-2018 yang sudah di audit. 

Teknik pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua, yaitu: 1).“Analisis  

Z-Score  adalah  metode  untuk  memprediksi  keberlangsungan hidup suatu perusahaan dengan 

mengkombinasikan beberapa   rasio keuangan yang umum dan pemberian bobot yang berbeda 

satu dengan lainnya. Itu berarti, dengan metode Z-Score dapat diprediksi kemungkinan 

kebangkrutan suatu perusahaan” (Hayes, Hodge, & Hughes, 2010). 

Teknik pengolahan data  yang  digunakan  untuk  memprediksi  potensi  kebangkrutan  adalah 

metode analisis Altman Z-Score original (pertama) dengan rumus sebagai berikut:  

 

Z = 1,2 (X1) + 1,4 (X2) + 3,3 (X3) + 0,6 (X4) + 1 (X5) 

Keterangan : 

X1 : Modal Kerja / Total Aktiva  

X2 : Laba Ditahan / Total Aktiva 

X3 : EBIT/Total Aktiva 

X4 : Nilai Pasar Saham / Total Utang 

X5 : Penjualan / Total Aktiva 

2).Statistik  Deskriptif,  “Dengan  statistik  deskriptif,  peneliti  hanya menggambarkan hasil 

penelitian dengan menggunakan grafik, tabel, gambar, dan lainnya” (Suryani, 2016). 

http://www.idx.co.id/
http://www.indosatooredoo.com/
http://www.indosatooredoo.com/
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

HASIL 

Hasil perhitungan Z-Score PT Indosat Tbk tahun 2014-2018 dengan rumus Altman Z-

Score original (pertama) maka diperoleh angka sebagai berikut : 

Tabel 1.  

Hasil Rasio Z-Score 

 

 

 

Tahun 

Hasil Perkalian Koefisien Z-Score dengan Rasio Z- Score  

 

Z-Score 
1.2 (X₁) 1.4 (X₂) 3.3 (X₃) 0.6 (X₄) 1 (X₅) 

2014 (0,2832) 0,2898 0,0858 0,3756 0,452 0,92 

2015 (0,2196) 0,2464 (0,1188) 0,426 0,483 1,0282 

2016 (0,2604) 0,2982 0,5736 0,2322 0,574 1,3108 

2017 (0,1596) 0,2352 0,4368 0,2478 0,591 1,1925 

2018 (0,2964) 0,3024 (0,165) 0,1338 0,436 0,4108 

Sumber : Data diolah 2019 

 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasil analisis laporan keuangan PT Indsat Tbk tahun 2014-2017 dengan 

menggunakan metode Altman Z-Score original (pertama) maka diperoleh hasil analisis yang 

dapat dilihat melalui tabel 2. berikut: 

Tabel 2. 

Hasil Analisis Z-ScoreOriginal 

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 

Z-Score 0,92 1,0282 1,3108 1,1925 0,4108 
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Tolak Ukur 

 

Z-Score 

Zona Aman (Z > 2,99) 

 

Zona Abu-abu (Z > 1,81>Z > 2,99) 

Zona Berbahaya (Z < 1,81) 

Tahun 2014 2015 2016 2017 2018 

Hasil 

 

Analisis 

Zona 

 

Berbahaya 

Zona 

 

Berbahaya 

Zona 

 

Berbahaya 

Zona 

 

Berbahaya 

Zona 

 

Berbahaya 
Sumber : Data diolah 2019 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui hasil analisis Z-Score PT Indosat Tbk pada tahun 

2014-2017 nilai Z-Score tertinggi terdapat pada tahun 2016, yaitu 1,3108. Meskipun demikian, 

nilai Z-Score pada tahun 2014 berada di zona berbahaya. Nilai Z-Score dari tahun 2014-2018 

berada di zona berbahaya. Berdasarkan tabel 4.11 maka dapat dilihat pergerakan naik turun 

hasil analisis Z-Score PT Indosat Tbk jika digambarkan dengan grafik pada gambar 1: 

 

Gambar 1. Grafik Z-Score PT Indosat Tbk 2014-2018 

 

Profit perusahaan sangat mempengaruhi dalam kemampuan mengembangkan bisnis serta 

persaingan dengan perusahaan lain  yang berada dalam satu pasar persaingan. Pada PT 

Indosat Tbk profit yang dihasilkan adalah rugi pada tahun 2013, 2014, 2015 dan 2018. Hal 

ini dapat menyebabkan perusahaan mengalami kendala  dalam  mengembangkan  bisnisnya  
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serta  bersaing  dengan perusahaan telekomunikasi lainnya. Profit yang rendah atau bahkan 

rugi, menyebabkan perusahaan akan menggunakan aktiva lain untuk menjaga operasional 

perusahaan agar tetap terus berjalan. 

Profitabilitas yang rendah dapat menjadikan perusahaan mengalami gejala kebangkrutan 

pertama, yakni financial distress karena akan berdampak langsung kepada aktiva lancar dalam 

membayar biaya operasional perusahaan, melunasi kewajiban lancar dan penurunan aset 

lainnya untuk dijadikan modal operasional. Sehingga semakin tinggi rasio profitabilitas akan 

mempengaruhi tinggi rendahnya nilai z-score.  

Sama halnya dengan solvabilitas, apabila perusahaan pembiayaannya lebih banyak 

menggunakan hutang maka akan terjadi risiko ketika pelunasan hutang pada saat jatuh tempo 

apabila lebih besar nilai hutang daripada aset yang dimiliki. Jika hal ini tidak dapat diatasi maka 

perusahaan akan semakin dekat mengalami financial distress. Diawali dari perusahaan 

mengalami gagal bayar dikarenakan nilai hutang yang semakin besar, semakin mendekati 

financial distress.  

Hal ini menyatakan PT Indosat Tbk saat ini sedang berada pada zona berbahaya sehingga 

dapat dinyatakan perusahaan sedang tidak sehat. Berdasarkan penelitian Kurniawan (2012) 

analisis potensi kebangkrutan pada PT Indosat Tbk periode 2008- 2012 dengan metode Altman 

Z-Score menyatakan perusahaan berada pada grey area. Hal ini menyatakan bahwa perusahaan 

sedang tidak sehat pada tahun 2008 sampai sekarang dan rawan mengalami kebangkrutan. 

Apabila perusahaan tidak segera menangani masalah keuangan dengan baik dan cepat maka 

perusahaan ditakutkan akan menghadapi masalah keuangan yang serius dan semakin dekat 

dengan kebangkrutan. Penelitian ini juga mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh 

Altman dkk, tahun 2017 yang menunjukkan bahwa hasil perhitungan Z-Score dengan metode 

Altman Z-Score bekerja cukup baik dengan akurasi 75%. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis potensi kebangkrutan PT Indosat Tbk periode 2014 sampai dengan 

2018 yang dianalisis menggunakan metode Altman Z-Score original, setiap tahunnya berada 

pada zona berbahaya (Z < 1,81). Nilai Z-Score terendah terdapat pada tahun 2018, yakni 0,4108.  
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Nilai Z-Score tertinggi terdapat pada tahun 2016, yakni 1,3108. Dengan demikian, perusahaan 

saat ini berada semakin dekat dengan kesulitan keuangan sebagai gejala pertama dari 

kebangkrutan. 
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SARAN 

Berdasarkan simpulan dari hasil analisis di atas maka penulis menyarankan kepada PT Indosat 

Tbk untuk melakukan beberapa hal: 

1. Melakukan evaluasi kinerja keuangan segera mungkin untuk memperhatikan perputaran 

keuangan di setiap bagian. 

2. Mengurangi penggunaan nilai hutang untuk biaya operasional perusahaan. 
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Abstract 

 

Television is a communication device that uses a large antena in general. This research will design an 

impedance matching circuit with a 2cm single copper interface that acts as an antena to receive signals 

on broadcast TV in Pekanbaru with a broadcast frequency of 480.25MHz-655.75MHz. The impedance 

matching circuit here serves to adjust the copper impedance which is worth 0.001-j547 Ω with a channel 

impedance of 75Ω. This impedance adjustment is designed to allow maximum power transfer from 

source to load. The matching technique used in this design is a lumped circuit using a capacitor 

component valued at 1,182nF and an inductor valued at 76,495 nH. Based on the test results, the 

character has fulfilled the return loss and VSWR of the matching circuit already fulfilling the parameters 

of -12.11dB and VSWR 1.657, with a received power level of -84.89dBm at a minimum frequency of 

505.9 MHz. 

  

Keywords: Matching Impedance Lumped Circuit, TV Broadcast 

 

Abstrak 

 

 Televisi adalah salah atu perangkat komunikasi yang menggunakan antena berukuran besar pada 

umumnya. Pada penelitian ini akan di desain rangkaian matching impedance dengan sebuah interface 

dari tembaga tunggal sepanjang 2cm yang berperan sebagai antena untuk menerima sinyal pada TV 

broadcast di Pekanbaru dengan frekuensi siaran 480,25MHz-655,75MHz. Rangkaian matching 

impedance disini berfungsi untuk meyesuaikan impedansi tembaga yang bernilai 0,001-j547 Ω dengan 

impedansi saluran yang bernilai 75Ω. Penyesuaian impedansi ini dirancang agar terjadi transfer daya 

maksimum dari sumber ke beban. Teknik matching yang digunakan dalam desain ini adalah  lumped 

circuit dengan menggunakan komponen kapasitor bernilai 1,182nF dan induktor bernilai 76,495 nH. 

Berdasarkan hasil pengujian, secara karakter sudah memenuhi yaitu return loss dan VSWR dari 

rangkaian matching sudah memenuhi parameter yaitu dengan nilai -12,11dB dan VSWR 1,657 , dengan 

level daya terima -84,89dBm pada frekuensi minimum 505,9 MHz..  

  

Kata kunci : Matching Impedance Lumped Circuit, TV Broadcast 
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PENDAHULUAN 

Permasalahan utama dari telekomunikasi adalah fenomena penyampaian informasi dari satu 

titik ke titik yang lainnya. Salah atu cara yang digunakan untuk menyampaikan informasi adalah 

melalui media transmisi. Salah satu perangkat yang berfungsi sebagai media penyedia 

informasi adalah TV. Secara teori, semakin kecil frekuensi suatu sistem komunikasi maka 

panjang gelombang diudara akan semakin besar dan dimensi suatu sistem tersebut akan 

semakin besar (Caron, 1993). Menghadapi hal ini dibutuhkan sebuah antena yang berukuran 

kecil tetapi masih dapat beroperasi pada frekuensi rendah dengan menerapkan teknik matching 

impedance.  

Pada penelitian ini, akan didesain teknik matching yang akan diaplikasikan sebagai penerima 

sinyal TV broadcast yang bekerja di frekuensi siaran 480,25 MHz – 655,75MHz dengan tujuan 

diharapkan dapat memaksimalkan daya kirim ke penerima TV. Untuk mencapai tujuan, peneliti 

mengganti antena dengan interface yaitu sebuah tembaga tunggal sepanjang 2cm yang 

diharapkan dapat menerima sinyal TV dengan tambahan sebuah rangkaian  matching 

impedance lumped circuit. Dengan teknik tersebut, akan didesain sebuah perangkat yang dapat 

menerima siaran  TV sehingga harapannya  dapat mengganti antena TV yang berdimensi besar. 

Pada penelitian akan dicapai beberapa parameter diantaranya return loss, VSWR, dan level 

daya yang diterima. Adapun  kelemahan pada metodologi yang digunakan adalah studi 

literature, perancangan rangkaian, pengujian parameter, pengujian di TV setelah itu hasilnya 

akan dianalisa. Kelemahan metode ini, antena hanya mampu digunakan di wilayah tengah kota 

dengan sinyal yang kuat atau dekat dengan pemancar. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Teknik Matching Impedance 

Matching impedance berarti menyesuaikan impedansi pada antena ke jalur transmisi yang sangat 

berperan penting untuk kebutuhan perancangan radar, radio, TV dan komunikasi sistem lainnya yang 

menggunakan gelombang elektromagnetik (Caron, 1993). 

Penyesuaian impedansi ini pada awalnya hanya digunakan untuk tenaga listrik, tetapi seiring 

perkembangan sains dan teknologi penyesuaian impedansi ini dapat digunakan selain untuk tenaga 

listrik yang di transfer antara sumber dan beban (Shekar & singh, 2014). Tujuan utama dari 

impedance matching adalah menyesuaikan perbedaan antara sumber dengan beban melalui bandpass 

tertentu sehingga daya maksimum dapat dikirim ke beban. 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

974 
 

 

Signal Source Transmission line Load

  Impedance

        Matching         Matching 

  Impedance  

Gambar 2. Saluran transmisi dengan matching impedance 

Suatu jalur transmisi dikatakan match apabila karakteristik impedansinya adalah 𝑍0 = 𝑍𝐿 

sehingga tidak ada refleksi yang terjadi pada ujung saluran beban atau antena (Wardhani & 

elfitri, 2018). Jika 𝑍0 ≠ 𝑍𝐿 maka tidak akan terjadi transfer daya maksimum. 

2. Lumped Circuit 

Teknik matching lumped circuit umumnya menggunakan komponen pasif L dan C. Lumped 

circuit disatukan dari komponen-komponen (kapasitor, induktor, reistor, dsb) yang dimensinya 

jauh lebih kecil dibandingkan panjang  gelombang propagasi elektromagnetiknya. Impedansi 

sebuah  sistem frekuensi rendah seperti sistem pada daya listrik 60Hz dan sistem telepon 

dievaluasi dalam hal dengan dimensi fisik kawat dan komponen yang  kecil berhubungan 

dengan kompenen ini "disatukan" atau terletak pada titik-titik diskrit lumped circuit (Caron, 

1993). Lumped circuit termasuk  sebuah teknik yang dapat mencocokkan karakteristik 

impedansi beban (𝑍𝐿) dengan impedansi sebuah saluran (𝑍0). Rangkaian penyesuaian 

impedansi lumped circuit yang umum menggunakan komponen reaktif (kapasitor dan induktor) 

untuk menghindari rugi-rugi. Selain dengan pendekatan matematis, perancangan matching 

impedance juga dapat menggunakan pendekatan grafis dengan smithchart (Caron, 1993). 

3. Return Loss 

Return loss merupakan satu parameter yang digunakan untuk mengetahui berapa banyak daya 

yang hilang pada beban dan tidak kembali sebagai pantulan. Antena yang baik memiliki nilai 

return lossdibawah -10 dB. Return Loss didefenisikan sebagai (S.Nakar, 2004): 

𝑅𝐿 = 20. log . . . . . . . . . . . . . . . . . . (1) 

Dimana : 

RL : Return Loss (dB) 

 : Koefisien pantul 

Untuk matching sempurna antara transmitter dan receiver,  akan bernilai  0 dan RL = ∞ 

yang berarti tidak ada daya yang dipantulkan, sebaliknya jika  = 1 dan RL = 0 maka semua 

daya akan dipantulkan. 
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4. VSWR (Voltage Standing Wave Ratio) 

Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) adalah kemampuan dari suatu antena untuk dapat 

beroperasi pada frekuensi yang diinginkan (Wardhani & elfitri, 2018). Untuk pengukuran 

VSWR dapat dinyatakan didalam persamaan : 

VSWR = 
1+||

1−||
 . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . (2) 

Dari persamaan diatas, besarnya koefisien pantul () menentukan besarnya VSWR. 

Persamaan koefisien pantul adalah (S.Nakar, 2004) : 

 =
𝑧𝑙−𝑧𝑜

𝑧𝑙+𝑧𝑜
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . (3) 

Dimana: 

1.  :   koefisien pantul 

Zl :  impedansi beban/antena (Ω) 

Zo :impedansi saluran (Ω) 

Semakin tinggi nilai VSWR maka semakin besar pula missmatch dan semakin minimum 

VSWR maka akan semakin matching. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebelum melakukan perancangan dan pengujian, beberapa spesifikasi dan parameter yang akan 

dicapai : 

1. Frekuensi tengah : 568 MHz 

2. Return Loss  : ≤ -10 dB 

3. VSWR   : < 2  

Adapun diagram alir pengerjaan penelitian ini dimulai dengan menentukan dimensi dan nilai 

impedansi dari tembaga. Pada tahap penentuan dimensi dan impedansi dari tembaga yang 

digunakan, selanjutnya di desain agar temabaga dapat match dengan saluran TV dengan 

menggunakan teknik lumped circuit. Hasil rancangan tersebut kemudian di diujikan kembali 

dengan menggunakan network analyzer untuk memperoleh nilai VSWR dan return Loss yang 

diinginkan. Jika VSWR dan return loss yang diinginkan belum sesuai, maka dilakukan 
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optimalisasi kembali pada rangkaian hingga diperoleh nilai yang sesuai, kemudian diuji untuk 

diaplikasikan pada TV. 

 

Start

Menentukan dimensi dan 

impedansi dari konduktor 

tembaga tunggal

Merancang Teknik matching 

Lumped Circuit untuk 

mematchingkan beban 

dengan saluran

Pengujian pada network 

analyzer

Pengaplikasian pada 

penerima TV

End 

Optimalisasi 

saluran matching

VSWR dan

 Return Loss pada 

frekuensi yang 

ditargetkan 

sudah tercapai

Yes 

No

 

Gambar 2. Flowchart penelitian 

Dalam perancangan rangkaian matching, hal pertama yang dilakukan adalah mengukur nilai 

impedansi dari tembaga 2 cm pada network analyzer dimana hasil impedansinya adalah sebesar 

0.001-j547Ω. Impedansi tembaga tersebut akan di match kan dengan impedansi saluran sebesar 

75Ω dengan teknik matching lumped circuit. Desain rangkaian untuk menentukan nilai inductor 

(L) dan kapasitor (C) dilakukan dengan perhitungan secara matematis sebagai berikut: 

 

1. Penyesuaian Impedansi bentuk ‘L’ 

𝑍𝐿 =  0.001 − j547Ω  

𝑍0 = 75Ω 

 

Rumus yang digunakan adalah : 

𝑄𝑠 = 𝑄𝑝 = √
𝑅𝑝

𝑅𝑠
− 1 

𝑄𝑠 =
𝑋𝑠

𝑅𝑠
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𝑄𝑝 =
𝑅𝑝

𝑋𝑝
 

 

Dimana : 

𝑄𝑠 = 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑆𝑒𝑟𝑖 

𝑄𝑝 = 𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟 𝐾𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙 

𝑋𝑠 = 𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑆𝑒𝑟𝑖 

𝑋𝑝 = 𝑅𝑒𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙 

𝑅𝑝: 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙  

(𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑒𝑏𝑖ℎ 𝑏𝑒𝑠𝑎𝑟 )𝑅𝐿 / 𝑅𝐿 

𝑅𝑠 = 𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑆𝑒𝑟𝑖  

(𝑅𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑙𝑒𝑏𝑖ℎ 𝑘𝑒𝑐𝑖𝑙) 𝑅𝑠𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎𝑢 𝑅𝐿 

 

1. Mencari nilai inductor (L) 

𝑄𝑠 = 𝑄𝑝 = √
𝑅𝑝

𝑅𝑠
− 1 

√
75Ω

0,001Ω
− 1 

= 273, 85 

𝑄𝑠 =
𝑋𝑠

𝑅𝑠
 

𝑋𝑠 = 𝑄𝑠 𝑥 𝑅𝑠 

 = 273,85 𝑥 0,001Ω 

= 0,273Ω 

𝑋𝑠 = 𝑋𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿 

𝑀𝑎𝑘𝑎 𝐿 =
𝑋𝐿

2𝜋𝑓
=

0,273Ω

2𝜋 𝑥 568 𝑥 106
 

= 7,6495 𝑥 10−11 H 

= 76,495 pH 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

978 
 

 

2. Mencari nilai Kapasitor (C) 

 

𝑄𝑝 =
𝑅𝑝

𝑋𝑝
  

𝑀𝑎𝑘𝑎 𝑋𝑝 =
𝑅𝑝

𝑄𝑝
 

75Ω

273,85
 

= 0,273Ω 

𝑋𝑝 = 𝑋𝐶 =
1

2𝜋𝑓𝑐
 

𝐶 =
1

2𝜋 𝑥 568 𝑥 106 𝑥 0,273
 

= 1,182 nF 

 

Setelah diperoleh nilai induktor (L) dan kapasitor (C) maka dapat didesain rangkaian 

matching sebagai berikut: 

AC

L = 76,495 pH

C = 1,1,82 nFVs
ZL = 0,001

-j547  Z0 = 75  

 

Gambar 3. Rangkaian Matching Impedance Lumped Circuit 

 

Gambar 4.Rangkaian matching impedance lumped circuit dengan beban tembaga 2cm 

Desain matching yang telah dirangkai pada gambar 4 selanjutnya dilakukan pengujian return 

loss, VSWR, dan level daya yang diterima. Gambar 5 merupakan grafik perbandingan nilai 
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return loss sebelum dan sesudah diberi matching pada frekuensi 506 MHz. Untuk nilai return 

loss setelah diberi matching sebesar -12,19 dBm dan sebelum matching sebesar 0,268 dBm. 

Untuk nilai return loss pada frekuensi minimum 505,9 MHz, tembaga tunggal sepanjang 2cm 

setelah diberi rangkaian matching memiliki nilai return loss lebih baik dibandingkan sebelum 

penambahan rangkaian matching. 

 

Gambar 5.Grafik  perbandingan hasil pengukuran returnloss 

Hasil pengukuran  VSWR di frekuensi 506 MHz yaitu sebesar 1,657. Hasil pengukuran 

menunjukkan nilai VSWR setelah diberi rangkaian matching lebih baik dibandingkan sebelum 

penambahan rangkaian matching. Gambar 6 merupakan grafik nilai VSWR sebelum dan 

sesudah diberi penambahan rangkaian matching pada frekuensi 506 MHz. Dari grafik diketahui 

bahwa VSWR sebelum penambahan matching sangat besar dan tidak beroperasi pada frekuensi 

yang diinginkan, dan nilai VSWR setelah diberi matching sudah memenuhi syarat <2. 

 

Gambar 6.Grafik perbandingan nilai VSWR 

Pengujian level daya terima desain matching seperti yang ditunjukkan pada Gambar 7 sebesar 

-84,89 dBm yang diukur menggunakan network analizer dengan antena yagi sebagai pemancar. 

Gambar 8 menujukkan bahwa antena TV yang dijual dipasaran mampu menangkap siaran TV 

dengan baik dengan level daya terima sebesar -64,30 dBm di frekuensi yang sama yaitu 

506MHz sedangkan antena 2cm dengan penambahan rangkaian matching tetap dapat menerima 

sinyal tetapi tidak sebaik antena TV. Hal ini disebabkan oleh antena TV yang biasa dijual 
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dipasaran sudah menggunakan standar perhitungan panjang antena yang benar sehingga 

panjang gelombang dengan panjang antena sesuai dan dapat menerima sinyal TV dengan baik. 

 

 

Gambar 7.Level daya terima rangkaian matching 

 

Gambar 8.level daya terima antenna TV 

Jika yang diatas merupakan pengukuran dalam jarak 2 meter, untuk melihat gain, level daya 

terima rangkaian matching diukur pada jarak 1 meter dengan antenna yagi sebagai antenna 

referensi, maka dapat diketahui berapa besar gain yang dihasilkan yaitu ; 

Tabel 2. Pengukuran level daya terima 

Daya terima (dBm) 

Antena Referensi AUT 

-49,7 -59,29 

𝐺𝐴𝑈𝑇 (𝑑𝐵𝑖) = (𝑃𝐴𝑈𝑇(𝑑𝐵𝑚) − 𝑃𝑅𝐸𝐹(𝑑𝐵𝑚)) + 𝐺𝑅𝐸𝐹(𝑑𝐵𝑚)  

𝐺𝐴𝑈𝑇 (𝑑𝐵𝑖) = (−59,2 𝑑𝐵𝑚 − (−49,7𝑑𝐵𝑚) + 11 𝑑𝐵𝑖  

𝐺𝐴𝑈𝑇 (𝑑𝐵𝑖) =  1,4 dBi 
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Hasil perhitungan gain pada antena menunjukkan bahwa AUT memiliki gain sebsesar 1,4 dBi. 

Gain yang terukur masih dikatakan kecil, hal ini dapat disebabkan oleh pengujian yang 

dilakukan  masih berada pada ruangan yang belum kedap noise sehingga perangkat-perangkat 

disekitar ruangan dapat mempengaruhi kinerja antena tersebut. Untuk mendapatkan hasil yang 

lebih bagus pengujian dapat dilakukan di dalam ruang khusus seperti anechoic chamber, yaitu 

suatu ruangan yang didesain untuk menyerap gelombang suara serta gelombang 

elektromagnetik secara menyeluruh. 

Untuk melihat daya yang kembali sebagai pantulan atau return loss dari desain matching dan 

antenna TV dapat dilihat pada gambar 9 Dari grafik tersebut dapat diketahui bahwa nilai return 

loss antena TV jauh lebih baik dibandingkan dengan rangkaian matching dengan antena berupa 

tembaga sepanjang 2cm. Hal ini disebabkan beberapa factor diantaranya faktor utama kualitas 

setiap antena adalah interaksinya dengan sinyal siaran. Secara karakter, rangkaian matching 

dengan antena 2cm sudah memenuhi spesifikasi antena yang akan dicapai akan tetapi match 

nya tidak beroperasi pada frekuensi siaran TV, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi 

penerimaan sinyal TV diantaranya kesesuaian panjang gelombang terhadap panjang antena, 

dimana antena dengan tembaga sepanjang 2 cm tidak memiliki kesesuaian dengan panjang 

gelombangnya sehingga bisa menerima sinyal TV tetapi tidak sebagus layaknya antena TV 

yang dijual dipasaran. Selain itu, jarak antena dengan pemancar juga berpengaruh terhadap 

kualitas gambar yang ditampilkan. 

 

Gambar 9.Grafik perbandingan return loss rangkaian sebelum matching, sesudah matching dan 

antena TV. 

Setelah perbandingan return loss. Maka pengujian selanjutnya dilakukan untuk melihat hasil 

tampilan dari rangkaian yang telah di desain, yaitu dilakukan pengujian pada TV broadcast. 

Gambar 10 merupakan tampilan pada TV di chanel SCTV frekuensi 511 MHz sebelum 

menggunakan matching impedance, dimana tampilan menunjukkan kondisi tidak ada sinyal 

yang diterima. Pada  Gambar 11 merupakan tampilan saat menggunakan matching impedance 
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dimana menunjukkan gambar yang masih kurang jelas, tetapi masih dapat terdeteksi dan 

Gambar 12 menggunakan antena TV biasa dimana tampilannya lebih jelas dari sebelumnya. 

 

 

Gambar 10.Tampilan dengan antena 2cm 

 

Gambar 11.Tampilan setelah penambahan matching 

 

Gambar 12.Tampilan menggunakan antena TV 

KESIMPULAN 

Desain matching dengan antena 2cm dengan kompenen inductor 76,495 nH dan kapasitor 

1,182nF  bekerja pada frekuensi 506 MHz. Returnn loss terbaik setelah ditambahkan rangkaian 

matching berada di frekuensi minimum 505,9 MHz sebesar -12,19 dB. VSWR hasil pengukuran 
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setelah diberi matching di frekuensi 506 MHz sebesar 1.657. Level daya terima setelah 

ditambahkan  rangkaian matching adalah -84,89 dBm.  

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah Lebih meningkatkan optimasi rangkaian matching 

impedance terutama dalam hal nilai komponen inductor agar nilainya tetap dan tidak berubah 

dan ntuk penelitian selanjutnya dapat menggunakan teknik matching impedance selain lumped 

circuit sebagai perbandingan. 
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RANCANG BANGUN PENGUKUR LEVEL BENSIN PADA RESERVOIR BERBASIS 

ARDUINO DENGAN LAYANAN SMS 
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ABSTRACT 

 

At present the gas measurement system at the gas station reservoir has been widely applied. Even 

though there are still obstacles that are often faced because they have not implemented a system 

that works automatically. Currently the measurement system for the level of gasoline in the 

reservoir is mostly still using measuring lines or iron bars so that the measurement of the volume 

of gasoline in the reservoir must be done manually and the system is prone to parlak errors. In this 

final assignment, a measurement of the level of gasoline oil in Arduino based gas station reservoirs 

with short message service has been designed. This tool system consists of Potentio and 

ATmega328 microcontroller electronic circuit. Potensio is placed on the wall of the reservoir, if 

there is a change in the volume of petrol oil in the reservoir, then the potential will respond to 

these changes with a down or up movement. Changes in motion will produce a voltage value, 

based on the value of the voltage generated, it can be seen the percentage of the volume of petrol 

oil in the reservoir. This situation will be sent to the user via an 800L SIM. This tool measures the 

oil level of gasoline based on the upward movement of the float caused by the rotation of the 

potential. 

 

Keywords: Reservoir, Potential, ATmega328, SMSGateway 

 

ABSTRAK 

 

Saat ini sistem pengukuran bensin pada reservoir SPBU telah banyak diterapkan. Kendatipun 

masih terdapat kendala yang sering dihadapi karena belum menerapkan sistem yang bekerja secara 

otomatis. Saat ini system pengukuran level ketinggian bensin didalam reservoir sebagian besar 

masih menggunakan garis ukur atau gala besi sehingga pengukuran volume bensin dalam 

reservoir harus dilakukan secara manual dan sistem ini rentan terjadi kesalahan parlak. Pada tugas 

akhir ini telah dirancang alat ukur level ketinggian Minyak Bensin pada Reservoir SPBU Berbasis 

Arduino dengan Layanan Pesan Singkat. Sistem alat ini terdiri dari Potensio dan rangkain 

elektronik Mikrokontroller ATmega328. Potensio diletakkan pada dinding Reservoir, apabila 

terjadi perubahan volume minyak bensin pada Reservoir, maka potensio akan merespon 

perubahan tersebut dengan gerakan turun ataupun naik. Perubahan gerakan tersebut akan 

menghasilkan nilai tegangan, berdasarkan nilai tegangan yang di hasilkan maka dapat diketahui 

persentase volume minyak bensin yang ada di dalam reservoir. Keadaan tersebut akan di kirim ke 

mailto:korespondensi@mail.com
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user melalui SIM 800L. Alat ini mengukur level ketinggian minyak bensin berdasarkan gerakan 

naik turunya pelampung yang di sebabkan oleh perputaran potensio. 

 

Kata Kunci: Reservoir,Potensio,ATmega328,SMSGateway 

 

PENDAHULUAN 

 

Menurut Akhmad Fakhruzi, 2017 banyak metode yang dipakai didalam mengukur level 

suatu zat cair, diantaranya adalah menggunakan metode gelombang ultrasonik, kapasitansi dan 

fiber optik. Akan tetapi, dari ketiga metode tersebut bila diterapkan pada perusahaan minyak 

kelapa, maka akan banyak menemukan kendala dalamFabrikasinya. Hal inilah ini dikarenakan 

tangki proses minyak kelapa memiliki ketinggian sampai 12m. Selain itu juga keadaan tangki 

yang selalu terisi minyak dan tertutup rapat, hanyaterdapat lubang untuk sirkulasi udara 

penguapan sehingga dalam penelitian diterapkan metode fluida yaitu dengan menerapkan 

hubungan tekanan minyak kelapa pada tangki proses dengan levelnya. Dari penelitian yang 

berjudul Rancang Bangun Sensor Level Berbasis Sensor Tekanan Pada Tangki Proses Minyak 

Kelapa oleh Akhmad Fakhruzi dapat diambil kesimpulan bahwa dalam mengukur minyak perlu 

banyak pertimbangan dan perhitungan dibandingkan dengan mengukur level air saja. 

Meningkat nya jumlah transportasi yang semakin pesat menyebabkan kebutuhan 

terhadap bahan bakar terus meningkat. Maka dari itu jumlah SPBU yang di perlukan pun 

semakin meningkat. Setiap SPBU memiliki reservoir sebagai tempat penyimpanan bahan 

bakar baik bensin maupun solar. 

Reservoir umumnya berbentuk bak penampung yang berada di dalam tanah. Umum nya 

pemeriksaan volume ketersediaan minyak di dalalam reservoir dilakukan secara manual, 

yaitu dengan cara menggunakan meteran tongkat atau galah panjang yang dimasukan 

kedalam reservoir hingga mencapai dasar nya. Batas antara bagian galah yang tercelup dan 

tidak tercelup itulah yang kemudian digunakan sebagai indikator ketinggian bahan bakar 

yang terdapat di dalam reservoir tersebut. 

Pengukuran yang dilakukan secara manual ini sangat lah tidak praktis, dikarenakan 

harus mencari batas tercelupnya galah di dalam zat cair tersebut. Selain itu juga 

memungkinkan kesalahan pebacaan skala pada meteran (kesalahan paralaks) yang dikenal 

dalam ilmu fisika. 
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Perkembangan teknologi yang semakin pesat pada era ini terutama dibidang IT dan 

elektronika memungkinkan perancangan bebagai macam alat ukur elektronik dalam bentuk 

apapun. Inilah yang melatar belakangi kami untuk membuat Rancang bangun alat 

ukur ketinggian minyak bensin di dalam reservoir SPBU berbasis arduino uno dengan 

layanan pesan singkat yang dapat mempermudah dalam proses pengukuran. Selain itu juga 

kita dapat memantau dan memprediksi cadangan minyak di dalam reservoir SPBU, dan 

merencanakan pemasokan minyak kedalam reservoir sehingga SPBU tidak lagi berhenti 

mendistribusikan akibat kehabisan minyak dan harus memunggu dalam waktu yang cukup 

lama. 

Adapun rumusan alah yang akan dibahas dalam proyek ini adalah 

 

1. Bagaimana merancang alat ukur ketinggian minyak bensin di dalam 

reservoir berbasis arduino uno dengan layanan pesan singkat 

 

2. Bagaimana membuat alat ukur ketinggian minyak bensin di dalam reservoir 

berbasis arduino uno dengan layanan pesan singkat 

 

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk mendeskripsikan proses rancang 

bangun alat ukur ketinggian minyak bensin di dalam reservoir berbasis arduino uno dengan 

layanan pesan singkat. Kemudian untuk mengimplementasikan otomatisasi pengukuran 

reservoir minyak yang lebih efisien dan minim kesalahan. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode penelitian dilakukan dengan cara mengukur tegangan pada potensio. Dalam 

penelitian ini kami menggunakan tegangan sebesar 5V. Sehingga apabila kondisi bahan 

bakar berada pada level 100%, tegangan pada potensio akan bernilai 5V begitupun 

sebaliknya apabila level bahan bakar berada pada level 0% maka nilai tegangan pada 

potensio akan bernilai 0V. Berikut merupakan hasil pengukuran level bahan bakar dalam 

tiga keadaanmenghidupakan alat, jika saat alat dioperasikan dan user (pengguna) menerima 

SMS “menyala” itu artinya alat telah beroperasi. Kemudian untuk menguji hasil penelitian 

level, jika pada saat level bahan bakar berada posisi 50% atau saat tegangan potensio 2,5V 
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dan user menerima pesan “50%” maka artinya pengukuran level bahan bakar juga bekerja 

dengan baik. 

Tabel 1. 

Tampilan Level Bahan Bakar Pada LED dan Tegangan Rasio 

No Tampilan Level Bahan Bakar 

Pada LED  

Tegangan Rasio 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 
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Teknik Pengumpulan dan Analisis Data 

 

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan melihat tingkat keberhasilan 

rangkaian sensor level dalam mendeteksi level ketinggian bensin pada reservoir dengan 

mempertimbangkan tigkat sensitivitas sensor level. Analisis data dilakukan dengan 

menghitung tingkat akurasi sistem dengan menggunakan rumus: % akurasi = 

 

 

 

Banyaknya percobaan yang berhasil Total percobaan 
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x 100% 

 

Dan menghitung rata-rata waktu respon sensor Level terhadap bensin yang ada di dalam 

reservoir. 

 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Perancangan Alat ukur level ketinggian bensin didalam reservoir telah berhasil 

dirancang dan dilakukan pengujian untuk mengetahui sejauh mana tingkat akurasi alat 

pengukur level ketinggian bensin tersebut bekerja, hasil dari rancangan dapat dilihat dari 

nilai tegangan putaran potensio pada tiga keadaan yang sebelum nya telah di uji dan di 

teliti, perbandingan hasil level ketinggian minyak bensin antara yang tampil dilayar 

dengan yang terkirim ke user memiliki nilai yang sama.  

Tabel 1 
 

Hasil Penelitian Akurasi Alat Ukur Level Ketinggian Bensin Pada Tiga Keadaan 

 

 
 
 

 

SIMPULAN 

Beberapa kesimpulan dari hasil perancangan alat yang telah dibuat yaitu : 

1. Perangkat ini dapat melakukan pengukuran level ketinggian minyak bensin dari 

kondisi reservoir dalam presentase level rendah 0% (Kosong) sampai dengan >75% 

dimana tegangan output yang dihasilkan ialah 0V sampai dengan 5V dan melakukan 

pengiriman informasi pada layar LCD display yang berisi level presentase minyak 

N0 Tegangan Potensio Level Ketinggian yang tampil Level Ketinggian yang 
  pada LCD sampai ke User 
    
1 0 V 0 % Kosong 

    
2 2,5 V 50,1 % 50 % 

    
3 5 v 100 % 100 % 
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bensin dalam resevoir serta mengirimkan notifikasi berupa pesan singkat ke 

handphone operator (user). 

2. Perangkat ini dapat membantu operator dalam memonitoring persentase level minyak 

bensin jarak jauh dengan pesan notifikasi yang dikirim pada handphone operator. 

Sehingga monitoring persentase level minyak bensin dapat selalu terpantau dimana 

saja. 

Arduino adalah pusat kontrol perangkat lainnya. Semua perangkat dalam sistem 

ini diatur oleh Arduino mulai dari potensiometer hingga SIM GSM pada SIM 800L yang 

berfungsi untuk mengirimkan pesan kepada operator. 

Beberapa saran dari penulis yang bertujuan untuk pengembangan alat ini agar menjadi 

lebih baik maka penulis memberikan saran sebagai berikut : 

1. Penyampaian informasi dapat dilakukan dengan Web sehingga proses monitoring 

dapat dilakukan dimana saja tidak terpaku pada media SMS dan LCD display. 

2. Kontrol jarak jauh melalui tampilan Web . Sehingga dengan hal tersebut sistem 

ini lebih bisa aktif dan mudah untuk melakukan pengontrolan secara mudah tidak 

terbatas dengan jarak yang ada dengan biaya operasional yang lebih murah 

dibanding dengan SMS. 
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Abstract 

 

In order to improve the quality of services for the distribution and recovery of electricity disruptions, 

PT. PLN is conducting monitoring activities using the SCADA system. The problem is, not all electricity 

poles can be controlled by SCADA because in the implementation of monitoring the existing SCADA 

system has not reached the distribution substation. The application of technology in the form of sensors 

as interference detection systems on the electricity distribution network can be used to help and improve 

the quality of the electrical energy distribution system. Implementation of YHDC SCT013 current sensor 

and voltage transformer as AC current and voltage readings, as well as the use of the GSM SIM900 

module as a means of providing information to the user. Current sensor testing has an average error rate 

with a comparator of 3.102% and a voltage sensor of 0.45%. Monitoring is done via the internet through 

the website, so that monitoring of the condition of the distribution network can be done anywhere and 

at any time as long as it is connected to the internet network. The data delivery delay on the website is 

38 seconds. With this system, information about disturbances that caused power outages to PLN at the 

most 2 times the delivery delay, which is 75 seconds. 

Keywords: PLN, SCADA, monitoring, disruptions, detection system. 

 

Abstrak 

 

Demi meningkatkan kualitas pelayanan terhadap pendistribusian dan pemulihan gangguan listrik, 

PT.PLN melakukan kegiatan monitoring dengan menggunakan sistem SCADA. Kendalanya, tidak 

semua tiang listrik dapat dikendalikan oleh SCADA karena dalam pelaksanaan monitoring sistem 

SCADA yang ada belum menjangkau gardu distribusi. Pengaplikasian teknologi berupa sensor sebagai 

sistem pendeteksi gangguan pada jaringan distribusi listrik dapat digunakan untuk membantu serta 

meningkatkan kualitas dari sistem pendistribusian energi listrik. Implementasi sensor arus YHDC 

SCT013 dan transformator tegangan sebagai pembacaan arus AC dan tegangan, serta pemanfaatan 

modul GSM SIM900 sebagai media pemberi informasi kepada user. Pengujian sensor arus memiliki 

tingkat error rata-rata dengan alat pembanding sebesar 3,102 % dan sensor tegangan sebesar 0,45 %. 

Monitoring dilakukan via internet melalui website, sehingga pemantauan terhadap kondisi jaringan 

distribusi dapat dilakukan dimana dan kapan saja selama terhubung ke jaringan internet. Delay 

pangiriman data pada website yaitu 38 detik. Dengan adanya sistem ini informasi gangguan yang 

menyebabkan listrik padam sampai ke pihak PLN paling lama 2 kali delay pengiriman yaitu 75 detik. 

Kata Kunci : PLN, SCADA, monitoring, gangguan, sistem pendeteksi. 
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PENDAHULUAN 

 Jaringan distribusi merupakan bagian dari sistem tenaga listrik yang paling dekat dengan 

pelanggan / konsumen. Tenaga listrik disalurkan ke masyarakat melalui jaringan distribusi. 

Dalam operasi sistem tenaga listrik sering terjadi gangguan-gangguan yang dapat 

mengakibatkan terjadinya pemadaman listrik. 

 Gangguan yang terjadi pada saluran distribusi terdiri dari gangguan internal (gangguan 

yang datang dari perangkat) dan gangguan eksternal (gangguan yang datang dari luar 

perangkat). Gangguan tersebut adalah penyebab utama yang mengakibatkan listrik padam 

diluar jadwal pemadaman terencana oleh pihak penyalur jasa energi listrik. Bisa dibayangkan 

jika pemadaman listrik tidak dapat diatasi dengan cepat sehingga akan menimbulkan kerugian 

baik pada pelanggan rumah tangga maupun indsutri kecil dan menengah.  

 Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk mengurangi terjadinya kerugian adalah dengan 

mengetahui perubahan besaran listrik terhadap waktu, sehingga dapat diketahui kualitas 

pasokan energi listrik pada sistem, mengetahui besar konsumsi energi listrik secara berkala 

serta dapat diketahui               jika     terjadi gangguan [1]. Penelitian yang dilakukan oleh Angga 

Hidson Setiawan dalam monitoring ketidakseimbangan beban tiga fasa menggunakan 

mikrokontroler dan sms dimana pada penelitiannya dapat memonitoring ketidakseimbangan 

beban secara online serta dapat mengaktifkan alarm bila arus melebihi nilai yang sudah diset. 

Informasi yang dikirimkan ke user melalui sistem SMS sehingga untuk melakukan monitoring 

dibatasi oleh penggunaan kartu. [2]     

 Saat ini, PLN menggunakan sistem SCADA (Supervisory Control and Data Aqcuisition) 

untuk mengendalikan dan mengawasi alat-alat ditribusi listrik yang dilakukan dengan jarak 

jauh. Kendalanya, tidak semua tiang listrik dapat dikendalikan oleh SCADA karena dalam 

pelaksanaan monitoring sistem SCADA yang ada belum menjangkau gardu distribusi [3]. 

Melihat kondisi demikian, penulis ingin membuat aplikasi berbasis web yang berfungsi sebagai 

pemantau arus dan memantau terjadinya gangguan jaringan pada trafo distribusi. Dengan 

adanya inovasi ini, diharapkan dapat membantu PLN dalam menekan jumlah tiang listrik yang 

gagal dikendalikan dan dimonitor oleh sistem SCADA. 
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LANDASAN TEORI  

1. Teknologi  IoT 

Internet of Things (IoT) merupakan sebuah teknologi yang mampu mengubah perangkat 

menjadi sesuatu yang berharga, di antaranya untuk monitoring dan analisis. Sistem monitoring 

via internet memungkinkan pengguna untuk menghubungkan, mengkontrol, dan memantau 

sistem secara langsung melalui internet. IoT dapat digambarkan sebagai koneksi dari perangkat 

seperti ponsel pintar, komputer pribadi, sensor, dan aktuator melalui jaringan internet, 

perangkat yang terhubung bisa menghasilkan informasi yang dapat digunakan oleh manusia 

atau sistem lainnya. 

2. Arduino Uno 

Arduino adalah platform elektronik berbasis open-source yang mudah digunakan pada 

perangkat keras dan perangkat lunak. Arduino board merupakan perangkat yang berbasiskan 

mikrokontroler. Perangkat lunak (software) merupakan komponen yang membuat sebuah 

mikrokontroler dapat bekerja. Arduino board akan bekerja sesuai dengan perintah yang ada 

dalam perangkat lunak yang ditanamkan padanya. Bahasa pemrograman Arduino adalah bahasa 

pemrograman utama yang digunakan untuk membuat program untuk Arduino board. Bahasa 

pemrograman Arduino menggunakan bahasa pemrograman C sebagai dasarnya. 

 

Gambar  3. Arduino Uno 

3. Sensor Arus 

Sensor Arus YHDC SCT013 memiliki keluaran arus dengan ratio 100A : 50mA. Karena 

keluaran dari sensor berupa sinyal analog, sehingga terdapat tegangan yang bernilai negatif. 

Pada Arduino tegangan negatif tidak dibaca oleh pin ADC, sehingga dapat berpengaruh pada 

pembacaan sensor. Oleh karena itu dirancang suatu rangkaian pengkondisian sinyal sensor arus 
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yang dapat mengubah range tegangan keluaran dari sensor ke range tegangan yang dapat 

dibaca oleh pin Arduino dalam hal ini yaitu 0 - 5 Volt. 

 

Gambar 2. Sensor Arus YHDC SCT013 

4. Sensor Tegangan 

Sensor tegangan menggunakan transformator tegangan sebagai penurun tegangan dari 220 

ke 5 Volt AC kemudian disearahkan menggunakan jembatan diode untuk mengubah tegangan 

AC ke tegangan DC, kemudian di filter menggunakan kapasitor setelah itu masuk kerangkaian 

pembagi tegangan untuk menurunkan tegangan, tegangan yang dihasilkan tidak lebih dari 5 

Volt DC sebagai inputan ke mikrokontroler. 

5. Modul GSM SIM900 

SIM900  adalah modul yang digunakan untuk mengirim data secara online kesemua 

pengguna yang dapat berkomunikasi dengan internet. Untuk memasukkan perintah atau 

pengaturan GSM SIM900 menggunakan ATCommand, dengan menggunakan command yang 

telah ditentukan. 

 

Gambar 3. Modul SIM900 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengujian Sensor Arus 
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Sensor arus yang digunakan pada penelitian ini yaitu tipe YHDC SCT 013. Sensor Arus 

YHDC SCT013 memiliki keluaran arus dengan ratio 100A : 50mA untuk mendapatkan 

keluaran dengan nilai tegangan perlu ditambahkan resistor beban yang dipasang pada rangkaian 

pengkondisian yang digunakan untuk menghasilkan variasi tegangan yang akan dibaca oleh 

ADC mikrokontroler. 

Tabel  3. Pengujian Tingkat Akurasi Sensor Arus YHDC SCT 013 

No 
Jenis 

Beban 

Media Pengujian 

Error 

(%) 

Multimeter 

Digital 

(Ampere) 

Sensor 

Arus 

(Ampere) 

1 

Setrika 

(Philips 

300W) 1,56 1,58 1,28 

2 

Setrika 

(Maspion 

350W) 1,57 1,58 0,63 

3 
Solder 

40W 0,14 0,15 7,14 

4 

Kipas 

Angin 

55W 0,16 0,17 6,25 

5 
Kompor 

Listrik 4,75 4,76 0,21 

Pengujian dilakukan dengan 5 jenis beban yang berbeda dimana hasil pengukuran dari 

sensor arus YHDC SCT 013 tidak terlalu jauh akurasinya dibandingkan dengan hasil pengkuran 

menggunakan Multimeter Digital BAKU 9205A. 

 

Gambar 4. Perbandingan Pengukuran Sensor Arus Terhadap Multimeter 
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2. Pengujian Sensor Tegangan 

Pengujian sensor tegangan dilakukan dengan cara mengukur tegangan 220 VAC dari PLN 

kemudian membandingkannya dengan alat ukur Mulitimeter Digital SANWA. 

Tabel 2. Pengujian Tingkat Akurasi Sensor Tegangan 

No 
Waktu 

Pengukuran 

Media Pengujian 

Error 

(%) 

Multimeter 

Digital 

(Ampere) 

Sensor 

Arus 

(Ampere) 

1 13:30 220,1 220,6 0,22 

2 15:00 229,8 231,7 0,82 

3 18:15 216,3 215,2 0,51 

4 20:30 221,9 220,5 0,63 

5 21:30 234,1 233,9 0,08 

Pengukuran nilai tegangan dilakukan pada waktu yang berbeda dimana didapatkan hasil 

pengukuran pada sensor tegangan dengan nilai yang tidak terlalu jauh akurasinya dibandingkan 

dengan hasil pengukuran dari Multimeter Digital SANWA. 

 

Gambar 5. Perbandingan Pengukuran Sensor Arus Terhadap Multimeter 

3. Pengujian GSM SIM900 

Pengujian modul GSM SIM900 dilakukan dengan cara mengirimkan data berupa 

memasukkan TCP dengan menggunakan fitur ATCommand, balasan “OK” menunjukan bahwa 

sistem pengirimannya telah berjalan dengan baik, dan “ERROR” yang berarti proses 

pengirimannya gagal dilakukan. Berikut merupakan tampilan hasil pengujian pada serial 

monitor. 
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Gambar 6.Tampilan Serial Monitor GSM SIM900 

4. Pengujian Keseluruhan dan Analisis 

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui sistem yang sudah dibuat dapat memberikan 

informasi kondisi listrik secara cepat pada website dengan modul GSM SIM900 sebagai media 

pengirimnya. 

 

Gambar 7.Hardware Sistem Monitoring Gangguan Distribusi Listrik 

Keterangan : 

1. Sensor arus YHDC SCT013 

2. Rangkaian pengkondisian sinyal sensor arus 

3. Sensor tegangan menggunakan trafo step down 

4. Modul GSM SIM900 yang telah tergabung dengan Arduino 

5. Baterai 

Pada pengujian ini arus normal dari fasa R yaitu sebesar 0,45 Ampere. Data yang 

diperoleh dari pengujian dapat di ekspor sebagai data logger yang dapat digunakan untuk 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1000 
 

keperluan lebih lanjut. Data yang di ekspor berupa data terbaru dimana terdapat 3 format 

pilihan yaitu : JSON, XML, dan CSV. 

 

Gambar 8. Ekspor Data Terbaru 

Gambar 8. merupakan pilihan untuk melakukan ekspor data terbaru. “Channel Feed” 

digunakan untuk menampilkan data secara keseluruhan. Field 1 merupakan data arus fasa R, 

field 2 data arus fasa S, field 3 data arus fasa T, dan field 4 merupakan data nilai tegangan.  

 

Tabel 3. Ekspor Data Keseluruhan dalam Format CSV 

Waktu 
Data  

ke- 

Arus R 

(A) 

Arus 

S 

(A) 

Arus 

T 

(A) 

Tegangan 

(V) 

2019-08-

15 

20:19:18 

1 0.47 0.29 0.17 210.36 

2019-08-

15 

20:19:56 

2 0.47 0.35 0.21 211.69 

2019-08-

15 

20:20:34 

3 0.46 0.32 0.17 210.36 

2019-08-

15 

20:21:13 

4 0.47 0.32 0.16 210.8 

2019-08-

15 

20:21:51 

5 0.45 0.31 0.17 211.25 

2019-08-

15 

20:22:29 

6 0.45 0.34 0.16 209.91 
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2019-08-

15 

20:23:08 

7 0.48 0.38 0.17 210.36 

2019-08-

15 

20:23:46 

8 0.31 0.32 0.19 209.91 

2019-08-

15 

20:24:24 

9 0.3 0.3 0.15 209.91 

2019-08-

15 

20:25:02 

10 0.1 0.22 0.19 0 

 

Tabel 3. merupakan data nilai arus dan tegangan. Data tersebut dapat dijadikan sebagai 

data logger untuk keperluan lebih lanjut. Pada Tabel 3.3 website akan update secara otomatis 

setelah nilai dari sensor masuk dan di proses oleh GSM SIM900 menggunakan ATCommand 

yang membutuhkan waktu 38 detik. 

Berdasarkan Tabel 3.3 dapat dianalisa bahwa saat data ke-8 arus dari fasa R yaitu sebesar 

0,31 Ampere. Nilai arus tersebut kurang dari arus normal fasa R dimana arus normalnya yaitu 

sebesar 0,45 Ampere. Hal tersebut menandakan adanya gangguan yang terjadi pada fasa R yang 

menyebabkan listrik padam. Gangguan tersebut terjadi pada tanggal 15 Agustus 2019 pukul 

20:23:46. 

Pengujian dilakukan menggunakan Thingspeak. Pengujian ke cloud Thingspeak 

merupakan monitor kendali jarak jauh dengan tujuan mengetahui nilai tegangan serta arus dari 

setiap fasa. Pengiriman ke cloud Thingspeak dibantu oleh modul GSM SIM900 yang 

mengirimkan data ke perangkat monitor, dan kemudian user akan memantau kondisi listrik 

secara realtime. 

 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1002 
 

 
Gambar 9.Tampilan Thingspeak Saat Kondisi Listrik Normal 

Saat salah satu fasa mengalami gangguan maka tampilan indikator fasa tersebut dalam kondisi OFF. 

Begitu juga saat tegangan sama dengan nol maka semua indikator dalam kondis OFF yang menandakan 

adanya gangguan yang terjadi pada fasa R, S, dan T. 

 

Gambar 10.Tampilan Indikator Saat Fasa R Terjadi Gangguan 

Pengujian-pengujian yang sudah dilakukan dapat dianalisa bahwa sensor arus, tegangan 

dan GSM SIM900 telah bekerja sesuai dengan harapan dalam penelitian ini, sehingga perangkat 

dapat menampilkan data arus, tegangan serta kondisi listrik secara online pada website. Sensor 

arus YHDC SCT013 dan sensor tegangan memiliki respon yang baik dalam mendeteksi besaran 

arus dan tegangan. Sensor arus memiliki tingkat error rata-rata dengan alat pembanding sebesar 

3,102 % dan sensor tegangan sebesar 0,45 %. 

Kondisi listrik dapat dimonitoring oleh user pada website dengan melihat tampilan 

indikator. Saat nilai arus masing-masing fasa tidak kurang dari arus normal atau tegangan tidak 

sama dengan nol maka semua indikator ON yang menandakan tidak adanya gangguan yang 

menyebabkan listrik padam. Saat salah satu fasa mengalami pengurangan arus dari arus normal 

maka indikator berada dalam kondisi OFF yang menandakan fasa tersebut mengalami 

gangguan yang menyebabkan listrik padam. Saat terjadi gangguan yang menyebabkan tegangan 

sama dengan nol maka semua indikator OFF yang menandakan terjadi gangguan pada fasa R, 

S, dan T. 
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Pengujian dari data keseluruhan dapat dianalisa bahwa waktu yang dibutuhkan dalam 

pengiriman data menuju website yaitu 38 detik. Jika terjadi error saat pengiriman maka sistem 

akan mengulang pembacaan nilai dari sensor. Pengulangan pembacaan tersebut mengakibatkan 

update data pada website membutuhkan waktu yang lama dibandingkan saat kondisi tidak 

mengalami error. Terjadinya error saat pengiriman data disebabkan karena kondisi jaringan 

dari provider yang digunakan mengalami gangguan yang mengakibatkan koneksi tidak stabil. 

Jika koneksi kembali stabil maka data akan kembali dikirim ke website. 

Saat pengujian modul GSM SIM900 pada Thingspeak dapat dianalisa bahwa SIM900 

mengalami error atau masalah saat menggunakan provider yang sudah aktif kartu 4G. Hal 

tersebut dikarenakan modul GSM SIM900 support jaringan GSM ataupun GPRS, sehingga 

pada saat pengujian menggunakan kartu GSM yang belum aktif jaringan 4G. Pin TX dan RX 

yang bisa digunakan juga harus diperhatikan yaitu pin 7,8 atau 0,1. Apabila SIM900 ingin 

dihubungkan ke internet ataupun menggunakan internet maka tombol “PWR KEY” harus 

ditekan selama kurang lebih 2 detik, sehingga led indikator “SIGNAL” hidup dan led indikator 

“NETLIGHT” berkedip. Proses komunikasi ke internet siap dilakukan apabila led indikator 

“NETLIGHT” berkedip kurang lebih 3 detik, apabila led indikator “NETLIGHT” berkedip 

kurang lebih 800 mili detik maka SIM900 masih belum siap digunakan. 

Setelah dilakukan pengujian maka dapat disimpulkan bahwa sistem yang dirancang dapat 

memonitoring gangguan distribusi listrik dengan melihat kondisi dari nilai arus dan tegangan. 

Delay pangiriman data pada website yaitu 38 detik. Dari 10 kali pengujian yang dilakukan, 

informasi gangguan yang menyebabkan listrik padam sampai ke pihak PLN paling lama 2 kali 

delay pengiriman yaitu 75 detik. 

 

KESIMPULAN 

1. Nilai persentase error rata-rata dari pembacaan sensor arus YHDC SCT013 adalah sebesar 

3,102 %. 

2. Nilai persentase error rata-rata dari pembacaan sensor tegangan adalah sebesar 0,45 %. 

3. Pada 10 kali pengujian, waktu yang dibutuhkan user untuk mengetahui informasi listrik 

padam adalah 2 kali delay pengiriman yaitu 75 detik, sehingga pihak PLN dapat dengan 

cepat mengatasi terjadinya pemadaman listrik. 
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Abstract 

 

Globally, ocean current energy is a renewable energy which is very abundant in nature. Twin kobold 

blade turbine is one type of water turbine with a vertical axis that takes energy from moving ocean 

currents and is converted into electrical energy. In general, power plants in offshore buildings still use 

conventional power plants. The use of conventional power plants by using non-renewable fuel sources 

is quite a contrast to the issue of the depletion of these fuel source reserves. With the demands for 

electrical energy needs in offshore buildings, a solution is needed to meet the electrical energy needs by 

using alternative energy. One alternative renewable energy that can be used is to utilize ocean currents 

as a turbine and convert it into electrical energy. In this research, the production of electric power from 

twin kobold blade turbines will be calculated using Ansys-CFX simulation. The most optimal sea current 

velocity in the waters of the Banyu Urip Project offshore building reaches 1.13 m / s and 24.18 KW of 

electrical power is obtained. It takes 30 twin kobold blade turbines to meet the electricity needs of 704.77 

kilowatts in the offshore building. 

Keywords : alternative energy, vertical axis turbines, offshore buildings, twin kobold blade turbines 

 

 

Abstrak 

 

Secara global energi arus laut merupakan energi terbarukan yang sangat berlimpah di alam. Turbin 

kobold blade kembar merupakan salah satu jenis turbin air dengan sumbu vertikal yang mengambil 

energi dari arus laut yang bergerak dan dikonversi menjadi energi listrik. Pada umumnya pembangkit 

listrik di bangunan-bangunan lepas pantai masih menggunakan pembangkit listrik konvensional. 

Penggunaan pembangkit listrik konvensional dengan menggunakan sumber bahan bakar yang tak 

terbarukan merupakan hal yang cukup kontras terhadap isu menipisnya cadangan sumber bahan bakar 

tersebut. Dengan tuntutan akan kebutuhan energi listrik di bangunan lepas pantai maka dibutuhkan 

solusi akan pemenuhan kebutuhan energi listrik ini dengan menggunakan energi alternatif. Salah satu 

energi alternatif terbarukan yang dapat digunakan adalah memanfaatkan arus laut sebagai penggerak 

turbin dan dikonversi menjadi energi listrik. Pada penelitian ini akan dihitung produksi daya listrik dari 

turbin kobold blade kembar dengan menggunakan simulasi Ansys-CFX. Kecepatan arus laut yang 

paling optimal di perairan lokasi bangunan lepas pantai Banyu Urip Project mencapai 1.13 m/s dan 

diperoleh daya listrik 24.18 KW. Dibutuhkan 30 turbin kobold blade kembar untuk memenuhi 

kebutuhan listrik sebesar 704.77 kilowatt di bangunan lepas pantai tersebut. 

mailto:jhonhericson@polibatam.ac.id
mailto:fandybestario@polibatam.ac.id
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Kata kunci: energi alternatif, turbin sumbu vertikal, bangunan lepas pantai, turbin kobold blade kembar 

 

 

PENDAHULUAN 

 

Arus laut adalah energi yang ramah lingkungan dan terbarukan. Pada dasarnya, arus laut 

merupakan gerakan horizontal massa air laut, sehingga arus laut memiliki energi kinetik yang 

dapat digunakan sebagai tenaga penggerak rotor atau turbin pembangkit listrik. Secara global, 

laut dunia mempunyai sumber energi yang sangat besar yaitu mencapai total 2,8 x 1014 (280 

Triliun) Watt-jam [9]. Selain itu, arus laut ini juga menarik untuk dikembangkan sebagai 

pembangkit listrik karena sifatnya yang relatif stabil, periodik dan dapat diprediksi pola atau 

karakteristiknya. 

Sebagai energi terbarukan, energi arus laut dalam ini memiliki beberapa keuntungan 

dibandingkan energi terbarukan lainnya antara lain; dapat diperoleh secara gratis hanya dengan 

memanf aatkan keadaan alamiah dari arus laut, tidak membutuhkan bahan bakar, biaya 

operasional dan perawatannya rendah, dan dapat menghasilkan daya listrik yang cukup besar. 

Sedangkan hambatan atau kekurangan dari energi arus laut dalam ini adalah turbin berputar 

berdasarkan adanya arus yang melewati blade turbin sedangkan saat tidak terdapat arus maka 

blade tidak berputar dan tidak menghasilkan energi listrik, selain itu biaya produksi awal yang 

mahal dikarenakan proses instalasi yang rumit dan jumlah turbin yang banyak. 

 

METODE PENELITIAN 

 

Metode dalam pengerjaan penelitian ini adalah dengan metode simulasi. Simulasi dilakukan 

dengan software Ansys-CFX. Tahapan dalam pengerjaannya dimulai dengan mengumpulkan 

data-data yang dibutuhkan seperti data kecepatan arus laut, data kebutuhan daya listrik dan 

perhitungan teoritis dari turbin.  

Tahap selanjutnya adalah merancang bentuk dari turbin kobold blade kembar dengan 

Matlab. Tahap ini akan digambar turbin 2 dimensi sesuai dengan standar dari NACA. Gambar 

2 dimensi ini menjadi modal dalam penggambaran model 3 dimensi turbin di Solidwork. 

Setelah desain turbin dibuat dengan sebaik-baiknya maka dilakukan simulasi aliran fluida untuk 

mendapatkan gaya yang dihasilkan oleh turbin. Simulasi dilakukan berdasarkan variasi 

kecepatan arus laut. Hasil simulasi akan dilakukan perhitungan teoritis sebagai fungsi validasi 

dari hasil simulasi. Berikut adalah gambar flowchart dari proses pengerjaan. 
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Gambar 4. Flowchart proses pengerjaan 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pengerjaan penelitian ini menggunakan data-data real yang nantinya dibutuhkan 

dalam proses penggambaran model dan analisa simulasi. Pengerjaan penelitian ini dibagi 

menjadi beberapa tahapan yaitu: 

1. Penggambaran geometri 2 dimendi NACA 2412 dengan menggunakan matlab 

2. Penggambaran 3 dimensi Turbin Kobold Blade Kembar dengan menggunakan Solidwork 

3. Proses meshing dan input data  

4. Simulasi dengan Ansys-CFX  

5. Validasi hasil simulasi dengan solver 

 

1. Pemodelan dan Simulasi 

Langkah 1. Model dari airfoil turbin yang digunakan pada blade digambar dengan 

menggunakan bantuan software Matlab. Hasil dari penggunaan software matlab berupa titik 

koordinat yang dapat digambar di Solidwork pada saat penggambaran 3 dimensi. Hasil 

pemodelan 2 dimensi dengan Matlab seperti pada gambar 3. 

Langkah 2. Penggambaran seluruh bentuk dari turbin kobold digambar dalam software 

Solidwork agar nantinya dapat dianalisa dengan Ansys-CFX. Pertimbangan memilih 

penggambaran menggunakan Solidwork dikarenakan Solidwork dapat menerima input titik-

titik koordinat yang lebih banyak daripada software lainnya. 
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Gambar 5. Desain 3D Turbin Kobld Blade Kembar 

 

Langkah 3. Pada tahap ini dilakukan pre simulasi dan simulasi. Pada tahap pre simulasi 

dilakukan meshing gambar yang fungsinya adalah penyatuan setiap segmen gambar yang telah 

didesain sebelumnya. Proses simulasi sendiri adalah dimana perhitungan dari data-data yang 

sebelumnya telah diinput ke software Ansys-CFX. Proses simulasi ini menghasilkan data visual 

dan data numerik. Contoh dari data visual sebagai berikut. 

 

 

Gambar 6. Aliran Fluida pada Blade 

 

Sedangkan hasil numerik dari Ansys berupa besar gaya yang terjadi pada blade turbin. Bedsar 

gaya ditampilkan seperti table 1 berikut.  
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Tabel 1. Gaya berdasarkan hasil simulasi 

 

 

Langkah 4. Dalam perhitungan torsi kita mengambil data berdasarkan nilai gaya yang 

diperoleh dari hasil simulasi pada tahap 3. Contoh perhitungan torsi pada kecepatan arus laut 

1.13 m/s adalah sebagai berikut. 

Q = F x R 

Q = (F x R1) + (F x R2) 

Q = (1640.11 x 3) + (1640.11 x 1.5) 

Q = 4920.3 + 2460.15  

Q = 7380.45 Nm 

Perhitungan torsi untuk tiap kecepatan arus laut ditampilkan didalam tabel 2 berikut. 

Tabel 2. Torsi 

 

 

Langkah 5. Daya listrik adalah hasil yang ingin dicapai dalam simulasi dan perhitungan 

sebelumnya. Daya listrik dihitung dari nilai torsi yang telah diperoleh. Dengan mengaplikasikan 

persamaan dari dasar teori untuk memperoleh daya adalah sebagai berikut.  

 

P = Q x rpm  

P = Q x ω x 30/3.14 

P = Q x v/R x 30/3.14 
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P =  7380.45 x 1.13/3 x 30/3.14 

P = 26560.21 Watt 

P = 26.56 Kilowatt 

Tabel 3.Daya listrik 

 

 

2. Validasi  

Tahap 1. Validasi yang dilakukan adalah membandingkan data gaya lift yang didapatkan 

dari simulasi menggunakan software Ansys-CFX dengan perhitungan matematis berdasarkan 

persamaan berikut.  

𝐹𝑙 =  
1

2
𝜌 𝑤2 𝑐 𝑑 𝐶𝑙  

Sehingga,  

Fl =  0.5 ρ w2 c d Cl 

Fl = 0.5 x 1025 x 1.132 x 0.4 x 5 x 1.45 

Fl = 1897.8 N 

Tabel 4. Validasi Gaya 

 

 

 

Tahap 2. Setelah mendapatkan gaya yang bekerja pada turbin, torsi dapat dihitung berdasarkan 

rumus berikut. 

 

Q = F x R 
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Q = (F x R1) + (F x R2) 

Q = (1897.8 x 3) + (1897.8 x 1.5) 

Q = 5693.4 + 2846.7 

Q = 8540.13 Nm 

 

Perhitungan torsi diatas dilakukan pada tiap kedalaman laut. Perhitungan torsi ditampilkan pada 

tabel 5 sebagai berikut. 

Tabel 5. Validasi Torsi 

 

 

Tahap 3. Daya listrik dihitung berdasarkan besar torsi yang dihasilkan turbin pada perhitungan 

sebelumnya. Sehingga besar daya yang dihasilkan turbin berdasarkan perhitungan matematis 

dapat dihitung berdasarkan rumusan sebagai berikut:  

P = Q x RPM  

P = Q x Ω x 30/3.14 

P = Q x v/R x 30/3.14 

P =  8540.07 x 1.13/3 x 30/3.14 

P = 30733.4 Watt 

P = 30.73 Kilowatt 

 

Daya listrik yang dihasilkan turbin berdasarkan perhitungan matematis di beberapa kedalaman 

laut ditampilkan pada tabel 6 berikut. 

Tabel 6. Validasi Daya 
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3. Perhitungan Error 

 

Tahap validasi ini berfungsi untuk menguji persentase error dari simulasi yang telah 

dilakukan dengan menggunakan software Ansys-CFX. Berikut persentase error dari gaya 

yang bekerja pada turbin. 

Tabel 7. Persentase Error 

 

 

4. Perhitungan Jumlah Turbin 

Berdasarkan parameter perhitungan daya listrik yang telah dihitung menggunakan 

Ansys-CFX sebelumnya dengan berdasarkan kecepatan arus yang berbeda-beda ditiap 

kedalamannya, dapat ditentukan jumlah turbin kobold blade kembar yang harus diinstalasi 

di lokasi perairan bangunan lepas pantai sebagai fungsinya menyuplai kebutuhan listrik di 

bangunan tersebut.  

Dengan adanya kerugian mekanis maka suplai daya listrik ke peralatan-peralatan di 

bangunan lepas pantai akan berkurang. Berdasarkan tabel 2.1, 2.2 dan 2.3 total 

kerugian/losses yang dihasilkan pada sistem adalah 8.95%. Berikut adalah contoh 

perhitungan dari losses.[2] 

P generator = P turbin x 91.05% 

P generator = 26.56 x 91.05% 

P generator = 24.18 KW 

Sehingga daya yang dihasilkan oleh generator setelah dikurangi dengan nilai losses 

ditunjukkan seperti tabel berikut. 
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Tabel 8. Daya Produksi Generator 

 

 

Berdasarkan data yang telah didapatkan sesuai dengan tabel 8 jumlah kebutuhan energi 

listrik dibangunan lepas pantai Banyu Urip Project tahun 2014 sebesar 704.77 KW. Maka 

jumlah turbin yang dibutuhkan untuk mensuplai energi listrik di bangunan tersebut sebanyak. 

Tabel 9. Banyak turbin yang terpasang 

 

 

 

KESIMPULAN 

Setelah melakukan simulasi dengan menggunakan Ansys CFX maupun perhitungan manual 

maka dapat diambil beberapa kesimpulan berikut. 

1. Pada perairan terbuka seperti lokasi bangunan lepas pantai Banyu Urip Project kecepatan 

arus laut di permukaan akan lebih besar dibandingkan arus dasar lautnya. Sehingga semakin 

bertambah kedalaman perairan berkurang pula kecepatan arus lautnya. 

2. Dari daya listrik yang dihasilkan menurut beberapa kedalaman laut maka pada kedalaman 

10 meter yang tepat untuk dipasang turbin karena menghasilkan daya listrik maksimal. 

3. Bentuk turbin yang akan dipasang adalah tipe ponton. 

4. Daya listrik maksimum yang dihasilkan turbin kobold blade kembar pada kedalaman 10 

meter sebesar 24.18 Kilowatt. 

5. Jumlah turbin yang dibutuhkan jika instalasi dilakukan pada kedalaman 10 meter sebanyak 

30 turbin. 
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6. Menggunakan turbin kobold dengan blade kembar menghasilkan torsi dan daya listrik yang 

lebih besar dibandingkan menggunakan 1 blade.  
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Abstract 

 

Many cases of theft occur because of the lack of a security system that is in the house, this is due to the 

limited costs of installing a security system that generally uses CCTV cameras or a security system with 

a microprocessor using a GSM modem. As a solution to the high cost of installing this system, a security 

device is designed and made to prioritize affordable financing and can reduce the possibility of theft. 

This tool works as a state of the room detector, where when there is movement in the house it will be 

notified to the user about the situation in the room. This tool uses a sensor LDR (light dependent resistor) 

as a detection of movement in the house and cellular as a provider of information to the user of the 

device about the conditions at home. The results obtained from the use of this tool are obtained 

information on the user's cell phone when there is movement in the door of the room that is secured and 

captured on a monitoring camera, so that the user of the device can take action in responding to 

information sent from the device. 

Keywords: LDR sensor, Op-amplifier, Diode-laser. 

 

Abstrak 

 

Banyak terjadi kasus pencurian dikarenakan kurangnya sistem keamanan yang terdapat dalam rumah, 

hal ini disebabkan karena keterbatasan alat dalam pemasangan sistem keamanan yang umumnya 

menggunakan kamera CCTV ataupun sistem keamanan dengan mikroprosesor menggunakan modem 

GSM. Sebagai penyelesaian dari keterbatasan alat pemasangan sistem ini, maka dirancang dan 

dibuatlah alat pengamanan dengan mengedepankan pembiayaan yang terjangkau dan dapat berfungsi 

memperkecil kemungkinan terjadinya kasus pencurian. Alat ini bekerja sebagai pendeteksi keadaan 

diruangan, dimana ketika terdapat pergerakan didalam rumah maka akan diberitahukan kepada 

pengguna mengenai keadaan di ruangan tersebut. Alat ini menggunakan sensor LDR (light dependent 

resistor) sebagai pendeteksi adanya pergerakan dalam rumah dan Sim800l sebagai pemberi informasi 

kepada pengguna alat mengenai kondisi keadaan dirumah. Hasil yang diperoleh dari penggunaan alat 

ini adalah didapatkan informasi pada telepon seluler pengguna alat ketika ada pergerakan pada pintu 

ruangan yang diamankan dan tertangkap pada kamera pemantau, sehingga pengguna alat dapat 

mengambil tindakan dalam menanggapi informasi yang dikirimkan dari alat tersebut. 

Kata kunci: Sensor LDR, Op-amplifier, Diode-laser. 
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PENDAHULUAN 

Pola pikir manusia dimasa ini banyak yang menyimpang, sehingga tidak ada lagi yang 

memperdulikan nilai moral dan hak masing-masing antara satu dengan yang lain, berakibat 

banyak terjadinya pemindahan hak milik tanpa sepengetahuan pemilik, atau dalam bahasa 

kriminalnya “pencurian”. 

Keamanan merupakan sesuatu hal yang diperlukan oleh seseorang. Diantaranya keamanan 

rumah, ruangan yang memiliki nilai penting bagi pemilik. Untuk menjaga hal tersebut banyak 

yang dilakukan oleh orang dalam meningkatkan keamanan ruangan. Maka dari itu penulis 

mencoba alat “Sistem Pengaman Ruangan Menggunakan Sensor LDR melalui Jaringan 

Seluler”. 

Alat ini dirancang agar keamanan pada ruangan dapat dideteksi oleh pengguna alat baik ketika 

sedang berada dalam ruangan maupun tidak berada dalam ruangan. Hal ini juga akan 

mengurangi biaya jika dibandingkan dengan menggunakan jasa satpam serta meningkatkan 

keamanan dari suatu ruangan. Dalam pengoprasiannya, alat ini memanfaatkan sensor LDR 

dimanan sensor ini akan mendeteksi pergerakan pintu ruangan melalui cahaya yang 

diterimanya. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang mengumpulkan data dengan 

mengobservasi secara langsung yang terjadi dilapangan terhadap perilaku yang terjadi selama 

berlangsungnya penelitian, mengumpulkan data dengan studi pustaka yang mencari sumber 

teori dan pengetahuan tentang penelitian dari buku-buku panduan ataupun dari berbagai jurnal 

sebagai upaya memperkaya dan memperkuat hasil kajian penelitian, dan mengumpulkan data 

dengan melakukan pengujian terhadap alat yang dilakukan di Area di luar laboratorium 

telekomunikasi politeknik negeri medan yang dilakukan dari gerbang 3 politeknik negeri medan 

menuju ke pintu 4 Universitas Sumatera Utara. 

  

HASIL DAN PEMBAHASAN 
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Setelah sistem selesai, tahap selanjutnya adalah pengujian. Pengujian dilakukan untuk 

mengetahui apakah sistem sudah berjalan sesuai dengan perencanaan atau belum. Pengujian 

peralatan dilakukan secara terpisah dan dalam sistem yang terintegarasi. Dari pengujian akan 

didapatkan data-data dan bukti-bukti bahwa sistem yang telah dibuat dapat bekerja dengan baik. 

Berdasarkan data-data dan bukti-bukti tersebut dapat diambil analisa. Proses kerja yang 

selanjutnya, dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari apa yang telah dibuat. Pengujian 

system dilakukan untuk mengetahui apakah alat yang dibuat dapat bekerja sesuai dengan 

spesifikasi perencanaan yang telah ditentukan. Sedangkan analisis system dilakukan untuk 

mengetahui apakah system sudah berjalan sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Pengujian 

system terdiri dari pengujian Komponen Hardware yaitu, pengujian pada Laser dioda, 

pengujian pada sensor ldr, pengujian pada buzzer dan pengujian pada kamera IP pemantau. 

Pada pengujian kamera ini dilakukan dengan menggunakan Aplikasi yaitu Aplikasi SPC smart 

yang dapat di instal dari Play store.  

Pengujian ini dilakukan dengan mendeteksi sistem keamanan dengan membuat suatu 

benda untuk melewati sensor dan laser. Berikut pada tabel 1 adalah hasil dari pengujian yang 

dilakukan di laboratorium telekomunikasi politeknik negeri medan yang dilakukan dari gerbang 

3 politeknik negeri medan menuju ke pintu 4 Universitas Sumatera Utara. 

Tabel 1. 

 Tabel pengujian Saklar 

Logika Keterangan 

1 Aktif 

0 Tidak Aktif 

 

Tujuan dilakukan pengujian sistem ini ialah untuk menguji apakah saklar berfungsi 

dengan baik, ketika pemilik mengaktifkan sistem pengeman tersebut. Serta menguji apakah 

saklar terhubung dengan laser dan sendor. Untuk hasil dari pengukuran yang telah dilakukan 

dapat dilihat pada tabel 2 di bawah ini 
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Tabel 2 . 

Hasil Pengujian saklar terhadap Laser dan sensor 

 

Saklar Laser Buzzer Kondisi 

1 1 1 Aktif 

1 1 0 Tidak Aktif 

1 0 1 Tidak Aktif 

0 1 1 Tidak Aktif 

 

SIMPULAN  

 Setelah dilakukann  proses perancangan, pembuatan, dan pengujian alat ini maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Sensor LDR bekerja dengan prinsip kerja rangkaian pembagi tegangan. 

2. Intensitas cahaya mempengaruhi cara kerja sensor LDR. 

3. Sim 800l dalam alat ini berperan sebagai penerus informasi dari sensor ke pengguna alat.  

4. Arduino Uno merupakan komponen yang paling pokok karena mengontrol seluruh 

komponen sistem pengaman. 
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Abstract  

Indonesia is a country that will experience natural disasters becouse it is located between the Australian 

plate, the Eurasian plate and Pacific and Indonesiaan plates are also included in the pacific fire ring, 

which is not included in the world’s volcanoes. After natural disaster occur once the network provider 

fixes the disturbance for quite a long time, so the victims have difficulty giving news to the family. In 

addition to countries that will experiance natural disasters, indonesia is also an archipelagic country 

that has many islands, but there are still quite a lot in indonesia that fall into the category of rural areas 

that are difficult to access with network providers. With these considerations, a portable BTS device 

system was designed and made using Nuand BladeRF X40, Raspberry Pi 3 Model B and Antenna GSM 

4G 35dbi. This Portable BTS is one technology that uses open source software to make acces to GSM 

network communications. This BTS Portable can not only support phone calls or SMS but also supports 

internet services. Aid providers can be played the role of networks that cannot be resolved in rural areas 

or repaired in disaster areas. 

Keywords: Portable BTS, Open Source, Rural Area, Disaster Area 

 

Abstrak  

Indonesia merupakan negara yang rawan akan bencana alam karena terletak di antara lempeng Australia, 

lempeng Eurasia dan lempeng pasifik dan Indonesia juga  termasuk dalam cincin api pasifik, yang tidak lain 

gugusan gunung api di dunia. Seusai bencana alam terjadi sering sekali jaringan provider mengalami gangguan 

yang cukup lama, sehingga para korban kesulitan untuk memberi kabar kepada keluarga. Selain sebagai negara 

yang rawan akan bencana alam, indonesia juga merupakan negara kepulauan dengan ribuan pulau, namun masih 

cukup banyak daerah di indonesia yang masuk dalam katerogi daerah rural yang sulit terjangkau dengan jaringan 

provider. Dengan permasalahan tersebut maka dirancang dan dibuat sistem perangkat BTS Portable 

menggunakan Nuand BladeRF X40, Raspberry Pi 3 Model B and Antenna GSM 4G 35dbi . BTS Portabel ini 

merupakan salah satu teknologi yang memanfaatkan perangkat lunak open source untuk menciptakan akses 

komunikasi jaringan GSM. BTS Portable ini tidak hanya dapat mendukung panggilan telepon ataupun SMS saja 

akan tetapi sudah mendukung layanan internet. Sehingga dapat menggantikan peran jaringan provider yang 

tidak mencakup areal rural atau mengalami gangguan di daerah bencana. 

Kata Kunci : BTS Portabel, Open Source, rural area, daerah bencana 
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PENDAHULUAN 

Indonesia sebagai negara yang subur merupakan wilayah yang di lalui oleh sirkum 

mediterania dan sirkum pasifik yang menyebabkan banyak gunung berapi aktif  di indonesia. 

Selama 5 tahun terakhir tak kurang dari 15 gunung berapi di indonesia meletus yang 

mengakibatkan kerugian secara materil dan moril (Salim Gufron Muhammad, 2018). Pada 

daerah yang letusannya cukup parah, memiliki dampak terputusnya jaringan telepon ataupun 

internet karena tower BTS yang rusak ataupun mengalami gangguan karena letusan gunung 

berapi. (Salim Gufron Muhammad, 2018) 

Saat ini indonesia menempati posisi ke empat dengan jumlah penduduk terbanyak di 

dunia. Berdasarkan Data yang ditunjukkan oleh Worldometers indonesia saat ini memiliki 

jumlah penduduk sebanyak 269 juta jiwa atau 3.49% dari total populasi dunia (Jayani Hadya 

Dwi, 2019). Berdasarkan laporan tahunan digital 2019 tentang perilaku online yang dihimpun 

Hootsuite dan We Are Social yang dikutip dari The Guardian, indonesia menduduki peringkat 

ke lima dengan pengguna internet terbesar di dunia (Azzura Nur Siti, 2019). Jelas hal ini sangat 

berkaitan antara jumlah penduduk dengan jumlah pengguna internet, yang mana diketahui 

indonesia negara yang sangat sangat bebas menggunakan internet. Namun saat ini tidak semua 

penduduk indonesia dapat merasakan layanan dari jaringan internet atapun jaringan telepon, 

terkhusus pada daerah rural yang mana sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah 

bertani dan sangat jauh dari mengenal teknologi yang berkembang pesat saat ini. Hal ini 

dikarenakan jaringan internet atau telepon yang belum sampai ke seluruh pelosok daerah 

terpencil d indonesia. Berdasarkan Kode dan data yang di miliki oleh pemerintahan bagian 

wilayah administrasi disebutkan bahwasannya jumlah desa di indonesia adalah 74.957 desa 

dimana 8.785 desa yang belum tersentuh jaringan 2G, 18.672 desa yang belum tersentuh 

jaringan 3G dan 36.819 desa yang belum dapat menikmati jaringan 4G. 

Kebutuhan akan teknologi telekomunikasi yang lebih baik dan lebih cepat saat ini 

menjadi prioritas tinggi bagi pengembang jaringan provider untuk berlomba-lomba dalam 

menciptakan inovasi-inovasi baru yang lebih baik dari sebelumnya. Perkembangan dunia 

telekomunikasi di Indonesia dewasa 

 ini sangat pesat, terutama pada komunikasi selular. Peningkatan yang secara terus-

menerus dilakakukan pengembang yaitu memperluas jaringan telepon seluler hingga ke 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1022 
 

pelosok desa ataupun membuat alternatif  BTS pada daerah bencana. Sehingga desa-desa atau 

daerah rural yang belum terjangkau oleh sinyal jaringan dapat menikmati jaringan yang cukup 

baik, begitu juga untuk daerah bencana tetap dapat menggunakan mobilephone atau smartphone 

sebagai sarana komunikasi. 

Dewasa ini kesulitan jaringan di daerah terpencil ataupun daerah bencana sudah dapat di 

atasi dengan OpenBTS atau BTS Portable. Alat ini dibuat dan dikembangkan sebagai 

alternative sarana telekomunikasi yang murah dan biasanya dikembangkan didaerah bencana 

ataupun daerah yang belum terjangkau sarana telekomunikasi. OpenBTS memungkinkan 

pengguna ponsel GSM dapat menelepon ataupun menggunakan internet tanpa menggunakan 

jaringan operator seluler komersial. Telah banyak penelitian dan pengembangan untuk 

OpenBTS, salah satu orang yang sudah berhasil membuat dan mendemokan OpenBTS  di 

Indonesia yaitu Onno Purbo.  

OpenBTS yang dibuat oleh Onno Purbo menggunakan USRP sebagai transceiver dan 

receiver gelombang frekuensi radio. OpenBTS tersebut sudah mampu menjangkau jaringan 2G 

yang artinya sudah dapat melakukan panggilan telepon dan mengirim pesan antar pengguna 

mobile phone GSM. Dan untuk coveragenya adalah 5-10 meter untuk daya 10 mW, namun 

masih terdapat kekurangan pada alat ini yaitu tidak portable karena masih menggunakan daya 

dari PLN, masih belum dapat menjangkau jaringan 3G karena Onno hanya menggunakan 

frekuensi 900MHz untuk jaringan 2G, dan karena menggunakan USRP maka harganya juga 

cukup mahal (Onno, 2010). 

Kekurangan pada alat yang dibuat oleh Onno Purbo telah dikembangkan oleh Istas 

Pratomo. Dimana OpenBTS yang dibuatnya sudah bisa menggunakan jaringan 3G, portable 

dan bisa dibawa kemana-mana dalam bentuk prototype dan juga menggunakan baterai sebagai 

daya OpenBTS (Istas, 2008) 

Lain halnya dengan kasus ini, alat ini dibuat untuk berkomunikasi saat ada bencana, 

dengan memanfaatkan processor aplikasi SoC (Sytem on a Chip). Namun masih terdapat 

kekurangan yaitu pada konfigurasi OpenBTS V 5.0 yang masih dalam tahap pengembangan, 

oleh sebab itu dalam pengimplementasiannya di lapangan masih dalam pengembangan 

(Hutagaol, AH, dkk, 2015) 

Ichsan Yudha Pratama melakukan pengimplementasian OpenBTS dengan Raspberry Pi 

untuk operasi militer di perbatasan. Pada pengujian yang beliau lakukan OpenBTS dapat 
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melakukan pengiriman pesan singkat kepada perangkat yang terdaftar dalam sistem dan dapat 

menggunakan koneksi internet melalui GPRS (Pratama Yudha Ichsan,2017)   

Pada tugas akhir ini maka penulis merancang bangun sebuah alat yaitu BTS Portabel 

dengan Nuand BladeRF x40 berbasis Raspberry Pi 3 Model B. Alat yang akan penulis buat 

terfokuskan pada frekuensi 3400MHz, yang mana alat ini sudah dapat melakukan pengiriman 

pesan singkat, panggilan telepon dan akses internet. Alat ini juga akan dapat dibawa kemana-

mana karena berdaya rendah maka cukup menggunkan powerbank sebagai dayanya, serta untuk 

coverage alat ini mencapai 100 meter. 

 

METODE PENELITIAN 

Adapun metode dari penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Studi perpustakan (literatur) 

Mempelajari prinsip kerja BTS Portable dengan Blade NuandRF Berbasis Raspberry Pi 3 

Model B dari situs internet dan sumber buku yang memberikan penjelasan serta 

pembahasan tentang cara kerja sistem tersebut. 

2. Konsultasi 

Melakukan konsultasi kepada dosen pembimbing mengenai masalah Laporan Penelitian.  

3. Penjadwalan 

Membuat jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian sehingga pekerjaan dapat berjalan 

dengan lancar. 

4. Pengumpulan Bahan 

Memilih komponen dan perangkat yang dibutuhkan berdasarkan teori dan referensi dari 

alat tersebut 

5. Perancangan 

Merancang alat BTS Portable dengan Blade NuandRF Berbasis Raspberry Pi 3 Model B 

dengan seefektif mungkin,  dan minimalis, agar aplikatifnya mudah diletakkan ditempat 

manapun. 

6. Pembuatan  

Membuat alat BTS Portable dengan Blade NuandRF Berbasis Raspberry Pi 3 Model B 

sesuai dengan hasil rancangan. 

7. Pengujian  
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Melakukan pengujian terhadap sistem BTS Portable dengan Blade NuandRF Berbasis 

Raspberry Pi 3 Model B. 

8. Analisis data  

Mengumpulkan dan mengolah data, kemudian menganalisa data berdasarkan hasil 

pengujian yang telah dilakukan.  

9. Simpulan  

Menyusun laporan Penelitian dan Artikel Ilmiah 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Setelah sistem selesai, tahap selanjutnya adalah pengujian. Pengujian dilakukan untuk 

mengetahui apakah sistem sudah berjalan sesuai dengan perencanaan atau belum.Pengujian 

peralatan dilakukan secara terpisah dan dalam sistem yang terintegarasi. Dari pengujian akan 

didapatkan data-data dan bukti-bukti bahwa sistem yang telah dibuat dapat bekerja dengan baik. 

Berdasarkan data-data dan bukti-bukti tersebut dapat diambil analisa. Proses kerja yang 

selanjutnya, dapat digunakan untuk menarik kesimpulan dari apa yang telah dibuat dalam tugas 

akhir ini. 

 

1. Pengujian dan Analisa pada Nuand BladeRF X40 

 Pada bagian ini penulis melakukan pengecekan pada bahan ini dapat di lihat pada 

gambar  

Gambar 36. Module Blade NuandRF X40 
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Gambar 1. kondisi nuand bladerf x40 dalam keadaan baik di tandai dengan menyala nya 3 led 

tersebut Dalam menganalisa baik atau tidak nya alat ini, dapat di test di Command Prompt yang 

ada di Windows, bladeRF-cli -i 

 

Gambar 37. Pengetesan BladeRF pada CMD 

Print ( untuk mengetahui spesifikasi dan nilai frekuensi yang dapat dihasilkan  ) 

 

Gambar 38. Spesifikasi dan Nilai Frekuansi BladeRF 
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2. Pengujian software yateBTS  

YATE merupakan mesin telepon generasi berikutnya. Sementara saat ini difokuskan   

pada Voice   over Internet  Protocol (VoIP)  dan  PSTN, kelebihannya terletak  pada 

kemampuannya untuk dengan mudah diperluas.  

Gambar 4. Konfigurasi untuk menentukan pilihan GSM yang akan di gunakan 

 

Gambar 39. Menentukan mode yang akan di gunakan 
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SIMPULAN  

Berdasarkan perancangan hasil pengujian dan analisis yang telah dilakukan dalam 

penelitian ini maka dapat disimpulkan bahwa : 

1. Perangkat keras (hardware) pada alat ini tidak berhasil dibuat dengan minimun sistem 

Blade NuandRF yang didukung dengan Raspberry Pi3 B sebagai kontroler. 

2. Perangkat lunak (software) pada alat ini menggunakan bahasa C yang dibuat 

menggunakan perangkat lunak Linux. Secara keseluruhan program dapat dibuat dan 

dijalankan dengan baik. 

3. Frekuansi tidak dapat muncul karena masih terdapat kesalahan dalam proses 

pemrograman yang belum dapat diketahui penulis. 

4. IP yang dihasilkan oleh Nuand BladeRF berasal dari jaringan lakal. 

 

SARAN 

Beberapa saran yang dapat disampaikan untuk rancang bangun alat ini adalah : 

1. Raspberry Pi bisa menggunakan LCD eksternal layar sentuh yang dapat memungkinkan 

user dalam pengoperasiannya. 

2. Jika frekuensi yang dihasilkan dapat tercapai maka bisa ditambahankan sumber internet 

yang dapat bekerja didalamnya melalui LAN. 

3. Untuk pengoperasian lebih lanjut disarankan agar pengoperasian alat ini menggunakan 

Ubuntu 14.05. 
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Abstract 

 

This article aims to established the criteria and its criteria weights as well as to create a location 

suitability map in the context of selecting a retention pool location with a case study in the city of Medan, 

North Sumatra province, Indonesia. The multi criteria decision analysis (MCDA) based on geographic 

information system (GIS) was applied to reach this goal. Pairwise comparison (PC) method of analytic 

hierarchy process (AHP) was used to calculate the weight of each criterion and the weighted linear 

combination (WLC) method was applied to combine the criterion or factor maps. All of the data 

processing and analysis were completed using IDRISI-Selva software version 17, where the final result 

was a suitability map. Twelve factor maps and seven constraint maps were established and involved in 

this site selection model.  The obtained suitability map has four levels of suitability, i.e. low, moderate, 

high and very high suitable with an area of 0.00 ha (0.00 %), 2221.36 ha (13.70 %), 11199.19 ha (69.09 

%) and 2789.08 ha (17.21 %), respectively. The results of this study can be used as input to decision 

makers in urban areas, especially in terms of selecting the location of retention ponds to improve their 

rainwater management performance. 

 

Keywords: GIS, retention pond, site selection, multi criteria, Medan city  

 

Abstrak 

 

Artikel ini bertujuan untuk menentukan kriteria dan bobot kriteria serta untuk membuat peta kesesuaian 

lokasi dalam rangka pemilihan lokasi kolam retensi dengan studi kasus di kota Medan, provinsi 

Sumatera Utara, Indonesia. Analisis keputusan multi kriteria (MCDA) berdasarkan sistem informasi 

geografis (SIG) diterapkan untuk mencapai tujuan ini. Metode perbandingan berpasangan (PC) dari 

proses hierarki analitik (AHP) digunakan untuk menghitung bobot setiap kriteria dan metode kombinasi 

linear terbobot (WLC) diterapkan untuk menggabungkan kriteria atau peta faktor. Semua pengolahan 

dan analisis data diselesaikan menggunakan perangkat lunak IDRISI-Selva versi 17, di mana hasil 
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akhirnya adalah peta kesesuaian. Duabelas peta faktor dan tujuh peta kendala ditetapkan dan dilibatkan 

dalam model pemilihan lokasi ini. Peta kesesuaian yang diperoleh memiliki empat tingkat kesesuaian, 

yaitu rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi sesuai dengan luas masing-masing 0.00 ha (0.00 %), 

2221.36 ha (13.70 %), 11199.19 ha (69.09 %) dan 2789.08 ha (17.21 %), Hasil penelitian ini dapat 

digunakan sebagai masukan bagi pengambil keputusan di daerah perkotaan, terutama dalam hal memilih 

lokasi kolam retensi untuk meningkatkan kinerja pengelolaan air hujan mereka. 

 

Kata Kunci: SIG, kolam retensi, pemilihan lokasi, multi kriteria, kota Medan  

 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan kota menambah kerentanan banjir yang disebabkan oleh berkurangnya area 

yang dapat menyerap air hujan. Kolam retensi adalah salah satu fasilitas manajemen air hujan 

perkotaan yang diyakini mampu mengurangi puncak banjir (Armitage et al. 2013). Pemilihan 

lokasi sangat penting, karena penempatan infrastruktur drainase yang salah akan memperburuk 

kondisi sebelumnya. 

Sistem Informasi Geografis (SIG) adalah sistem untuk mengumpulkan, menyimpan, 

memanipulasi, menganalisis, dan menyajikan data geografis untuk mendapatkan informasi 

untuk pengambilan keputusan (Malczewski & Rinner, 2015). SIG diakui sebagai sistem 

pendukung keputusan yang melibatkan integrasi data yang dirujuk secara spasial dalam 

lingkungan penyelesaian masalah. 

Banyak publikasi ilmiah tentang pemilihan lokasi menggunakan MCDA (multy criteria 

decision analysis) berbasis GIS dan proses hierarki analitik (AHP) telah dilakukan oleh para 

peneliti yang sebagian besar adalah tentang tempat pembuangan sampah (Sener et al., 2010; 

Ahmad, 2017; Isalou et al., 2012), budaya air (Shih, 2017), dan ekowisata (Bunruamkaew, 

Murayama, 2011). Pemilihan lokasi sumber daya air juga diterbitkan seperti bendungan irigasi 

(Kumi-Boateng et al., 2016), pemanenan air hujan (Sinha et al., 2015; Al-Adamad et al., 2010; 

Bu-raihi, Shariff, 2015; Mosate, 2016), zona resapan air hujan (Rahman et al., 2012; Gogate 

dan Rawal, 2015), bendungan banjir (Fedorov et al., 2016), kolam detensi di luar kota atau di 

daerah pedesaan (Ahmadisharaf et al., 2015), dan teknik konservasi tanah dan air (Krois, 

Schulte, 2014). 

Penelitian untuk pemilihan lokasi terutama untuk kolam retensi dengan daerah studi di 

daerah perkotaan masih jarang dilakukan. Sementara banyak kota khususnya di negara 

berkembang sangat membutuhkan informasi komprehensif tentang fasilitas ini, terkhusus untuk 
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tujuan pengendalian banjir. Makalah ini berfokus pada tiga tujuan, yaitu: menentukan kriteria 

untuk pemilihan lokasi kolam retensi, penentuan bobot kriteria berdasarkan preferensi para 

pakar dan penggunaan perangkat lunak SIG dalam proses pemilihan lokasi yang melibatkan 

kriteria ini untuk menghasilkan peta kesesuaian lokasi. 

 

METODE PENELITIAN 

Wilayah studi yang dipilih untuk penelitian ini adalah kota Medan, di Provinsi Sumatera 

Utara, Indonesia (Gbr.1). Setidaknya ada dua alasan untuk memilih daerah studi ini. Yang 

pertama adalah bahwa kondisi sistem drainase kota Medan membutuhkan kolam retensi untuk 

dapat mengatasi tantangan utama yaitu banjir. Yang kedua adalah bahwa rencana drainase kota 

telah menetapkan zona sistem drainase, dimana di bagian selatan kota dikhususkan untuk 

pengembangan kolam retensi (FR-DMP, 2013). 

 

 

 

 

 

         

                           

 

Gambar 1 Peta wilayah studi (Kota Medan) 

Penelitian ini menggunakan metode MCDA berbasis GIS untuk menentukan lokasi yang 

sesuai untuk kolam retensi. Metode MCDA yang paling popular digunakan adalah metode 

“kombinasi linier terbobot” atau weighted linear combination (WLC) (Malczewski & Rinner, 

2015) dan prosedur terkait. Mengadopsi metode ini, metodologi penelitian diimplementasikan 

melalui enam tahap utama seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2. 
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Gambar 2 Kerangka Metodologi Penelitian 

 

Langkah pertama adalah menentukan kriteria yang relevan. Jenis kriteria yang digunakan 

pada akhirnya harus sesuai dengan data yang dapat dikumpulkan. Langkah kedua adalah 

mengumpulkan data yang diperlukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Tahap ketiga 

adalah standarisasi kriteria (faktor). Langkah keempat adalah membuat peta kriteria dan 

langkah kelima adalah menentukan bobot masing-masing kriteria. Langkah keenam adalah 

overlay semua peta kriteria. 

Berdasarkan studi literatur dan ketersediaan data ditetapkan duabelas kriteria faktor dan 

tujuh kriteria kendala yang dilibatkan dalam pemilihan lokasi kolam retensi. Dari keduabelas 

faktor tersebut, delapan termasuk kelompok faktor rekayasa (KFR) dan empat termasuk 

kelompok faktor sosial ekonomi (KFS) (lihat Tabel 2 dan Tabel 3). 

Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jenis kriteria (faktor dan kendala) yang telah 

ditetapkan, yang sebagian besarnya tercantum dalam Tabel 1.  
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Table 1.  

Data yang digunakan dan sumbernya 

No. Data mentah / Peta Tipe data Data/ Format Sumber 

1 Digital Elevation 

Model (DEM) 

Digital Tiff https://earthexplorer. 

usgs.gov/ (?) 

2 Penggunaan tanah Digital Shape (Shp) 

Badan Perencanaan 

Pembangunan Kota 

(BAPPEKO) Medan   

(2013) 

3 Jalan raya Digital Shape (Shp) 

4 Sungai Digital Shape (Shp) 

5 Area strategis Digital Shape (Shp) 

6 Jaringan pipa gas Digital Shape (Shp) 

7 Jaringan pipa air Digital Shape (Shp) 

8 Jalan Kereta api Digital Shape (Shp) 

9 Area genangan Digital Shape (Shp) 

11 Cekungan air tanah Digital JPG 

Dinas Energi dan Sumber Daya 

Mineral (ESDM), Medan 
12 Titik sumur Digital JPG 

13 Jaringan patahan  Digital JPG 

14 Curah hujan Cetakan Excel 

Badan Meteorologi, 

Klimatologi dan Geofisika 

(BMKG), Medan 

15 
Jenis tanah (peta dan 

tabel legenda) 
Digital PDF 

Kementerian Pertanian, Center 

for Agricultural Land 

Resources, Bogor 

 

Semua analisis dan proses data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

perangkat lunak GIS IDRISI Selva versi 17. Perangkat lunak ini    dilengkapi dengan hampir 

300 modul untuk analisis dan menampilkan informasi spasial digital. IDRISI adalah paket 

analisis GIS lengkap, baik untuk analisis dasar dan lanjutan (Eastman, 2012). 

Untuk tujuan analisis, setiap lokasi alternatif diberikan skor kesesuaian lokasi 

berdasarkan kelas kesesuaian lokasi. Penelitian ini mengadopsi Al-Adamat et al. metode yang 

menerapkan empat tingkat kesesuaian lokasi, yaitu skor 4 untuk kesesuaian sangat tinggi, skor 

3 untuk kesesuaian tinggi, skor 2 untuk kesesuaian sedang dan skor 1 untuk kesesuaian rendah 

(Al-Adamat et al., 2010).  

  

https://earthexplorer/
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Tabel 2 

Standardisasi faktor dari kelompok faktor rekayasa (KFR) 

No. 
Faktor/ 

Sub-faktor 
Skor/kelas 

Nilai 

kesesuaian 

lokasi 

Bobot sub-

faktor 
Referensi 

1 Infiltrasi  
5 (3) 4  

Ahmad (2017) 3 (5) 2.5  
2 (6) 1.75  
1 (7) 1  

2 
Curah hujan 

(mm) 

≥ 2718 4  Al-Adamat 

(2010) 
2452 - 2718 3  
2186 - 2452 2  
≤ 2186 1  

3 
Coefisien 

limpasan: C 

≥ 0.75 4  Krois and 

Schulte (2014) 
0.55-0.70 3  
0.35-0.55 2  
≤ 0.35 1  

4 
Elevasi tanah 

(m) 

< 20 4  
Usulan  20 - 40 3  

40 - 60 2  
 60 1  

5 Kemiringan (%) 
1. 2.0 4  Al-Adamat 

(2010) 
2.0 – 4.0 3  
4.0 – 6.0 2  
≥ 6.0 1  

6 
Kedalaman air 

tanah (m) 

 

> 20  4  Rahman et al. , 

(2012) 
15-20  3  
10-15  2  
4-10  1  

7 

7.a) Jarak ke 

saluran kelas 1 

(m) 

< 150 4 
0.500 

Ahmadisharaf 

et al. , (2015) 

150-300 3 
300-500 2 

>500 1 
7.b) Jarak ke 

saluran kelas 2 

(m) 

< 150 4 
0.333 150-300 3 

300-500 2 
>500 1 

7.c) Jarak ke 

saluran kelas 3 

(m) 

 < 150 4 
0.167 150-300 3 

300-500 2 
>500 1 

8 
Jarak ke sungai 

(m) 

 < 150 4  Studi 

kelayakan 

terdahulu 

150-300 3  
300-500 2  

>500 1  
 

 Kelas kesesuaian ditetapkan berdasarkan prinsip kesesuaian. Misalnya untuk faktor 

pertama yaitu infiltrasi, prinsip kesesuaian lokasi untuk kolam retensi berbunyi: "semakin tinggi 

kemampuan infiltrasi tanah semakin tinggi skor kesesuaian lokasinya”. Untuk faktor ke-

delapan yakni jarak ke sungai, berlaku prinsip: “semakin dekat jarak ke sungai semakin tinggi 
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skor kesesuaian lokasi tersebut”. Rekapitulasi kelas kesesuaian dan skornya (standardisasi 

faktor pemilihan lokasi) disajikan pada Tabel 2 dan Tabel 3. 

 

Tabel 3 . 

Standardisasi faktor dari kelompok faktor sosial ekonomi (KFS) 

No. Faktor 
Sub 

Faktor 
Skor/Kelas 

Nilai 

kesesuai-an 

lokasi 

Bobot 

sub-

faktor 

Referensi 

1 
Jarak ke 

perumahan 

padat (m) 

 
< 300 4  

Al-Adamat et al. 

, (2010) 
300-500 3  
500-700 2  

>700 1  

2 
Jarak ke jalan 

raya (arteri) 

Jarak ke 

jalan 1 

< 200 4 
0.500 

Ahmadisharaf et 

al., (2015) 

200-350 3 
350-500 2 

>500 1 

Jarak ke 

jalan 2 

< 200 4 

0.333 200-350 3 
350-500 2 

>500 1 

Jarak ke 

jalan 3 

< 200 4 
0.167 200-350 3 

350-500 2 
>500 1 

3 
Jarak ke area 

genangan 
 

< 100 4  
Studi kelayakan 

terdahulu 
100-200 3  
200-300 2  

>300 1  

4 

Penggunaan 

tanah/harga 

tanah 

 

Area hijau 4  
Mosate (2016), 

Gogate (2015), 

Krois and 

Schulte (2014) 

Sekolah, universitas 3  

Perumahan biasa 2  

Real estate 1  

 

Untuk membuat peta dasar (basic map), terhadap data sekunder, yaitu peta dalam 

berbagai jenis dan format (Tabel 1) telah dilakukan berbagai proses seperti mengimpor, 

mendigitalkan, mengkonversi, dan mereklasifikasi.  

Tahap selanjutnya adalah mengklasifikasi ulang peta dasar untuk membuat duabelas peta 

faktor berdasarkan standardisasi faktor yang telah dibuat (Tabel 2 dan Tabel 3).  

Selanjutnya tujuh peta kendala (constraint map) dibuat dengan menetapkan zona 

penyangga (buffer) berdasarkan ukuran penyangga yang disajikan pada Tabel 4. Dengan 

mengklasifikasi ulang peta, setiap raster peta kendala diberi nilai satu atau nol. Peta kendala 
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bertujuan membatasi daerah yang boleh atau tidak menjadi alternatif, nilai 1 untuk alternatif 

dan nilai 0 untuk yang bukan alternatif. 

 

 

Tabel 4. 

Standardisasi kendala pemilihan lokasi kolam retensi 

No. 
Nama kendala (Parameter 

penyangga) 

Peringkat 

penyangga 

(meter) 

Nilai 

Referensi 

1 Distance to wells 
>400 

<400 

1 

0 AL-Adamat et 

al. (2010) 

2 Distance to roads 
>100 

<100 

1 

0 

3 Strategic area  
>500 

<500 

1 

0 
Ahmad (2017) 

4 Gas pipe lines 
>50 

<50 

1 

0 
Usulan 

5 Fresh water pipe lines 
>50 

<50 

1 

0 
Usulan 

6 Railway  
>100 

<100 

1 

0 

AL-Adamat et 

al. (2010 

7 Land use 

Ordinary residence - 1 

Mosate (2016), 

Gogate (2015), 

Krois and 

Schulte (2014) 

Real estate - 1 

Green area - 1 

Schools/Universities - 1 

Others - 0 

Pembobotan faktor dalam penelitian ini dilakukan para pakar yang mewakili beberapa 

instansi seperti perguruan tinggi (3 orang), Dinas PUPR (2 orang), Dinas Pengairan (2 orang), 

Bappeko (1 orang), dan Konsultan terkait (2 orang). Pengambilan preferensi para pakar ini 

dilakukan dengan metode Pairwise Comparison (PC) dari AHP.  
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Untuk mendapatkan skor kesesuaian total atau indeks kesesuaian, semua peta faktor 

digabungkan menggunakan metode WLC (Weighted Linear Combination) menggunakan 

Persamaan (1) di bawah ini, yang mendefinisikan proses agregasi, 

   𝑆𝐼 = ∑𝑊𝑖 𝑆𝑖                                                             (1) 

di mana SI adalah indeks kesesuaian, Wi adalah bobot faktor i (diambil dari  Tabel 5) dan 

Si adalah skor kesesuaian standar kriteria i (tersimpan dalam peta faktor). Proses penggabungan 

ini menghasilkan peta indeks kesesuaian seperti yang ditunjukkan pada Gambar 6a. 

Peta skor kesesuaian akhir (Gambar 6b) dibuat dengan mengalikan skor kesesuaian total 

atau indeks kesesuaian dengan masing-masing dari tujuh peta kendala (atau diwakili oleh peta 

kendala total), sehingga setiap raster (piksel) peta memiliki skor kesesuaian yang dihitung 

dengan persamaan (2) di bawah ini, 

                                                𝑆𝑆 = ∑𝑊𝑖𝑆𝑖 × ∏𝐶𝑗                                                (2) 

di mana SS adalah skor kesesuaian akhir, Cj adalah skor kendala j dan ∏ adalah tanda produk 

untuk kendala. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Gambar 3 dan Gambar 4 masing-masing menyajikan delapan peta faktor rekayasa dan 

empat peta faktor sosial ekonomi sebagai hasil dari standarisasi duabelas kriteria (faktor) yang 

telah dipilih. Seperti dijelaskan dalam metode, duabelas kriteria telah dipilih dan kemudian 

distandarisasi menjadi empat kelas (1 hingga 4) kesesuaian dengan tingkat kesesuaian 

meningkat dari 1 sampai 4. Warna dan angka pada peta menunjukkan nilai kesesuaian piksel. 

Nol berarti tidak layak, sedangkan angka 1 hingga 4 secara berurutan berarti kesesuaian rendah, 

kesesuaian sedang, tinggi, dan sangat tinggi. Angka-angka yang berbeda tampak pada Gambar 

3a (infiltrasi), karena digunakannya bilangan ril pada standardisasi (lihat Tabel 2) dan juga pada 

Gambar 3e (jarak ke saluran) dan Gambar 4b (jarak ke jalan utama) karena telah dikalikan 

dengan bobot sub-faktor (lihat kriteria ketujuh pada Tabel 2 dan kriteria kedua pada Tabel 3). 
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Gambar 3 Peta-peta kelompok faktor rekayasa, searah jarum jam: infiltrasi (3a), curah 

hujan (3b), koefisien limpasan (3c), elevasi (3d), jarak ke saluran (3e), jarak ke sungai 

(3f), kedalaman air tanah (3g), dan kemiringan tanah (3h) 

 

 

 

Gambar 4 Peta-peta kelompok faktor sosial ekonomi, dari kiri ke kanan: jarak ke perumahan 

padat (4a), jarak ke jalan utama (4b), jarak ke area genangan (4c), dan penggunaan/harga 

tanah (4d) 

 

Gambar 5 menyajikan tujuh peta kendala dengan hanya dua skor, yaitu 0 dan 1. Piksel 

dengan skor 0 berarti tidak layak untuk lokasi alternatif, sementara piksel dengan skor 1 layak 
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(Gambar 5a hingga 5g). Gambar 5h menyajikan total peta kendala yang dibuat melalui tumpang 

susun semua peta kendala. 

 

 

 

Gambar 5 Peta-peta kendala, searah jarum jam: sumur (5a), jalan utama (5b), area strategis 

(5c), jaringan pipa gas (5d), jaringan pipa air (5e), jalan kereta api (5f), penggunaan tanah 

(5g),dan  peta kendala total (5h) 

         

 Tabel 5 menyajikan bobot keduabelas faktor, yang dihitung berdasarkan hasil 

preferensi para pakar menggunakan metode AHP, dengan consistency ratio (CR) sebesar 0.06 

untuk kelompok faktor rekayasa dan 0.002 untuk kelompok faktor sosial ekonomi. Kedua nilai 

CR adalah memenuhi syarat karena < 0.10 (Saaty, 2008). 

Tabel 5 . 

Bobot faktor pemilihan lokasi 

No. Faktor Pemilihan Lokasi 

Kolam Rtensi 

Bobot Faktor 

1 Infiltrasi 0.131 
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2 Curah hujan 0.205 

3 Koefisien limpasan 0.179 

4 Kemiringan tanah 0.044 

5 Kedalaman air tanah 0.075 

6 Elevasi tanah 0.048 

7 Jarak ke ssaluran 0.035 

8 Jarak ke sungai 0.036 

9 Jarak ke perumahan  0.047 

10 Jarak ke Jalan raya utama  0.058 

11 Jarak ke area genangan 0.036 

12 Penggunaan /harga tanah 0.104 

 Total 1.0000 

Gambar 6a adalah peta indeks kesesuaian yang dihasilkan dengan menggabungkan 

keduabelas peta faktor dari Gambar 3 dan Gambar 4 dengan melibatkan bobot masing-masing 

faktor (Tabel 5). Tumpang susun peta indeks kesesuaian (Gambar 6a) dengan peta kendala total 

(Gambarm 5h) menghasilkan peta skor kesesuaian akhir (PSKA) digambarkan pada Gambar 

6b. PSKA ini menunjukkan skor kesesuaian berkisar antara 0 hingga 3,22. Setelah klasifikasi 

ulang PSKA dibuat menjadi empat kelas yang baru (kelas 1 untuk skor 0,01 sampai 0.90, kelas 

2 untuk skor 0.90 sampai 1.80, kelas 3 untuk skor 1.80 sampai 2.70 dan kelas 4 untuk skor 2.70 

hingga 3,22) dan  hasilnya adalah sebuah peta kesesuaian lokasi yang baru seperti yang 

digambarkan pada Gambar  6c. 

Dari Gambar 6c tampak bahwa lokasi yang memiliki tingkat kesesuaian "sangat tinggi" 

berada di barat daya daerah studi. Sementara daerah yang memiliki "kesesuaian tinggi" 

menyebar di seluruh wilayah studi. Luas setiap tingkat kesesuaian dihitung dalam hektar dan 

persentase seperti yang ditunjukkan pada Tabel 6. Setelah dikurangi dengan daerah kendala, 

total area alternatif menjadi 16209.63 ha. 
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Gambar 6 Peta-peta hasil tumpang susun, dari kiri ke kanan: peta indeks kesesuaian (6a), 

peta skor kesesuaian akhir (6b), dan peta kesesuaian lokasi atau PKL(6c)  

Tabel 6 Luas area menurut tingkat kesesuaian lokasi 

Indeks Kesesuaian Lokasi Area (ha) Area (%) 

4 Sangat tinggi 2789.08 17.21 

3 Tinggi 11199.19 69.09 

2 Sedang 2221.36 13.70 

1 Rendah 0.00 0.00 

Total 16209.63 100.00 

 

 

Pengamatan lapangan di area yang ditunjukkan pada peta kesesuaian lokasi (PKL) 

masih harus dilakukan untuk memastikan bahwa ada cukup lahan kosong untuk pembangunan 

kolam retensi, hal mana tidak termasuk dalam tujuan tulisan ini. Area alternatif pemilihan lokasi 

ini berada di empat jenis penggunaan lahan, yaitu pemukiman biasa, real estat, area hijau, dan 

sekolah.  

 

SIMPULAN  

Konstruksi kolam retensi untuk mengurangi puncak banjir perlu diwujudkan di kota 

Medan. Metode untuk memperoleh lokasi kolam retensi optimal telah dijelaskan dalam 

penelitian ini. Teknik pengambilan keputusan multi kriteria berbasis SIG telah diaplikasikan 

dalam pemilihan lokasi kolam retensi dengan wilayah studi kota Medan. Ada duabelas faktor 

dan tujuh kendala dianalisis dalam penelitian ini. Data yang sebagian besar dalam bentuk peta 
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digital sesuai dengan kriteria, telah dikumpulkan dari berbagai lembaga, kemudian diproses 

untuk memenuhi persyaratan untuk analisis menggunakan perangkat lunak SIG. 

Hasil akhir disajikan dalam bentuk peta kesesuaian lokasi (Gambar 6c) dan tabel luas 

(Tabel 6) dengan empat tingkat kesesuaian: kesesuaian rendah 0,00 ha (0,00%), kesesuaian 

sedang 2221.36 ha (13.70 %) ), kesesuaian tinggi 11199.19 ha (69.09 %) dan kesesuaian sangat 

tinggi 2789.08 ha (17.21 %). 
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Abstract 

 

In an electric power system, isolation is useful for separating several electrical conductors with a voltage so as 

not to cause electrical jumps or electrical sparks between conductors with voltage. Oil is a liquid insulating 

material that is widely used to cool low, medium and high voltage electrical components. Most of the oil 

insulators come from fossil or crude oil which is specially processed so that it has the properties of an insulator. 

The development of the world today demands a product that is environmentally clean and comfortable to reduce 

the effects of global warming. This situation opens up opportunities for the use of renewable energy materials 

sourced from vegetable oils. The testing of AC breakdown characteristics of lemongrass oil liquid insulation 

materials with various electrodes aims to study the strength of its insulation against the breakdown voltage with 

a variation of the secondary current (Is) and the distance between and shape of the electrodes. Tests are carried 

out using ball-shaped electrodes, rods, needles and half-spheres as the conductor changes between 0,5 cm, 1 

cm and 1,5 cm and the transformer secondary current (Is) of 12 mA and 16 mA. 

 

Keywords: AC breakdown voltage characteristics, electrodes, lemongrass oil. 

 

Abstrak 

 

Dalam sistem tenaga listrik, isolasi bermanfaat untuk memisahkan beberapa konduktor listrik yang bertegangan 

sehingga tidak menimbulkan loncatan listrik atau bunga api listrik antara konduktor-konduktor yang 

bertegangan. Minyak merupakan material isolasi berbentuk cair yang banyak digunakan untuk mendinginkan 

komponen listrik tegangan rendah, menengah dan tinggi. Isolator minyak sebagian besar berasal dari minyak 

fosil atau minyak mentah yang diproses secara khusus sehingga memiliki sifat-sifat sebagai  isolator. 

Perkembangan dunia saat ini menuntut suatu produk yang bersih lingkungan dan nyaman untuk mengurangi 

efek pemanasan global. Keadaan ini membuka peluang penggunaan bahan energi yang dapat diperbaharui yang 

bersumber dari minyak nabati. Pengujian karakteristik tegangan tembus AC bahan isolasi cair minyak serai 

dengan berbagai elektroda bertujuan untuk mengetahui kekuatan isolasinya terhadap tegangan tembus dengan 

variasi arus sekunder (Is) dan jarak sela serta bentuk elektroda. Pengujian dilakukan dengan menggunakan 

elektroda berbentuk bola, batang, jarum dan setengah bola seiring perubahan sela konduktor sebesar 0,5 cm, 1 

cm dan 1,5 cm serta arus sekunder transformator (Is) sebesar 12 mA dan 16 mA. 

 

Kata kunci : karakteristik tegangan tembus AC, elektroda, minyak serai. 

 

mailto:marlon.19770325@polmed.ac.id
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PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Transformator merupakan suatu komponen listrik statis yang  mengkonversi 

tegangan dan arus AC dengan nilai yang sama maupun berbeda besarnya pada frekuensi yang 

sama melalui suatu koplingan magnet dan berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. 

Transformator secara umum merupakan sebuah inti yang terbuat dari elemen besi yang 

berlapis-lapis yang terdiri dari kumparan sekunder dan kumparan primer. Salah satu bagian 

penting dalam transformator adalah minyak transformator. Menurut Wibowo (2010) pada 

peralatan tegangan tinggi khususnya transformator daya, minyak transformator merupakan 

material yang dipakai untuk mendinginkan transformator karena timbulnya panas pada inti 

dan kumparan yang lama-kelamaan akan membuatnya menjadi rusak jika panas tersebut 

tidak didinginkan.  

Berdasarkan bahan pembuatannya, minyak isolasi cair terbagi atas beberapa bagian 

diantaranya minyak bumi dan minyak nabati. Namun yang sering digunakan pada saat ini 

adalah minyak isolasi yang berasal dari minyak fosil. Isolasi cair yang berasal dari minyak fosil 

kurang ramah lingkungan. Untuk mencari alternatif isolasi cair nyaman lingkungan Menurut 

Kurrahman (2016) untuk mencari pilihan bahan isolasi cair yang bersih lingkungan, perlu 

dipikirkan sifat minyak nabati dan persediaannya serta yang paling penting adalah tegangan 

tembusnya. Kadar air minyak juga mempengaruhi tegangan tembusnya (Purba, 2017). 

Berdasarkan pertimbangan di atas maka dilakukan observasi terhadap minyak yang dalam hal 

ini dipilih minyak serai. Untuk mengetahui kelayakan minyak serai sebagai bahan pilihan 

isolasi, maka dilakukanlah tes tegangan tembusnya. 

Rumusan Masalah 

Transformator membutuhkan isolasi cair yang ramah lingkungan dan dapat diperbaharui 

serta cepat mendinginkan panas yang ada di kumpara-kumparannya. Untuk mengetahui kelayakan 

minyak serai sebagai alternatif isolasi cair dilakukan pengujian tegangan tembusnya sebagai bahan 

alternatif isolasi cair transformator. Dari bahan ini diukur besarnya tegangan tembus AC dengan 

menggunakan berbagai bentuk elektroda pada arus sekunder transformator yang bervariasi dan jarak 

sela elektroda yang berbeda juga. Dari hasil pengujian ini dapat diketahui karakteristik minyak tersebut 

sehingga dapat disimpulkan apakah minyak serai dapat dijadikan sebagai isolasi cair transformator 

sesuai dengan standar SPLN 49-1:1982 yaitu tegangan tembus AC minimal 30 Kv/2,5 mm. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, yaitu: 

a. Perancangan dan pembuatan kotak uji dan berbagai bentuk elektroda 

b. Pembuatan rangkaian keseluruhan 

c. Penyetingan arus sekunder trafo dan jarak sela elektroda 

d. Pengambilan data hasil pengujian. 

Proses pengujian tegangan tembus ini memerlukan langkah sebagai berikut. 

                          

Gambar 1. Diagram Alir Pengujian 

Parameter yang diukur yaitu: suhu, tekanan udara, arus sekunder trafo, jarak sela elektroda 

dan tegangan tembus dengan menggunakan elektroda bola, setengah bola, jarum dan batang. 

Pengamatan yang dilakukan adalah fenomena minyak serai di dalam kotak uji setelah terjadi tegangan 

tembus. 
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Model penelitian dapat dilihat pada gambar di berikut ini: 

 

 Gambar 2. Elektroda Setengah Bola 

 

 

 

Gambar 3. Elektroda Bola 

Gambar 4. Elektroda Batang 
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Gambar 5. Elektroda Jarum 

Gambar 6. Peralatan dan Rangkaian Keseluruhan 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian ini dengan menggunakan metode kuantitatif. Setiap elektroda dilakukan 5 kali 

pengujian pada jarak sela elektroda dan arus sekunder trafo yang berbeda. Gambar berikut adalah 

gambar pengujian minyak serai yang dilakukan. 
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 Gambar 7 . Pengujian Minyak Serai 

Dari hasil pengukuran ini diambil rata-rata tegangan tembus dengan rumus: 

𝛿 =  
0,386 × 𝑃

273+ 𝑇
................... (1)  dan  Vb = 𝛿 × 𝑉𝑠.................. (2) 

di mana: 𝛿 = faktor koreksi udara, P = tekanan udara (cm Hg), T = temperatur (0C), 

              Vs = tegangan tembus rata-rata (kv),Vb = tegangan tembus sebenarnya (kv) 

Hasil analisis data dan fenomena yang terjadi dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 1. 

Pengujian Tegangan Tembus AC Minyak Serai untuk Elektroda Jarum 

No 

Jarak Sela 

Elektroda (cm) 

Is Trafo 

(mA) 

Suhu 

(oC) 

Tekanan Udara 

(cm Hg) 

Tegangan Tembus  

Sebenarnya (KV) 

Fenomena 

 

1 0,5 12 30 76 16,1 Ada busur api  

2 0,5 16 30 76 21,6 Ada busur api  

3 1,0 12 30 76 17,4 Ada busur api  

4 1,0 16 30 76 23,2 Ada busur api  

5 1,5 12 30 76 18,8 Ada busur api  

6 1,5 16 30 76 25,4 Ada busur api  
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Tabel 2. 

Pengujian Tegangan Tembus AC Minyak Serai untuk Elektroda Tabung 

No 

Jarak Sela 

Elektroda (cm) 

Is Trafo 

(mA) 

Suhu 

(oC) 

Tekanan Udara 

(cm Hg) 

Tegangan Tembus  

Sebenarnya (KV) 

Fenomena 

 

1 0,5 12 30,5 76 14,1 Ada gelembung gas  

2 0,5 16 30,5 76 18,8 Ada gelembung gas  

3 1,0 12 30,5 76 14,8 Ada gelembung gas  

4 1,0 16 30,5 76 20,2 Ada gelembung gas  

5 1,5 12 30,5 76 15,6 Ada gelembung gas  

6 1,5 16 30,5 76 21,4 Ada gelembung gas  

 

Tabel 3. 

Pengujian Tegangan Tembus AC Minyak Serai untuk Elektroda Bola 

N

o 

Jarak Sela 

Elektroda (cm) 

Is Trafo 

(mA) 

Suhu 

(oC) 

Tekanan Udara 

(cm Hg) 

Tegangan Tembus  

Sebenarnya (KV) 

Fenomena 

 

1 0,5 12 31 76 8,1 Tidak ada fenomena  

2 0,5 16 31 76 9,3 Tidak ada fenomena  

3 1,0 12 31 76 8,7 Tidak ada fenomena  

4 1,0 16 31 76 10,2 Tidak ada fenomena  

5 1,5 12 31 76 9,3 Tidak ada fenomena  

6 1,5 16 31 76 11,1 Tidak ada fenomena  
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Tabel 4. 

Pengujian Tegangan Tembus AC Minyak Serai untuk Elektroda Setengah Bola 

No 

Jarak Sela 

Elektroda (cm) 

Is Trafo 

(mA) 

Suhu 

(oC) 

Tekanan Udara 

(cm Hg) 

Tegangan Tembus 

Sebenarnya (KV) 

Fenomena 

 

1 0,5 12 31 76 13,2 Tidak ada fenomena  

2 0,5 16 31 76 17,1 Tidak ada fenomena  

3 1,0 12 31 76 14,3 Tidak ada fenomena  

4 1,0 16 31 76 18,2 Tidak ada fenomena  

5 1,5 12 31 76 15,5 Tidak ada fenomena  

6 1,5 16 31 76 19,4 Tidak ada fenomena  

 

Karakteristik tegangan tembus AC minyak serai dapat dilihat pada grafik berikut. 

Grafik 1.Tegangan Tembus AC dengan Arus Sekunder Transfomator sebesar 12 mA 

Vb (kv) 

 

Grafik 2. Tegangan Tembus AC dengan Arus Sekunder Transfomator sebesar 16 mA Vb (kv) 
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SIMPULAN 

Dari hasil pengujian minyak serai dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Nilai tegangan tembus AC minyak serai meningkat seiring dengan        bertambahnya arus 

sekunder transformator dan jarak sela elektroda. 

2. Tegangan tembus AC minyak serai dengan elektroda jarum pada jarak sela 5 mm, 10 mm, 

15 mm dan Is = 16 mA adalah 21,6 kv, 23,2 kv, dan 25,4 kv, dan pada Is = 12 mA adalah 

21,1 kv, 17,4 kv, dan 18,8 kv. 

3. Tegangan tembus AC minyak serai dengan elektroda tabung pada jarak sela 5 mm, 10 

mm, 15 mm dan Is = 16 mA adalah 18,8 kv, 20,2 kv, dan 21,4 kv, dan pada Is = 12 mA 

adalah 14,1 kv, 14,8 kv, dan 15,6 kv. 

4. Tegangan tembus AC minyak serai dengan elektroda bola pada jarak sela 5 mm, 10 mm, 

15 mm dan Is = 16 mA adalah 9,3 kv, 10,2 kv, dan 11,1 kv, dan pada Is = 12 mA adalah 8,1 

kv, 8,7 kv, dan 9,3 kv. 

5. Tegangan tembus AC minyak serai dengan elektroda setengah  bola pada jarak sela 5 mm, 

10 mm, 15 mm dan Is = 16 mA adalah 17,1 kv, 18,2 kv, dan 19,4 kv, dan pada Is = 12 mA 

adalah 13,2 kv, 14,3 kv, dan 15,5 kv. 

6. Tegangan tembus terbesar terdapat pada elektroda jarum (Sibarani, 2018) 

7. Minyak serai tidak dapat digunakan sebagai isolasi cair transformator karena tidak 

memenuhi besarnya tegangan tembus menurut standard SPLN 49-1:1982. 
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Marlon Tua Pangihutan Sibarani 1), Benrad Edwin Simanjuntak 2) 

1Jurusan Teknik Mesin, Politeknik Negeri Medan,  
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Abstract 

 

Landslides often occur unexpectedly by anyone, which can cause loss of property and lives. This requires a 

landslide detection device so that victims of property and lives can be reduced or even completely absent. The 

landslide detector designed was a prototype of a landslide detector using solar energy. This detector works when 

there is a slope of the ground at a certain degree or angle. The landslide information obtained will be sent to the 

operator via SIM800L so that it can know the status of the landslide hazard which consists of normal status, 

standby I, standby II and alert. In normal status, the slope of landslides is 00-40, SIM800L does not send to the 

operator so the operator only monitors the situation. On standby status I, the slope of the landslide is 50-80, 

SIM800L will send information to the operator and the buzzer will sound only once for 15 seconds so the operator 

encourages local residents to immediately evacuate. On standby status II, the slope of the landslide is 90-160 and 

SIM800L will send information to the operator and the buzzer will sound every 15 seconds with a time interval 

of 5 seconds so the operator requires the local residents to evacuate as quickly as possible. On alert status, the 

slope of a landslide is greater than 160 and SIM800L will send information to the operator and is stated to be on 

alert and the buzzer will sound continuously. The four statuses can also be seen the magnitude of voltage and 

electric current and the frequency of the landslide vibrations. 

 

Keywords: prototype tilt detection landslide, solar energy, SIM800L, buzzer. 

 

    Abstrak 

 

Bencana tanah longsor sering terjadi tanpa terduga oleh siapapun sehingga dapat menyebabkan korban harta 

maupun jiwa. Hal ini memerlukan alat pendeteksi tanah longsor sehingga korban harta maupun jiwa dapat 

berkurang bahkan sama sekali tidak ada. Alat pendeteksi tanah longsor yang dirancang adalah prototype 

pendeteksi tanah longsor dengan menggunakan tenaga matahari. Alat pendeteksi ini bekerja bila terjadi 

kemiringan tanah pada sudut tertentu. Informasi tanah longsor yang diperoleh akan dikirim ke operator melalui 

SIM800L sehingga dapat diketahui status dari bahaya tanah longsor yaitu terdiri dari status normal, siaga I, siaga 

II dan awas. Pada status normal, kemiringan tanah longsor sebesar 00-40, SIM800L tidak mengirim ke operator 

sehingga operator hanya memantau situasi. Pada status siaga I, kemiringan tanah longsor sebesar 50- 80, SIM800L 

akan mengirim informasi ke operator dan buzzer akan berbunyi hanya sekali selama 15 detik sehingga operator 

menganjurkan warga sekitar untuk segera evakuasi. Pada status siaga II, kemiringan tanah longsor sebesar 90-

160 dan SIM800L akan mengirim informasi ke operator dan buzzer akan berbunyi setiap 15 detik dengan interval 

waktu berhenti selama 5 detik sehingga operator mengharuskan warga sekitar untuk  evakuasi secepat mungkin. 

Pada status awas, kemiringan tanah longsor > 160 dan SIM800L mengirim informasi ke operator dan dinyatakan 

mailto:marlon.19770325@polmed.ac.id
mailto:benrad.19750107@polmed.ac.id


Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1058 
 

dalam keadaan awas dan buzzer berbunyi secara terus-menerus. Pada keempat status tersebut dapat dilihat 

besarnya tegangan dan arus listrik serta frekuensi getaran tanah longsornya.  

 

Kata kunci  :  prototype pendeteksi kemiringan tanah longsor, tenaga matahari, SIM800L, buzzer.  

 

PENDAHULUAN 

 Latar Belakang 

Bencana longsor kerap kali terjadi di beberapa negara dan daerah di dunia, terutama di 

daerah perbukitan, lembah, dan gunung berapi. Struktur tanah yang tidak kuat dan merata yang 

membuat tanah menjadi miring memicu terjadinya pergeseran tanah. Kondisi geografis merupakan 

daerah pegunungan dan memiliki lereng-lereng menjadikan tanah tidak stabil. Akibatnya, tanah 

menjadi longsor ketika terjadi pergerakan tanah. Menurut Zakaria (2013), faktor terjadinya longsor 

disebabkan oleh gaya penahan tanah yang lebih kecil dibandingkan dengan gaya pendorong tanah.  

Indonesia merupakan negara paling rawan terhadap bencana alam di dunia. Kondisi tanah di 

sebagian wilayah Indonesia memang tergolong rawan longsor. Informasi Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana (BNBP) pada tahun 2013 menurut peta daerah kerawanan musibah tanah 

longsor, di Indonesia ada sebanyak 918 titik atau daerah rentan longsor  (Nugroho, 2016). 

Lereng atau tanah yang miring akan memperbesar gaya pendorong. Lereng yang 

miring terbentuk karena air dan angin. Kemiringan tanah merupakan ukuran kemiringan lahan 

relatif terhadap bidang datar yang dinyatakan dalam derajat. Kelas kemiringan tanah dapat 

dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 1. 

Kelas Kemiringan Tanah 

 

Kelas Kemiringan (°) Karakteristik 

I 0° - 4° Landai 

  II 5° - 8° Agak Curam 

III 9° - 16° Curam 

IV > 16° Sangat Curam 

 

 Rumusan Masalah 

Bencana tanah longsor sering terjadi di luar dugaan manusia sehingga menyebabkan korban harta 

maupun jiwa. Tanah longsor sering terjadi di Indonesia Menurut UNISDR/United Nations Internasional 
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Strategy for Disaster Reduction (2011) bahwa Indonesia merupakan peringkat teratas di dunia dengan 

jumlah korban manusia sebesar 197.327 orang untuk musibah tanah longsor.  

Kebanyakan alat pendeteksi tanah longsor menggunakan sumber listrik dari PT. PLN 

(Persero). Sebagai contoh pada penelitian yang dilakukan oleh Susilo (2011) yang 

menggunakan sumber listrik dari PT. PLN (Persero) menyimpulkan longsor terjadi pada 

getaran tanah yang besar. Menurut Mardhatillah (2017) longsor terjadi akibat terjadinya 

pergeseran tanah. Contoh-contoh penelitian di atas masih menggunakan sumber listrik dari 

PT. PLN (Persero). Hal ini sangat beresiko jika terjadi pemadaman listrik, maka alat pendeteksi 

tanah longsor tersebut tidak dapat bekerja dengan baik sehingga menyebabkan kerugian 

materi bahkan korban jiwa. Di samping itu, konsumsi biaya listrik bertambah besar. Untuk 

mencegah kerugian harta dan jiwa serta untuk menghemat konsumsi biaya listrik, maka 

dibuatlah prototype pendeteksi kemiringan tanah longsor bertenaga matahari. Prototype 

pendeteksi kemiringan tanah longsor ini terhubung ke operator melalui SIM800L sehingga 

operator dapat mengetahui status bahaya tanah longsor, dapat menginformasikan kepada 

masyarakat dan mengevakuasinya.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan yaitu: perancangan peralatan, pembuatan 

rangkaian keseluruhan, penentuan sudut kemiringan, status bahaya dan pengambilan data hasil 

pengujian. Model penelitian dapat dilihat pada gambar berikut. 

             

 

 

 

 

Gambar 1. Model Penelitian 
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Keterangan : 

1. Solar Cell   7. Sensor Tegangan  13. Papan Pemisah 

2. Penyangga Solar Cell 8. SIM800L    14. Wadah Akrilik 

3. Panel   9.Solar Charge Control 15. Tanah 

4. Baterai    10. LCD   16. Sensor Getar 

5. Arduino Uno R3  11. Buzzer   17. Gyroscope 

6. Sensor Arus  12. Kotak Hitam 

  Cara kerja alat dapat dijelaskan berikut ini: 

1. Jumlah tegangan listrik dari sel surya akan diturunkan oleh Step-up Step-down dan akan 

dialirkan ke baterai melalui Dioda untuk mengisi baterai. 

2. Sensor arus dan sensor tegangan akan mendeteksi besar arus dan tegangan keluaran dari sel surya 

dan baterai lalu mengirim sinyal ke arduino maka arduino akan menampilkan data dari sensor arus 

dan sensor tegangan ke LCD. 

3. Sensor gyroscope berfungsi untuk mendeteksi berapa derajat kemiringan tanah yang 

kemudian akan memberikan sinyal kepada Arduino yang kemudian diproses oleh Arduino, 

sehingga ditampilkan berapa derajat kemiringan tanah di LCD. 

4. Sensor getar akan mendeteksi besar getaran ketika terjadi pergerakan tanah lalu mengirim 

sinyal ke arduino, yang kemudian Arduino akan memproses dan menampilkan data dari 

sensor getar ke LCD. 

5. SIM800L akan memberikan informasi kepada operator melalui SMS sedangkan buzzer 

berfungsi sebagai pertanda apabila terjadi tanah longsor. 

6. LCD menampilkan derajat kemiringan tanah, getaran yang terjadi saat ada pergerakan 

tanah, jumlah arus, jumlah tegangan, dan daya dari solar cell dan baterai. 
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 Proses pengujian ini memerlukan langkah sebagai berikut.

          

               Gambar 2. Diagram Alir Pengujian 

Rangkaian keseluruhan alat dapat dilihat pada gambar di bawah ini. 

Gambar 3 Rangkaian Keseluruhan Alat 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Parameter yang diukur yaitu: intensitas cahaya, tegangan dan arus panel surya, tegangan dan 

arus baterai, getaran, sudut kemiringan tanah longsor, dan status. Pengujian yang dilakukan pada 

penelitian ini adalah:   

1. Pengujian Pengecasan Baterai dengan Sel Surya 

Tabel 2. 

Data Pengecasan Baterai Dengan Sel Surya 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keterangan:Vₒ 
=Tegangan 
Output, Iₒ 
=Arus Output, 
Vi =Tegangan 
Input, Ii= Arus 
Input 
 
Berikut ini 
adalah grafik 
panel surya 

 Waktu (Jam) 
Intensitas Matahari 

Sesaat (W/m²) 

Panel Baterai 

Vₒ (V) Iₒ (A) Vi (V) Ii (A) 

10.30 882 19,7 0,73 19,7 0,73 

10.40 898 19,6 0,73 19,6 0,73 

10.50 305 14,8 0,80 14,8 0,80 

11.00 942 19,7 0,73 19,7 0,73 

11.10 294 17,6 0,70 17,6 0,70 

11.20 992 19,7 0,73 19,7 0,73 

11.30 284 14,9 0,70 14,9 0,70 

11.40 198 14,7 0,59 14,7 0,59 

11.50 1044 20,2 0,59 20,2 0,59 

12.00 1035 19,9 0,56 19,9 0,56 

12.10 983 19,9 0,70 19,9 0,70 

12.20 1050 20,1 0,63 20,1 0,63 

12.30 868 19,8 0,77 19,8 0,77 

12.40 976 19,8 0,66 19,8 0,66 

12.50 1002 20,1 0,59 20,1 0,59 

13.00 964 20,4 0,63 20,4 0,63 

13,10 921 20,5 0,63 20,5 0,63 

13.20 1093 19,8 0,59 19,8 0,59 

13.30 1030 19,4 0,59 19,4 0,59 

13.40 350 18,9 0,63 18,9 0,63 

13.50 181 14,8 0,56 14,8 0,56 

14.00 199 14,8 0,63 14,8 0,63 

14.10 252 18,5 0,70 18,5 0,70 

14.20 922 20,6 0,66 20,6 0,66 

14.30 235 18,2 0,56 18,2 0,56 

14.40 211 14,9 0,66 14,9 0,66 

14.50 281 19,2 0,52 19,2 0,52 

15.00 165 14,8 0,52 14,8 0,52 

15.10 150 14,6 0,63 14,6 0,63 

15.20 242 18,9 0,63 18,9 0,63 

15.30 134 14,6 0,52 14,6 0,52 

15.40 176 14,8 0,56 14,8 0,56 

15.50 556 20,4 0,70 20,4 0,70 

16.00 226 18,7 0,59 18,7 0,59 
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Grafik Tegangan dan Arus Keluaran Panel Surya 

 

      

Gambar 4. Grafik Tegangan dan Arus Keluaran Panel Surya 
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Tabel 2. 

Pengujian Baterai Ketika Diberi Beban Rangkaian 

Waktu (WIB) 
Intensitas Cahaya 

Matahari (W/m²) 

Output Baterai 

Tegangan (Volt) Arus (Ampere) 

10.30 882 13,4 0,24 

10.40 898 13,4 0,35 

10.50 305 13,1 0,42 

11.00 942 13,1 0,31 

11.10 294 13,3 0,17 

11.20 992 13,4 0,45 

11.30 284 13,3 0,31 

11.40 198 13,2 0,42 

11.50 1044 13,4 0,28 

12.00 1035 13,4 0,45 

12.10 983 13,4 0,35 

12.20 1050 13,4 0,31 

12.30 868 13,4 0,31 

12.40 976 13,4 0,38 

12.50 1002 13,4 0,31 

13.00 964 13,4 0,21 

13.10 921 13,4 0,42 

13.20 1093 13,4 0,31 

13.30 1030 13,4 0,28 

13.40 350 13,4 0,17 

13.50 181 13,3 0,24 

14.00 199 13,2 0,38 

14.10 252 13,4 0,38 

14.20 922 13,4 0,31 

14.30 235 13,4 0,24 

14.40 211 13,3 0,24 

14.50 281 13,4 0,42 

15.00 165 13,3 0,21 

15.10 150 13,1 0,33 

15.20 242 13,4 0,38 

15.30 134 13,1 0,23 

15.40 176 13,3 0,21 

15.50 556 13,5 0,38 

16.00 226 13,5 0,14 

 

2. Pengujian Status Normal 
Pengujian status normal ini dengan kondisi kemiringan tanah 0°-4°. Berdasarkan 

pengujian untuk status normal, buzzer tidak akan membunyikan alarm dan SIM800L juga tidak 

mengirim modul SMS ke operator. 
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`  Gambar 5. Tampilan Kondisi Normal pada LCD 

3. Pengujian Status Siaga I 

Pengujian status siaga I ini dengan kondisi kemiringan tanah 5° - 8°. Berdasarkan 

pengujian untuk  status siaga 1, buzzer tidak akan membunyikan alarm dan SIM800L akan 

mengirim modul SMS ke operator. 

 

Gambar 6. Tampilan LCD dan Tampilan SMS pada Kondisi Siaga I 

4. Pengujian Status Siaga II 

Pengujian status siaga II ini dengan kondisi kemiringan tanah 9° - 16°. Berdasarkan 

pengujian untuk status siaga II, buzzer akan membunyikan alarm selama 10 detik dan SIM800L 

akan mengirim modul SMS ke operator. 

 

 

 

 

 

Gambar 7. Tampilan LCD dan Tampilan SMS pada Kondisi Siaga II 
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5. Pengujian Status Warning (Bahaya) 

Pengujian status warning ini dengan kondisi kemiringan tanah >16°. Berdasarkan 

pengujian untuk status warning, buzzer akan membunyikan alarm tanpa batasan waktu dan 

SIM800L akan mengirim modul SMS ke operator. 

                       Gambar 8. Tampilan LCD dan Tampilan SMS pada Kondisi Warning 

 

Hasil pengujian dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

Tabel 3. 

Hasil Pengujian Kemiringan Tanah Longsor 

No 

 

Sudut 

Kemiringan 

 ( 0 ) 

VPanel  

(V) 

IPanel 

 (A) 

 

 

PPanel 

(W)  

VBat  

(V) 

IBat 

 (A) 

Frekuensi 

Getaran 

 (Hz) 

 Status  

 

Keterangan 

    1  0 – 4 

 

 

18,8 

 

 

0,59 

 

 

11  13,5  0,24  1 

            

Normal

  

SMS  

tdk  

terkirim  

2  5 – 8 

 

 

 

 

 

18,8 

 

 

 

 

 

0,52 

 

 

 

 

 

10  13,5  0,42  13 Siaga I 

SMS  

terkirim  

dan   

alarm 

 tdk 

 berbunyi 

3  9 – 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13,4  0,49  25 Siaga II 

SMS 

 terkirim  

dan  

alarm 

berbunyi 
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SIMPULAN 

Dari hasil pengujian dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Pada status normal, alarm tidak berbunyi dan SIM800L tidak mengirimkan SMS. Pada 

status siaga 1, alarm tidak berbunyi dan SIM800L mengirimkan SMS. Pada status siaga II, 

alarm berbunyi selama 15 detik dan SIM800L mengirimkan SMS. Pada status warning, 

alarm berbunyi terus menerus dan SIM800L mengirim SMS. 

2. Pengecasan baterai dengan sel surya dari pukul 10.30 WIB– 16.00 WIB, didapatkan rata-

rata tegangan output baterai ke beban rangkaian sebesar 18,156 V dan rata-rata arus 

sebesar 0,639 A sehingga secara teoritis waktu pengecasan dibutuhkan selama kurang lebih 

4 jam 40 menit agar daya baterai terisi penuh. 
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KARAKTERISTIK PENGISIAN DAN PEMBEBANAN BATERAI  SOLAR SEL 

VRLA ( VALVE REGULATED LEAD ACID ) PADA SISTEM PEMBANGKIT 

LISTRIK TENAGA SURYA 

 

Suprianto1) 

 

1Jurusan Teknik Elektro, Politeknik Negeri Medan, Jl. Almamater No. 1 Kampus USU, Medan, 20155 

E-mail : suprianto@polmed.ac.id 

 

Abstract  

 

The charging and discharging of solar cell batteries in a PLTS determine the feasibility, efficiency and 

technical suitability in the system design. This is considered to determine the design of an effective solar 

cell system for electricity usage. The research of charging and discharging characteristics of solar cell 

batteries aims to determine the characteristics of batteries when charging and discharging in order to 

producing the electrical power from batteries. The method used is the experimental method that is 

measuring the input and output current and the input and output voltage of solar cell batteries to the 

electrical load served,  and also the influence of the temperature and intensity of the sun. The equipment 

used is solar cells, inverters, electrical loads, electrical measurement equipment, and solar charge 

controller. The results obtained show that the capacity of a battery capable of actually supplying a load of 

only 21.4 Ah or 21.4% of the 100 Ah 24 volt battery rating at an average loading of 113.7 watts with a 

loading time of 3.22 hours and loading up to 76.9 watts. The results of the research show that charging 

current of VRLA batteries depends on the intensity of the sun, the surface temperature of the solar cell, 

the load served, and the level of battery voltage when charging. 

Keywords: solar cells, charging, discharging, voltage, current, solar intensity. 

 

Abstrak  

Pengisian dan pembebanan baterai solar sel pada sistem PLTS menentukan kelayakan, effisiensi dan 

kesesuaian teknis dalam desain sistem. hal ini perlu diketahui untuk menentukan desain sistem solar sel 

yang efektif khususnya untuk keperluan pemakaian daya listrik. Penelitian karakteristik pengisian dan 

pembebanan baterai solar sel bertujuan untuk mengetahui karakteristik baterai solar sel saat pengisian 

dan pembebanan baterai dalam mendapatkan dan menghasilkan arus dan tegangan masukan dan 

keluaran baterai solar sel. Metode yang akan digunakan yaitu metode eksperimen yaitu mengukur 

variabel arus, tegangan masukan dan keluaran baterai solar sel terhadap beban listrik yang dilayani 

sekaligus pengaruh suhu dan intensitas matahari. Peralatan yang digunakan adalah solar sel,  inverter , 

beban-beban listrik, Peralatan ukur besaran listrik, dan solar charge controller. Hasil yang diperoleh 

menunjukkan kapasitas baterai yang mampu secara ril digunakan menyuplai beban hanya 21,4 Ah atau 

21,4%  dari rating baterai 100 Ah 24 volt pada rata-rata pembebanan 113,7 watt dengan lama 

pembebanan 3,22 jam dan pembebanan sampai pada 76,9 watt. Sedangkan dari hasil penelitian besarnya 

arus pengisian baterai VRLA bergantung pada intensitas matahari, suhu permukaan solar sel, beban yang 

dilayani, dan level tegangan baterai saat pengisian. 

Kata Kunci:  solar sel,  pengisian, pembebanan, tegangan, arus, intensitas matahari  
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PENDAHULUAN 

Cahaya matahari di bumi indonesia dapat diterima diseluruh pelosok tanah air dan 

pemanfaatannya dalam membangkitkan energi listrik tidak menimbulkan polusi suara, polusi udara 

dan ramah lingkungan karena itu pengembangan solar sel dan penelitian yang berkaitan dengan solar 

sel terus dilakukan. Akan tetapi bagaimana karakteristik secara real pengisian dan pembebanan baterai 

oleh arus yang dihasilkan solar sel dengan suhu dan intensitas cahaya matahari yang fluktuatif,  hal 

tersebut penting untuk dipahami melalui kegiatan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui karakteristik pengisian dan pembebanan baterai solar sel VRLA pada pembangkit listrik 

tenaga surya. Baterai VRLA merupakan baterai asam timbal yang penguapan gas hidrogen dan 

oksigennya tidak disalurkan melalui saluran penguapan ketika proses pengisian akan tetapi baterai 

dirancang agar uap yang berupa gas tidak terbuang sehingga semua saluran  larutan elektrolit baterai 

tertutup rapat dan penguapan yang terjadi akan digunakan dalam proses kimia selanjutnya atau 

dikenal dengan proses rekombinasi. Dengan cara demikian larutan elektrolit didalam baterai tidak 

akan  berkurang dalam jangka waktu lama karena penguapan yang terjadi tidak terbuang keluar 

sehingga baterai VRLA tidak perlu diberikan pemeliharaan rutin berupa penambahan larutan air 

sulingan atau larutan elektrolit sehingga baterai ini sesuai digunakan untuk sistem PLTS. Baterai asam 

timbal merupakan bagian dalam sistem instalasi fotovoltaik (PV). Baterai VRLA memiliki  kemampuan 

daya tinggi dan sesuai untuk penggunaan daya listrik untuk penerangan (Gaffor, 2008). Sistem PV yang 

berdiri sendiri harus menyimpan energi listrik dalam baterai selama berjam-jam selama penyinaran 

matahari untuk menyediakan daya yang berkelanjutan untuk beban dalam berbagai kondisi lingkungan 

(Raghavan, 2013). Meningkatkan strategi pengisian dan  pengosongan dapat memperpanjang umur 

layanan dan pergantian energi baterai VRLA dalam aplikasi tenaga surya (Wagner, 2001). Baterai 

sangat penting dan merupakan bagian paling mahal dari SHS ( Solar Home System) dan masa pakainya 

paling singkat di antara komponen SHS lainnya, perkiraan masa pakai baterai adalah bagian penting 

untuk desain SHS ( Narayan, 2018). Penyimpanan oleh baterai menyimpan semua energi yang 

dihasilkan oleh tenaga surya. tenaga surya yang terhubung dengan jaringan tidak secara otomatis 

menyediakan catu daya independen, penggunaan baterai dapat membuat catu daya tidak terputus 

(Pradhan, 2012).  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan model penelitian eksperimen yaitu melakukan pengambilan data dan 

pengamatan besaran-besaran listrik dan besaran lain yang berkaitan ketika pengisian dan 
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pembebanan baterai. Pengambilan data dilakukan setiap hari selama satu bulan. Untuk menghemat 

lembar penyajian dengan tanpa mengurangi pemahaman tentang penelitian ini maka diambil satu 

sampel data untuk pembebanan, pengisian dan pembebanan/pengisian ketika baterai berbeban.  

Tahapan penelitian adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 1. Diagram Alir Penelitian 

         Penelitian ini menggunakan 6 buah modul solar sel dengan kapasitas 600 Wp., baterai panasonic 

VRLA  24 Volt /100 AH, 1 buah SCC ( Solar Charge Controller),      1 buah Inverter 2000 Watt Pure Sine 

Wave DC 22V to AC 220V dan beban listrik rumah tangga. Untuk pengamatan dan pengambilan data 

menggunakan CCTV agar karakteristik baterai melalui besaran-besaran listrik dan besaran lainnya 

dapat secara akurat diketahui dari jam ke jam, menit ke menit bahkan dari detik ke detik. Karakteristik 

baterai VRLA diperoleh dengan pembuatan sistem seperti pada sistem  blok diagram berikut  
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SOLAR CELL

scc

BATERAI

PENGUKURAN

SUHU & CAHAYA 

PENGUKURAN

BESARAN LISTRIK 

 

Gambar 2. Blok diagram pengisian baterai 
 

 

Gambar 3. Blok diagram pembebanan baterai 
 
 

SOLAR CELL

scc

BATERAI

INVERTER  BEBAN LISTRIK

PENGUKURAN

SUHU & CAHAYA 

PENGUKURAN

BESARAN LISTRIK 

 

Gambar 4. Blok diagram pengisian sekaligus pembebanan baterai 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian karakteristik pembebanan dan pengisian baterai VRLA pada sistem pembangkit listrik 

tenaga surya dilakukan berdasarkan blok diagram pada gambar 1, gambar 2 dan gambar 3 yang 

terdapat pada metode penelitian. Hasil penelitian karakteristik pengisian baterai tanpa pembebanan 

berdasarkan sistem pada blok  diagram 1 dan kemudian  ditabelkan pada tabel 1 berikut : 

 

 

 

BATERAI INVERTER  BEBAN LISTRIK

PENGUKURAN

BESARAN LISTRIK 
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Tabel 1.  

Pengisian Baterai VRLA Tanpa Pembebanan 

 

No. 
Jam  

(WIB) 

PENGISIAN BATERAI 
Intensitas 

Cahaya 

Matahari 

(Lux) 

Suhu            

( ° C ) Arus Solar Sel 

(Amp) 

Arus 

Pengisian         

( Amp) 

Tegangan 

Baterai          

( Volt) 

Tegangan 

Solar Sel       

( Volt) 

1 07.00 1,98 1,96 25 25,2 11760 29,1 

2 07.30 6,3 6,2 25,5 26,2 81040 38,1 

3 08.00 7,03 6,96 25,7 26,4 85100 40 

4 08.32 9,57 9,51 26 26,8 89780 46,4 

5 09.00 9,21 9,15 26,2 26,8 88160 45,9 

6 09.30 9,57 9,48 26,5 32,1 99980 49,6 

7 10.00 7,85 7,79 26,5 31,5 89600 47,6 

8 10.30 6,4 6,35 26,7 32,2 98670 49 

9 11.00 5,39 5,31 26,7 35,3 130000 48,9 

10 11.30 4,35 4,27 26,8 34,9 129500 49 

11 12.00 4,39 4,33 26,9 31,5 120400 48,9 

12 12.30 2,98 2,91 27 33 87700 46,6 

13 13.00 2,53 2,5 27,1 34,5 85300 44 

14 13.30 2,23 2,18 27 35 23920 36,2 

15 14.00 1,98 1,95 27,1 35 15990 32,7 

16 14.30 1,6 1,74 27,1 33,5 26430 34,4 

17 15.00 1,59 1,55 27,1 35 17740 36,4 

18 15.30 0,05 0,03 26,9 35 8770 30,8 

19 16.00 0,63 0,6 26,9 35 5360 27,8 

20 16.30 0,53 0,5 26 26,4 4460 26,5 

21 17.00 0,45 0,42 26 26,4 3580 26,7 

 

Karakteristik pengisian baterai tanpa pembebanan pada penelitian ini diperoleh dengan pengambilan 

data melalui berbagai pengukuran besaran listrik dan besaran lain, data diambil untuk satu hari 

pengisian, dalam hal ini sampel pengisian baterai dilakukan pada hari rabu tanggal 9 oktober 2019,  

dimana pengisian baterai dilakukan mulai pukul 07:00 WIB sampai dengan 17:00 WIB atau selama 10 

jam pengisian menggunakan solar sel. Dalam 10 jam pengisian tegangan baterai naik menjadi 26,4 volt 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1074 
 

dari keadaan sebelum pengisian sebesar 25,2 volt. Hal ini menunjukkan dalam waktu 10 jam pengisian, 

tegangan baterai bertambah 1,2 volt dan ini telah menunjukkan baterai dalam keadaan penuh dan 

siap digunakan. Pada rating baterai panasonic 100 AH, 24 volt penggunaan baterai pada kondisi penuh 

antara 27 volt sampai 27,6 volt, untuk penggunaan menggunakan SCC hal ini sulit untuk dilakukan 

karena untuk mencapai tegangan 27 volt harus dibutuhkan cuaca yang cerah dan terik matahari yang 

cukup tinggi, Pengambilan data dilakukan dari menit ke menit yang hasilnya tidak seluruhnya 

ditabelkan pada tabel 1, sebagai gantinya ditampilkan dalam bentuk grafik seperti gambar 5 berikut : 

 

 

Gambar 5. Grafik karakteristik pengisian baterai oleh sumber listrik solar sel 
 

Lama pengisian baterai tidak dapat ditentukan secara pasti karena perubahan intensitas  cahaya dan 

suhu matahari berfluktuasi sesuai keadaan cuaca yang berpengaruh langsung pada besaran listrik solar 

sel yang dihasilkan. kenaikan tertinggi secara tiba-tiba tegangan baterai terjadi pada pukul 8:47 WIB 

dengan arus pengisian 11,15 Ampere, intensitas cahaya matahari 10950 lux dengan suhu 47,3 0C. 

Secara keseluruhan, data menunjukkan semakin tinggi intensitas cahaya yang mengenai permukaan 

solar sel maka pada dasarnya semakin tinggi arus pengisian yang dihasilkan. Disamping itu keberadaan 

fungsi solar charge controller (SCC) mencegah pengisian baterai secara berlebih sehingga walaupun 

intensitas cahaya tertinggi 147000 lux seperti pada pukul 11:20 WIB pada suhu 49,60C, arus pengisian 

dibatasi hanya 4,41 ampere oleh SCC untuk memproteksi baterai terhadap pengisian  berlebih. tetapi 

bila baterai dalam keadaan low atau pada batas tegangan terendah (20 volt sampai 21 volt pada 

keadaan tanpa beban) arus pengisian baterai pada pukul 9:30 WIB sampai dengan 14:30 WIB dapat 

mencapai 11 Ampere hingga 17 Ampere untuk baterai 24 volt 100 Ah. 
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karakteristik pembebanan baterai VRLA pada sistem pembangkit listrik tenaga surya dilakukan 

berdasarkan blok diagram pada gambar 2. Hasil penelitian karakteristik pembebanan baterai tanpa 

pengisian kemudian  ditabelkan pada tabel 2  berikut : 

Tabel 2.  

Pembebanan Baterai VRLA Tanpa Pengisian 

 

No Jam  (WIB) 

Discharge ( Pembebanan ) 

Arus 

Baterai 

(Amp) 

Daya 

Beban 

(Watt) 

Tegangan 

Baterai (Volt) 

Tegangan 

Input Inverter 

(V) 

Jenis Beban 

1 01.45.00 9,88 178,4 23,3 22,7 A,B,C,D,E,F 

2 02.00.00 9,47 177,1 23,2 22,5 A,B,C,D,E,F 

3 02.15.00 9,63 180 23,1 22,5 A,B,C,D,E,F 

4 02.30.00 9,43 175,3 23 22,4 A,B,C,D,E,F 

5 03.45.00 9,15 165,6 22,2 21,5 A,B,C,D,E,F 

6 04.07.00 9,12 161,6 21,5 20,9 A,B,C,D,E,F 

7 04.08.00 8,19 144,2 21,5 21 A,C,E,F 

8 04.10.00 8,16 143,6 21,5 20,9 A,C,E,F 

9 04.11.00 7,39 128,8 21,5 21 C,E,F 

10 04.15.00 5,08 84,3 21,7 21,3 A,B,C,E 

11 04.30.00 5,14 83,4 21,5 21,2 A,B,C,E 

12 04.36.00 5,12 82,5 21,3 20,9 A,B,C,E 

13 04.46.00 5,02 80,9 20,7 20,4 A,B,C,E 

14 04.48.00 5 80 20,5 20,2 A,B,C,E 

15 04.51.00 5 79,6 20,3 19,9 A,B,C,E 

16 04.52.00 4,97 79 20,2 19,8 A,B,C,E 

17 04.53.00 5,02 79,14 20 19,7 A,B,C,E 

18 04.54.00 4,98 78 19,9 19,6 A,B,C,E 

19 04.55.00 4,98 78 19,8 19,5 A,B,C,E 

20 04.58.00 4,99 76,9 19,3 19 A,B,C,E 

21 04.58.22 4,95 76,9 19,3 18,9 A,B,C,E 
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Keterangan : 

A = Lampu teras (14W) 

B = Lampu ruang tengah (23W) 

C = Lampu dapur (23W) 

D = Lampu teras samping (14W) 

E = Lampu belakang rumah (26W) 

F = Kulkas (90W) 

 

Pembebanan baterai VRLA diuji pada satu sampel sebagai reperesentasi karakteristik pembebanan 

baterai yaitu pada hari jum’at tanggal 13 september 2019 dan diukur dari menit ke menit  dimulai 

pukul 1:45:00 WIB hingga 4:58:22 WIB. Pengambilan data dilakukan dari menit ke menit yang hasilnya 

tidak seluruhnya ditabelkan pada tabel 2, sebagai gantinya ditampilkan dalam bentuk grafik seperti 

gambar 6 berikut :  

 

Gambar 6. Grafik karakteristik pembebanan baterai tanpa pengisian 
 

Baterai 100 AH 24 volt mampu bertahan menyuplai beban selama 3 jam 13 menit 22 detik dengan 

pembebanan rata-rata 199 watt, inverter mengaktifkan alarm pada tegangan terminal input inverter 

pada tegangan 20,9 volt dan tegangan baterai 21,5 volt dan memutus otomatis pada tegangan 18,9 

volt pada tegangan input inverter atau pada tegangan terminal baterai 19,3 volt. Hal ini menunjukkan 

bahwa adanya faktor DOD ( Depth of Discharge ) dari baterai VRLA untuk mempertahankan baterai 
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dari kerusakan dini. Untuk menunjukkan bagaimana inverter memproteksi dari pembebanan lebih 

sesuai DOD baterai dapat diuraikan sebagai berikut : 

Pembebanan baterai diukur melalui arus pembebanan baterai rata-rata dari pukul 1:45:00 sampai 

04:58:22 WIB ( 3 jam, 12 menit, 22 detik ) adalah 6,634 Ampere. Sehingga dalam satuan Ah ( Ampere-

hour ) baterai mentranfer sebesar: 

Ah yang disuplai  = lama pembeban (jam) x arus rata-rata pembebanan (ampere) 

Ah yang disuplai  = 3,22 jam x 6,634 (ampere) = 21,4 Ah. 

Hal ini mengandung pengertian bahwa rating baterai 100 Ah, 24 volt dengan DOD sebesar 80 %, 

dibandingkan dengan hasil penelitian melalui pengukuran didapatkan bahwa baterai VRLA dengan 

kapasitas tersebut mampu memiliki DOD dari hasil pengukuran dan perhitungan adalah: 

DOD pengukuran = Ah yang disuplai / kapasitas baterai = 21,4 Ah / 100 Ah = 21,4%. 

Dengan catatan bahwa pembebanan dilakukan cendrung konstan sampai pada beban sebesar 76,9 

watt. 

 

Karakteristik pengisian dan sekaligus pembebanan untuk baterai VRLA pada sistem pembangkit listrik 

tenaga surya dilakukan berdasarkan blok diagram pada gambar 3. Hasil penelitian karakteristik 

pengisian dan pembebanan baterai kemudian  ditabelkan pada tabel 3  berikut : 

Tabel 3. 

 Pengisian dan Pembebanan Baterai VRLA 

 

No. Jam  (WIB) 

Pengisian dan Pembebanan Baterai VRLA 

I  pv 
I  BAT 

(AMP) 
I  load P (Watt) Teg. 

Baterai (V) 

V pv Jenis Beban 

1 09.00.00 1,54 1,29 1,06 0 27,1 37,5 - 

2 09.30.00 11,04 -12,48 23,52 460,4 25,4 24,5 H,I,J,N 

3 10.00.00 11,52 2,21 9,3 217 28,2 29,4 H,I,J,K,L,M  

4 10.30.00 7,55 2,25 5,15 113,3 27 27,9 M 

5 10.45.00 6,58 1,59 4,77 108,5 28,3 34,4 M 

6 11.45.00 6,55 2,04 4,73 109,5 28,2 31 M 

7 12.00.00 6,69 1,9 4,76 108,2 28,2 28,7 M 
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8 12.15.00 6,33 1,48 4,82 107,7 27,4 27,6 M 

9 12.30.00 4,97 0,03 4,94 105,9 26,1 26,1 M 

10 12.45.00 4,21 -0,95 5,09 104,9 25,9 25 M 

11 13.15.00 4,24 -0,83 5,01 102,7 25,9 25,8 M 

12 13.30.00 3,39 -1,85 5,17 105,6 25,7 25,5 M 

13 13.45.00 3,04 -2,26 5,21 106,5 25,5 25,1 M 

14 14.15.00 2,12 -3,27 5,24 107 25,4 25 M 

15 14.45.00 2,74 1,15 1,58 24,1 26,4 26,9 J 

16 15.15.00 2,56 1,06 1,49 24,3 26,6 26,7 J 

17 15.45.00 2,62 1,1 1,5 24,19 26,5 26,6 J 

18 16.00.00 3,04 -3,45 6,38 132,5 25,6 25 J,M  

19 16.15.00 3,37 -3,34 6,71 136,7 25,3 24,9 J,M  

20 16.30.00 2,77 -3,54 6,14 127,9 25,3 24,8 J,M  

21 17.00.00 2,05 -4,51 6,47 132,1 25,1 24 J,M  

 

Keterangan : 

H  = Lampu ruang tengah (23W) 

I    = Lampu dapur (23W) 

J    = Lampu ruang tamu (26W) 

K   = Lampu kamar depan (14W) 

L   = Lampu kamar belakang (24W) 

M  = Kulkas (90W) 

N   = Rice cooker (400W) 
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Gambar 7. Grafik pelayanan daya PLTS 
 

 

Gambar 8. Grafik karakteristik pengisian sekaligus pembebanan  
 

Pembebanan sekaligus pengisian baterai VRLA diuji pada satu sampel sebagai reperesentasi 

karakteristik pembebanan sekaligus pengisian baterai yaitu pada hari minggu tanggal 7 oktober 2019 

dan diukur dari menit ke menit  dimulai pukul 9:00 WIB hingga 17:00 WIB. Dari hasil penelitian terlihat 

bahwa baterai VRLA dapat melakukan pengisian pada jam 9:00 sampai jam 9:25 WIB, jam 9:44 WIB 

sampai dengan 12:30 WIB,  dan jam 14:30 WIB sampai dengan jam 15:45 WIB, diluar jam itu baterai 

melakukan pembebanan untuk beban yang terambung pada sistem PLTS.  Pengisian sekaligus  

pembebanan baterai bergantung pada kondisi cuaca atau penyinaran matahari dan beban yang 

tersambung pada sistem PLTS. Dari hasil penelitian dapat diketahui karakteristik baterai saat pengisian 

sekaligus pembebanan yaitu selama solar sel melalui solar charger controller masih masih mampu 
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menyuplai beban dengan kondisi intensitas cahaya matahari yang tinggi maka solar sel dapat melayani 

beban sekaligus melakukan pengisian pada baterai, bila intensitas cahaya matahari rendah maka solar 

sel hanya akan membantu baterai dalam melayani beban, dan tidak mampu melakukan pengisian pada 

baterai, sedangkan baterai melayani pembebanan pada sistem PLTS dan sebagiannya dibantu oleh 

solar sel. Tanda negatif pada arus baterai berarti baterai melayani daya beban dan tanda positif berarti 

baterai melakukan pengisian.  

 

SIMPULAN  

Besarnya arus pengisian baterai VRLA pada sistem PLTS cendrung tidak tetap, besar arus 

pengisian  tergantung pada intensitas matahari , suhu didalam solar sel, dan level tegangan baterai 

ketika dilakukan pengisian. Pembebanan tanpa pengisian menunjukkan bahwa kapasitas baterai yang 

mampu secara ril digunakan menyuplai beban hanya 21,4 Ah atau 21,4%  dari rating baterai 100 Ah 24 

volt pada rata-rata pembebanan 113,7 watt dengan lama pembebanan 3,22 jam dan pembebanan 

sampai pada 76,9 watt.  Karakteristik tersebut menunjukkan bahwa sistem proteksi inverter aktif  

untuk mengamankan baterai dari pembebanan lebih yang dapat memperpendek siklus hidup baterai. 

Pembebanan sekaligus pengisian dapat dilakukan pada sistem PLTS yang dilengkapi dengan solar 

charge controller, solar sel dan baterai dapat menyuplai beban bersama-sama atau solar sel menyuplai 

beban sekaligus melakukan pengisian baterai bila intensitas cahaya matahari cukup tinggi dan beban 

yang dilayani dayanya masih dalam batas kapasitas daya solar sel. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Gaffor S.A.,  (2008), Comparative study of lead-acid batteries for photovoltaic stand-alone lighting 

systems, Journal of Applied Electrochemistry, Volume 38  Pages 77-82. 

Manoharan P.S., (2014 ), Performance Analysis Of Vrla Batteries Under Continuous Operation, 

International Journal of Research in Engineering and Technology, Volume 03, Issue 07. 

Narayan S, (2018), Estimating battery lifetimes in Solar Home System design using a practical modelling 

methodology, Jurnal of Applied Eenrgy, Volume 228  pages 1629 – 1639. 

Pradhan A, (2012 ), Utilisation of Battery Bank in case of Solar PV System and Classification of Various 

Storage Batteries, International Journal of Scientific and Research Publications, Volume 2, Issue 

12. 

Raghavan S., (2013), An Overview of Batteries for Photovoltaic (PV) Systems, International Journal of 

Computer Applications, Volume 82  No.12. 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1081 
 

Wagner R, (2001), Charge strategies for valve-regulated lead/acid batteries in solar 

power applications, Journal of Power Sources , Volume 92 pages 141 -152. 

 

  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1082 
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Abstract 

 

The development of wireless communication and technology today is inseparable from the antenna. 
Such technologies include TV, WiFi, and Cellular, which require variations of antennas that are 
inexpensive, lightweight, small and can also work as needed.The results of this study are 
miniaturization of an Ultra Wide Band (UWB) antenna with a working frequency of 500 MHz-2.5GHz 
using the CRLH metamaterial method. The application of metamaterial techniques to antennas can 
reduce antenna dimensions by 31.02% from the previous antenna design. From the measurement data 
obtained working frequency of 0.576 GHz - 2.89 GHz. There was a slight shift in the value of the working 
frequency compared to the simulation time of 76 MHz. However, at the frequency of 1,093 GHz - 1,207 
GHz, it experienced a slight increase in the value of the return loss and the value of VSWR so that the 
value of the bandwidth produced on this antenna did not reach 2 GHz as previously simulated. And 
the resulting radiation pattern is Omnidirectional 

 

Keywords: Microstrip Antenna, Ultra Wide Band, Metamaterial 

 

Abstrak 

 

Perkembangan komunikasi nirkabel dan teknologi saat ini tidak terlepas dari adanya antenna. 
Teknologi itu diantaranya seperti TV, WiFi, dan Cellular, yang membutuhkan variasi antenna yang 
murah, ringan, kecil dan juga bisa bekerja sesuai dengan kebutuhan. Hasil penelitian kali ini adalah 
melakukan miniaturisasi pada antenna Ultra Wide Band (UWB) dengan frekuensi kerja 500 MHz-
2.5GHz dengan menggunakan metode metamaterial CRLH. Penerapan teknik metamaterial pada 
antena dapat mereduksi dimensi antenna sebesar 31.02% dari desain antena sebelumnya. Dari data 
hasil pengukuran didapatkan frekuensi kerja sebesar 0.576 GHz – 2.89 GHz. Terjadi sedikit pergeseran 
pada nilai frekuensi kerja dibandingkan dengan saat simulasi sebesar 76 MHz. Namun pada frekuensi 
1.093 GHz – 1.207 GHz, mengalami sedikit kenaikan pada nilai return loss dan nilai VSWR sehingga nilai 
bandwith yang dihasilkan pada antenna ini tidak mencapai 2 GHz seperti yang telah disimulasikan 
sebelumnya. Serta pola radiasi yang dihasilkan yaitu Omnidirectional. 

 

Kata Kunci : Antena Mikrostrip, Ultra Wide Band, Metamaterial 

 

mailto:wichikawany@alumni.pcr.ac.id
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PENDAHULUAN 

 Antena merupakan instrumen yang penting dalam sistem komunikasi radio. Antena adalah 

suatu media yang mengubah gelombang terbimbing menjadi gelombang bebas di udara dan 

sebaliknya antara ruang bebas dengan pemandu (dapat berupa kabel coaxial atau waveguide) yang 

digunakan untuk menggerakkan energi elektromagnetik dari sumber pemancar ke antena atau dari 

antena ke penerima (Constantine A. Balanis, 1982).  Antena juga merupakan komponen penting dari 

semua jenis peralatan yang memanfaatkan radio. Diantaranya ialah siaran radio, siaran televisi, radio 

dua arah, penerima komunikasi, radar, ponsel, dan komunikasi satelit, serta perangkat lainnya. Salah 

satu contoh penerapan fungsi antena yang paling banyak yaitu pada aplikasi TV, WiFi, dan juga Cellular. 

Sebelumnya telah direalisasikan sebuah antena mikrostrip Ultra Wide Band dengan patch persegi 

panjang dengan hasil pengukuran yaitu; nilai Return Loss adalah < -10 dB pada frekuensi 639 MHz - 

2.748 GHz. Dan nilai  bandwidth sudah terpenuhi sebesar 2.108 GHz. Nilai VSWR adalah < 2 pada 

frekuensi 639 MHz - 2.748 GHz. Pola radiasi yang diperoleh adalah pola radiasi Omnidirectional (Fauzan 

Ali, 2016). Namun penelitian sebelumnya masih memiliki kekurangan yaitu dimensi dari antenanya 

masih relatif besar dan perlu adanya penelitian untuk mengecilkan dimensi antena tanpa merubah 

parameter yang ada pada antena tersebut. Hasil penelitian tugas akhir ini yaitu miniaturisasi Ultra 

Wide Band antena pada frekuensi 500MHz - 2.5GHz dengan menggunakan metode metamaterial 

CRLH-TL. Desain antena ini menggunakan patch berbentuk Rectangular dengan substrat RT Duroid 

5880. Nilai VSWR, Return Loss, dan pola radiasi akan dibandingkan antara hasil simulasi dan hasil 

pengukuran. Penulis memilih teknik CRLH-TL ini karena mudah dalam perancangan dan tidak 

membutuhkan banyak parameter saat iterasi untuk mendapatkan karakteristik antena yang 

diinginkan, selain itu elemen metamaterial CRLH-TL ini juga mempunyai keuntungan  yaitu 

memperlebar bandwith dan bisa meningkatkan gain dan diharapkan pada penelitian ini dapat 

mereduksi dimensi antena sebesar 30 % dari dimensi sebelumnya. Untuk mendukung metode ini  

sebuah penelitian telah menerapkan metode ini yang dapat mereduksi antena sebesar 61.11% dengan 

hasil bandwith yang diperoleh 250 MHz akan tetapi gain yang masih belum tercapai yaitu 1.48 (Willy 

Yuswardi, 2011) 

 

LANDASAN TEORI  

2.1 Teknik Metamaterial 

Secara umum metamaterial merupakan suatu struktur buatan dengan parameter dielektrik 

yang tidak terdapat dialam. Metamaterial mempunyai struktur elektromagnetik yang bersifat 
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homogen efektif dengan rata-rata ukuran struktur sel ( p ) yang lebih kecil daripada panjang gelombang 

terbimbing (λg). Kondisi homogenitas efektif berarti pada struktur sel tersebut terjadi distribusi 

elektromagnetik yang uniform dengan batasan struktur sel yang lebih kecil dari seperempat panjang 

gelombang terbimbing pada mikrostrip, p < 1/4 λg.  Metamaterial merupakan bahan yang dapat 

dirancang sehingga memiliki nilai permitivitas (εr) dan permeabilitas (μr) yang negatif. Dua parameter 

ini yang harus diperhatikan dalam perancangan suatu metamaterial. Permitivitas adalah ukuran 

seberapa besar perubahan sebuah medium untuk menyerap energi listrik ketika dipaparkan ke sebuah 

medan listrik. Permitivitas merupakan perbandingan antara perpindahan listrik oleh medium (D) 

dengan kuat medan listrik (E). Sedangkan permeabilitas merupakan konstanta kesebandingan yang 

ada antara induksi magnetik dan intensitas medan magnet. Permeabilitas ruang bebas yaitu sebesar 

μ0=1,257× 10-6 H/m dan permitivitas ruang bebas ε0 =8,85× 10-12 F/m.  

Konstanta dielektrik/permitivitas relatif (εr) adalah perbandingan antara permitivitas sebuah 

material terhadap permitivitas ruang bebas. Material dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok 

berdasarkan nilai permitivitas dan permeabilitas material tersebut. Material yang memiliki permitivitas 

dan permeabilitas negatif dikenal juga dengan nama Veselago’s material/metamaterial (MTM). Efek 

dari negatifnya permitivitas dan permeabilitas membuat material tersebut mengalami propagasi 

mundur (backward-wave propagation) yang berlawanan dengan arah propagasi yang dimiliki oleh 

material normal. Kuadran I, dimana pemitivitas nya positif karena paling banyak di ketahui berada pada 

kuadran I ini, yaitu memiliki permitivitas yang positif, maka material di kuadran I lebih banyak di teliti, 

namun sebagian besar dari kuadran belum terlalu banyak di teliti dikarenakan material ini tidak mudah 

untuk di dapatkan, faktanya, material pada kuadran III memiliki permitivitas yang negatif atau lebih 

kecil dari 0 dan ini tidak di temukan di alam, teknik yang digunakan pada metode metamaterial ini 

adalah CRLH, yang merupakan dasar pemilihan teknik ini untuk miniaturisasi, menggunakan CRLH 

adalah mudah dalam perancangannya karena tidak membutuhkan banyak parameter pada proses 

iterasi untuk mendapatkan karakteristik antena yang di inginkan, ada beberapa tahapan dalam 

perancangan antena ini antara lain akan di lakukan penambahan komponen tembaga pada sisi kanan 

kiri saluran transmisi yang berguna memperlebar bandwidth, kemudian penambahan slot di dalam slot 

yang berguna untuk meningkatkan gain akan di lakukan pergantian parameter pada ukuran substrat 

antena mikrostrip. Selain daripada itu menentukan jarak antar elemen, menentukan panjang dan lebar 

patch ( (International Civil Aviation Organization, 2011). 

Perhitungan parameter material digunakan untuk mengetahui permitivitas dan permeabilitas 

yang dipengaruhi oleh struktur metamaterial. memisalkan struktur yang mempunyai tebal d , dan 
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terdiri dari dua medium yang berbeda. Dengan mengamati level pantulan dan level transmisi, akan 

didapatkan nilai impedansi dan indeks bias pada bahan tersebut.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Perancangan Antena Mikrostrip 

Rancangan antena dimulai dengan menetapkan spesifikasi dari antena yang diinginkan dengan 

beberapa parameter yaitu frekuensi kerja 500 MHz -2.5 GHz dengan nilai Return Loss ≤10dB, VSWR<2 

dan pola radiasi Omnidirectional, Penetapan parameter dari antena  sebagai landasan untuk 

melakukan perancangan antena. Berdasarkan proses perhitungan antenna mikrostrip rectangular, 

diperoleh hasil dimensi antenna seperti yang tertera pada Tabel 1 dengan desain awal antenna yang 

tampak pada Gambar 1. 

1. Menghitung Lebar Patch  

𝑊 = 
3 × 108

2 × 1.5 × 109√2.2 + 1
2

 

𝑊 = 79.057 𝑚𝑚 

2. Menghitung nilai pertambahan panjang L (∆𝑙), efektif dielektrik constant  (휀𝑟𝑒𝑓𝑓),  dan 

Perhitungan panjang patch efektif (𝐿𝑒𝑓𝑓) 

∆𝑙 = 0.412 × 1.57 
(2.139 + 0.3)(

79.057
1.57

+ 0.264)

(2.139 − 0.258)(
79.057
1.57

+ 0.8)
 

∆𝑙 = 0.8263 𝑚𝑚 

휀𝑟𝑒𝑓𝑓 =  
(2.2 + 1)

2
+

(2.2 − 1)

2
[1 +

12 × 1.57

79.057
]
−1

2⁄  

휀𝑟𝑒𝑓𝑓 = 2.139 

 

𝐿𝑒𝑓𝑓 =  
3 × 108

2 × 1.5 × 109√2.139
 

𝐿𝑒𝑓𝑓 = 68.37 𝑚𝑚 

 

3. Menghitung Panjang Patch 

𝐿 = 68.37 − (2 × 0.8263) 
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𝐿 = 66.7174 𝑚𝑚 

4. Penentuan lebar groundplane  

 
𝑊𝑔 = (12 × 1.57) + 79.057 

𝑊𝑔 = 97.897 𝑚𝑚 

 

5. Penentuan panjang groundplane   

𝐿𝑔 = (12 × 1.57) + 66.7174 

𝐿𝑔 = 85.5574 𝑚𝑚 

6. Perhitungan panjang saluran mikrostrip (𝐿𝑓) 

𝐿𝑓 =  

3 × 108

1.5 × 109√2.2
4

 

𝐿𝑓 = 33.7 𝑚𝑚 

7. Perhitungan lebar saluran mikrostrip (𝑊𝑓) 

𝐵 = 
60 × 3.142

50√2.2
 

𝐵 = 7.9768 

𝑊𝑓 = 
2 × 1.57

3.14
{𝐵 − 1 𝐿𝑛 (2𝐵 − 1) +

2.2 − 1

2 × 2.2
(𝐿𝑛 (𝐵 − 1) + 0.39 −

0.61

2.2
) 

𝑊𝑓 = 4.9 𝑚𝑚 

Tabel 7 
Dimensi Rancangan Antena 

Parameter Nilai (mm) 

Panjang Ground Plane (Lg) 85.56 

Lebar Ground Plane (Wg) 97.89 

Panjang Substrat (Ls) 85.56 

Lebar Substrat (Ws) 97.89 

Tebal Substrat (Hs) 1.57 

Panjang Patch (L) 66.72 

Lebar Patch(W) 79.06 

Panjang Feeding(Lf) 33.7 

Lebar Feeding(Wf) 4.9 
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Gambar 10.Desain Awal Antenna 

 

 

Gambar 11. Flow Chart 

Berdasarkan hasil perhitungan dari perancangan antenna, diperoleh frekuensi kerja 

sebesar 1,472 GHz dan 2,5 GHz seperti pada Gambar 3.  

 

 

Gambar 12 Return Loss rancangan awal antenna 

Sehingga dapat diamati bahwa Return loss yang dihasilkan pada frekuensi kerja yang 

diharapkan belum tercapai, maka langkah selanjutnya yang dilakukan adalah mengoptimasi 

dimensi antenna untuk mencapai nilai parameter dan frekuensi kerja yang diharapkan. Dengan 

merubah panjang patch maka akan berpengaruh terhadap frekuensi kerja, sedangkan lebar 

patch berpengaruh terhadap nilai return loss yang didapatkan. Untuk mencapai bandwith yang 

diharapkan dilakukan optimasi terhadap panjang ground plane (yakni dengan cara memotong 
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groundplane sebesar ¾ dari panjang semula) dan dilakukan pemotongan terhadap ujung bagian 

tepi pada patch secara bersamaan, dengan memotong groundplane agar antenna yang dirancang 

mampu  menghasilkan bandwith hingga 2 GHz. Langkah selanjutnya yang dilakukan yaitu 

menambahkan metode metamaterial guna mereduksi dimensi antenna yang sudah dirancang 

tanpa merubah parameter dan frekuensi kerja yang diharapkan. Teknik metamaterial 

ditambahkan pada sisi kanan dan kiri pada sisi feedline akan memberikan nilai return loss yang 

baik pada frekuensi kerja dengan merubah setiap dimensi antenna agar parameter dan frekuensi 

kerja yang diharapkan dapat dicapai. Perubahan setiap dimensi antenna dapat dilihat pada Tabel 

2.  

Tabel 8 . 

Perbandingan Dimensi Antena Sebelum dan Sesudah dimasukkan Metode 

Parameter Sebelu

m 

(mm) 

Setelah 

(mm) 

 

Panjang  Ground 

Plane (Lg) 

50.4 93.35 

Lebar  Ground Plane 

(Wg) 

122.9 108.80 

Panjang  Substrat (Ls) 164.9 99.9 

Lebar  Substrat (Ws) 122.9 89.9 

Tebal  Substrat (Hs) 0.035 0.035 

Panjang  Patch (L) 146 81 

Lebar  Patch(W) 104 71 

Panjang  Feeding(Lf) 53 96 

Lebar  Feeding(Wf) 4.8135 4.7985 

Panjang  potong  tepi 

patch (La) 

19 28 

Lebar  potong  tepi 

patch(Wa) 

19 12 

Panjang 

Metamaterial 

- 5 

Lebar Metamaterial - 1 
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Gambar 13 Desain antenna sebelum diminiaturisasi 

 

 

Gambar 14 Desain antenna setelah diminiaturisasi 

 

Gambar 15 Perbandingan dimensi antenna setelah dan sebelum diminiaturisasi 

 Berdasarkan Gambar 6, dapat dilihat bahwa dengan adanya penambahan teknik miniaturisasi 

metamaterial dapat mereduksi dimensi pada antenna sebesar 31.02%. 

3.2 Hasil Pengujian 

Setelah dilakukan optimasi akhir pada setiap desain antenna, maka selanjutnya dilakukan fabrikasi 

pada antenna dengan menggunakan bahan RT Duroid 5880 dengan ketebalan 1,575 mm dan konstanta 

dielektrik 2,2. Setelah dilakukan fabrikasi langkah selanjutnya yaitu mengukur nilai parameter yang 

hendak dicapai meliputi, frekuensi kerja, Return Loss, VSWR, Pola Radiasi dan Gain. Kemudian hasil 

pengukuran akan dibandingkan dengan simulasi yang telah didapatkan 
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3.2.1 Pengukuran Return Loss dan VSWR 

   Perbandingan nilai return loss antara simulasi dan pengukuran dapat dilihat pada 

Gambar 5. Sehingga dapat diamati bahwa frekuensi kerja yang dihasilkan mengalami 

pergeseran dan terjadinya kenaikan nilai terhadap return loss. Sehingga nilai bandwith yang 

dihasilkan tidak mencapai 2 GHz.  

Ketika kondisi antenna sebelum dimasukkan metode pada saat simulasi frekuensi kerja 

yang didapat 496,44 MHz – 2.73 GHz dengan nilai bandwith sebesar 2.23 GHz sedangkan saat 

difabrikasi nilai  frekuensi kerja yang terukur 587 MHz – 2.625 GHz. Namun pada frekuensi 

823,5 MHz – 930,6 MHz, 1.034 GHz – 1.222 GHz, return loss mengalami kenaikan sehingga 

mengurangi nilai bandwith menjadi 1.74 GHz 

Selanjutnya ketika kondisi antenna setelah dimasukkan metode pada saat simulasi, frekuensi kerja 

yang didapat 576,1 MHz – 2.89 GHz dengan nilai bandwith 2.32 GHz, sedangkan saat difabrikasi nilai 

frekuensi kerja yang terukur 629,1 MHz – 3 GHz. Namun pada frekuensi 1.093 GHz – 1.207 GHz nilai 

return loss mengalami kenaikan, yaitu pada frekuensi, sehingga dapat mengurangi nilai bandwith 

menjadi 1.793 GHz 

 

a) Nilai Return Loss Sebelum Metode 

 

b) Nilai Return Loss Setelah Metode 

Gambar 16 Hasil Pengukuran Return Loss 
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Selanjutnya pengukuran VSWR, hasil perbandingan antara simulasi dan pengukuran dapat dilihat 

pada Gambar 6. sama halnya dengan nilai return loss sebelumnya yang mengalami pergeseran 

frekuensi dan kenaikan dari nilai return loss.  

Ketika kondisi antenna sebelum dimasukkan metode saat simulasi, frekuensi kerja yang 

didapat 496,44 MHz – 2.73 GHz serta memiliki nilai VSWR <2, sedangkan saat difabrikasi nilai  

frekuensi kerja yang terukur 587 MHz – 2.625 GHz. Namun ada dibeberapa frekuensi nilai 

VSWR mengalami kenaikan, yaitu pada frekuensi 823,5 MHz – 930,6 MHz, 1.034 GHz – 1.222 

GHz,  

Selanjutnya ketika kondisi antenna setelah dimasukkan metode saat simulasi frekuensi kerja yang 

didapat 576,1 MHz – 2.89 GHz memiliki nilai VSWR <2, sedangkan saat difabrikasi nilai frekuensi kerja 

yang terukur 629,1 MHz – 3 GHz. Namun juga ada dibeberapa frekuensi nilai VSWR mengalami 

kenaikan, yaitu pada frekuensi 1.093 GHz – 1.207 GHz 

 

a) Nilai VSWR Sebelum Metode 

 

 

b) Nilai VSWR Setelah Metode 

Gambar 17 Hasil Pengukuran VSWR 

3.2.2 Pengukuran Pola Radiasi 

Pengujian pola radiasi dilakukan secara 3 tahap yaitu secara vertical, horizontal, dan 
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spesifikasi awal, pola radiasi yang didapatkan yaitu Omnidirectional. Pada pengujian pola 

radiasi ini didapatkan hasil simulasi dan hasil pengukuran sedikit berbeda dikarenakan 

terdapat beberapa hal yang dapat menganggu daya yang diterima saat dilakukan pengukuran  

 

a) b) 
Polaradiasi frekuensi 900 MHz (a) vertical (b) horizontal 

 

 
a) b) 

Polaradiasi frekuensi 1500 MHz (a) vertical (b) horizontal 

 

 

a) b) 
Polaradiasi frekuensi 2450 MHz (a) vertical (b) horizontal 

Gambar 18 Pola Radiasi Antena sebelum dimasukkan metode 

 

 

a) b) 
Polaradiasi frekuensi 900 MHz (a) vertical (b) horizontal 
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a) b) 
Polaradiasi frekuensi 1500 MHz (a) vertical (b) horizontal 

 

a) b) 
Polaradiasi frekuensi 2450 MHz (a) vertical (b) horizontal 

Gambar 19 Pola Radiasi Antena setelah dimasukkan metode 

 

 

a) b) 
Polaradiasi frekuensi 900 MHz elevasi (a) sebelum metode (b) setelah metode 

 

 

a) b) 
Polaradiasi frekuensi 1500 MHz elevasi (a) sebelum metode (b) setelah metode 

 

 

a) b) 
Polaradiasi frekuensi 2450 MHz elevasi (a) sebelum metode (b) setelah metode 

Gambar 20 Pola Radiasi Elevasi Antena sebelum dan sesudah dimasukkan metode 

3.2.3 Pengukuran Gain 

Gain pada antenna dapat dihitung menggunakan persamaan. Antenna referensi yang digunakan yaitu 

antenna chonical horn dengan gain 2.8dBi pada frekuensi 1 GHz, 3.3 dBi pada frekuensi 1.5 GHz, dan 

3.9 pada frekuensi 2.5 GHz. Setelah dilakukan pengukuran level daya beberapa kali pada antenna AUT 
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dan antenna referensi,  sehingga didapatkan level daya pada tiap tiap frekuensi seperti pada Tabel 3. 

Dari hasil yang didapat, maka dapat diketahui nilai gain dari frekuensi AUT.   

G(Aut)(dB) = {P(Aut)(dBm) – P(Ref)(dBm) + G(Ref)(dBm)} 

Tabel 9  
Level daya yang diterima 

Frek. Level daya 

diterima 

antenna 

referensi 

Level 

daya 

sebelum 

metode 

Level 

daya 

setelah 

metode 

771 

MHz 

-45.15 

dBm 

-45.02 

dBm 

-44.20 

dBm 

900 

MHz 

-43.44 

dBm 

-43.02 

dBm 

-42.50 

dBm 

1.5 

GHz 

-52.50 

dBm 

-51.70 

dBm 

-52.13 

dBm 

2.45 

GHz 

-55.12 

dBm 

-54.38 

dBm 

-54.01 

dBm 

 

Tabel 10 
Perbandingan Gain Simulasi dan Pengukuran 

Frek. 

(MHz) 

Sebelum Metode SetelahMetode 

Simulasi Pengu

kuran 

Simul

asi 

Penguk

uran 

771 2.68 2.93 2.75 3.42 

900 3.56 3.22 3.32 3.32 

1500 3.7 4.1 2.75 3.67 

2450 4.38 4.64 4.69 5.01 

 

 KESIMPULAN 

1. Nilai Return Loss antena yang yang telah difabrikasikan sebelum dilakukan 

miniaturisasi <-10dB pada frekuensi 587 MHz – 2625 MHz, sedangkan pada saat 

simulasi antenna return loss <-10dB pada frekuensi 496,4 MHz – 2735 MHz. Dan Nilai 

Return Loss antena yang telah diminiaturisasi <-10dB pada frekuensi 629,1 MHz – 

3000MHz,  sedangkan pada saat simulasi antenna return loss <-10dB  pada frekuensi 
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576,1 MHz – 2897,1 MHz, sedikit mengalami pergeseran namun bandwith sudah 

terpenuhi sebesar 2370,9. 

2. Nilai VSWR antena yang yang telah difabrikasikan sebelum dilakukan miniaturisasi <2 

pada frekuensi 587 MHz – 2625 MHz, sedangkan pada saat simulasi antenna return 

loss <2 pada frekuensi 496,4 MHz – 2735 MHz. Dan Nilai VSWR antena yang telah 

diminiaturisasi <2 pada frekuensi 629,1 MHz – 3000MHz,  sedangkan pada saat 

simulasi antenna VSWR <2  pada frekuensi 576,1 MHz – 2897,1 MHz. 

3. Pola radiasi yang didapat secara pengukuran tidak jauh berbeda padaa saat simulasi, 

secara umum pola radiasi yang dihasilkan yaitu Omnidirectional 

4. Hasil perancangan miniaturisasi antenna dengan metode metamaterial berhasil 

mereduksi dimensi antenna sebesar 31.02%. 

5. Nilai gain yang diperoleh setelah diminiaturisasi di frekeunsi 771 MHz sebesar 3.42 dBi, 

pada frekuensi 900 MHz sebesar 3.32 dBi, pada frekuensi 1500 MHz 3.67, dan 

frekuensi 2450 MHz sebesar 5.01 dBi. 
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Abstract 

 

Gigahertz Transverse Electromagnetic Chamber (GTEM) cell is a solution for testing radiated immunity and 

emission from electromagnetic interference devices. The septum of GTEM cell which acts as a radiation receiving 

antenna, the seuptum is designed with micro periodic dipole array (LPDA) microstrip antenna method. Before 

being implemented hardware, septum characteristics such as return loss, VSWR and the resulting gain are 

optimized by simulation. The design of the LPDA antenna method uses special specifications with parameters τ 

= 0.871 and σ = 0.161 to get gain = 7 dB.Septum is designed on the Ultra Wideband (UWB) frequency with a 

range of 300 MHz - 1 GHz. The substrate material used is FR4, with a dielectric constant of 4.6 and a thickness of 

1.6 mm. The parameters produced from the results of this septum are return loss below -10 dB at frequency  300 

MHz - 1 GHz, with the lowest return loss value is -60.34 dB at 682.2 MHz and VSWR> 2 at a frequency of 300 MHz 

- 1 GHz The lowest VSWR is 1.104 at a frequency of 552 MHz. From the measurement results obtained a gain of 

8.4 dBi with directional polaradiation type. Septum was designed to successfully carry out radiation 

measurements on the EMI source and smartphone. 

 

Keywords: GTEM cell, Radiated emissions, Septum, Log Periodic Dipol Array Antenna. 

 

Abstrak 

 

Gigahertz Transverse Electromagnetic Chamber (GTEM) cell merupakan suatu solusi dalam pengujian radiated 

immunity dan emission pada perangkat yang memancarkan sumber emisi (EMI). Septum GTEM cell yang 

berperan sebagai antena penerima radiasi dirancang menggunakan metode antena microstrip log periodic 

dipole array (LPDA). Sebelum diimplementasikan dalam perancangannya, karakteristik septum dilihat terlebih 

dahulu dari parameter return loss, VSWR dan gain yang dihasilkan. Desain dengan metode antena LPDA 

menggunakan spesifikasi khusus dengan parameter τ = 0.871 dan σ = 0.161 untuk mendapatkan gain = 7 dB. 

Septum dirancang dengan frekuensi Ultra Wide Band (UWB) dengan range 300 MHz – 1 GHz. Bahan substrat 

yang  digunakan adalah FR4, dengan konstanta dielektrik sebesar 4.6 dan ketebalan 1.6 mm. Parameter yang 

dihasilkan dari hasil septum ini adalah nilai return loss -10 dB direntang frekuensi 300 MHz – 1 GHz, sementara 

nilai return loss terendah adalah -60.34 dB pada frekuensi 682.2 MHz dan nilai VSWR >2 pada frekuensi 300 

MHz – 1 GHz dengan nilai VSWR terendah adalah 1.104 difrekuensi 552 MHz. Dari hasil pengukuran didapatkan 

gain sebesar 8.4 dBi dengan tipe polaradiasi directional. septum yang dirancang berhasil melakukan 

pengukuran radiasi pada EMI source dan smartphone.   

Kata Kunci : GTEM cell, Emisi Radiasi, Septum, Antena Mikrostrip Log Periodik Dipol 
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PENDAHULUAN 

Pengendalian standarisasi dibahas pada Electromagnetic Compatible (EMC), salah satu pengujian di 

area terbuka Open Area Test Site (OATS) yang tertutupi panel logam RF serta peredam gelombang 

mikro pada antenanya berfungsi untuk mengukur tingkat interferensi radio frekuensi yang terpancar. 

Dengan menggunakan GTEM cell memungkian untuk melakakukan uji ketahanan dan radiasi suatu 

perangkat elektronik terhadap EMI dari suatu DUT[1]. Gigahertz Transverse Electromagnetic Chamber 

(GTEM) cell dapat beroperasi pada frekuensi tinggi dibandingkan TEM cell yang hanya dapat beroperasi 

hingga 200 MHz. Hasil pengujian radiated emision menggunakan GTEM cell  lebih presisi dan tidak 

terinterferensi sumber EMI dari luar, dikarenakan dalam perancangannya GTEM cell dirancang agar 

tidak terdapat  celah yang dapat masuk didalam ruang chamber yang dapat mengganggu hasil 

pengujian. Septum pada GTEM cell  dirancang untuk meningkatkan kinerja sehingga dapat fleksibel 

pada frekuensi tinggi. Material penyusun dimensi septum dapat meningkatkan kinerja GTEM cell 

dengan metode capacitively loaded loop  [2]. 

Pembacaan nilai radiated emision dipengaruhi oleh rancangan septum yang berperan sebagai antena.  

Septum pada bagian GTEM cell berperan sebagai penerima dari radiasi yang dipancarkan oleh Driver 

Under Test (DUT). Antena mikrostrip Log Periodic Dipole Array (LPDA) digunakan sebagai alat ukur 

radiasi medan elektromagnetik pada Base Transceiver Station (BTS). Pembuatan antena secara 

mikrostrip dengan bahan dielektrik berupa FR4 sebagai substrat dan elemen antena berupa tembaga. 

Antena mikrostrip LPDA mendapatkan hasil yang akurat pada rentang frekuensi 800 – 2400 MHz 

dengan parameter  τ dan σ sebesar 0.8 dan 0.12. Hasil karakteristik return loss yang didapat cukup baik 

karena bernilai dibawah -10 dB, namun hasil pola radiasi yang dihasilkan pada frekuensi 850, 900, dan 

2100 MHz belum maksimal dikarenakan  back  lobe yang dihasilkan cukup besar. Oleh karena itu  desain 

antena ini cukup baik digunakan untuk pengukur radiasi BTS di frekuensi 1800 dan 2300 MHz.  [3]. 

Pada penelitian ini telah dilakukan perancangan  septum GTEM cell menggunakan metode antena 

mikrostrip Log Periodic Dipole Array (LPDA) yang digunakan untuk pengujian radiated emision. Septum  

yang di rancang ini dapat beroperasi pada rentang frekuensi kerja 300 MHz – 1 GHz  sesuai standar uji 

CISPR 22.   

 

LANDASAN TEORI  

Berisi mengenai tinjauan pustaka yang memuat kajian pustaka dan landasan teori yang relevan. 

Sumber keterangan ditunjuk dengan menuliskan di dalam kurung siku : nomor daftar referensi. 
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2.1. Perhitungan 

Berikut ini akan dijabarkan perhitungan dimensi septum menggunakan metode antena LPDA secara 

teori  sesuai spesifikasi septum yang ditentukan [4]. 

Langkah 1 : Gain 7 dB didapatkan parameter scale factor (𝜏)  = 0.871 dan relaitve spacing (σ) = 0.161 

berdasarkan perhitungan direktivitas. 

Langkah 2 : Perhitungan sudut septum (α)  

𝑎 =  𝑡𝑎𝑛−1  1− 0.871

4𝑥0.161
 = 11.547 º                

persamaan (1) 

Langkah 3 : Perhitungan daerah aktif (Bar) digunakan persamaan : 

𝐵𝑎𝑟 = 1.1 + 7.7(1 −  0.871)2  cot 11.547 º = 1.727 

                                                                 persamaan (2) 

Bandwidth desain (Bs) dari septum menggunakan metode antena LPDA yang dapat diatur sesuai 

dengan bandwidth yang diinginkan :  

𝐵𝑠 = 𝐵. 𝐵𝑎𝑟 = 3.33 𝑥 1.727 = 5.6996 

                                                                 persamaan (3) 

Langkah 4 : Perhitungan jumlah elemen (N) dari banyaknya dipol penyusun metode antena mikrostrip 

LPDA digunakan persamaan : 

𝑁 = 1 + 
ln(5.6996)

ln(
1

0.871
)

= 13.6 = 14 𝐸𝑙𝑒𝑚𝑒𝑛                                  persamaan (4) 

Langkah 5 : Perhitungan panjang maksiman dipol dari metode antena mikrostrip LPDA digunakan 

persamaan : 

𝐿𝑛 𝑀𝑎𝑥 = 0.5 
3𝑥108

√4.4 𝑥 (3𝑥10)8
= 23,83 𝑐𝑚                   

 persamaan (5) 

Langkah 6 : Penentuan lebar berdasarkan syarat bahwa nilai Za tidak negatif dan nilai Rin = 50 ohm, 

sehingga dipilih nilai Wn Max = 2,12 cm [5].  

Dan Impedansi rata-rata antena : 
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 𝑍𝑎 = 120 [ln (
23.83 

2,12
) − 2.25] = 20.37 𝑜ℎ𝑚 

persamaan (6) 

Berdasarkan Za/Rin maka didapatkan Zo/Rin = 4 ohm. Dengan mengetahui nilai- nilai diatas maka 

dapat ditentukan nilai impedansi karakteristik feeder line (Zo) dengan penurunan sebagai berikut: 

𝑍𝑜 ≅ 4 𝑥 50 = 200 𝑜ℎ𝑚 persamaan (7) 

Langkah 7 : Dengan mengetahui nilai Zo maka nilai w𝑚𝑎𝑥 dapat dicari dengan perhitungan sebagai 

berikut: 

𝑆𝑚𝑎𝑥 = 2.12 𝑥 𝐶𝑜𝑠ℎ (
200

120
) = 5.812 𝑐𝑚 persamaan (8) 

Langkah 8 : Perhitungan lebar dan panjang  feed digunakan persamaan feedline didapatkan lebar 

𝑊𝑓 = 3.461𝑚𝑚 dan panjang 𝑙𝑓 = 11.918𝑚𝑚 [6]. 

Langkah 9 : Mengunakan persamaan perbandingan tiap elemen dipole [6]. 

Tabel 1.  

Ukuran dimensi tiap dipol 

 

No Ln (cm) Sn 

(cm) 

Wn (cm) 

1 23.83 5.812 2.12 

2 20.761 5.062 1.846 

3 18.083 4.409 1.608 

4 15.75 3.840 1.401 

5 13.718 3.345 1.220 

6 11.949 2.914 1.063 

7 10.407 2.538 0.925 

8 9.065 2.210 0.806 

9 7.895 1.925 0.702 

10 6.877 1.677 0.612 

11 5.99 1.460 0.533 

12 5.217 1.272 0.464 
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13 4.544 1.108 0.404 

14 3.958 0.965 0.352 

Keterangan : 

Ln = Panjang dipol ke-N 

Sn = Jarak antar dipol ke-N 

Wn = Lebar dipol ke-N 

 

2.2. Spesifikasi antena 

Frekuensi  :300MHz-1GHz 

Return loss : ≤ -10 dB 

VSWR :1≤ VSWR <2 

Konstanta : 4.6 

Substract : 1.6 mm 

Gain  : 7 dB 

Polaradiasi : Direksional 

Bahaan  : FR-4 

Konektor : N 

Impedansi : 50 ohm 

 

Desain septum 
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Gambar 1: Dimensi septum sesuai perhitungan. 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1. Hasil optimasi 

3.1.1. Optimasi feed septum 

Optimasi feed septum bertujuan untuk mendapatkan matching impedance menjadi 50 ohm. 

Berdasarkan dimensi septum sesuai perhitungan secara teori, didapatkan hasil reference impedance 

yaitu 58 ohm. Dari proses optimasi dapat dianalisa bahwa semakin besar nilai Wf pada feed maka nilai 

reference impedance akan semakin menurun, begitu juga sebaliknya. Sehingga untuk menurunkan nilai 

reference impedance dapat dilakukan dengan memperbesar lebar Wf pada feed. Menggunakan 

metode parameter sweep didapatkan nilai Wf yang mendekati reference impedance  50 ohm  yaitu 

pada 4.05 mm.  

 

Gambar 2: Hasil simulasi optimasi feed septum. 

0 200 400 600 800 1000 1200
-45

-40

-35

-30

-25

-20

-15

-10

-5

0

5

 

 

X: 373.3

Y: -9.755

Frekuensi (MHz)

R
e
t
u
r
n
 
L
o
s
s
 
(
d
B

)

X: 767.7

Y: -10.16

Sesuai Perhitungan

Optimasi Feed



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1102 
 

3.1.2. Perubahan dimensi tiap dipol 

Dengan mengubah perhitungan, diharapkan desain septum lebih panjang sesuai idealnya septum pada 

GTEM cell. Dalam perhitungan untuk pengoptimasian dimensi dipol, parameter frekuensi terendah 

diganti dari 300 MHz menjadi 245 MHz. Sehingga didapatkan dimensi dipol yang lebih besar, hasil 

perubahan tersebut menyebabkan penurunan nilai returnloss frekuensi rendah.  Dapat dianalisa 

bahwa frekuensi rendah yang diinginkan telah tercapai yaitu berada di 300 MHz.  

Tabel 2. Perubahan dimensi tiap dipol maksimal 

 

Dimensi 
Perhitungan 

awal (mm) 

Optimasi 

(mm) 

Panjang 

Dipol 

Maksimal 

(Ln Max) 

238.3 285.46 

Lebar Dipol 

Maksimal 

(Wn Max) 

21.2 25.5 

Jarak 

Maksimal 

Antar Dipol 

(Sn Max) 

58.12 71.74 

 

Gambar 3: Optimasi setelah perubahan tiap dimensi dipol. 

3.1.3. Optimasi nilai wn max 

Pengoptimasian nilai Wmax bertujuan menurunkan returnloss difrekuensi 287 MHz – 400 MHz 

sehingga bandwitdth difrekuensi rendah menjadi lebih lebar. Dapat dianalisa bahwa semakin besar 

nilai Wmax maka returnloss difrekuensi rendah menjadi turun. Namun apabila Wmax terlalu besar 
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akan menyebabkan returnloss pada frekuensi tinggi menjadi naik, sehingga didapatkan nilai Wmax 

yang ideal berada pada 2.55 cm. Hal itu terbukti dari hasil nilai returnloss yang didapatkan, dimana 

pada rentang frekuensi 263 MHz – 385 MHz mengalami penurunan. 

 

Gambar 3: Hasil optimasi ketika wn max. 

3.1.4. Penambahan jumlah dipol 

Penambahan dipol untuk frekuensi tinggi ini dapat menyebabkan kenaikan nilai return loss difrekuensi 

rendah, oleh karena itu penambahan dipol pada patch dan ground hanya ditambah 1 dipol. Dari 

pengoptimasian tersebut didapatkan penurunan nilai return loss difrekuensi tinggi. Hasil yang 

didapatkan lebih signifikan perbedaanya difrekuensi tinggi. Namun dalam penambahan dipol untuk 

frekuensi tinggi ini dapat menyebabkan kenaikan nilai return loss difrekuensi rendah, oleh karena itu 

penambahan dipol pada patch dan ground hanya ditambah 1 dipol.  

Untuk menurunkan nilai return loss frekuensi tinggi namun tetap menjaga agar frekuensi rendah tidak 

naik signifikan, maka dilakukan penambahan dipol pada bagian patch saja. Hasil yang didapatkan lebih 

baik, dimana frekuensi tinggi turun secara perlahan.  

 

Gambar 4: Hasil optimasi penambahan dipol patch. 
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3.1.4. Dimensi akhir fabrikasi 

Setelah nilai return loss pada frekuensi 300 MHz – 1 GHz telah dibawah – 10 dB maka selanjutnya 

dilakukan fabrikasi septum berdasarkan hasil akhir optimasi. Perubahan pada dimensi terlihat 

signifikan pada panjang septum. 

 

Gambar 5: Dimensi akhir fabrikasi. 

 

3.2. Pengujian return loss pada fabrikasi 

Didapatkan hasil nilai return loss terendah septum hasil pabrikasi lebih baik dibandingankan dengan 

nilai return loss terendah simulasi, karena hasil pabrikasi memiliki nilai return loss terendah adalah –

61.37 dB pada frekuensi 681.5 MHz dan hasil simlasi memiliki nilai return loss terendah adalah -50.06 

dB pada frekuensi 843.2 GHz. Hal ini terjadi adanya pergeseran frekuensi oleh beberapa faktor 

diantaranya terdapat rugi-rugi dari hubungan port ke antena. Kesalahan yang ditemukan dalam 

fabrikasi adalah pergeseran posisi center feed diujung dipol 1 mm sehingga menyebabkan perbedaan 

hasil simulasi dan pengukuran. Return loss septum yang naik dapat disebabkan oleh pemasangan port. 

Saluran transmisi dan impedansi masukan yang kurang matching mengakibatkan terjadinya pantulan 

sehingga antena tidak menyerap sinyal secara maksimal atau menimbulkan rugi-rugi pada antena. 
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Gambar 6: Hasil pengukuran return loss. 

 

3.3. Pengujian VSWR pada fabrikasi 

 

Grafik nilai pengukuran VSWR difrekuensi 300 MHz-1 GHz antara simulasi dan pengukuran telah 

memenuhi syarat ≤ 2. Dari hasil simulasi didapatkan VSWR terbaik pada frekuensi 843 MHz dengan 

VSWR 1,0063, sedangkan hasil pengukuran didapatkan nilai return loss terbaik pada frekuensi 475 MHz 

dengan VSWR 1,0056.  

 

Gambar 7: Hasil pengukuran VSWR. 
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VSWR tertinggi dari pengukuran yaitu 1,949 pada frekuensi 1 GHz. 

Pengukuran nilai VSWR direntang frekuensi 1-3 GHz juga dilakukan untuk melihat performa kinerja 

septum difrekuensi tersebut. Hasil yang didapatkan tidak jauh berbeda dari hasil return loss. Dimana 

beberapa titik frekuensi antara simulasi dan pengukuran mengalami kenaikan nilai VSWR.  
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3.4. Pengujian pola radiasi 

Pengujian polaradiasi dilakukan dengan dua cara yaitu secara vertikal dan horizontal. Pada pengujian 

secara horizontal dilakukan pada frekuensi 681.5 MHz dan 844.2 MHz. Pada pengujian ini didapatkan 

hasil fabrikasi medekati hasil simulasi. Polaradiasi yang diperoleh sesuai yaitu directional dengan nilai 

polaradiasi terbaik diperoleh saat antena diputar vertikal dengan posisi antena 0 derjat pada frekuensi 

681.5 MHz dan disaat antena diputar Horizontal dengan posisi antena 250 derjat pada frekuensi 844.2 

MHz. Berikut perbandingan polaradiasi antara simulasi dan pabrikasi. 

Gambar 8: 

Polaradiasi difrekuensi 618.5 MHz 

 

Gambar 9: Polaradiasi difrekuensi 844.2 MHz 

3.5. Pengujian gain 

Dalam pengukuran gain dilakukan menggunakan metode perbandingan gain antara antena referensi 

dengan septum yang akan diukur. Antena referensi yang digunakan sebagai pembanding adalah 

antena Dipol Lindgreen model 3121D DB-4 yang memiliki frekuensi kerja pada range 400 MHz hingga 
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1 GHz. Antena referensi ini memiliki gain 0.85 dBi pada frekuensi 681.5 MHz dan 1.3 dBi pada frekuensi 

844.2 MHz. Nilai gain antena referensi didapatkan berdasarkan data sheet antena referensi tersebut. 

Pengukuran daya terima oleh antena referensi pada frekuensi 681.5 MHz didapatkan daya sebesar -

42.82 dBm dan frekuensi 844.2 MHz didapatkan daya terima sebesar 43.32 dBm. Setelah menggetahui 

nilai daya yang diterima antena referensi Selanjutnya melakukan pengukuran daya pada septum yang 

akan diukur gain, mendapatkan nilai daya maksimum pada frekuensi 681.5 MHz didapat daya sebesar 

-35.13 dBm dan frekuensi 844.2 MHz didapat nilai daya sebesar -36.19 dBm Setelah diperolehnya level 

daya terima kedua antena, dapat dicari besar gain yang dihasilkan dengan menggunakan metode 

perbandingan. 

 

Tabel 3. Perbandingan gain simulasi dan pengukuran 

 

Frekuensi  Simulasi  Pengukuran  

681.5 MHz 5.21 dBi G=((-35.13)-(-42.82) 

     +0.85   =8.54 

dBi 

844.2 MHz 4.28 dBi G

= ((−36.19)

− (−43.32) + 1.3 

=8.43 𝑑𝐵𝑖 

 

 

KESIMPULAN 

Dari hasil data yang diperoleh antara simulasi dan pengukuran, dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Nilai returnloss dan VSWR antara simulasi dan fabrikasi mendapatkan hasil sesuai karakteristik 

standar antena dengan retunloss– 10 dB dan 1 < VSWR < 2. 

b. Perbandingan nilai return loss dan VSWR antara simulasi dan pengukuran mengalami perbedaan. 

Dimana nilai simulasi lebih optimal difrekuensi tinggi, sedangkan pengukuran lebih optimal 

difrekuensi rendah. Hal itu disebabkan adanya pergeseran posisi dibagian ujung center feed 

sebesar 1 mm. 

c. Polaradiasi antena hasil dari simulasi dan pengukuran adalah directional, dengan hasil terbaik 

disudut 0◦ saat kondisi vertikal, dan disudut 250◦ saat kondisi Horizontal difrekuensi 681.5 MHz 
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dan disudut 350◦ saat kondisi vertikal, dan disudut 250◦ saat kondisi Horizontal difrekuensi 681.5 

MHz. 

d. Gain septum antara simulasi dan pengukuran mengalami perbedaan, dimana gain simulasi 

difrekuensi 681.5 MHz 5.42 dBi dan di 844.2 MHz 4.28 dBi.  Sedangkan hasil pengukuran 

didapatkan lebih besar yaitu gain difrekuensi 681.5 MHz 8.54 dBi dan di 844.2 MHz 8.43 dBi.  

e. Hasil perancangan septum dapat bekerja hingga frekuensi 3 GHz, meskipun dibeberapa titik 

frekuensi antara 1-2.5 GHz return loss melewati -10 dB.  

f. Hasil pengujian radiated emision menggunakan GTEM cell yang dipengaruhi rancangan septum 

terbukti lebih akurat menangkap radiasi. Dimana seluruh sinyal yang dipancarkan DUT terbaca 

dengan baik, seperti pengujian handphone ketika melakukan panggilan dengan pancaran radiasi 

sebesar 83 dBuV/m difrekuensi 900.7 MHz dan pada frekuensi 1940 MHz dengan pancaran radiasi 

60.7 dBuV/m. 
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Abstract 

 

This study discusses a person's career opportunities based on personality types, in this study the author uses the 

K-Nearest Neighbor (K-NN) algorithm. K-Nearest Neighbor (K-NN) algorithm is often used for the classification 

process in data mining. The workings of this algorithm are based on the closest distance from one data to 

another, and the formula used is to use the euclidean distance formula. This study used a sample of 50 (fifty) 

adults ranging from ages 17-22 years. The variable used as a benchmark in predicting career opportunities is the 

personality type raised by Holland. The final results of calculations with the K-Nearest Neighbor (K-NN) algorithm 

that have been validated indicate the accuracy of the algorithm in predicting career opportunities by 80%. 

 

Keyword : Personality Type, K-NN algorithm. 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini membahas mengenai peluang karir seseorang berdasarkan tipe kepribadian, dalam penelitian ini 

penulis menggunakan algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN). Algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN) sering 

digunakan untuk proses pengklasifikasian dalam data mining. Cara kerja algoritma ini berdasarkan jarak terdekat 

dari satu data ke data yang lain, dan rumus yang digunakan adalah menggunakan rumus euclidean distance. 

Penelitian ini menggunakan sampel sebanyak 50 (lima puluh) orang dewasa berkisar antara umur 17-22 tahun. 

Variabel yang digunakan sebagai tolak ukur dalam memprediksi peluang karir adalah tipe kepribadian yang 

dikemukan oleh Holland. Hasil akhir perhitungan dengan algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN) yang telah 

divalidasi menunjukkan akurasi algoritma tersebut dalam memprediksi peluang karir sebesar 80 %. 

 

Kata Kunci : Tipe Kepribadian, algoritma K-NN. 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Penganalisan suatu  klaster merupakan permasalahan dalam data mining.  Data mining 

sendiri menurut Heikki Mannila, Padhraic Smyth dan David Hand   dari  MIT dalam Larose 

adalah untuk menemukan hubungan yang jelas terhadap data berukuran besar, dapat  

dilakukan dengan menganalisa data sehingga menghasilkan suatu kesimpulan  yang bisa 

dipahami, berguna bagi pemiliknya dengan menggunakan cara terkini, sedangkan analisis 

klaster data mining adalah pengelompokkan  rangkaian data yang memiliki kesamaan tertentu 

dalam beberapa kelompok data.   

Banyak teknik yang dapat diterapkan untuk mengetahui pengetahuan  data mining 

tersebut,  diantaranya dengan melakukan proses klasifikasi. Adapun teknik yang sering 

digunakan pada klasifikasi adalah algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN).  Algoritma ini sering 

disingkat menjadi algoritma K-NN. Perhitungan dalam proses pengklasifikasian berdasarkan 

jarak terdekat pada suatu lokasi dari suatu data ke data yang lain. 

Metode ini dipilih dalam menyelesaikan permasalahan yang berhubungan dengan data 

mining. Algoritma ini merupakan model pendukung keputusan dengan cara mengklarifikasi 

data berdasarkan jarak terdekat dan rumus yang digunakan untuk pencarian jarak tersebut 

menggunakan euclidean distance. 

Terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis,  maka penelitian terdahulu menjadi 

sangat penting agar dapat diketahui hubungan antara peneliti yang di lakukan sebelumnnya 

dengan penelitian yang di lakukan pada saat ini. Pada penelitian sebelumnya algoritma K-

Nearest Neighbor pernah diterapkan  di STMIK  Dipanegara untuk memprediksi kelulusan 

tepat waktu bagi Mahasiswa baru.  Atribut prediktor yang digunakan adalah Jenis Kelamin, 

nilai NEM, Jurusan, Provinsi dan Agama.  Data yang digunakan adalah  pada tahun 2004 sampai 

2010 yang merupakan data mahasiswa lama,  data alumni, data Mahasiswa Tahun 2011 

sebagai data baru.  Hasil akurasi  algoritma K-NN pada perhitungan diatas  dan telah dilakukan 

proses pengujian terhadap data tersebut menghasilkan akurasi sebesar 83%. 

Pada penelitian ini penulis tertarik untuk menggunakan algoritma K-Nearest Neighbors 

(K-NN) dalam melalukan prediksi terhadap karir seseorang berdasarkan  tipe kepribadiannya. 

Kepribadian merupakan unsur penting dalam mencapai keberhasilan seseorang.  Para ahli 

telah merumuskan berbagai teori kepribadian dengan berbagai asumsi dan latar belakang 
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lingkungan individu yang berbeda–beda. Konsep kepribadian yang menekankan pada interaksi 

antara lingkungan dan individu yang paling sering digunakan adalah teori kepribadian Holland. 

Banyak kajian terhadap teori Holland yang telah digunakan oleh para peneliti khususnya 

dalam mengkaji tentang fenomena pemilihan karir yang menunjang keberhasilan individu, 

Holland berpandangan  pemilihan, penyelarasan  karir merupakan suatu kepanjangan dari 

kepribadian seseorang. Penulis tertarik untuk memprediksi karir seseorang berdasarkan tipe 

kepribadian menggunakan algoritma K-Nearest Neighbors (K-NN). 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian diatas permasalahan akan membahas mengenai adalah Seberapa persen 

tingkat keakuratan algoritma K-Nearest Neighbors (K-NN) dalam memprediksi peluang karir 

berdasarkan tipe kepribadian ? 

Batasan Penelitian 

Adapun batasan penelitian dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas adalah  

a. Menggunakan algoritma K-Nearest Neighbors (K-NN) untuk memprediksi karir 

seseorang. 

b. Jarak Euclidean yang digunakan dalam pengelompokan tipe kepribadian teori Holand 

berdasarkan data banyaknya data sampel yang didapat dari hasil questioner yang 

diperoleh . 

c. Sampel data 50 (lima puluh) orang dewasa yang berumur dari 17-22  dari hasil test yang 

dilakukan. 

Tipe kepribadian yang dikemukakan adalah teori Holland. 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

a. Dapat mengetahui  tingkat  keakuratan algoritma K-Nearest Neighbors (K-NN) dalam 

memprediksi peluang karir berdasarkan tipe kepribadian. 

b. Dapat mengetahui  pengklasifikasian  tipe kepribadian seseorang dalam memprediksi  

peluang karir menggunakan algoritma K-Means. 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian  adalah : 
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a. Penelitian  ini diharapkan  dapat  memberikan  manfaat  khususnya kepada para  peneliti  

yang  lain  dalam melakukan proses pengklasifikasian  menggunakan algoritma K-

Nearest Neighbor (K-NN). 

b. Dapat memberikan gambaran kepada peneliti  lainnya bahwa hasil akurasi atau validasi 

data yang dilakukan dengan  algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN) dalam  melakukan 

prediksi peluang karir seseorang sangat baik. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian bertujuan untuk menguraikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan  selama  

kegiatan  penelitian  berlangsung.  Tahapan yang akan dilakukan untuk menyelesaikan kasus pada 

penelitian  meliputi: pendahuluan, pengumpulan data, analisa data, validasi data  dan kesimpulan. 

1. Pendahuluan 

Pada tahapan ini, peneliti mengidentifikasi penelitian yang akan dilakukan dengan  melakukan  studi 

pustaka. Hal ini untuk mengetahui metode apa yang akandigunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang akan diteliti, sertamendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat dalam 

menerapkan suatu metode yang  digunakan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan juga melihat serta 

membandingkan penelitian-penelitian yang sudah ada, sehingga peneliti mendapatkan tema 

penelitian mengenai penelitian yang  dibuat. 

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan metode yang difungsikan untuk memperoleh informasi-informasi atau 

data-data terhadap kasus yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Hal yang paling perlu 

dibutuhkan oleh penulis adalah informasi-informasi mengenai algoritma yang digunakan dalam 

penelitian kasus ini, yaitu algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN). 

Ada dua pendekatan yang penulis lakukan untuk memperoleh informasi-informasi atau pengumpulan 

data inidiantaranya adalah: 

a. Studi Pustaka 

Studi pustaka merupakan metode yang dilakukan untuk menemukan dan mengumpulkan data 

atau informasi kasus dari referensi-referensi terkait.Referensi-referensi ini dapat berupa buku-

buku tentang segmentasi, jurnal-jurnal atau tulisan penelitian segmentasi, atau artikel-artikel 

yang membahaskasus yang sama dengan kasus dalam laporan ini. 
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b. Wawancara 

Merupakan metode yang dimaksudkan untuk bertanya dan berdiskusi dalam menyelesaikan 

permasalahan  yang dibahas dalam  laporan  ini dengan tenaga ahli yang memahami tentang 

penelitian yang terkait. 

3. Analisa data 

Analisa merupakan metode yang dilakukan setelah pengumpulan terhadap data-data atau informasi 

mengenai kasus yang diangkat pada penelitian ini. Analisa berarti metode yang khusus untuk 

menganalisis masalah yang dapat dimulai dari analisa terhadap data hasil test. Analisa pada penelitian 

ini dimulai dari data masukan (input) yang digunakan dan dibutuhkan dalam proses perhitungan K-

Nearest Neighbor (K-NN) data tersebut adalah data hasil test yang dilakukan kepada orang dewasa. 

Ditahap selanjutnya dilakukan analisa dengan algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN).  

4. Validasi Data 

Validasi data diperlukan untuk mengetahui nilai keakuratan algoritma K-Nearest Neighbor 

(K-NN) dalam melakukan klasifikasi. Proses validasi data melibatkan seorang tenaga ahli.  

Perhitungan yang digunakan dalam memvalidasi data adalah dengan melakukan 

perbandingan hasil akhir data dengan algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN) dengan hasil 

akhir perhitungan yang dilakukan tenaga ahli. 

5. Kesimpulan 

Tahapan kesimpulan  merupakan akhir dari penelitian ini. Tahapan ini berisi tentang kesimpulan dari 

hasil akhir penelitian dan validasi yang telah dilakukan pada penelitian  ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam memprediksi peluang karir seseorang dengan 

algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN) adalah  

1. Penentuan jumlah parameter k, jumlah parameter k = 10. Parameter tersebut digunakan 

sebagai data rekomendasi dalam memprediksi peluang karir seseroang berdasarkan tipe 

kepribadian. 

2. Penentuan jarak terdekat dengan rumus euclidean distance. Perhitungan dilakukan dengan 

menghitung nilai sampel data dengan data uji. 
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Data sampel yang digunakan sebanyak 50 (lima puluh) orang dewasa yang datanya diambil 

secara acak. Data Sampel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di 

bawah ini. 

Tabel 1.  

Data Sampel 

Data 

Type 

The 

Realistic 

The 

Investigative 

The 

Artistic 

The 

Social 

The 

Enterprising 

The 

Conventional 

Anak Ke-1 48 82 75 69 81 82 

Anak Ke-2 81 68 69 81 62 79 

Anak Ke-3 70 52 50 82 73 71 

Anak Ke-4 73 69 62 49 73 72 

Anak Ke-5 70 91 93 91 72 49 

Anak Ke-6 48 79 70 71 62 93 

Anak Ke-7 53 62 69 70 84 69 

Anak Ke-8 73 68 80 82 66 59 

Anak Ke-9 53 52 80 71 71 54 

Anak Ke-10 33 69 71 82 46 49 

Anak Ke-11 81 80 65 74 56 59 

Anak Ke-12 70 62 83 79 66 69 

Anak Ke-13 63 47 72 64 71 59 

Anak Ke-14 69 62 82 69 66 64 

Anak Ke-15 59 79 75 72 61 54 

Anak Ke-16 91 47 75 74 56 59 

Anak Ke-17 48 37 72 69 66 49 

Anak Ke-18 68 69 75 64 61 79 

Anak Ke-19 37 68 75 72 56 59 

Anak Ke-20 70 80 70 74 51 44 

Anak Ke-21 81 58 71 79 71 49 

Anak Ke-22 76 52 70 70 66 79 
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Anak Ke-23 78 69 55 69 66 54 

Anak Ke-24 69 68 60 74 71 59 

Anak Ke-25 63 78 72 79 56 59 

Anak Ke-26 65 80 70 74 61 59 

Anak Ke-27 59 60 72 79 66 54 

Anak Ke-28 81 84 73 74 51 58 

Anak Ke-29 82 58 83 82 56 69 

Anak Ke-30 68 52 85 79 61 64 

Anak Ke-31 59 47 80 64 71 44 

Anak Ke-32 48 58 70 69 76 54 

Anak Ke-33 39 57 72 64 72 69 

Anak Ke-34 82 62 65 59 66 54 

Anak Ke-35 83 68 82 69 61 54 

Anak Ke-36 67 52 73 64 66 59 

Anak Ke-37 77 47 70 74 66 64 

Anak Ke-38 63 69 77 79 76 59 

Anak Ke-39 59 72 70 54 73 49 

Anak Ke-40 48 62 70 69 71 49 

Anak Ke-41 68 57 82 64 61 54 

Anak Ke-42 63 58 75 64 66 69 

Anak Ke-43 66 62 75 69 84 59 

Anak Ke-44 59 62 65 74 66 54 

Anak Ke-45 58 67 70 69 84 69 

Anak Ke-46 53 57 72 74 66 64 

Anak Ke-47 48 62 72 79 51 54 
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Anak Ke-48 80 62 60 81 81 49 

Anak Ke-49 69 52 70 77 61 54 

Anak Ke-50 63 67 73 72 56 74 

Data uji dari penelitian ini adalah nilai patokan  dari masing-masing tipe kepribadian yang 

dikemukakan dalam teori Hollland dimana data tersebut dipatokan dari 0 s/d 100. Adapun 

data ujinya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

Tabel 2. 

 Data Uji 

Nilai K1 0,65 

Nilai  K2 0,6 

Nilai  K3 0,7 

Nilai  K4 0,7 

Nilai  K5 0,6 

Nilai  K6 0,65 

Keterangan : 

K1 = Kriteria The Type Realistic, K2 = Kriteria The Type Investigative, K3 = Kriteria The Type Artistic, K4 

= Kriteria The Type Social, K5 = Kriteria The Type Enterprising dan K6 = Kriteria The Type Conventional. 

Adapun rumusan yang digunakan dalam menentukan jarak terdekat menggunakan rumus 

euclidean distance  yang rumusannya sebagai berikut : 

dik = √∑ (𝐶𝑖𝑗 − 𝐶𝑘𝑗)
𝑚
𝑗

2   

Tabel di bawah ini adalah tabel hasil perhitungan dengan algoritma K-Nearest Neighbor (K-

NN). 
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Tabel 3. 

Hasil Perhitungan Algoritma K-NN 

Data 

Type 
Jarak 

Terdekat 
The  

Realistic 

The 

Investigative 

The 

Artistic 

The 

Social 

The 

Enterprising 

The 

Conventional 

Anak Ke-1 48 82 75 69 81 82 

179,263339

8 

Anak Ke-2 81 68 69 81 62 79 178,942854 

Anak Ke-3 70 52 50 82 73 71 

163,347620

1 

Anak Ke-4 73 69 62 49 73 72 162,284457 

Anak Ke-5 70 91 93 91 72 49 

192,589316

9 

Anak Ke-6 48 79 70 71 62 93 

174,446682

4 

Anak Ke-7 53 62 69 70 84 69 

166,147961

2 

Anak Ke-8 73 68 80 82 66 59 

174,233593

2 

Anak Ke-9 53 52 80 71 71 54 

156,254423

9 

Anak Ke-10 33 69 71 82 46 49 

147,226848

8 

Anak Ke-11 81 80 65 74 56 59 

169,533905

2 

Anak Ke-12 70 62 83 79 66 69 

174,448975

3 

Anak Ke-13 63 47 72 64 71 59 

153,270822

4 
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Anak Ke-14 69 62 82 69 66 64 

167,351859

9 

Anak Ke-15 59 79 75 72 61 54 

163,247802

4 

Anak Ke-16 91 47 75 74 56 59 

166,383127

1 

Anak Ke-17 48 37 72 69 66 49 141,175228 

Anak Ke-18 68 69 75 64 61 79 

168,904840

1 

Anak Ke-19 37 68 75 72 56 59 

151,466646

5 

Anak Ke-20 70 80 70 74 51 44 

160,338844

3 

Anak Ke-21 81 58 71 79 71 49 

167,683466

7 

Anak Ke-22 76 52 70 70 66 79 

168,346205

8 

Anak Ke-23 78 69 55 69 66 54 

159,368582

2 

Anak Ke-24 69 68 60 74 71 59 

162,679885

1 

Anak Ke-25 63 78 72 79 56 59 

166,032361

3 

Anak Ke-26 65 80 70 74 61 59 

166,353674

4 

Anak Ke-27 59 60 72 79 66 54 

158,968691

9 

Anak Ke-28 81 84 73 74 51 58 

172,745607

8 
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Anak Ke-29 82 58 83 82 56 69 

176,171635

1 

Anak Ke-30 68 52 85 79 61 64 

167,561167

9 

Anak Ke-31 59 47 80 64 71 44 

150,626840

2 

Anak Ke-32 48 58 70 69 76 54 

153,412988

4 

Anak Ke-33 39 57 72 64 72 69 

153,336052

5 

Anak Ke-34 82 62 65 59 66 54 158,254684 

Anak Ke-35 83 68 82 69 61 54 

170,567420

7 

Anak Ke-36 67 52 73 64 66 59 154,791295 

Anak Ke-37 77 47 70 74 66 64 

162,628549

2 

Anak Ke-38 63 69 77 79 76 59 172,071337 

Anak Ke-39 59 72 70 54 73 49 

154,030987

1 

Anak Ke-40 48 62 70 69 71 49 150,908068 

Anak Ke-41 68 57 82 64 61 54 157,568858 

Anak Ke-42 63 58 75 64 66 69 

160,182848

6 

Anak Ke-43 66 62 75 69 84 59 

169,074672

9 

Anak Ke-44 59 62 65 74 66 54 

154,290132

5 

Anak Ke-45 58 67 70 69 84 69 

169,683956

2 
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Anak Ke-46 53 57 72 74 66 64 

157,061914

5 

Anak Ke-47 48 62 72 79 51 54 150,376012 

Anak Ke-48 80 62 60 81 81 49 

169,802370

4 

Anak Ke-49 69 52 70 77 61 54 

156,308173

2 

Anak Ke-50 63 67 73 72 56 74 

164,489650

1 

 

3. Pengurutan  jarak terdekat dan mengambil sampel nilai minimum dari hasil akhir 

perhitungan algoritma K-NN dengan parameter  k =10. 

Tabel 4. 

 Pengurutan Jarak Terdekat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Data 
Jarak  

Terdekat 
K = 10 

Anak Ke-17 141,175228 1 

Anak Ke-10 147,2268488 2 

Anak Ke-47 150,376012 3 

Anak Ke-31 150,6268402 4 

Anak Ke-40 150,908068 5 

Anak Ke-19 151,4666465 6 

Anak Ke-13 153,2708224 7 

Anak Ke-33 153,3360525 8 

Anak Ke-32 153,4129884 9 

Anak Ke-44 154,2901325 10 
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4. Tahap akhir menentukan peluang karir dari masing-masing data sampel yang ada. 

Tabel 5. 

Akurasi Prediksi Peluang Karir berdasarkan Hasil Test Kepribadian 

Data 

Prediksi  

Peluang 

Karir 

Hasil Test 

Kepribadian 

Anak Ke-17 3 3 

Anak Ke-10 4 4 

Anak Ke-47 4 3 

Anak Ke-31 3 3 

Anak Ke-40 5 5 

Anak Ke-19 3 3 

Anak Ke-13 3 3 

Anak Ke-33 5 3 

Anak Ke-32 5 5 

Anak Ke-44 4 3 

 

Dari hasil akurasi yang dilakukan terhadap parameter k = 10 algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN) 

dalam proses pengklasifikasian menghasilkan tingkat akurasi sebesar 80% dengan sampel sebanyak 50 

(lima puluh) orang dewasa  yang dilakukan di Politeknik Negeri Medan. 

 

SIMPULAN 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : Keakuratan algoritma K-Nearest 

Neighbor (K-NN) dalam mempresiksi peluang karir seseorang berdasarkan tipe kepribadian sebesar 80 

% dengan sampel sebanyak 50 (lima puluh) orang dewasa  yang dilakukan di Politeknik Negeri Medan. 
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SARAN 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah 

1. Agar hasil yang didapat bisa lebih akurat disarankan untuk dapat membandingkan hasil 

penelitian ini dengan algoritma data mining yang lain. 

2. Agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi, sehingga dapat  memberikan kemudahan 

terhadap pemakai. 
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Abstract 

 

The banking sector plays an important role in improving a country's economy with its function as an intermediary 

institution. In carrying out its functions, a healthy predicate must be owned by the banking sector to build a 

better economy. The level of bank soundness can be assessed from several indicators. One of the main sources 

that can be used as valuation material is through financial reports published by the bank concerned. Through the 

published financial statements can be calculated a number of financial ratios that are used as a basis for assessing 

the soundness of banks, where one of the financial ratios used in assessing the soundness of banks is to use the 

CAMEL ratio. The CAMEL ratio includes indicators for evaluating capital, assets, management, earnings 

(profitability) and liquidity. 

 

Keywords: Bank, CAMEL, bank health 

 

Abstrak 

 

Sektor perbankan berperan penting dalam meningkatkan perekonomian suatu negara dengan fungsinya sebagai 

lembaga intermediasi. Dalam menjalankan fungsinya, predikat sehat harus dimiliki oleh sektor perbankan untuk 

membangun perekonomian yang lebih baik. Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah 

satu sumber utama yang dapat di jadikan bahan penilaian adalah melalui laporan keuangan yang di terbitkan 

oleh bank bersangkutan. Melalui Laporan keuangan yang di terbitkan dapat di hitung sejumlah rasio keuangan 

yang dijadikan sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan bank, dimana salah satu rasio keuangan yang di 

gunakan dalam penilaian tingkat kesehatan bank adalah dengan menggunakan rasio CAMEL. Rasio CAMEL 

mencakup indikator penilaian Capital (permodalan), Asset (asset), Managemen (manajemen), Earning 

(rentabilitas) dan Liquidity (likuiditas). 

 

Kata kunci : Bank, CAMEL, kesehatan bank 

 

PENDAHULUAN 

Sektor perbankan  berperan penting dalam  meningkatkan perekonomian  suatu negara   dengan   

fungsinya   sebagai   lembaga   intermediasi.   Dalam   menjalankan fungsinya,  predikat  sehat  harus  

dimiliki  oleh  sektor  perbankan  untuk  membangun perekonomian yang lebih baik (Aprilina, 2011). 
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Secara sederhana dapat dikatakan bahwa bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan 

fungsi-fungsinya dengan baik seperti menjaga kepercayaan nasabah. Kepercayaan nasabah 

merupakan hal yang sangat penting agar kegiatan operasional perbankan dapat berjalan dengan baik, 

hal itu juga harus di dukung oleh tindakan pengawasan (supervising) yang di lakukan oleh lembaga 

pengawas perbankan yaitu Bank Indonesia agar lembaga perbankan Indonesia tidak rentan terhadap 

berbagai guncangan ekonomi dari dalam negeri maupun dari luar negeri.  

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu sumber utama yang dapat di 

jadikan bahan penilaian adalah melalui laporan keuangan yang di terbitkan oleh bank bersangkutan. 

Melalui Laporan keuangan yang di terbitkan dapat di hitung sejumlah rasio keuangan yang dijadikan 

sebagai dasar penilaian tingkat kesehatan bank, dimana salah satu  rasio keuangan yang di gunakan 

dalam penilaian tingkat kesehatan bank adalah dengan menggunakan rasio CAMEL. Rasio CAMEL 

mencakup indikator penilaian Capital (permodalan), Asset (asset), Managemen (manajemen), Earning 

(rentabilitas) dan Liquidity (likuiditas). 

PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk merupakan sebagai salah satu perusahaan 

di Indonesia milik Belanda yang dinasionalisasi. Pertama didirikan dengan nama PD Bank Karya 

Pembangunan, dan kemudian juga mengalami beberapa kali perubahan nama menjadi Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat hingga kembali diubah menjadi Bank Jabar seiring aktivitasnya 

ditingkatkan menjadi Bank Umum Devisa. Perubahan nama kembali terjadi pada 2007 menjadi PT Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (biasa disebut Bank Jabar Banten), dan pada Juli 2010 

perusahaan resmi mengubah nama perusahaan menjadi Bank BJB. Dalam mengawasi serta menilai 

tingkat kesehatan, PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten menggunakan metode 

CAMEL sesuai dengan SOP yang digunakan. Berdasarkan latar belakang diatas peneliti tertarik 

melakukan penelitian yang berjudul “Analisis Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pada PT. Bank 

Pembanguan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk  Periode 2017-2018”.  

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Analisa Laporan Keuangan  

Harahap (2011: 190) menyatakan bahwa analisa laporan keuangan adalah laporan yang menguaraikan 

pos-pos laporan keuangan menjadi unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungan yang bersifat 

signifikan atau mempunyai makna antara satu dengan yang lain antara data kuantitatif maupun data 

non kuantitatif dengan tujuan mengetahui kondisi keuangan yang sangat penting dalam proses 

menghasilkan keputusan yang tepat. 
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Bank 

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari 

masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit 

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

Kesehatan bank 

Riyadi (2006:175) menyatakan “ tingkat kesehatan suatu bank menjadi salah satu tolak ukur kinerja 

keuangan bank yang sangat penting dewasa ini, karena dari hasil penilaian ini akan dapat diketahui 

performance pemilik dan profesionalisme pengelola bank tersebut. Terdapat beberapa pihak yang 

sangat membutuhkan hasil penilaian tingkat kesehatan bank yaitu : pengelolaan bank (dewan 

komisaris, dewan direksi, pemilik), masyarakat pengguna jasa bank, Bank Indonesia (selaku Pembina 

dan pengawas Bank), Counterparty Bank (adanya hubungan koresponden). Penilaian kesehatan bank 

oleh bank sentral dengan melakukan penilaian terhadap aspek-aspek yang telah ditetapkan yang 

meliputi : Capital (modal), Asset (aktiva), Management (manajemen), Earning (rentabilitas), Liquidity 

(likuditas). Untuk itu, kesehatan suatu bank dapat dilihat dari laporan keuangan yang meliputi aspek-

aspek tersebut. 

1) Capital (Aspek Permodalan) 

Penilaian didasarkan kepada permodalan yang dimiliki oleh salah satu bank. Salah satu penilaian 

adalah dengan CAR (capital adequacy ratio), yaitu dengan cara membandingkan modal terhadap aktiva 

tertimbang menurut risiko (ATMR).  

2) Assets (aset)    

Penilaian didasarkan kepada kualitas aktiva produktif (KAP) yang dimiliki bank. Rasio 

pengukurannya disebut Kualitas Aktiva Produktif (KAP) yang diukur ada dua aspek,yaitu 

a. Rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif        

b. Rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif terhadap aktiva produktif yang  

     diklasifikasikan. 

3) Management (Manajemen) 

Penilaian didasarkan pada manajemen permodalan, manajemen, aktiva, manaje-men 

rentabilitas, manajemen likuiditas, dan manajemen umum. Manajemen bank diukur dengan rasio 

Net Profit Margin. 

4) Earning (Rentabilitas) 
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Penilaian didasarkan pada rentabilitas suatu bank yang dilihat kemampuan suatu bank dalam 

menciptakan laba. Penilaian dalam unsur ini didasarkan kepada dua macam rasio,yaitu : 

a. Rasio laba terdapat total aset  

(Return on Assets) 

b. Rasio beban operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) 

5) Liquidity (Likuiditas) 

Penilaian likuiditas didasarkan kepada dua macam aspek pada rasio Loan to Deposit 

Ratio,yaitu : 

1. Rasio jumlah kewajiban bersih call money terhadap aktivitas lancar. Yang termasuk 

aktiva lancar adalah Kas, Giro, dan BI, Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Surat 

Berharga Pasar Uang (SBPU) 

2. Rasio antar kredit terhadap dana yang 

             diterima oleh bank. 

Ketentuan lain yang mempengaruhi tingkat kesehatan bank adalah sebagai  berikut : 

1. Pelaksanaan pemberian Kredit Usaha Kecil (KUK) harus sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku 

2. Pelaksanaan pemberian kredit ekspor sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. 

3. Pelanggaran terhadap Posisi Devisa Netto 

       (PDN) 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis Penelitian 

Penelitian  ini  berupa  penelitian  kuantitatif  deskriptif  untuk  menilai  tingkat kesehatan  

bank  pada  PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk 

Populasi dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah Laporan Keuangan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa 

Barat dan Banten, Tbk,  dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu berupa 

laporan keuangan konsolidasi periode 2017-2018  

Metode Pengumpulan data 

Metode pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini merupakan teknik 

pengumpulan data kepustakaan atau Library Research yaitu pengumpulan data teoritis dengan 
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cara menelaah berbagai laporan, buku literatur, pustaka yang lainnya yang berkaitan dengan 

masalah yang dibahas 

Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Dalam penelitian ini variabel yang dianalisis adalah sebagai berikut rasio  CAMEL :                                

a Penilaian capital/kecukupan modal         Capital Adequacy Rasio (CAR) adalah rasio yang 

memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang mengandung unsur risiko (kredit, 

penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) yang ikut dibiayai dari modal sendiri bank, 

disamping memperoleh dana dana dari sumber-sumber diluar bank. 

 Rumus untuk menghitung Capital Adequacy Rasio (CAR) adalah : 

=
Modal

Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR)
× 100% 

Untuk menghitung nilai kredit faktor permodalan ditentukan oleh ketentuan berikut ini:  

a.  Jika rasio 0% atau negatif nilai 0. 

b. Untuk nilai kredit rasio=>8% maka NK =81 dari setiap kenaikan 0,1% maka NK + 1 

maksimal 100. 

Nilai kredit = 1 + 
Rasio CAR

0.1%
 

Nilai kredit dari faktor ini maksimum 100, apabila nilai kredit dari perhitungan rumus diatas lebih dari 

100. Maka nilai kreditnya akan ditetapkan 100.  

Tabel 1. 

Penilaian Capital Adequacy Ratio (CAR) 

 

Nilai CAR Predikat 

CAR ≥  12% Sangat Sehat 

9% ≤ CAR < 12% Sehat 

8% ≤ CAR <9% Cukup Sehat 

6% ≤ CAR < 8% Kurang Sehat 

CAR ≤ 6% Tidak Sehat 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tahun 2004 
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b.  Penilaian Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 

Non Performing Loan (NPL)  disebut juga Kualitas Aktiva Produktif (KAP) adalah Kredit bermasalah atau 

kredit macet adalah kredit yang didalamnya terdapat hambatan yang disebabkan oleh 2 unsur yakni 

dari pihak nasabah yang dengan sengaja atau tidak sengaja dalam kewajibannya tidak melakukan 

pembayaran. 

Kualitas Aktiva Produktif (KAP) adalah : 

KAP          =
Aktiva Produktif Diklasifikasikan

Total Aktiva Produktif
× 100% 

Penentuan nilai kredit dari rasio KAP diatur sebagai berikut: 

1. Jika rasio PPAP >=22,5% maka nilai kredit = 0. 

2. Setiap penurunan 0,5%, maka nilai kredit + 1 sampai dengan 100. 

3. Besarnya NK rasio KAP dapat juga diperoleh dengan rumus berikut: 

Nilai kredit  =  
(22,5% − rasio KAP)

0,15%
× 100% 

 

 

Tabel 2. 

Penilaian Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 

Nilai KAP Predikat 

≤ 2% Sangat Sehat 

2% ≤ KAP ≤  3% Sehat 

3% ≤ KAP ≤  6% Cukup Sehat 

6% ≤ KAP ≤  9% Kurang Sehat 

KAP > 9% Tidak Sehat 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP      tahun 2004 

c. Rasio Kualitas Manajemen (Management Quality) 

Net profit margin (NPM) merupakan hubungan antara laba bersih setelah pajak dengan 

penjualan menunjukkan kemampuan manajemen dalam menjalankan perusahaan sampai 

cukup berhasil dalam memulihkan atau mengendalikan harga pokok barang atau jasa, beban 

operasional, penyusutan, serta bunga pinjaman dan pajak. 
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NPM   =
Laba Bersih

Pendapatan Operasional
× 100% 

Tabel 3. 

Penilaian Net Profit Margin (NPM) 

Nilai NPM Predikat 

NPM ≥ 100% Sangat Sehat 

81% ≤ NPM <  100% Sehat 

66% ≤ NPM <  81% Cukup Sehat 

51% ≤ NPM ≤  66% Kurang Sehat 

NPM< 51% Tidak Sehat 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tahun 2004 

d.  Return On Assets (ROA) 

Return On Asset (ROA) merupakan rasio yang menunjukan hasil (return) atas jumlah aktiva 

yang digunakan dalam perusahaan. 

 

ROA =
Laba sebelum pajak

Total Aktiva
× 100% 

 

Untuk menghitung nilai kredit dari faktor kualitas asset dilakukan sesuai ketentuan berikut: 

1. Nilai rasio 15,5% atau lebih nilai kreditnya = 0. 

2. Setiap penurunan 0,15% dimulai dari 15,5% nilai ditambah 1 sampai maksimal 100. 

Berikut adalah rumusnya: 

Nilai kredit =  
Rasio ROA

0.015
 

e. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) 

Biaya Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO) ialah Biaya Operasional adalah biaya 

yang berhubungan dengan kegiatan usaha bank yaitu biaya bunga, biaya valuta asing lainnya, biaya 

tenaga kerja, penyusutan dan biaya lainnya sedangkan Pendapatan Operasional adalah semua 

pendapatan yang merupakan hasil langsung dari kegiatan usaha  
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bank yang benar-benar diterima, seperti hasil bunga, provisi dan komisi, pendapatan valuta asing 

lainnya dan pendapatan lainnya. 

BOPO            =
Biaya Operasional

Pendapatan Operasional
× 100% 

Untuk menghitung nilai kredit dari BOPO ditentukan oleh ketentuan berikut: 

1. Nilai  rasio 100 atau lebih nilai kredit sama dengan 0. 

2. Setiap penurunan nilai sebesar 0,08%, nilai kredit ditambah 1 sampai maksimal 100. 

Rumus nilai kredit 

Nilai kredit =
100% −  Rasio BOPO

0.08
 

Tabel 4. 

Penilaian ROA & BOPO 

Nilai ROA Nilai BOPO Predikat 

ROA  > 1,5% BOPO ≤ 94% 
Sangat 

Sehat 

1,25% < ROA ≤  

1,5% 

94% < BOPO ≤ 

95% 
Sehat 

0,5% < ROA ≤  

1,25% 

95% < BOPO ≤ 

96% 

Cukup 

Sehat 

0%< ROA ≤  0,5% 
96% <  BOPO ≤ 

97% 

Kurang 

Sehat 

ROA ≤ 0% BOPO > 97% 
Tidak 

Sehat 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tahun 2004 

f.  Loan to Deposito Ratio (LDR) 

Loan to Deposit Ratio merupakan rasio untuk mengukur komposisi jumlah kredit yang diberikan 

dibandingkan dengan jumlah dana masyarakat dan modal sendiri yang digunakan. 

LDR     =
jumlah kredit yang diberikan 

Total dana pihak ketiga 
× 100% 

Untuk menghitung nilai kredit dari BOPO ditentukan oleh ketentuan berikut: 

a. Rasio sebesar 110 atau lebih nilai kredit sama dengan 0. 

b. Rasio dibawah 110 nilai kredit sama dengan 100. 
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Rumus nilai kredit : 

Nilai kredit =
(115 −  Rasio LDR)

1%
 X 4 

Tabel 5.Penilaian Net Profit Margin (NPM) 

Nilai NPM Predikat 

NPM ≥ 100% Sangat Sehat 

81% ≤ NPM <  100% Sehat 

66% ≤ NPM <  81% Cukup Sehat 

51% ≤ NPM ≤  66% Kurang Sehat 

NPM< 51% Tidak Sehat 

Sumber : Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 6/23/DPNP tahun 2004 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil  

Tabel 5. 

Perhitungan Modal PT.Bank Pembangunan Daerah JawaBarat Dan Banten,Tbk   periode 2017 s.d 

2018 

Pos-Pos 2017 2018 

Modal Inti (Tier 1) 8.458.884 9.526.181 

Modal Tambahan (Tier 2) 1.525.074 1.512.999 

Total Modal 9.983.958 11.039.180 

ATMR risiko kredit 42.005.927 46.234.454 

ATMR risiko operasional 10.267.330 11.744.201 

ATMR risiko pasar 913.523 1.264.770 

Total ATMR 53.186.780 59.2443.425 

 

Sumber : Data diolah 2019 

CAR periode 2018 dan 2017 
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CAR 2017               =
9.983.958

53.186.780
× 100% = 18,77% 

 

CAR 2018                =
11.039.180

59.243.425
× 100% = 18,63% 

 

Nilai kredit pada Bank BJB periode 2017 dan 2018 

 

Nilai kredit 2017   = 81 + 
18,77% − 8%

0,1%
=  91,77% 

 

Nilai kredit 2018   = 81 + 
18,63% − 8%

0,1%
=   91,63% 

 

Dari perhitungan aspek rasio permodalan pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2018 CAR yang 

dicapai oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk sebesar 18,77% dan 18,63% 

mengalami penurunan sebesar 0,14% meski mengalami penurunan pada rasio CAR tahun 2018 untuk 

predikat kesehatan rasio CAR masih mendapat predikat SANGAT SEHAT sementara pada posisi nilai 

kredit pada tahun 2017 sebesar 91,77% dan 2018 sebesar 91,63% 

 

c. Penilaian Kualitas Aktiva Produktif (KAP) 
Tabel 6. 

Perhitungan KAP PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten,Tbk Periode 2018 

Periode                                                            

Desember 

2018 

Kategori 

Aktiva 

Produktif 
Lancar 

Dalam 

Perhatian 

Khusus 

25% 

Kurang 

Lancar 

50% 

Diragukan 

75% 

Macet 

100% 
Jumlah 

Kredit yang 

diberikan 
71.976.404 1.972.965 43.687 68.572 370.269 74.431.897 
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KAP          =
Aktiva Produktif Diklasifikasikan

Total Aktiva Produktif
× 100% 

 

Tabel 7. 

Perhitungan KAP PT. Bank Pembangunan Daerah  Jawa Barat & Banten,Tbk Periode  

2017 

Periode                                                            

Desember 

2017 

Kategori 

Aktiva 

Produktif 

Lancar 

Dalam 

Perhatian 

Khusus 

Kurang 

Lancar 

Dirag

ukan 
Macet Jumlah 

 25% 50% 75% 100%  

Kredit yang 

diberikan 

68.175.9

98 
1.654.229 57.975 

95.84

7 

428.09

1 
70.412.140 

       
Surat-surat 

Berharga 

7.666.35

2 
- 46.154 - - 7.712.506 

Penempata

n pada Bank 

Lain (kecuali 

Giro) 

17.682.9

63 
- - - - 1.520.911 

Jumlah 

aktiva 

produktif 

93.525.3

13 
1.654.229 104.129 

95.84

7 

428.09

1 
95.807.609 

Jumlah 

Aktiva 

Produktif 

yang 

- 413.557 52.065 
71.88

5 

428.09

1 
965.598 

Surat-surat 

Berharga 
8.573.367 - 43.853 - - 8.617.220 

Penempatan 

pada Bank Lain 

(kecuali Giro) 

9.726.812 - - - - 9.726.812 

Jumlah aktiva 

produktif 
90.276.583 1.921.965 87.540 68.572 370.269 92.724.929 

Jumlah Aktiva 

Produktif yang 

diklasifikasikan 

- 480.491 43.770 51.429 370.269 945.959 
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Diklasifikasi

kan 

 

Sumber : Data diolah 2019 

 

 KAP periode 2018 dan 2017 

KAP  2018             =
945.959

92.724.929
× 100% =  1,0% 

KAP  2017            =
965.548

95.807.609
× 100%   =  1,0% 

 

Nilai kredit periode 2018 dan 2017 

Nilai kredit  2017 =  
(22,5% − 1,0%)

0,15%
× 100% =  14,33% 

       Nilai kredit  2018 =  
(22,5% − 1,0%)

0,15%
× 100% =  14,33%       

 

Dalam perhitungan rasio diatas diperoleh hasil rasio kualitas aktiva produktif 2017 sampai 2018 tidak 

mengalami kenaikan ataupun penurunan dimana tahun 2017 kualitas aktiva produktif sebesar 1,0% 

dengan nilai yang sama juga pada tahun 2018 begitu juga dengan nilai kredit 2017 dan 2018. 

 

C . Penilaian Manajemen (Management) 

 

NPM   =
Laba Bersih

Pendapatan Operasional
× 100% 

 

 

Tabel 8.                                                                                                                

  Perhitungan NPM                                                                                                                          PT.Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten,Tbk Periode 2017 s.d 2018 

Pos-pos 2017 2018 

PENDAPATAN OPERASIONAL 12.848.673 12.365.809 

Pendapatan Bunga 11.843.595 11.419.614 

Pendapatan Provisi & Komisi 651.191 519.894 

Pendapatan Opr.lainnya 353.887 426.301 
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BIAYA OPERASIONAL 10.793.284 10.665.170 

Beban Bunga 5.415.178 5.194.717 

Beban Umum dan 

Administrasi 2.276.047 2.048.233 

Beban Tenaga Kerja 2.160.020 2.251.354 

Beban Penyisihan kerugian 

penurunan nilai asset 517.260 781.830 

Beban Kerugian yang belum 

direalisasi 28.823 0 

Beban Pemulihan Kerugian 

Komitmen dan Kontinjensi 1.504 465 

Beban Lainnya 394.452 388.571 

LABA BERSIH 2.055.389 1.700.639 

Sumber : Data diolah 2019 

Berikut Perhitungan nilai NPM tahun 2017 dan 2018 

NPM 2017       =
2.055.389 

12.848.673
× 100% =  16% 

   NPM 2018      =
1.700.639 

12.365.809
× 100% =  13,75% 

Rasio ini yang dicapai oleh PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk untuk tahun 

2017 dan 2018 sebesar 15,9% dan 13,75% mengalami penurunan sebesar 2,25% meskipun hal ini tetap 

tidak bisa mencapai target predikat kesehatan SANGAT SEHAT ataupun SEHAT yang diharapkan oleh 

bank. 

d. Penilaian Earning  

1. ROA 

ROA =
Labasebelumpajak

TotalAktiva
× 100% 

2. BOPO 

 

BOPO            =
BiayaOperasional

PendapatanOperasional
× 100% 
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Tabel 9.                                                                                              

ROA & BOPO                                                                                          PT.BankPembangunan Daerah Jawa 

Barat & Banten,Tbk periode 2017 s.d 2018 

Pos-Pos 2017 2018 

PENDAPATAN 

OPERASIONAL 
12.365.809 12.848.673 

Pendapatan Bunga 11.419.614 11.843.595 

Pendapatan Provisi & 

Komisi 
519.894 651.191 

Pendapatan Opr.lainnya 426.301 353.887 

BIAYA OPERASIONAL 10.665.170 10.793.284 

Beban Bunga 5.194.717 5.415.178 

Beban Umum dan   

Administrasi 
2.048.233 2.276.047 

Beban Tenaga Kerja 2.251.354 2.160.020 

Beban Penyisihan 

kerugian           

penurunan nilai asset 

781.830 517.260 

Beban Kerugian yang 

belum direalisasi 
0 28.823 

Beban Pemulihan 

Kerugian Komitmen dan 

Kontinjensi 

465 1.504 

Beban Lainnya 388.571 394.452 

LABA RUGI 

OPERASIONAL 
1.700.639 2.055.389 

   

Depresiasi 0 0 

Amortisasi 0 0 

Pendapatan lainnya non 

operasional 
11.514 10.564 

Laba selisih kurs 0 0 
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Biaya lainnya non 

operasional 
124.104 174.477 

Laba Rugi Kantor 

Cabang 
0 0 

Laba (RUGI) SEBELUM 

PAJAK 
1.588.049 1.891.476 

 Sumber : Data diolah 2019 

 

Tabel 10.                                                                                                                    

 PERHITUNGAN TOTAL AKTIVA 

PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten,Tbk  periode 2017 s/d 2018 

 

Pos-pos 2017 2018 

Total Aktiva 

Lancar 
115.586.973,00 110.605.530 

Total Aktiva 

Tidak Lancar 
4.604.414 4.374.638 

Total Aktiva 120.191.387 114.980.239 

Sumber : Data diolah 2019 

Nilai ROA & BOPO Periode 2017 dan 2018: 

 

ROA 2017           =
1.588.049 

120.191.387
× 100% =  1,32% 

 

ROA 2018           =
1.891.476 

114.980.239
× 100% =  1,57% 

 

Nilai kredit periode 2017 dan 2018 : 

 

Nilai kredit 2018 = 81 +
1,57% 

0,015
=  82,04% 

 

Nilai kredit 2017   = 81 +
1,32% 

0,015
=  81,88% 
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Hasil analisis perhitungan rasio Return On Assets (ROA) PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & 

Banten ,Tbk pada tahun 2017 dan 2018 mengalami kenaikan sebesar 0,16% dari 1,32% menjadi 1,57% 

mendapat Predikat tingkat kesehatan SANGAT SEHAT. 

BOPO periode  2018 dalam 2017: 

BOPO 2018             =
10.793.284

12.848.673
× 100% =  84,00% 

BOPO 2017             =
10.665.170

12.365.809
× 100% =  86,24% 

Nilai kredit periode 2018 dan 2017: 

Nilai kredit 2017 =
100% −  84,00%

0,08
=  2% 

        Nilai kredit 2018    =
100% −  86,24%

0,08
= 1,72% 

Hasil dari analisis perhitungan rasio BOPO pada tahun 2017 sebesar 84,00% sementara pada tahun 

2018 sebesar 86,24% mengalami kenaikan sebesar 2,24% kedua tahun tersebut mendapat predikat 

tingkat kesehatan SANGAT SEHAT pada aspek BOPO. 

e. Penilaian Liquiditas 

LDR     =
jumlah kredit yang diberikan 

Total dana pihak ketiga 
× 100% 

Tabel 11 

       Total Kredit yang Diberikan 

PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten,Tbk periode 2017 s/d 2018 

Pos-pos 2017 2018 

Simpanan Pihak ketiga   

-Tabungan 17.571.547 20.440.663 

-Deposito 39.857.936 38.039.235 

-Giro 10.766.827 9.722.468 

Pinjaman yang diterima 2.677.694 6.708.734 

Deposito ABP >3 bulan 117.941 887 

Modal Pinjaman 0 0 
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Modal Inti 14.047.036 14.657.590 

Total Jumlah Dana 

Pihak Ketiga 
85.038.981 89.569.577 

Kredit yang diberikan 70.412.140 74.431.897 

        Sumber : Data diolah 2019 

LDR Periode 2018 dan 2017 

LDR 2018                 =
74.431.897

89.569.577
× 100% = 83,09% 

LDR 2017                 =
70.412.140

85.038.981
× 100% =  82,79 

Nilai kredit Periode 2017 dan 2018 

Nilai kredit 2018    =
(115 − 83,09%) 

1%
 x 4 =  45667,64 

Nilai kredit 2017    =
(115 − 82,79%) 

1%
 x 4 =  45668,84 

Berdasarkan analisis perhitungan  menunjukkan hasil untuk tahun 2017 sebesar 82,79% dan tahun 

2018 sebesar 83,09% mengalami kenaikan 0,3% mendapat predikat tingkat kesehatan SEHAT pada 

LDR, sementara untuk nilai kredit masing-masing pada tahun 2017 sebesar 45667,64 dan tahun 

berikutnya 2018 sebesar 45668,84. 

 

4.2 Pembahasan 

 

Tabel 12. 

PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten,Tbk 

Rekapitulasi Rasio CAMEL serta Nilai Kredit Tahun 2017 dan 2018 

 2017 2018 

 

CAR 

RASIO CAR % 18,77% 18,63% 

NILAI KREDIT 91,77% 91,63% 

 

KAP 

RASIO KAP % 1,0% 1,0% 

NILAI KREDIT 14,33% 14,33% 

 RASIO NPM % 13,8% 16% 
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NPM NILAI KREDIT 13,38% 16% 

 

ROA 

RASIO ROA % 1,38% 1,57% 

NILAI KREDIT 81,92% 82,04% 

 

BOPO 

RASIO BOPO % 86,24% 84,00% 

NILAI KREDIT 1,72% 2% 

 

LDR 

RASIO LDR % 82,79% 83,09% 

NILAI KREDIT 45668,84 45667,64 

 Sumber: Data diolah 2019 

Tabel 13. 

PT.Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten,Tbk 

Predikat Rasio CAMEL serta Nilai Kredit Tahun 2017 dan 2018 

 

 2017 2018 Kesimpulan 

CAR SS SS SS 

KAP SS SS SS 

NPM TS TS TS 

ROA S SS SS 

BOPO SS SS SS 

LDR S S S 

                        Sumber : Data diolah 2019  

1) Pengolahan data rasio Aspek Permodalan (CAR) pada tahun 2017 mendapat hasil 

sebesar 18,77% sampai dengan tahun 2018 CAR yang dicapai oleh PT. Bank 

Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk mengalami penurunan 0,14% 

sehinggal hasil di dapat sebesar 18,63% untuk predikat rasio CAR sendiri tahun 2017 

dan 2018 masih mendapat predikat SANGAT SEHAT. Penurunan ini masih dalam 

kategori aman sebab batas standar permodalan menurut peraturan bank Indonesia 

sebesar (minimal 8%). 

2) Rasio kualitas aktiva produktif yang diperoleh tahun 2017 sampai 2018 tidak 

mengalami kenaikan ataupun penurunan dimana tahun 2017 kualitas aktiva produktif 

sebesar 1,0% dengan nilai yang sama juga pada tahun 2018.  Berdasarkan pada 

ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia untuk predikat kesehatan rasio 
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KAP harus dijaga pada batas aman (maksimal 3%) untuk predikat 2017 dan 2018 bahwa 

Kualitas Aktiva Produktif SANGAT SEHAT.  

3) Aspek Manajemen atau Net Profit Margin (NPM) dalam penelitian aspek manajemen 

ini sulit dilakukan karena terkait dengan kerahasiaan bank yang tak dapat di publikasi 

oleh karena itu penelitian dari aspek manajemen ini hanya di proyeksikan dengan rasio 

NPM (Net Profit Margin) besaran hasil yang dicapai oleh PT. Bank Pembangunan 

Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk untuk tahun 2017 dan 2018 sebesar 16,00% dan 

13,75% mengalami penurunan sebesar 2,25% meskipun hal ini mencapai target 

predikat kesehatan TIDAK SEHAT diharapkan oleh bank dapat diperbaiki. Untuk 

penanggulangan masalah ini bank lebih memperhatikan dari kualitas manusia dalam 

melaksanakan pekerjaan serta manajemen secara keseluruhan apakah sesuai agar 

tercapainya target. 

4) Rasio rentabilitas yaitu  Return On Asset (ROA) yang digunakan untuk mengukur skala 

kemampuan manajemen bank dalam hal memperoleh keuntungan pendapatan yang 

bersih sebelum pajak serta kemampuan mengukur efektifitas bank dalam hal 

memperoleh keuntungan secara keseluruhan. Semakin besar ROA maka semakin 

besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank dalam menjalankan aktivitasnya 

dapat berjalan dengan baik, hasil analisis perhitungan rasio Return On Assets (ROA) PT. 

Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat & Banten, Tbk pada tahun 2017 dan 2018 

mengalami kenaikan sebesar 0,25% dari 1,32% menjadi 1,57% mendapat Predikat 

tingkat kesehatan SANGAT SEHAT. 

5) Beban Operasional Pendapatan Operasional (BOPO) metode perhitungan untuk 

mengukur tingkat efesiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan 

operasionalnya, rasio BOPO diperoleh dari cara membagi biaya operasional dengan 

pendapatan operasional. Hasil dari analisis perhitungan rasio BOPO pada tahun 2017 

sebesar 84,00% sementara pada tahun 2018 sebesar 86,24% mengalami kenaikan 

sebesar 2,24% kedua tahun tersebut mendapat predikat tingkat kesehatan SANGAT 

SEHAT pada aspek BOPO.  

6) Rasio terakhir yang dihitung dalam metode CAMEL ialah Loan to Deposit Rasio/LDR 

Analisis terhadap komponen likuiditas merupakan analisis yang dilakukan terhadap 

kemampuan ataupun kemauan bank dalam hal memenuhi kewajiban-
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kewajiban jangka pendeknya atau kewajiban yang sudah jatuh tempo. Berdasarkan 

analisis perhitungan  menunjukkan hasil untuk tahun 2017 sebesar 82,79% dan tahun 

2018 sebesar 83,09% mengalami kenaikan 0,3% mendapat predikat tingkat kesehatan 

SEHAT pada LDR.  
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Abstract  

 

802.11 WLAN signal is a wireless local area network signal, known as Wireless Fidelity (WiFi).  One of the 

parameters contained in the WiFi signal is SSID. SSID or Service Set Identifier is the name used to identify 

a WiFi network. In this study utilizing SSID to control electrical devices, namely lights. The way this works 

is that the receiver will turn on the light if it detects an SSID polmed. The receiver unit is consists of Arduino 

Board, Relay and ESP8266.  transmitter unit is an SSID-generating device, like a smart phone with has the 

hotspot feature activated and is the same as the SSID name with the receiving unit. Furthermore, the 

sensitivity of the receiver unit is set to find out at  distance the lamp starts to turn on. The transmitter unit 

is shifted according to the experiment and the receiver unit stays in place.  From the experimental results 

it was found that if sensitivity 1: RSL> -90 dBm, the lamp starts to light at a distance of 20 m, if sensitivity 

2: RSL> -75 dBm then the lamp starts to light at a distance of 15 m, if sensitivity 3: RSL> -55 dBm then the 

lamp starts to  light at a distance of 10 m. 

 

Keywords: WiFi, WLAN, SSID, sensitivity, dBm 

 

Abstrak  

 

Sinyal WLAN 802.11 merupakan sinyal wireless local area network yang dikenal dengan istilah Wireless 

Fidelity (WiFi). Salah satu parameter yang terdapat dalam sinyal WiFi adalah SSID. SSID atau Service Set 

Identifier merupakan nama yang dipakai untuk mengidentifikasi suatu jaringan WiFi. Pada penelitian ini 

memanfaatkan SSID untuk mengendalikan perangkat listik, yakni lampu. Cara kerjanya adalah unit 

penerima akan menyalakan lampu jika mendeteksi SSID bernama polmed. Unit penerima terdiri dari 

Arduino Board, Relay dan ESP8266. Sedangkan unit pemancar berupa perangkat penghasil SSID yakni 

smart phone yang diaktifkan fitur hotspotnya dan disamakan nama SSID dengan unit penerimanya. 

Selanjutnya unit penerima diatur sensitifitasnya untuk mengetahui pada jarak berapa meter lampu mulai 

menyala. Unit pemancar digeser sesuai dengan percobaan sedangkan unit penerima tetap pada 

tempatnya. Dari hasil percobaan didapat bahwa jika sensitifitas 1 : RSL > -90 dBm maka lampu mulai 

menyala pada jarak 20 m, jika sensitifitas 2 : RSL > -75 dBm maka lampu mulai menyala pada jarak 15 m, 

jika sensitifitas 3 : RSL > -55 dBm maka lampu mulai menyala atau hidup pada jarak 10 m. 

 

Kata Kunci: WiFi, WLAN, SSID, sensitifitas, dBm 
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PENDAHULUAN 

Saklar yang berfungsi sebagai penyambung atau pemutus aliran listrik,  sekarang ini sudah ada 

yang dikembangkan. Contoh pengembangannya adalah saklar tanpa sentuh dan saklar dikendalikan 

jarak jauh. Penelitian tentang saklar tanpa sentuh bisa dilakukan dengan menggunakan suara  (Wika J. 

U., dkk, 2019), saklar tanpa sentuh otomatis bekerja berdasarkan intensitas cahaya karen 

menggunakan sensor cahaya berupa LDR, dan saklar tanpa sentuh otomatis bekerja berdasarkan 

gerakan manusia karena menggunakan sensor PIR (Sutono, 2014).   Selain itu saklar dapat dikendalikan 

jarak jauh melalui gelombang radio, saklar juga bisa dilakukan dengan mengirimkan instruksi 

menyambung atau memutuskan aliran listriknya. Contohnya adalah saklar yang menggunakan sinyal 

RF 433MHz (Wenjun L., dkk, 2015), sinyal bluetooth (Shirisha T., dkk, 2015) dan sinyal WiFi (MD 

Prihanto, dkk, 2017). Keuntungan dari pengembangan saklar tersebut adalah dapat membantu 

pengguna untuk mengaturnya baik dari jarak jauh maupun tanpa menyentuh tombol saklarnya secara 

langsung. Sinyal RF, sinyal bluetooth dan sinyal WiFi tersebut hanya sebagai media perantara untuk 

menyampaikan instruksi peyambung atau pemutus aliran listrik dari pengguna ke sistemnya. Sehingga 

diperlukan tombol untuk menghasilkan instruksi tersebut. Pada penelitian ini, memanfaatkan nama 

SSID yang terdapat pada WiFi sebagai pengganti tombol saklarnya. Sehingga jika ada nama SSID yang 

terdeteksi oleh saklar, maka saklar akan menyambung dan sebaliknya jika  tidak terdeteksi maka saklar 

akan memutus. 

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah merancang purwarupa saklar yang disebut dengan unit 

penerima serta mengukur dan mengamati parameter nilai RSL, nama SSID dan kondisi beban yakni 

lampu yang terdapat pada unit penerima, dimana jarak antara unit pemancar dan unit penerima 

diubah-ubah posisinya. Tujuan dari penelitian adalah 

1. Mengetahui pengaruh nilai sensitifitas terhadap jarak maksimum unit penerima  agar beban yakni 

lampu dapat menyala atau hidup. 

2.  Mengoptimalkan penggunaan nama SSID pada WiFi yakni untuk pemicu bekerjanya unit penerima 

yang ditandai dengan tersambung dan terputusnya aliran listrik ke beban tanpa disentuh. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian experimental, dimana untuk mengenali 

hubungan sebab akibat antara gejala. Gejala yang diamati merupakan unit penerima yang dijadikan 

sebagai saklar otomatis tanpa sentuh. Parameter yang mempengaruhinya adalah besarnya nilai RSL 
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(Receiver Signal Level) dan nama SSID (Service Set Identifier). Selain itu untuk mengetahui bekerjanya 

unit tersebut ( menyambung atau memutus beban) maka dipasangkan lampu 5 Watt. Pengukuran 

dilakukan untuk mengetahui nilai RSL dengan bantuan komputer yang dipasangkan ke unit penerima. 

Sedangkan untuk mengetahui nama SSID dan bekerjanya unit dilakukan dengan pengamatan.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Prinsip kerja secara umum purwarupa saklar otomatis tanpa sentuh berbantu sinyal WiFi adalah 

seperti pada gambar 1. 

Modul Pendeteksi 

Sinyal WiFi
Modul Pemroses Modul Relay

Perangkat 

penghasil sinyal 

WiFi

Sistem yang diteliti
 

Gambar 1. Blok diagram 

Adapun penjelasan dari gambar 1 adalah sebagai berikut : 

1. Blok yang bertuliskan “Perangkat penghasil sinyal WiFi” adalah perangkat-perangkat yang mampu 

menghasilkan sinyal WiFi atau disebut dengan unit pemancar, seperti mobile phone, access poin, 

modul ESP8266. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan perangkat smart phone sebagai unit 

pemancar. 

2. Blok berikutnya merupakan modul pendeteksi sinyal WiFi. Modul ini adalah  perangkat yang 

mampu menangkap sinyal WiFi sekaligus SSID-nya. Dalam penelitian ini menggunakan modul 

ESP8266 (gambar 2). 

3. Selanjutnya modul pemroses yang merupakan pengolah agar dapat menghasilkan keluaran untuk 

modul relay. Dalam penelitian ini menggunakan Arduino UNO Board (gambar 3). 

4.  Modul Relay merupakan modul yang digunakan untuk menghidupkan atau mematikan listrik ke 

beban atau sebagai saklarnya. Relay yang digunakan adalah SPST (Gambar 4) dengan bebannya 

berupa lampu pijar 5W. 
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Gambar 2. ESP 8266 

 

Gambar 3. Arduino UNO 

 

Gambar 4. Relay 

Agar sistem yang diteliti dapat bekerja sesuai dengan yang diinginkan, maka diperlukan program 

untuk Arduino UNO Board sebagai modul pemroses, seperti pada gambar 5. 
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Mulai

Inisialisasi:

ESP 8266,

Relay

Deteksi 

SSID=polmed

Relay 

tersambung

Relay 

terputus

Selesai

Ya

Tidak

RSL

Sesuai ?

Tidak

Ya

 

Gambar 5. Flowchart program 

Setelah unit pemancar dan unit penerima tersedia, maka langkah selanjutnya adalah mengukur 

sensitifitas unit penerima. Tujuannya adalah untuk mendapatkan jarak maksimum dari unit pemancar 

ketika lampu menyala yang ada pada unit penerima. Nilai sensitifitasnya diukur dengan merubah nilai 

RSL (Receiver Signal Level) pada unit penerima melalui program. Dalam pengambilan datanya, unit 

pemancar digeser sesuai dengan kebutuhan, sedangkan unit penerima tetap pada tempatnya. Unit 

pemancar dan unit penerima diletakan secara horisontal dan tidak ada penghalang. Lalu SSID dikedua 

unit disamakan dengan nama polmed.  

Tabel 1 

Sensitifitas 1 untuk RSL > -90 dBm 

Jarak 

(meter) 

Nilai RSL di komputer (dBm) Kondisi lampu di unit penerima 

1 -43 Hidup 

5 -49 Hidup 

10 -53 Hidup 

15 -67 Hidup 

20 -85 Hidup 

25 -96 Mati 
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Tabel 2 

Sensitifitas 2 untuk RSL > -75 dBm 

Jarak (meter) Nilai RSL di komputer (dBm) Kondisi lampu di unit penerima 

1 -44 Hidup 

5 -50 Hidup 

10 -52 Hidup 

15 -68 Hidup 

20 -86 Mati 

25 -97 Mati 

 

Tabel 3 

Sensitifitas 3 untuk RSL > -55 dBm 

Jarak 

(meter) 

Nilai RSL di komputer (dBm) Kondisi lampu di unit penerima 

1 -46 Hidup 

5 -49 Hidup 

10 -52 Hidup 

15 -70 Mati 

20 -87 Mati 

25 -97 Mati 

 

 Nilai RSL merupakan besarnya daya terima sinyal SSID polmed yang tertangkap oleh perangkat 

ESP8266 dengan bantuan komputer untuk menampilkan hasilnya seperti pada gambar 6. 
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Gambar 6. Nilai RSL untuk nama SSID polmed di komputer 

Dari tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 diketahui bahwa nilai RSL bergantung dari jarak, yang mana semakin 

kecil jaraknya maka semakin besar nilai RSL, dan semakin kecil nilai RSL maka jaraknya semakin besar. 

 

 

SIMPULAN  

Nilai sensitifitas di unit penerima bergantung dari penentuan nilai RSL, dimana nilai RSL bisa 

berubah-ubah sesuai dengan jarak maksimum kapan beban mulai bekerja. Selain itu nama SSID antara 

unit penerima dengan unit pemancar harus sama. Untuk pengembangan selanjutnya adalah keamanan 

SSID agar memiliki ciri khas tertentu, sehingga tidak dapat diduplikasi khusus untuk saklar otomatis ini. 
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Abstract 

Technology is one of the supporting media for the development of the agricultural sector. In Indonesia rubber is 

a large number of plantation crops, one of the obstacles The main cause of rubber cultivation is the attack of 

white root fungus disease (JAP) caused by Rigidoporus microporus. JAP is a soil borne disease disease). Detection 

of white root fungus disease (JAP) is still being done with direct observation and there is a no detection tool that 

can immediately detect the disease. The purpose of this study is to make a rule to detect root fungus white (JAP) 

with the fuzzy method. The steps are taken starting from the stage fuzzification to determine the values that are 

converted into fuzzy forms using membership function, after getting the membership function it will be 

continued at the stage rule base for determining IF-THEN linguistic rules. The next step is the process inference 

of fuzzy results and defuzzification. In this study Fuzzy is defined as multivalued logic that provides intermediary 

values that are determined between evaluations conventional like true or false, yes or no, high or low, and so 

on. By using Fuzzy logic can be implemented in creating a pattern of Rigidoporus microporus fungi development 

to determine the rule in the detection of Rigidoporus microporus fungal diseases the. In this study also involved 

experts from the field of agriculture 

Keywords: Fuzzy, Detection, Rule, Rubber plants, Rigidoporus microporus 

 

 

Abstrak 

Teknologi merupakan salah satu media pendukung berkembangnya sektor pertanian. Di Indonesia karet 

merupakan tanaman perkebunan dengan jumlah yang luas, salah satu kendala utama pada budidaya tanaman 

karet adalah serangan penyakit jamur akar putih (JAP) yang disebabkan oleh Rigidoporus microporus. JAP 

merupakan penyakit tular tanah (soil borne disease). Pendeteksian penyakit jamur akar putih (JAP) pada saat ini 

masih dilakukan dengan pengamatan langsung dan belum ada sebuah alat pendetiksi yang bisa langsung 

mendeteksi penyakit tersebut. Tujuan penelitian ini adalah membuat rule alat pendeteksi penyakit jamur akar 

putih (JAP) dengan metode fuzzy. Langkah yang dilakukan dimulai dari tahap fuzzification untuk menentukan 

nilai-nilai yang diubah menjadi bentuk fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan, setelah di dapatkan fungsi 

keanggotaan maka akan dilanjutkan pada tahap basis aturan untuk menentukan aturan linguistik IF-THEN. 

Langkah berikutnya adalah proses inference of fuzzy results dan defuzzification. Dalam penelitian ini Fuzzy 

didefinisikan sebagai logika multivalued yang menyediakan perantara nilai yang ditentukan antara evaluasi 

konvensional seperti benar atau salah, ya atau tidak, tinggi atau rendah, dan lain sebaginya. Dengan 

memanfaatkan logika Fuzzy dapat diimplementasikan dalam membuat pola perkembangan jamur 

Rigidoporusmicroporus untuk menentukan rule dalam pendeteksian penyakit jamur Rigidoporus microporus 

tersebut. Pada penelitian ini juga melibatkan pakar dari bidang pertanian. 

Kata Kunci : Fuzzy, Deteksi, Rule, Tanaman karet, Rigidoporus microporus. 
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PENDAHULUAN 

Teknologi merupakan salah satu media pendukung berkembangnya sektor pertanian. Saat ini sudah 

banyak alat teknologi tepat guna yang di kembangkan dalam sektor pertanian, salah satunya alat 

pendeteksian hama dan penyakit. Pendeteksian hama dan penyakit banyak dilakukan menggunkan 

sistem pakar (David, 2015, Tuswanto, Fadlil Abdul,  Juni 2013) , selain menggunakan sistem pakar 

pendeteksian hama dan penyakit bisa juga dilakukan menggunakan jaringan syaraf tiruan (Fernandya 

Riski Hartantri, Juni 2014). Di Indonesia karet merupakan salah satu hasil pertanian yang banyak 

menunjang perekonomian negara namun produktivitas lahan karet di Indonesia rata-rata rendah dan 

mutu karet yang dihasilkan juga kurang memuaskan. Salah satu penyebab rendahnya mutu karet 

tersebut adalah karena terserang penyakit (Defitri Yuza, 2014). Penyakit jamur akar putih (JAP) yang 

disebabkan oleh Rigidoporus microporus. Patogen ini menginfeksi tanaman karet sejak di pembibitan 

sampai tanaman menghasilkan. Pengendalian penyakit ini dianggap cukup sulit, hal ini karena JAP 

merupakan penyakit tular tanah (soil borne disease) (Widi Amaria, Efi Taufiq, Maret, 2013). Penyakit 

ini mengakibatkan kerusakan pada akar tanaman yang tidak jarang mengakibatkan kematian pada 

tanaman karet (Manurung L., Lahmuddin L., Marheni dan Cici I D. 2014)( Maya Sari R, Lahmuddin L, 

Syahrial, Medan 20155). Pendeteksian penyakit JAP pada saat ini masih dilakukan dengan pengamatan 

langsung dan belum ada sebuah alat pendetiksi yang bisa langsung mendeteksi penyakit tersebut. 

Memanfaat perkembangan bidang ilmu teknologi saat ini diharapkan bisa dibuat sebuah alat 

pendeteksi. Fuzzy logic merupakan salah satu metode yang banyak digunakan dalam menentukan pola 

prediksi yang bisa digunakan untuk membuat sebuah alat pendeteksi. Dalam salah satu penelitian 

sebelumnya dijelaskan bagaimana Fuzzy logic melakukan pengelompokan dan pempolaan analisis 

gejela relative, penyakit, dan diagnosa masing-masing penyakit tertentu, data yang sudah di dapat 

akan dikelompokkan sesuai dengan prediksi penyakit yang pada akhirnya akan mendapatkan hubugan 

antara input dan output(Shikha, Shikha K, 2014). Fuzzy logic mempunyai beberapa tahapan antara lain 

fuzzification, application of the rule base to fuzzy data, inference of fuzzy results dan defuzzification. 

Proses kombinasi keanggotaan input digunakan untuk menyimpulkan dari IF-bagian ke THEN-bagian 

dari satu aturan. Proses ini biasanya dilakukan dengan menggunakan DAN, ATAU atau operator 

kompensasi. Untuk menggabungkan THEN-bagian dari beberapa aturan, beberapa metode agregasi 

tersedia (Móslem S, Mohammad J, Morteza A, Afshin M, 2013). 

Langkah deteksi jamur Rigidoporus microporus yang menjadi penyebab penyakit jamur akar putih 

dengan metode fuzzy logic akan dimulai dari tahap fuzzification untuk menentukan nilai-nilaiyang akan 

diubah menjadi bentuk fuzzy menggunakan fungsi keanggotaan, setelah di dapatkan fungsi 

keanggotaan maka akan dilanjutkan pada tahap basis aturan untuk menentukan aturan linguistik IF-
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THEN. Langkah berikutnya adalah proses inference of fuzzy results dan defuzzification.Setelah proses 

defuzzification, pola hubungan kabur akan ditemukan. Dari penerapan logika Fuzzy ini akan didapatkan 

sebuah ke putusan atau kesimpulan terbaik. Dengan memanfaatkan logika Fuzzy dapat 

diimplementasikan dalam membuat pola perkembangan jamur Rigidoporus microporus untuk 

menentukan rule dalam pendeteksian penyakit jamur Rigidoporus microporus tersebut. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

a. Logika fuzzy 

Logika fuzzy merupakan salah satu komponen pembentuk soft computing. Logika Fuzzy pertama kali 

diperkenalkan oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada tahun 1965. Dasar logika fuzzy adalah teori himpunan 

fuzzy. Pada teori himpunan fuzzy, peranan derajat keanggotaan sebagai penentu keberadaan elemen 

dalam suatu himpunan sangatlah penting. Nilai keanggotaan atau derajat keanggotaan atau 

membership function menjadi ciri utama dari penalaran dengan logika fuzzy tersebut (Kusumadewi, S, 

and Purnomo, H, 2010)( Zadeh, Lotfi A. 1975). 

Logika fuzzy dapat dianggap sebagai kotak hitam yang menghubungkan antara ruang input menuju 

ruang output. Kotak hitam tersebut berisi cara atau metode yang dapat digunakan untuk mengolah 

data input menjadi output dalam bentuk informasi yang baik (Kusumadewi, S, and Purnomo, H, 

2010). 

2. Himpunan Fuzzy 

Pada himpunan tegas (crisp), nilai keanggotaan suatu item x dalam suatu himpunan A, 

yang sering ditulis dengan µA(X), memiliki dua kemungkinan, yaitu : 

 Satu (1), yang berarti bahwa suatu item menjadi anggota dalam suatu himpunan, atau 

 Nol (0), yang berarti bahwa suatu item tidak menjadi anggota dalam suatu himpunan. 

3. Fungsi Keanggotaan 

Fungsi keanggotaan adalah suatu kurva yang menunjukkan pemetaan titik-titik input data 

kedalam nilai keanggotaannya (sering juga disebut dengan derajat keanggotaan) yang memiliki 

interval antara 0 sampai 1. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendapatkan nilai 

keanggotaan adalah dengan melalui pendekatan fungsi. 

4. Operator Dasar Zadeh Untuk Operasi himpunan Fuzzy 

Seperti halnya himpunan konvensional, ada beberapa operasi yang didefenisikan secara khusus 

untuk mengkombinasi dan memodifikasi himpunan fuzzy. Nilai keanggotaan sebagai hasil dari 

operasi 2 himpunan 
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sering dikenal dengan nama fire strength. Ada 3 operator dasar yang diciptakan oleh Zadeh, yaitu 

[13][14]. 

b. Logika Fuzzy Mamdani 

Pada penelitian sebelumnya menggunakan Metode mamdani [8] dijelaskan bahwa dengan 

menganalisis data pada gejala tanaman dan melakukan pembentukan himpunan fuzzy, aplikasi fungsi 

implikasi (aturan), komposisi aturan dang penegasan (defuzzy) penelitian tersebut bisa menemukan 

pola identifikasi penyakit tanaman yang bekerja dibawah sistem kecerdasan buatan yang mampu 

menggantikan tugas pakar dalam mengidentifikasi hama pada tanaman. Metode mamdani sering 

dikenal sebagai metode Max-Min. metode ini diperkenalkan oleh Ebrahim Mamdani tahun 1975. 

Untuk mendapatkan output, diperlukan 4 tahapan[15]: 

1. Pembentukan himpunan fuzzy 

Pada metode mamdani, baik variable input maupun variable output dibagi menjadi satu 

atau lebihb himpunan fuzzy. 

2. Aplikasi fungsi implikasi (aturan) 

Pada metode mamdani, fungsi implikasi yang digunakan adalah min 

3. Komposisi aturan 

Ada tiga metode yang digunakan dalam melakukan inferensi system fuzzy, yaitu max, 

additive dan probabilistic OD (probor) 

4. Penegasan (defuzzy) 

Input dari proses defuzzy adalah suatu himpunan fuzzy yang diperoleh dari komposisi aturan-aturan 

fuzzy,sedangkan output yang dihasilkan merupakan suatu bilangan pada domain himpunan fuzzy 

tersebut. Sehingga jika diberikan suatu himpunan fuzzy dengan range tertentu, maka harus dapat 

diambil suatu nilai crisp tertentu7 sebagai output. Ada beberapa metode defuzzy yang bias digunakan 

pada komposisi aturan mamadani, yaitu centroid, bosektor, mean of maximum, largest of maximum 

dan smallest of maximum.  

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan yaitu metode rasional dan sistematis, yang mana berarti kegiatan penelitian 

tersebut dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal, sehingga terjangkau oleh penalaran manusia 

(rasional) dan proses yang dilakukan dalam penelitian itu menggunakan langkah-langkah tertentu 

bersifat logis (sistematis). Penelitian ini dilakukan di Jurusan Teknik Komputer dan Informatika 
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Politeknik Negeri Medan. Subyek penelitian sebagai sumber data adalah jamur Rigidoporus Microporus 

yang berkembang pada tanaman karet. 

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa langkah sebagai berikut, 

yaitu : 

a. Melakukan pengumpulan data dengan studi literatur dengan menggunakan data yang 

sudah tersedia pada buku-buku dan jurnal-jurnal tentang hama penyakit pada tanaman 

dan wawancara langsung pada petani maupun pakar. 

b. Melakukan kajian analisis menggunakan logika fuzzy untuk menentukan klasifikasi jamur 

Rigidoporus microporus, mengklasifikasikan perkembangan jamur Rigidoporus 

microporus beberapa bagian. Menetukan zat-zat yang terkandung dalam inang (tanaman 

karet) sebagai parameter perkembangan jamur Rigidoporus microporus. 

c. Membentuk himpunan fuzzy, pada metode mamdani baik variabel input maupun 

output dibagi menjadi satu atau lebih himpunan fuzzy 

d. Aplikasi fungsi Implikasi, pada metode mamdani fungsi implikasi yang digunakan 

untuk tiap-tiap aturan adalah fungsi min 

e. Penegasan (defuzzy), proses penegasan (defuzzyfikasi) dengan metode centroid dan 

menggunakan bantuan software matlab dengan menggunakan fasilitas yang 

disediaakan pada toolbox fuzzy 

f. Menetukan rule untuk deteksi jamur Rigidoporus microporus 

Menarik kesimpulan dari hasil pengolahan data. 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini objek yang diamati adalah perkembangan jamur rigidoporus micropus pada 

tanaman karet, jamur ini sering juga di sebut sebagai jamur akar putih (JAP). Yang menjadi fokus pada 

penelitian ini adalah menganalisa perkembangan JAP tersebut lalu menterjemahkannya dalam 

komputasi untuk mendapatkan rule yang tepat sesuai penelitian yang sudah dilakukan dalam bidang 

biologi maupun pertanian. 

Data uji yang digunkana adalah  data uji Vegetatif Compatibility Group (VCG) digunakan 

untuk mengelompokkan jenis R. microporus tertentu. 

Pasangan isolat yang diperoleh diisolasikan bersama-sama, isolat yang mampu 

mengadakan anastomosis (menyatunya isi sel antar pasangan sehingga 

terbentuk heterokaryon) berarti termasuk dalam satu grup (satu strain). 

Heterokaryon adalah hifa yang terlihat tumbuh menebal di tengah cawan petri 

yang disebabkan kesamaan allel (sesuai) antara isolat satu dengan yang lain. 

Selanjutnya jika diperlukan dilakukan uji VCG lagi terhadap kelompok-kelompok 
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yang diperoleh setelah uji VCG pertama. Hasil uji VCG ini disajikan pada Tabel di 

bawah ini (Putut Setyo Nugroho, 2010): 

Tabel 1. Pengamatan Perkembangan JAP 

No Isolat 1 Isolat 2  Uji VCG 

1 1 2 Kompatibel 

2 1 3 Inkompatibel 

3 1 4 Kompatibel 

4 1 5 Kompatibel 

5 1 6 Inkompatibel 

6 1 7 Inkompatibel 

7 1 8 Inkompatibel 

8 1 9 Kompatibel 

9 2 3 Inkompatibel 

10 2 4 Kompatibel 

11 2 5 Kompatibel 

12 2 6 Kompatibel 

13 2 7 Kompatibel 

14 2 8 Kompatibel 

15 2 9 Kompatibel 

16 3 4 Inkompatibel 

17 3 5 Kompatibel 

18 3 6 Inkompatibel 

19 3 7 Kompatibel 

20 3 8 Kompatibel 

21 3 9 Inkompatibel 

22 4 5 Kompatibel 

23 4 6 Inkompatibel 

24 4 7 Kompatibel 

25 4 8 Kompatibel 

26 4 9 Inkompatibel 

27 5 6 Inkompatibel 

28 5 7 Kompatibel 
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29 5 8 Kompatibel 

30 5 9 Kompatibel 

31 6 7 Kompatibel 

32 6 8 Kompatibel 

33 6 9 Kompatibel 

34 7 8 Kompatibel 

35 7 9 Kompatibel 

36 8 9 Inkompatibel 

 

Dari analisis tabel tersebut di dapat dua variabel yang menjadi input dan satu variabel yang menjadi 

output yang dapat dilihat pada gambar di bawah ini: 

 

Gambar1. Model Sistem Fuzzy 

 

gambar model fuzzy di atas variabel isolat1 dan isolat2 merupakan input yang akan deberikan pada 

sistem fuzzy mamdani. Sedangkan output yang akan mejelaskan apakah sebuah kondisi memiliki 

perkembangan jamur tersebut merupakan hasil Uji VCG. Input yang akan diberikan ke dalam sistem 

fuzzy merupakan rule-rule yang sudah ditentukan. Setiap ada perubahan input yang diberikan ke 

fuzzy mamdani akan mempengaruhi nilai Uji VCG yang nantinya merupakan output. 

 

4.1. Analisa  Variabel Input Isolat1 

Variabel input Isolat1 terdiri dari delapan kelompok isolat1 (1-8), Klasifikasinya dapat dilihat 

ditabel 2 berikut ini: 

          Tabel 2. Membership Variabel Isolat1 

Variabel Kategori      Domain 

Isolat1 1 0-1 

2 0-2 

3 0-3 

4 0-4 
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5 0-5 

6 0-6 

7 0-7 

8 0-8 

 

4.2. Analisa Variabel Input Isolat2 

Variabel input Isolat2 terdiri dari delapan kelompok isolat2 (2-9), Klasifikasinya dapat dilihat 

ditabel 3 berikut ini: 

          Tabel 3. Membership Variabel Isolat2 

         Variabel Kategori      Domain 

Isolat2 2 0-2 

3 0-3 

4 0-4 

5 0-5 

6 0-6 

7 0-7 

8 0-8 

9 0-9 

 

4.3. Analisa Variabel Output Hasil Uji VCG 

Untuk variabel output dalam sistem ini adalah nilai hasil uji vcg, di mana variabel output 

dibagi menjadi dua bagian yaitu, Kompatibel dan Inkompatibel. Klasifikasinya dapat dilihat pada tabel 

di bawah ini: 

Tabel 4. Variabel Output Uji VCG 

Hasil Uji VCG Domain 

Kompatibel 0-0,5 

Inkompatibel 0,5-1 

4.4. Penalaran (Inferensi) 

 Tahap dari proses perhitungan fuzzy berikutnya adalah tahapan penalaran (inferensi). Proses 

ini berfungsi untuk mencari output dari input. Proses adalah sebagai berikut : suatu nilai input 

berasal dari proses fuzzification kemudiann dimasukkan ke dalam sebuah rule yang telah dibuat 

untuk dijadikan sebuah fuzzy output. 

 Dalam proses penalaran ada tiga hal yang akan dilakukan yaitu: mengaplikasikan operaror 

fuzzy, mengaplikasikan metode implikasi, dan komposisi semua output. Metode yang akan digunakan 
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dalam melakukan inferensi sistem fuzzy ini adalah MAX-MIN atau biasa disebut dengan MAMDANI. 

Pada tahap ini penulis akan menyelesaikan dengan bantuan aplikasi Matlab. 

4.5. Hubungan Antara Tingkat Kepercayaan (Certainty) dalam Sistem Pakar Dengan Nilai Fuzzy 

      Kecerdasan buatan dikembangkan untuk membuat agar mesin (komputer) dapat melakukan 

pekerjaan seperti dan sebaik manusia. Sistem pakar merupakan bagian dari kecerdasan buatan yang 

mengandung pengetahuan dan pengalaman yang dimasukan satu atau oleh banyak pakar ke dalam 

satu area pengetahuan tertentu. Pengetahuan dan pengalaman yang ada dalam dunia nyata yang 

akan direpresentasikan   ke dalam sistem pakar penuh dengan unsur ke tidak pastian dan ke 

samaran. Beberapa metode yang sering digunakan untuk masalah ke tidak pastian atau ke samaran 

adalah dengan menggunakan teknik probabilitas, faktor ke pastian dan logika fuzzy.  

Dalam kasus nyata, seringkali permasalahan yang dihadapi tidak bisa diselesaikan hanya dengan 

menggunakan satu metode saja, melainkan solusi bisa diperoleh dengan menggubungkan beberapa 

model, misalnya metode faktor kepastian (CF) dan logika fuzzy. Ada beberapa model bentuk aturan 

IF-THEN yang mungkin bisa dijadikan pertimbangan dalam permasalahan yang akan diselesaikan 

dengan metode kombinasi CF dan logika fuzzy, yaitu: 

a. Bentuk aturan 1 

Pada bentuk aturan yang pertama, seluruh premis dalam antecendent dan 

consequent berupa himpunan fuzzy, tetapi consequent memiliki nilai berupa faktor 

kepastian. IF (a is A) and (b is B) THEN c is C, CF. 

b. Bentuk aturan 2 

Pada bentuk aturan yang ke dua, premis-premis dalam antecedent merupakan 

gabungan antara himpunan fuzzy dan faktor ke pastian, sedangkan consequent tidak 

berupa himpunan fuzzy. IF (a is A) and B THEN C, CF. 

c. Bentuk aturan 3 

Pada bentuk aturan yang ke tiga, premis-premis dalam antecedent dan 

consequent bukan merupakan himpunan fuzzy, tetapi CF pada consequent berupa 

himpunan fuzzy. IF A and B THEN C, CF (y) is CF. 

d. Bentuk aturan 4  

Pada bentuk aturan yang ke empat, premis-premis dalam antecendent dan 

consequent merupakan himpunan fuzzy, dan CF pada consequent juga berupa 

himpunan fuzzy. IF a is A and b is B THEN c is C, CF (y) is CF. 

4.6. Pembentukan Aturan Logika Fuzzy 

Pembentukan aturan logika fuzzy dalam perancangan sistem ini sangatlah diperlukan karena 

berguna dalam penentuan keputusan sebagai hasil output sistem. Perancangan aturan-aturan ini 

merupakan langkah setelah pembentukan himpunan fuzzy. Aturan-aturan logika fuzzy dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

 Rule1. If (isolat1 is mf1) and (isolat2 is mf2) then (ujiVCG is Kompatibel)  

 Rule 2. If (isolat1 is mf1) and (isolat2 is mf3) then (ujiVCG is Inkompatibel)   

 Rule 3. If (isolat1 is mf1) and (isolat2 is mf4) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 4. If (isolat1 is mf1) and (isolat2 is mf5) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 5. If (isolat1 is mf1) and (isolat2 is mf6) then (ujiVCG is Inkompatibel)  
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 Rule 6. If (isolat1 is mf1) and (isolat2 is mf7) then (ujiVCG is Inkompatibel)  

 Rule 7. If (isolat1 is mf1) and (isolat2 is mf8) then (ujiVCG is Inkompatibel)  

 Rule 8. If (isolat1 is mf1) and (isolat2 is mf9) then (ujiVCG is Kompatibel)  

 Rule 9. If (isolat1 is mf2) and (isolat2 is mf3) then (ujiVCG is Inkompatibel)   

 Rule 10. If (isolat1 is mf2) and (isolat2 is mf4) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 11. If (isolat1 is mf2) and (isolat2 is mf5) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 12. If (isolat1 is mf2) and (isolat2 is mf6) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 13. If (isolat1 is mf2) and (isolat2 is mf7) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 14. If (isolat1 is mf2) and (isolat2 is mf8) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 15. If (isolat1 is mf2) and (isolat2 is mf9) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 16. If (isolat1 is mf3) and (isolat2 is mf4) then (ujiVCG is Inkompatibel)  

 Rule 17. If (isolat1 is mf3) and (isolat2 is mf5) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 18. If (isolat1 is mf3) and (isolat2 is mf6) then (ujiVCG is Inkompatibel)  

 Rule 19. If (isolat1 is mf3) and (isolat2 is mf7) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 20. If (isolat1 is mf3) and (isolat2 is mf8) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 21. If (isolat1 is mf3) and (isolat2 is mf9) then (ujiVCG is Inkompatibel)  

 Rule 22. If (isolat1 is mf4) and (isolat2 is mf5) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 23. If (isolat1 is mf4) and (isolat2 is mf6) then (ujiVCG is Inkompatibel)  

 Rule 24. If (isolat1 is mf4) and (isolat2 is mf7) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 25. If (isolat1 is mf4) and (isolat2 is mf8) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 26. If (isolat1 is mf4) and (isolat2 is mf9) then (ujiVCG is Inkompatibel)  

 Rule 27. If (isolat1 is mf5) and (isolat2 is mf6) then (ujiVCG is Inkompatibel)  

 Rule 28. If (isolat1 is mf5) and (isolat2 is mf7) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 29. If (isolat1 is mf5) and (isolat2 is mf8) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 30. If (isolat1 is mf5) and (isolat2 is mf9) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 31. If (isolat1 is mf6) and (isolat2 is mf7) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 32. If (isolat1 is mf6) and (isolat2 is mf8) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 33. If (isolat1 is mf6) and (isolat2 is mf9) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 34. If (isolat1 is mf7) and (isolat2 is mf8) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 35. If (isolat1 is mf7) and (isolat2 is mf9) then (ujiVCG is Kompatibel)   

 Rule 36. If (isolat1 is mf8) and (isolat2 is mf9) then (ujiVCG is Inkompatibel)  

 

 

Gambar 2. View Surface 

 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1162 
 

4.7. Hasil Pengujian 

Tabel 5.5 Hasil Pengujian 

No Isolat 1 Isolat 2  Uji VCG 

Nilai Dengan 

Metode Fuzzy 
Keterangan 

1 1 2 Kompatibel 0,4853 Rule 1 

2 1 3 Inkompatibel 0,501 Rule 2 

3 1 4 Kompatibel 0,4857 Rule 3 

4 1 5 Kompatibel 0,4873 Rule 4 

5 1 6 Inkompatibel 0,511 Rule 5 

6 1 7 Inkompatibel 0,501 Rule 6 

7 1 8 Inkompatibel 0,507 Rule 7 

8 1 9 Kompatibel 0,497 Rule 8 

9 2 3 Inkompatibel 0,503 Rule 9 

10 2 4 Kompatibel 0,498 Rule 10 

11 2 5 Kompatibel 0,404 Rule 11 

12 2 6 Kompatibel 0,495 Rule 12 

13 2 7 Kompatibel 0,855 Rule 13 

14 2 8 Kompatibel 0,84 Rule 14 

15 2 9 Kompatibel 0,8735 Rule 15 

16 3 4 Inkompatibel 0,592 Rule 16 

17 3 5 Kompatibel 0,493 Rule 17 

18 3 6 Inkompatibel 0,75 Rule 18 

19 3 7 Kompatibel 0,46 Rule 19 

20 3 8 Kompatibel 0,485 Rule 20 

21 3 9 Inkompatibel 0,522 Rule 21 

22 4 5 Kompatibel 0,401 Rule 22 

23 4 6 Inkompatibel 0,523 Rule 23 

24 4 7 Kompatibel 0,485 Rule 24 

25 4 8 Kompatibel 0,445 Rule 25 

26 4 9 Inkompatibel 0,67 Rule 26 

27 5 6 Inkompatibel 0,511 Rule 27 

28 5 7 Kompatibel 0,465 Rule 28 

29 5 8 Kompatibel 0,46 Rule 29 
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30 5 9 Kompatibel 0,485 Rule 30 

31 6 7 Kompatibel 0,47 Rule 31 

32 6 8 Kompatibel 0,45 Rule 32 

33 6 9 Kompatibel 0,485 Rule 33 

34 7 8 Kompatibel 0,475 Rule 34 

35 7 9 Kompatibel 0,49 Rule 35 

36 8 9 Inkompatibel 0,511 Rule 36 

Dari haril tabel pengujian menggunakan Fuzzy tersebut dapat dilihat bahwa nilai yang di dapat memiliki 

hasil yang sama dengan percobaan manual yang yang dilakukan di lapangan, dengan menggunakan 

metode Fuzzy kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam bentuk angka, dan bisa di simpulkan 

pada rule mana terdapat nilai tertinggi dan terrendah untuk masing-masing kategori. Nilai tertinggi 

berada pada Rule 23 dengan nilai persamaan yang dihasilkan 0,523. Sedangkan nilai terindah berada 

pada Rule 22 dengan nilai persamaan 0,401. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jamur 

Rigidoporus microporus pada tanaman karet dapat terdeteksi dengan cepat dalam kondisi tersebut. 

 

SIMPULAN  

Dari haril tabel pengujian menggunakan Fuzzy tersebut dapat dilihat bahwa nilai yang di dapat memiliki 

hasil yang sama dengan percobaan manual yang yang dilakukan di lapangan, dengan menggunakan 

metode Fuzzy kita bisa mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam bentuk angka, dan bisa di simpulkan 

pada rule mana terdapat nilai tertinggi dan terrendah untuk masing-masing kategori. Nilai tertinggi 

berada pada Rule 23 dengan nilai persamaan yang dihasilkan 0,523. Sedangkan nilai terindah berada 

pada Rule 22 dengan nilai persamaan 0,401. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa jamur 

Rigidoporus microporus pada tanaman karet dapat terdeteksi dengan cepat dalam kondisi tersebut. 
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Abstract  

 

This activity was motivated by the existence of direct observation and interview activities conducted to terasi 

craftsmen in Beringin Village, Beringin District, Deliserdang Regency, North Sumatra Province. 

The purpose of this activity is how to increase the production of shrimp paste craftsmen. This activity was carried 

out for 6 months with one terasi craftsman partner. The method used is the design and manufacture of terasi 

grinding and printing machines, as well as short training and management and marketing assistance.From the 

results of the activities carried out, it can be seen that partners can complete the production of terasi making before 

the activity for 100 kg of raw material in the form of shrimp paste for 8 hours, but with the tools made it can only 

be done in 4 hours. record simple bookkeeping so that it can calculate the benefits obtained, and also in terms of 

marketing partners also have a good strategy to expand the market. 

 

Keywords: terasi, training, machine, management, and  marketing  

 

Abstrak  

 

Kegiatan ini dilatarbelakangi oleh adanya kegiatan peninjauan langsung dan wawancara yang dilakukan kepada 

pengrajin terasi di Desa Beringin Kecamatan Beringin Kabupaten Deliserdang Propinsi Sumatera 

Utara.Berdasarkan hasil wawancara dan peninjauan langsung pada pengrajin yang sudah menjalankan usahanya 

selama 20 Tahun kondisinya masih jauh dari maksimal secara ekonomi. 

Tujuan dari kegiatan ini adalah bagaimana cara meningkatkan produksi Mitra pengrajin terasi. Kegiatan ini 

dilakukan selama 6 Bulan dengan satu orang mitra pengrajin terasi. Metode yang digunakan adalah perancangan 

dan pembuatan mesin penggiling dan pencetak terasi,serta pelatihan singkat dan pendampingan manajemen 

dan pemasaran. 

Dari hasil kegiatan yang dilakukan terlihat mitra dapat menyelesaikan produksi pembuatan terasi yang sebelum 

kegiatan untuk 100 Kg bahan baku terasi berupa udang rebon selama 8 jam tetapi dengan adanya alat yang 

dibuat dapat dilakukan hanya dalam waktu 4 jam,Selain itu dari sisi manajemen mitra juga sudah dapat mencatat 

pembukuan sederhana sehingga dapat menghitung keuntungan yang diperoleh ,dan juga dari segi pemasaran 

mitra juga sudah memiliki setrategi yang baik untuk memperluas pasar.  

 

Kata Kunci: Terasi, Pelatihan, Mesin, Manajemen, dan  Pemasaran  
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PENDAHULUAN 

Indonesia yang kaya akan hasil perikanan dimana terdapat bermacam-macam jenis pengolahan 

ikan, pembuatan terasi merupakan salah satu cara pengolahan ikan yang dapat memanfaatkan udang 

rebon atau ikan kecil lainnya sebagai bahan utama. Terasi merupakan suatu bahan penyedap masakan 

yang sudah lama dikenal oleh masyarakat Indonesia, sehingga pemasarannya relative mudah [1, 2]. 

Provinsi Sumatera Utara menurut data dari BAPPEDA Sumatera Utara, memiliki garis pantai 

sepanjang 545 km dikawasan pantai timur. Kawasan ini memiliki potensi lestari beberapa jenis ikan 

diperairan pantai timur terdiri dari: ikan pelagis 126.500 ton/tahun, ikan demersal 110.000 ton/tahun, 

ikan karang 6.800 ton/tahun dan udang 20.000 ton/tahun. Wilayah pesisir timur terdiri dari 7 

Kabupaten/Kota, yaitu: Kabupaten Langkat, Kota Medan, Kota Tanjung Balai, Kabupaten Asahan, 

Kabupaten Labuhan Batu, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Serdang Bedagai. Luas wilayah 

kecamatan pesisir dibagian timur Sumatera Utara adalah 43.133.44 km2 yang terdiri dari 35 

kecamatan pesisir dengan jumlah desa sebanyak 436 desa. Dipantai timur Sumatera Utara hanya 

terdapat 6 (enam) pulau-pulau kecil [3].  

Terasi adalah salah satu produk hasil fermentasi ikan atau udang yang hanya mengalami 

perlakuan penggaraman (tanpa diikuti dengan penambahan asam), kemudian dibiarkan beberapa saat 

agar terjadi proses fermentasi. Hampir semua masyarakat Indonesia tentu mengenal terasi, terutama 

bagi penggemar kuliner maupun ibu-ibu rumah tangga yang suka memasak. Aneka masakan dan 

sambal banyak menggunakan terasi sebagai salah satu penggugah selera makan. Unsur gizi yang 

terkandung di dalam terasi cukup lengkap dan cukup tinggi, mengandung protein lebih dari 20%. Di 

samping itu dalam terasi udang terkandung yodium dalam jumlah tinggi yang berasal dari bahan 

bakunya. Namun dapat dipastikan tidak semua orang tahu dari apa terasi dibuat dan bagaimana proses 

pembuatannya [4]. 

Pembuatan terasi banyak dilakukan oleh penduduk di daerah pesisir secara tradisional. Dewasa 

ini, pembuatan terasi juga telah diproduksi dalam skala besar oleh pabrik-pabrik secara modern [5]. 

Terasi yang banyak diperdagangkan dipasar, secara umum dapat dibedakan menjadi dua macam 

berdasarkan bahan bakunya, yaitu terasi udang dan terasi ikan. Terasi udang biasanya memiliki warna 

cokelat kemerahan, sedangkan terasi ikan berwarna kehitaman. Terasi udang umumnya memiliki 

harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan terasi ikan [6].  

Industri terasi biasanya merupakan industri rumah tangga yang pengolahannya masih dilakukan 

secara manual dan tradisional dengan tumbukan dan lumatan sebagai proses utama. Kapasitas dan 

mutu produksi pengolahan secara tradisional masih dalam tingkat yang rendah. Kapasitas dan mutu 

file:///D:/PENELITIAN%20DAN%20PENGABDIAN/PKM%20DRPM%20Dikti%202019/Proposal%20Pengrajin%20Terasi/Revisi%20Proposal/Pengabdian%20mesin%20pembuat%20terasi%20(lengkap%20dengan%20cover).doc%23_ENREF_1
file:///D:/PENELITIAN%20DAN%20PENGABDIAN/PKM%20DRPM%20Dikti%202019/Proposal%20Pengrajin%20Terasi/Revisi%20Proposal/Pengabdian%20mesin%20pembuat%20terasi%20(lengkap%20dengan%20cover).doc%23_ENREF_2
file:///D:/PENELITIAN%20DAN%20PENGABDIAN/PKM%20DRPM%20Dikti%202019/Proposal%20Pengrajin%20Terasi/Revisi%20Proposal/Pengabdian%20mesin%20pembuat%20terasi%20(lengkap%20dengan%20cover).doc%23_ENREF_3
file:///D:/PENELITIAN%20DAN%20PENGABDIAN/PKM%20DRPM%20Dikti%202019/Proposal%20Pengrajin%20Terasi/Revisi%20Proposal/Pengabdian%20mesin%20pembuat%20terasi%20(lengkap%20dengan%20cover).doc%23_ENREF_4
file:///D:/PENELITIAN%20DAN%20PENGABDIAN/PKM%20DRPM%20Dikti%202019/Proposal%20Pengrajin%20Terasi/Revisi%20Proposal/Pengabdian%20mesin%20pembuat%20terasi%20(lengkap%20dengan%20cover).doc%23_ENREF_5
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produksi terasi dapat ditingkatkan antara lain dengan pengembangan alat yang bekerja secara mekanis 

dengan efisiensi yang tinggi dan biaya yang rendah [7] . 

Oleh karena permintaan pasar yang cukup besar akan terasi, maka produsen pembuat terasi 

harus berusaha memproduksi terasi dengan kualitas yang baik dan dengan produktivitas yang tinggi 

pula. Pencetakan terasi secara manual dinilai kurang menarik karena bentuk yang tidak seragam 

sehingga mengurangi nilai jual terasi tersebut. Pencetakan terasi dengan suatu alat semi-mekanis 

dapat menghasilkan produk terasi dengan bentuk yang lebih seragam disamping dapat meningkatkan 

produktivitas kerja produsen. 

AObservasi dan diskusi ini dilakukan oleh tim yang berkunjung ke Usaha pembuatan terasi atau 

Mitra yakni Ibu Surami yang bertempat di Dusun Budiman di Desa Beringin, Kecamatan Beringin 

Kabupaten Deli Serdang. Usaha pembuatan terasi ini merupakan usaha turun temurun. Mitra 

mengelola usaha pembuatan terasi ini bersama keluarga yaitu suami, disela-sela kegiatan sang suami 

yang berprofesi sebagai nelayan. Dalam memproduksi terasi, mitra menghabiskan sekitar 10 kg -100 

kg udang rebon per hari, yang diperoleh dari hasil tangkapan setiap harinya.  

Dari observasi yang dilakukan di lokasi mitra, diketahui bahwa proses pembuatan terasi 

merupakan sebuah proses yang lumayan panjang. Hal ini diawali dari proses pencucian bahan baku 

yaitu udang rebon yang bertujuan untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang bercampur dengan 

udang tersebut. Kemudian, udang yang rebon yang telah dicuci tersebut, dimasukkan kedalam karung 

hingga satu malam agar bahan baku tersebut setengah membusuk. Keesokan harinya, bahan baku 

dicuci kembali dan dijemur dibawah sinar matahari hingga 1-2 hari. Selama penjemuran, udang harus 

terus di bolak balik agar udang dapat kering merata. Setelah agak kering, udang selanjutnya ditumbuk 

hingga halus dan dibiarkan lagi selama semalam agar protein-protein yang terkandung didalamnya 

benar-benar terurai. Selanjutnya bahan baku tersebut di taburi garam yang bertujuan untuk 

membunuh bakteri pembusuk. Setelah satu malam, gumpalan bahan terasi tersebut ditumbukd dan 

dijemur kembali. Terasi yang telah kering selanjutnya ditumbuk dan dibungkus menggunakan tikar 

atau daun pisang kering dan dibiarkan selama 1-4 minggu. Proses fermentasi terasi dikatakan selesai 

setelah tercium aroma terasi yang khas. Terasi yang diolah dengan cara tersebut biasanya akan tahan 

hingga 12 bulan. Dari observasi ini diketahui bahwa Mitra mengolah terasi secara tradisional dan tanpa 

bantuan alat-alat modern. 
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METODE PENELITIAN 

Dalam  mengatasi permasalahan mitra, Dengan menggunakan pendekatan diskusi mengenai keluhan 

mitra, rancang bangun peralatan produksi penggilingan dan pencetakan mesin pembuat terasi, 

Pelatihan manajemen dan pemasaran serta pendampingan dan  evaluasi kegiatan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari hasil kegiatan yang dilakukan terlihat bahwa sebelum pelaksanaan dimana 100 Kg udang rebon 

sebagai bahan baku terasi dikerjakan dalam waktu 8 Jam dengan adanya bantuan alat penggiling dan 

pencetak terasi lamanya produksi dapat di persingkat menjadi kurang dari 4 jam dan juga dari sisi 

tenaga kerja lebih sedikit.artinya untuk produksi sehari mitra bias meningkatkan jumlah bahan baku 

terasi menjadi dua kali lipat sebesar 200 Kg. 

Dari sisi manajemen dan pemasaran mitra dalam hal pelaporang keuangan terlihat bahwa mitra sudah 

mulai memahami pentingnya memisahkan keungan usaha dan rumah tangga, sehingga mitra sudah 

dapat menghitung biaya produksinya selama ini dan juga mengerti akan pencatatan laporan keuangan 

secara baik. Dalam hal pemasaran mitra sudah mulai terbuka jiwa wirausahanya sehinga inovasi dalam 

hal kemasan dan strategi menguasai pasar sudah mulai terlihat. 

 
Bagian-bagian dari mesin penggiling dan pencetak yaitu:  
1. Reducer  
2. Hopper  
3. Tabung pengepress  
4. Puli  
5. Saluran cetakan  
6. Belt conveyor  
7. Rangka mesin  
8. Motor listrik 

 

 

                 Gambar 21. Rancangan Mesin Terasi 

SIMPULAN  

Kegiatan Rancang bangun dan pembuatan mesin penggiling dan pencetak terasi serta pendampingan 

manajemen dan pemasaran yang dilaksankan mampu meningkatkan produksi, ketaatan pelaporan 

keuangan dan setrategi pemasaran mitra dalam hal ini jiwa wirausaha mitra tubuh. Kedepannya 
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diperlukan pendampingan lanjut agar terus dilakukan evaluasi sehingga permasalahan yang timbul 

dapat diberi solusi. 
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Abstract 

 

Lignite coal or Low Rank Coal (LRC) which is most widely used in power plants in Indonesia today has a 

high water content of around 30-60% which results in waste and low boiler performance. To be able to 

save on increasingly limited coal consumption, upgrading the calorific value of this coal needs to be done. 

In this study, the upgrading process was carried out through the LRC coal drying process which was first 

broken and filtered to obtain a size of around 6 mm and dried at a temperature of around 55 0C by utilizing 

the temperature of the flue gas gas mixed with environmental air. The coal particles are dried on lab scale 

swirl fluidized bed dryer equipment. The drying process occurs when the fluidized particles in the drying 

air flow swirl. The characteristics of drying lignite coal with blade inclination angle of 100 were observed 

through experimental and numerical studies of the particle side and the air side of the dryer including 

moisture content and drying rate. The drying characteristics in terms of the particles are obtained from 

the moisture content measured in samples taken periodically following the ASTM D-5142 method. While 

the drying characteristics viewed from the air side are obtained from the increase in drying air humidity 

that occurs. In the aspect of numerical study, things that are difficult to obtain experimentally can be seen 

such as air flow patterns, humidity distribution, temperature. Numerical modeling is done by using finite 

volume based CFD software. The results showed that the most effective drying took place during the first 

5 minutes. Drying for 5 minutes can reduce the moisture ratio from 1.0 to 0.28 which is almost the same 

as that obtained through numerical simulations. 

 

Keywords: Low Rank Coal, swirl fluidized bed drying, blade 100, experimental, numerical. 

 

Abstrak  

 

Batubara jenis lignite atau Low Rank Coal (LRC) yang paling banyak digunakan pada PLTU di Indonesia 

dewasa ini memiliki kadar air yang tinggi yaitu sekitar 30- 60% yang berakibat pada pemborosann dan 

kinerja boiler yang rendah. Untuk dapat menghemat konsumsi batubara yang semakin terbatas jumlahnya 

perlu dilakukan upgrading terhadap nilai kalor batubara ini. Pada penelitian ini, proses upgrading diakukan 

melalui proses pengeringan batubara LRC yang terlebih dahulu di pecah dan disaring hingga diperoleh 

ukuran sekitar 6 mm dan dikeringkan pada temperatur sekitar 55 0C dengan memanfaatkan temperatur 

gas buang PLTU yang dicampur dengan udara lingkungan. Partikel batubara dikeringkan pada peralatan 

swirl fluidized bed dryer skala lab. Proses pengeringan terjadi pada kondisi partikel yang terfluidisasi di 

udara pengering yang mengalir secara swirl. Karakteristik pengeringan batubara lignit dengan sudut 
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kemiringan sudu pengarah 100 diamati melalui kajian eksperimental dan numerikal dari sisi partikel dan 

sisi udara pengering meliputi moisture content dan laju pengeringan. Karakteristik pengeringan ditinjau 

dari sisi partikel diperoleh dari moisture content yang diukur pada sampel yang diambil secara berkala 

mengikuti metode ASTM D-5142. Sedangkan karakteristik pengeringan yang ditinjau dari sisi udara 

diperoleh dari peningkatan kelembaban udara pengering yang terjadi. Pada aspek kajian numerik akan 

dilihat hal-hal yang sulit diperoleh secara eksperimen seperti pola aliran udara, distribusi kelembaban, 

temperatur. Pemodelan numerik dilakukan dengan menggunakan software CFD berbasis finite volume. 

Hasil penelitian menunjukkan Pengeringan yang paling efektif berlangsung selama 5 menit pertama. 

Pengeringan selama 5 menit dapat mengurangi moisture ratio dari 1.0 menjadi 0.28 yang hampir sama 

dengan yang diperoleh melalui simulasi numerik 

 

Kata Kunci: Low Rank Coal, swirl fluidized bed drying, Sudu pengarah 100, eksperimental, numerik. 

 

 

PENDAHULUAN 

Sumber energi yang semakin terbatas pada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) membuat 

batubara Low Rank Coal (LRC) atau batubara kelas rendah banyak Penggunaan LRC pada PLTU tanpa 

peningkatan nilai kalor terlebih dahulu akan mambuat kinerja pembangkit/boiler rendah ditandai 

dengan nilai heat rate yang tinggi, juga akan mengakibatkan rendahnya efisiensi pembangkit, jumlah 

gas buang yang banyak, biaya transport/handling yang tinggi dan menaikkan biaya perawatan. Untuk 

mengatasi kondisi seperti ini maka perlu dilakukan upgrading nilai kalor batubara sehingga untuk 

meningkatkan kinerja PLTU. Gambar 1. menunjukkan penurunan kadar air terhadap kinerja PLTU. 

  

  Gambar 1. Pengaruh pengurangan moisture batubara terhadap kinerja pada PLTU (Sumber 

Powermag.com, 2017 dan Levy,2006). 
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Pengaruh pengurangan kandungan moisture terhadap nilai kalor atas ditunjukkan pada Gambar 2. 

Pengurangan kadar air sebesar 18,5% dapat meningkatkan nilai kalor sebesar 1069 kkal/kg dan kondisi 

ini berubah secara linier. Selain peningkatan nilai kalor, issu-issu negatif terhadap lingkungan juga 

dapat berkurang dimana pengurangan jumlah batubara yang dibakar akan dapat mengurangi 

pelepasan gas-gas rumah kaca seperti CO, CO2, CH4 dan mineral beracun ke atmosfir (Choung, 2003). 

Berbagai penelitian eksperimen yang menggunakan bermacam-macam teknik pengeringan 

batubara telah dilakukan. Levy t.al., 2006 melakukan penelitian eksperimen skala lab. pengeringan 

batubara LRC dengan metode fluidized bed. Wang, 2012 juga melakukan metode yang hampir sama 

dengan kajian eksperimen skala lab. terhadap batubara lignite. Metode lain yaitu superheated steam  

dilakukan oleh Pakowski, 2011. Penelitian eksperimen dengan teknik swirl fluidized bed drying 

dilakukan oleh Ozbey, 2004 dengan objek biji gandum. Sedangkan Boonlai, 2006 melakukannya 

terhadap butiran merica (peppercorn) dan Batcha, 2013 melakukannya terhadap daun dan pelepah 

kelapa sawit. 

 

Gambar 2. Pengaruh Moisture terhadap Nilai kalor pada Lignite (Sumber: Sarunac et.al., 2009). 

 Kajian numerik pengeringan dilakukan untuk melihat kondisi-kondisi yang sulit untuk 

diperoleh melalui eksperimen terutama mengenai kondisi-kondisi udara pengering seperti pathline 

udara kering. Kontur temperatur dan fraksi masa uap air serta posisi partikel pada chamber pengering. 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian dimulai dengan studi literatur, mempersiapkan alat dan bahan pengujian, studi literatur, 

pengujian dan pengambilan data, analisa data untuk mendapatkan output berupa karakteristik 
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penelitian. Pengambilan data dilakukan di Lab Termodinamika dan Perpindahan Panas dan Ruang 

Komputer Pasca Sarjana Jurusan Teknik Mesin ITS Surabaya. 

         Parameter yang diamati pada penelitian ini adalah temperatur udara masuk dan keluar 

chamber, kelembaban udara lingkungan, sebelum sudu pengarah (blade)  dan di outlet kecepatan 

udara dan posisi partikel.  

Penelitian ini dirancang dengan alur kegiatan percobaan seperti Gambar 3. 

 

Gambar 3. Eksperimental Set-Up 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Laju ekstraksi moisture dari hasil experimental dan simulasi numerik ditunjukkan dalam 

Gambar. 4. Dapat dilihat bahwa proses pengeringan akan lebih efektif selama 5 menit pertama dimana 

moisture ratio yang masih linear menunjukkan pengurangan moisture relative konstan per satuan 

waktu. Melewati 5 menit, moisture ratio berkurang menjadi 0.26. Pada simulasi numerik, moisture 

ratio partikel batubara menjadi 0.28 setelah 5 menit. Dari eksperimen, equilibrium moisture sebesar 

3%. 
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Gambar. 4. Moisture extraction ratio 

 

Kecepatan dan vektor   

Kecepatan udara pengering ditunjukkan pada Gambar. 5 sebagai jalur udara pengering. Pada 

detik ke 120 saat partikel melum memasuki chamber, kecepatan menjadi lebih tinggi. Setelah partikel 

memasuki chamber, kecepatan udara berkurang karena efek hambatan dari eksistensi partikel. Pada 

detik ke 180 kecepatan udara menjadi lebih rendah dari sesudahnya karena partikel udara menjadi 

lebih ringan sehingga efek hambatan menjadi lebih kecil. Pada detik ke 240 and 300 tidak terjadi 

perubahan yang signifikan dari kecepatan udara pengering. Vektor kecepatan udara pengering 

ditunjukkan pada Gambar. 6.  

 

Gambar. 5. Kecepatan udara pengering 
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Gambar. 6. Vektor kecepatan 

Temperatur and humiditas 

Selama 120 detik pertama, simulasi hanya dimaksudkan untuk mencapai  konvergensi aliran udara 

kering. Kemudian partikel batu bara diinjeksikan ke dalam chamber, dan proses pengeringan dimulai. 

Temperatur udara pengeringan dalam chamber ditunjukkan dalam Gambar. 7. Temperatur outlet baik 

pada eksperimental maupun simulasi numerik ditunjukkan pada Gambar. 9. Kelembaban absolut yaitu 

fraksi H2O dalam udara kering ditunjukkan dalam Gambar. 8.  

 

Gambar. 7. Temperatur udara pengeringan 
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Gambar. 8. Kelembaban udara 

 

 

Gambar.9. Teperatur gas Outlet secara eksperimen dan numerik 

Dapat dilihat bahwa yang lebih lembab ada pada bagian tengah dengan fraksi massa H2O lebih banyak. 

Karena berat molekul uap lebih ringan dari udara, saat menerima gaya sentrifugal yang sama, objek 

yang lebih ringan akan berada di bagian tengah.  

Temperatur pada hasil experimen diukur pada ujung dekat outlet (di dalam chamber). Kerja 

numerik menunjukkan temperatur dekat dinding lebih tinggi daripada yang ada di bagian tengah.  

Trayektori partikel dan kandungan moisture 

Trayektori partikel ditunjukkan dalam Gambar. 10 untuk 60 s, 120 s, dan 300 s setelah injeksi 

kedalam chamber. Partikel terlihat terfluidisasi dengan baik pada simulasi numerik dan eksperimental. 

Pada puncak kerucut, partikel-partikel tersebar merata pada hasil eksperimen. Partikel terfluidisasi 

menyebabkan pengeringan menjadi lebih baik. Sebagian dari partikel ada di bagian bawah, baik pada 
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hasil eksperimen maupun secara numerik karena mengalami proses pengeringan yang lebih lambat 

sehingga lebih sukar untuk terfluidisasi. Penelitian lain tentang trayektori oartikel dalam proses 

pengeringan telah dilakukan oleh (Bigda, 2014)  

 

 

Gambar. 10. Trayektori Partikel 

 

Efisiensi Pengeringan 

Efisiensi pengeringan berubah seiring waktu seperti halnya perubahan suhu udara kering dan 

kadar air partikel batubara. Pada menit pertama efisiensi pengeringan diperoleh sebesar 78,3% untuk 

eksperimen dan 75,01% untuk numerik, dan pada menit kelima menjadi 35,3% dan 36,31% untuk 

numerik. Hingga lima menit tidak ada perbedaan signifikan yang ditemukan dalam numerik dan 

eksperimental. 
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Efisiensi pengeringan percobaan dan numerik ditunjukkan pada Gambar. 11. Terlihat bahwa 

efisiensi pengeringan menurun dengan cepat sebagai akibat dari penurunan kadar air yang juga relatif 

cepat pada periode yang bersangkutan. 

 

Gambar. 11. Efisiensi Energi 

 

SIMPULAN 

Pada penelitian ini, low-rank coal yang didapatkan di Indonesia dikeringkan dengan metode 

swirl fluidized bed melalui eksperimen dan analisis numerik dengan sudut kemiringan sudu 100. Proses 

pengeringan menggunakan 600 gr batu bara, berukuran 6 mm, kandungan moisture 25,17%. Laju 

pengeringan udara 0.060 kg/sec dengan kelembaban relatif 10.4% dan temperatur 55 0C. Pengeringan 

yang paling efektif berlangsung selama 5 menit pertama. Pengeringan selama 5 menit dapat 

mengurangi moisture ratio dari 1.0 menjadi 0.28 yang hampir sama dengan yang diperoleh melalui 

simulasi numerik. Simulasi numerik dapan menunjukkan trayektori partikel dengan cukup baik 

demikian juga temperature dan fraksi massa moisture di udara.  
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Abstract 

 

Sei Rampah Serdang Bedagai sub-district is 66.5 km from the city of Medan. Besides having the main 

livelihood from farming, it is also known for its handicrafts made from palm fibers such as making broom 

fibers, fibers brushes, and fibers. Most of the processing is still minimal mechanization so that the quality 

and quantity of products produced is still limited. In the context of increasing the productivity of the 

coconut craftsmanship business, a community partnership program was carried out through the provision 

of assistive devices for palm fibers in the form of dowel machines, palm broom combing machines, palm 

cutting machines and palm brush shearing machines. In addition, training in equipment operation and 

equipment maintenance is provided. Provision of these tools can increase the productivity of the 

craftsman fibers to comb the fibers 5 to 20x the original productivity, the work of the fibers brush 10x the 

original productivity, and making broom handles from zero to 200 pieces per day. 

 

Keywords: Broom fibers, fibers brush, village Perlaturan, craftsmen, broom handles. 

 

Abstrak  

 

Desa Perlintahan kecamatan Sei Rampah Serdang Bedagai berjarak 66,5 km dari kota Medan. Selain 

mempunyai mata pencaharian utama dari bertani juga dikenal dengan kerajinan berbahan baku ijuk 

seperti pembuatan sapu ijuk, sikat ijuk, dan tali ijuk. Pengolahannya kebanyakan masih minim mekanisasi 

sehingga kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan masih terbatas. Dalam rangka peningkatan 

produktifitas usaha pengerajin ijuk dilakukan program kemitraan masyarakat melalui pengadaan alat-alat 

bantu bagi pengerahun ijuk berupa mesin dowel, mesin sisir sapu ijuk, mesin pemotong ijuk dan mesin 

penggunting sikat ijuk. Selain itu diberikan pelatihan pengoperasian alat dan pemeliharaan peralatan. 

Pemberian alat-alat bantu ini dapat meningkatkan produktifitas pengrerajin ijuk untuk menyisir ijuk 5 s.d 

20x produktifitas semula, pengerjaan sikat ijuk 10x produktifitas semula, dan pembuatan gagang sapu dari 

semula nol menjadi 200 batang per hari. 

 

Kata Kunci: Sapu ijuk, sikat ijuk, desa Perlintahan, pengerajin, gagang sapu. 
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PENDAHULUAN 

Desa Pelintahan kecamatan Sei Rampah Serdang Bedagai berjarak 69,4 km dari kota Medan. Luas 

wilayahnya sekitar 258 kilometer persegi dihuni oleh 518 KK. Mata pencaharian utama penduduk desa 

Pelintahan adalah bertani dimana luas areal persawahan seluas 440 hektar. Disamping bertani, 

penduduk desa pelintahan juga hidup dari hasil kerajinan berbahan dasar ijuk. Untuk bahan industri, 

ijuk dapat digunakan sebagai bahan dasar sapu ijuk, sikat ijuk, tali ijuk serta bahan pembuat alat alat 

kebersihan lainnya (Lubis, Saleh, & Fatmawaty, 2016). Kerajinan ijuk pada dasaranya memiliki prospek 

masa depan yang baik karena potensi alam yang melimpah dan mempunyai tujuan untuk membangun 

kemandirian masyarakat (Yoni Septian Ramdani, 2016). Bahan baku ijuk sendiri tidak tersedia di daerah 

tersebut, akan tetapi di datangkan dari daerah lain seperti Kutacane, Sipirok dan Penyabungan. Usaha 

kerajinan ijuk ini membuka lapangan pekerjaan yang cukup luas bagi penduduk desa Pelintahan mulai 

dari industry hulu sampai ke hilir. Mulai dari pekerjaan mencuci dan membersihkan serat ijuk, 

pembuatan tali ijuk, pembuatan sapu ijuk, pembuatan sikat ijuk ada dijumpai di desa ini. Sebelum 

dibawa ke pengerajin, ijuk terlebih dahulu disisir dengan sisir kawat baja berdiameter 0,5 s.d 1 cm 

dengan panjang sekitar 20 cm. (Purwoko & Affandi) 

 

Gambar 1. Proses pembuatan sapu ijuk 

Pada saat tim pengusul melakukan survey didapati cukup banyak rumah tangga yang terlibat 

dalam kerajinan berbahan ijuk tersebut. Untuk industry sapu ijuk sebagai salah satu contoh, ada sekitar 

10 pengusaha yang menjalankan kegiatan usaha pembuatan sapu ijuk tersebut. Proses pembuatan 

sapu ijuk yang dijalankan masih cukup sederhana dengan minimnya sentuhan teknologi untuk 

pengelolaannya. Tidak kurang minimal 1 ton bahan baku ijuk dibutuhkan oleh pengusaha ijuk dalam 

satu bulan untuk menjalankan usahanya tersebut. Sedangkan pasar yang dilayani masih cukup terbuka 

luas, seperti pasar local yang sampai menjangkau daerah jambi maupun pasar luar negeri seperti 

Malaysia yang dahulunya pernah dilayani mitra. Permintaan barang-barang peralatan rumah tangga 

tersebut semakin meningkat selaras dengan semakin meningkatnya jumlah rumah tangga yang ada di 

Indonesia. Akibatnya industri rumah tangga yang memproduksi barang-barang peralatan rumah 
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tangga dari bahan ijuk itu dapat semakin berkembang, sehingga dapat menampung tenaga kerja yang 

semakin meningkat.  

 

 

Gambar 2. Mesin sederhana pembuatan sikat ijuk 

Kontribusi kerajinan ijuk cukup signifikan dalam menambah penghasilan penduduk di desa 

Pelintahan. Dari penelitian terdahulu dari usaha sapu ijuk dapat menyumbangkan minimal 30% dari 

jumlah pendapatan per keluarga untuk setiap bulannya (Jufri & Erwinsyah, 2013). Kendala utama yang 

dihadapi oleh mitra berkaitan dengan permasalahan permodalan. Terbatasnya modal kerja membuat 

mitra membatasi produksinya sapu ijuknya hanyai 40 kodi per minggu dan sikat  ijuk 20.000 buah per 

tahun. Sehingga baru pangsa kecil saja yang bias terlayani dengan teknologi yang masih sederhana 

tersebut.  

Untuk kerajinan sapu ijuk, bahan tangkai sapu masih di datangkan dari daerah lain, sehingga 

praktis nilai tambah yang diperoleh hanya dari pembuatan ijuk pada sapu dan pembungkusan gagang 

sapu dengan plastic. Apabila pengerajin sudah memiliki sendiri mesin pembuat gagang sapu maka 

potensi pendapatan pengerajin sapu bisa lebih meningkat lagi.  

Pembuatan sapu yang masih minim sentuhan teknologi menghasilkan sapu dengan standar yang 

masih cukup bervariasi. Selain itu bila permintaan meningkat akan susah untuk memenuhinya. 

 

METODE PELAKSANAAN 

Dalam rangka menjamin kesuksesan pelaksanaan program pengabdian ini, metode 

yang dilakukan dibagai tahapan, yaitu: 

1. Tahapan Survey 
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Dimaksudkan untuk mendapatkan sebanyak mungkin data terkait guna 

pengembangan kegiatan yang sesuai kedepannya sehingga mitra mendapatkan solusi 

yang lebih sesuai dengan permasalahan yang dihadapi 

2. Tahapan desain mesin yang akan disumbangkan 

Untuk merancang mesin atau peralatan yang nantinya akan digunakan oleh pengerajin 

sikat ijuk dan sapu ijuk. Pada tahapan ini dibuat desain 4 buah mesin utama yang dirasa 

paling dibutuhkan oleh pengrajin yaitu mesin dowel (pembulat) gagang sapu, mesih 

sisir sapu ijuk, mesin gunting sikat ijuk dan mesin pemotong ijuk. Pembuatan 4 mesin 

ini juga merujuk kepada program yang sudah pernah dilaporkan terdahulu (Suwahyo 

& Widodo, 2018). Sementara untuk rancang bangun mesin dowel merujuk kepada 

desain yang sudah disempurnakan pada penelitian terdahulu (Wijayanto, 2016). 

3. Tahapan pembuatan dan perakitan mesin. 

Pada tahapan ini dilakukan pembuatan mesin yang dalam hal ini akan dikerjakan di 

bengkel serta proses perakitan sampai mesin yang dihasilkan sesuai dengan desain.  

 

 

Gambar 3. Proses pembuatan salah satu mesin di bengkel 

4. Uji coba mesin dan penyuluhan 

Dilaksanakan dalam bentuk  uji coba mesin langsung di lokasi pengabdian serta 

melakukan penyuluhan berkaitan dengan penggunaan peralatan dan cara-cara 

perawatan mesin. 
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Gambar 4 Ujicoba mesin 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dalam pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat ini, hasil yang dikembangkan berupa sapu 

dan sikat dengan bahan baku utama adalah ijuk. Sebelum dilaksanakannya program ini beberapa 

indicator kinerja produksi pengrajin berupa: 

- Jumlah sapu ijuk yang disisir secara manual dalam satu hari 200 buah 

- Sikat ijuk yang digunting dalam satu hari sebanyak 500 buah, dikerjakan di pengerajin 

sejenis 

- Gagang sapu belum dibuat sendiri, dibeli dari pengusaha lain 

 Karena proses pengguntingan masih menyewa peralatan dari pengerajin lain, untuk 

pengguntingan satu unit sikat dikenakan biaya Rp. 200,-. Sedangkan untuk gagang sapu biaya produksi 

termasuk biaya pembelian gagang sapu dari pengusaha lain. 

Program pengabdian kemitraan masyarakat ini memberikan danpak positif kepada mitra. 

Program ini dirasakan sangat membantu, terutama dalam proses pembuatan sikat ijuk dan sapu ijuk. 

Dampak yang dirasakaan secara langsung oleh mitra program penagbdian kepada masyarakat dapat 

dilihat pada tabel 1. 

Tabel 1. Peningkatan Usaha Pengerajin ijuk dalam Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat 

No. Indikator 

Peningkatan Usaha Pengerajin ijuk 

Keterangan Sebelum 

Pelaksanaan PKM 

Sesudah 

Pelaksanaan PKM 

1 Penyisiran sapu ijuk/hari 200 1000 – 4000  Tergantung 

persediaan 
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2 Pengguntingan sikat ijuk/hari 500 5000 Tergantung 

pekerjaan 

3 Pembuatan gagang sapu/ 

hari 

0 200 batang  

 

Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa peningkatan produktifitas pekerjaan cukup meningkat secara 

signifikan dengan pemberian peralatan bantu kepada pengerajin ijuk dimana untuk proses penyisiran 

terjadi peningkatan 5 s.d 20 kali, pengguntingan sikat 10 kali dan pembuatan gagang sapu dari 0 

menjadi 200 per hari. 

 

SIMPULAN 

Dengan berubahnya metode pengerjaan dari system manual menjadi semi mekanis 

didapatkan peningkatan yang cukup signifikan dalam hal produktifitas pekerjaan. Indikator 

peningkatan produktifitas ini antara lain, proses penyisiran terjadi peningkatan 5 s.d 20 kali, 

pengguntingan sikat 10 kali dan pembuatan gagang sapu dari 0 menjadi 200 per hari. 
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Abstract 

  

Remaining feed and weather can affect the acidity of pH and temperature of aquaculture fish pond water. To 

ensure the growth of cultured fish, the pH and temperature of pond water must be maintained between pH 7 to 

8 and the temperature is at a temperature of 25 oC to 30oC. This study is the design and manufacture of 

monitoring and control devices for pH and temperature of fish pond water so that the condition of pond water 

is maintained the norm. In this study a prototype of pH and temperature control of aquaculture pond water can 

be monitored from a monitoring center wirelessly. The device consists of a controller and a monitor where the 

controller consists of a SEN0161 pH sensor, a DS18B20 temperature sensor, a water fill pump, a water drain 

pump, a Xbee Pro wireless communication module and an Arduino Mega microcontroller, and a monitoring 

center consisting of an Arduino Mega microcontroller, XBee Pro, LCD and Alaram. In the controller, the 

microcontroller processes the output of the pH sensor and the temperature sensor which then controls the pump 

filler and drain water according to the condition of the pool water. The pH and temperature of pond water are 

sent to the monitoring center using XBee Pro. At the monitoring center information from each pond is 

processed and displayed on the LCD and if one of the pond water conditions is not normal the alarm will be 

active. Research has produced a prototype to monitor and control the pH and temperature of water from two 

aquaculture pond plots so that the pH is between 7 to 8 and temperatures between 25 oC to 30 oC so that 

aquaculture can grow well, and if the pH and temperature conditions of pond water abnormal then the tool will 

give an alarm to farmers so that it can prevent losses. 

 

      Keywords: PH and Temperature Monitoring, XBee Pro, LCD, Arduino Mega 

  

Abstrak 
   
Sisa pakan  dan cuaca akan mempengaruhi  kadar keasaman pH dan temperatur air kolam budi daya ikan. 
Tujuan penelitian ini untuk menjaga kadar pH arus dijaga diatara   pH 7 hingga 8 dan temperatur antara 25 oC 
sampai 30oC. Untuk menghindari kerugian petani budidaya ikan maka perlu dibuat sebuah alat pengendali 
kadar pH dan temperatur air kolam.  Pada penelitian dirancang dan dibuat prototipe alat pemantau dan 
pengendali pH  dan temperatur  air kolam ikan budi daya yang dapat dipantau dari jarak jauh. Alat terdiri atas 
pengendali dan pemantau dimana  pengendali terdiri atas sensor pH  SEN0161, sensor temperatur DS18B20,  
pompa pengisi air, pompa  penguras air, modul komunikasi nirkabel Xbee Pro dan mikrokontroler Arduino 
Mega. Pusat pemantau terdiri dari mikrokontroler Arduino Mega, XBee Pro, LCD dan Alaram. Pada 
pengendali, mikrokontroler memproses keluaran sensor pH dan sensor temperatur yang selanjutnya 
mengendalikan pompa pengisi dan penguras air sesuai kondisi air kolam. Kondisi pH dan temperatur air kolam 
dikirimkan ke pusat pemantau yang berada diruang pusat pemantau dengan menggunakan XBee Pro.  Pada 
pusat pemantau informasi dari setiap kolam diproses dan ditampilkan pada LCD dan  jika salah satu kondisi 
kolam tidak normal alaram akan aktiv. Penelitian telah  dihasilkan prototype Pemantau dan Pengendali pH 
dan Temperatur air dari dua petak kolam budidaya ikan sehingga pH  berada  diantara   7 sampai 8 dan suhu 
diantara 25 oC sampai 30 oC  dengan demikian  ikan budi daya dapat tumbuh dengan baik, dan jika kondisi pH 
dan temperatur air kolam tidak normal maka alat akan memberi alarm pada petani sehingga dapat mencegah 
kerugian.   

Kata Kunci: Pemantauan pH dan Temperatur, XBee Pro, LCD, Arduino Mega   



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1188 
 

PENDAHULUAN 

Kualitas air kolam pemeliharaan merupakan salah satu yang perlu diperhatikan untuk menjamin 

pertumbuhan ikan nila, dimana bila kualitas air yang kurang baik akan mengakibatkan pertumbuhan 

ikan menjadi lambat.  Parameter yang paling menentukan kualitas air adalah kandungan oksigen, kadar 

pH, temperatur, amonia, gas terlarut,dan kekeruhan air. Temperatur air kolam sangat mempengaruhi 

metabolisme dan pertumbuhan ikan dan juga akan memengaruhi jumlah pakan yang dikonsumsi. 

Temperatur juga memengaruhi oksigen terlarut dalam air. Temperatur yang optimal untuk hidup ikan 

nila berada pada 14-38°C, tetapi untuk perkembangbiakan ikan nila yang baik berkisar antara 25-30 °C.   

Kadar pH adalah  indikator tingkat keasaman air kolam dimana kadar ini dipengaruhi aktivitas 

fotosintesis, suhu, dan terdapatnya anion dan kation. Kadar  pH yang optimal untuk perkembang 

biakan ikan nila adalah pH 7 sampai 8  (Richard Hutasoit ,2015). 

Kadar pH air dapat dideteksi dengan  sensor pH air  SEN0161 butan DF Robot yang 

mampu mengukur pH air dari 0 sampai 14 dengan akurasi 0,1pH pada dengan daerah kerja 0 

sampai 60oC [DFRobot, 2019].  Temperatur air kolam dapat dideteksi menggunakan sensor 

DS18B20. Sensor DS18B20 bersifat waterproof dan memiliki range  pengukuran dari -55oC – 

125oC dengan ketelitian ( +/- 0,5𝑜C), serta tegangan kerja mulai dari 3V hingga 5,5V. Sensor 

DS18B20 hanya menggunakan satu kabel untuk berkomunikasi dengan mikrokontroler dan 

data nilai temperatur hasil pendeteksian dikirimkan secara serial ke mikrokomputer berupa 

nilai digital BCD  dalam satuan derajat Celsius [Dallas].  

Xbee Pro merupakan modul  komunikasi nirkabel yang bekerja pada frekuensi 2,4 GHz dengan 

menggunakan protokol standart IEEE 802.15.4. Modul komunikasi ini  membutuhkan daya yang rendah 

(63mW) dengan jarak jangkauan sejauh 90 meter dalam ruangan (indoor) atau 3200 meter diluar 

ruangan tanpa halangan [Digi International 2009].  

Penelitian tentang pemantauan pH  dan temperatur air mengunakan sensor pH DF 

Robot dan sensor temperatur DS18B20 telah pernah dilakukan peneliti Al Qalit beserta kawan-

kawan pada tahun 2017 dimana pemantauan kadar pH dan kontrol temperatur air kolam ikan 

dilakukan berbasis IoT.  Peneliti Lutfi Ardiyanto dkk tahun 2012 telah  membuktikan dengan  

modul XBee pemantauan suhu dan kelembaban  

dengan jaringan sensor nirkabel berbasis Xbee berhasil dibangun dan diimplementasikan. 

Dengan menggunakan sensor pH SEN0161 dan sensor temperatur DS18B20  Kadar pH 

dan temperatur air kolam pemeliharaan ikan dapat dijaga tetap normal dimana jika hasil 

pendeteksian tidak normal pengontrol mengganti air kolam dengan air yang baru.  
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Berdasarkan studi yang telah dilakukan di atas peneliti merancang dan membuat  sebuah 

prototype alat pengendali dan pemantau  pH dan temperatur air kolam ikan  secara terpusat 

dengan menggunakan komunikasi nirkabel sehingga kualitas air kolam peliharaan ikan tetap 

terjaga normal dan membuat pertumbuhan dan perkembangbiakan ikan tidak terganggu.  

 

METODE PENELITIAN          

         Pada penelitian dirancang dan dibuat prototipe alat pengendali pH dan temperatur air kolam ikan dan pusat 

pemantau.  Alat pengendali terdiri dari sensor pH air SEN0161, sensor temperatur DS18B20, rangkaian kendali 

pompa pengisi dan penguras air, modul mikrokontroler Arduino Mega serta modul komunikasi nirkabel Xbee Pro 

S2C seperti ditujukkan pada gambar 1. Pemantau terdiri atas mikrokontroler Arduino Mega, modul XBee Pro S2C, 

modul LCD, dan alaram.  Nilai kadar pH dan temperatur air kolam hasil pengukuran sensor diproses 

mikrokontroller. Jika kadar pH atau temperatur air kolam diluar batas nilai normal maka pompa penguras akan 

menguras air kolam dengan batas level minimum  dan pompa pengisi akan mengisi air baru ke dalam kolam. Nilai  

pH dan temperatur dari setiap kolam dikirimkan ke pusat pemantau dan pada pusat pemantau  nilai tersebut 

diproses dan ditampilkan pada LCD. Jika besaran pH atau temperatur diluar nilai normal maka alarm akan 

diaktifkan.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.   Diagram Blok Pemantauan   
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1. Rangkaian Pengendali pH dan Temperatur  

    Rangkaian  pengendali pH dan temperatur air kolam ikan ditunjukkan pada gambar 2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.  Rangkaian Pengendali pH dan Temperatur air kolam  

Untuk mengendalikan kadar  pH dan temperatur air kolam pada Arduino harus diberi 

program. Pada penelitian ini pH air diatur agar tidak lebih kecil dari 7 dan tidak lebih besar dari 

8 dan temperatur dijaga agar tidak lebih kecil dari 25oC dan tidak lebih besar dari 30oC.  Pada 

saat  pH atau temperatur tidak normal maka pompa pengisi air dan penguras air bekerja 

dengan memberi logika ‘1’ pada pin 7 dan 8 sehingga air kolam diganti dengan air yang baru.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 5.  Diagram Alir Pengendali kadar pH dan Temperatur Air kolam 
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 Pada saat level air pada minimum sensor level air akan memberi logika ‘1’ dan pompa 

penguras dibuat OFF dengan memberi logika ‘0’ pada pin 7.  Penggantian air ini tetap 

dilakukan hingga didapat nilai pH dan temperatur air kolam normal.  Informasi pH dan 

temperatur air kolam dikirimkan ke pusat pemantau yang didahului dengan kode kolam yaitu  

kode ‘A’ dan kode ‘B’ dengan urutan berikut ini.  Kode kolam, tanda’,’(koma) , nilai pH, tanda 

‘&’, nilai Temperatur dan diakhiri tanda ‘#’.  Diagram alir Pengendali pH dan Temperatur 

ditunjukkan pada gambar 5. 

 

2. Rangkaian Pemantau pH dan Temperatur  

Rangkaian pusat pematau berfungsi untuk menerima informasi pH dan temperatur dari 

setiap petak kolam. Rangkaian pusat pemantau ditunjukkan pada gambar 6.  
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Gambar  6. Rangkaian  Monitoring pada Pusat pemantau 

 Informasi pH dan Temperatur yang dikirimkan setiap kolam diterima XBee Pro S2C dan 

diberikan ke mikrokontroler pemantau secara serial.  Setiap ada data serial yang diterima dibaca 

hingga diterima karakter ‘#’ atau maksimum 15 karakter. Dari data yang diterima diperiksa kodenya 

dengan cara memeriksa karakter pertama dimana jika karakternya adalah salah satu dari kode kolam 

yaitu kode ‘A’ atau kode ‘B’ maka data dibaca dan diproses dan ditampilkan pada LCD.  Jika salah satu 

dari nilai pH atau  nilai temperatur yang diterima diluar batas aman maka alaram akan diaktivkan, dan  

jika salah satu dari kolam tidak aktiv  maka tampilan  untuk kolam tersebut dibuat  kosong.    
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3. Konfigurasi Jaringan XBee 

 Agar modul XBee dapat berkomunikasi maka sebelum digunakan terlebih dahulu diatur 

konfigurasi jaringannya dengan perangkat lunak X-CTU.  Pada penelitian ini XBee Pro pada pusat 

pemantau diset sebagai koordinator dan XBee Pro pada kolam diset sebagai router.  

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengujian  Pengendali pH dan Temperatur  

 Pada penelitian ini kolam disimulasikan dengan sebuah  kontener plastik ukuran 

45cmx30cmx30cm.  Pada penelitian ini kolam diisi dengan air sumur tanah dengan pH 7,7 dan 

suhu 27,3oC hingga melewati batas level minimum. Pengujian pertama dilakukan dengan 

memasukkan cairan penurun nilai pH hingga  pH air kolam mencapai pH 6.0 dan kemudian 

pengendalian diaktivkan dan dilakukan pengamatan. Sesuai dengan hasil pengamatan mula-

mula nilai  pH 6,0 dan membuat  Pompa pengisi  memasukkan air baru ke dalam kolam dan 

Pompa penguras mengeluarkan air dari kolam.  Pada saat level air dibawah batas minimum 

Pompa penguras ’OFF’ dan pompa pengisi tetap mengisi. Setelah level air kolam di atas 

minimum pompa penguras kembali bekerja menguras air kolam. Kedua pompa tetap bekerja 

mengganti air kolam hingga didapat pH air  kolam mencapai 7,0.   Setelah pH air mencapai 

pH7,0  pompa pengisi dan penguras air kolam berhenti bekerja. Hasil pengamatan ditunjukkan 

pada gragfik gambar 7.   Percobaan selanjutnya memasukkan cairan penaik nilai pH ke dalam 

kolam hingga didapat pH air kolam pH9.0, kemudian dilakukan pengamatan. Sesuai dengan 

hasil pengamatan selama 15 menit didapat data seperti  grafik pada gambar 7 dengan suhu 

diantara 27.0oC hingga 27,4oC. 
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Gambar 7.  Pengujian  Pengaturan  pH Air Kolam  

Dari grafik gambar 7 dapat dilihat bahwa pH air kolam dapat normal 

kembali setelah sekitar 6 menit. Setelah 6 menit nilai pH tetap berada pada kisaran 

pH 7.7, hal ini disebakan  nilai pH air baru yang diisikan sebesar pH 7.7.  

Pengujian kendali temperatur air kolam dilakukan dengan  mula-mula kolam diisi 

dengan air tanah dengan pH7.7 dan temperatur 27,30C.  Selanjutnya pada kolam dimasukkan 

air dingin (air es) sehingga suhu air mencapai 24,1oC dan kemudian alat diaktivkan.  Sesuai 

dengan hasil pengamatan  mula-mula kedua pompa aktiv mengisi air dan menguras air dari 

kolam. Pada saat air berada di bawah level minimum pompa penguras OFF dan saat level 

diatas minimum pompa penguras kembali ON. Pada saat hasil pembacaan temperatur 

mencapai 25oC kedua pompa OFF sehingga pergantian air kolam berhenti.   

         Percobaan selanjutnya memasukkan air panas ke dalam kolam mengakibatkan 

temperatur air kolam menaik mencapai 32,6oC dan mengakibatkan pompa pengisi dan 

penguras aktiv sehingga air dalam kolam berganti. Setelah menit ke tiga belas temperatur air 

kolam mencapai normal pada 29,8oC dan kedua pompa berhenti mengganti air kolam.  Grafik 

perubahan temperatur air kolam ditunjukkan pada  grafik gambar 8. 

 

Gambar 8.  Pengujian  Pengaturan  Temperatur Air Kolam 
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Dari grafik gambar 8 menunjukkan bahwa temperatur air kolam dapat diatur ke 

temperatur normal (antara 25oC sampai 30oC) baik dari keadaan  dingin maupun dari keadaan 

panas dengan lama waktu pencapaian sesuai dengan kondisi temperatur air kolam dan 

temperatur air yang diisikan(baru) serta kecepatan pergantian air.  

2.   Pengujian  Pemantau pH dan Temperatur 

 Pada pengujian ini kedua prototype Kolam A dan Kolam B dan pusat pemantau 

diletakkan pada tempat yang berbeda dimana sesuai dengan pengujian jarak maksimum 

antara kolam dengan pusat pemantau sejauh 50m (sesuai dengan kondisi lapangan). 

Pengujian dilakukan dengan mengubah-ubah pH dan suhu air kolam dan mengamati hasil 

pada pengendali dan pada pusat pemantauan.  Hasil pengamatan ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. 

          Hasil Pengamatan pada Pengendali dan pada Pusat Pemantau 

No 
Pengendali 

Kolam A 

Pengendali 

Kolam B 

Tampilan LCD Pada Pusat  

Pemantau 

Alaram Kolam A Kolam B 

 
pH 

Suhu 

( oC) 
pH 

Suhu 

( oC) 
pH 

Suhu 

( oC) 
pH 

Suhu 

( oC) 

1 6,4 28,2 8,5 28,5 6,4 28,2 8,5 28,5 ON 

2 6,6 28,1 8,4 28,2 6,6 28,1 8,4 28,2 ON 

3 6,9 27,9 8,3 27,9 6,9 27,9 8,3 27,9 ON 

4 7,0 27,7 8,1 28,1 7,0 27,7 8,1 28,1 ON 

5 7,2 27,7 8,0 27,9 7,2 27,7 8,0 27,9 Tdak aktiv 

6 7,3 27,5 7,8 27,8 7,3 27,5 7,8 27,8 Tdak aktiv 

7 7,5 27,4 7,7 27,9 7,5 27,4 7,7 27,9 Tdak aktiv 

8 7,9 27,2 7,8 27,8 7,9 27,2 7,8 27,8 Tdak aktiv 

9 8,0 29,3 7,7 31,9 8,0 29,3 7,7 31,9 ON 

10 8,1 30,3 7,7 32,5 8,1 30,3 7,7 32,5 ON 

11 8,3 30,5 7,8 32,0 8,3 30,5 7,8 32,0 ON 

12 8,2 30,2 7,8 29,4 8,2 30,2 7,8 29,4 ON 

13 7,9 29,6 7,7 29,1 7,9 29,6 7,7 29,1 Tdak aktiv 
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14 7,8 29,2 7,8 29,0 7,8 29,2 7,8 29,0 Tdak aktiv 

15 7,7 29,1 7,9 28,9 7,7 29,1 7,9 28,9 Tdak aktiv 

 

 Dari tabel 1 dapat dilihat bahwa data yang dikirimkan kolamA dan kolam B  dapat diterima 

pemantau dan ditampilkan pada LCD  dan jika salah satu dari nilai pH atau temperatur air kolam diluar 

batas normal alaram aktiv. 

 

SIMPULAN  

Setelah dilakukan penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan sensor pH dan 

sensor temperatur serta rangkaian pengendali  maka  pH dan temperatur air kolam pemeliharaan ikan 

dapat tetap terkendali normal dengan cara menganti air kolam yang kualitasnya sudah tidak baik 

dengan air baru kualitas baik, dimana lama  untuk mencapai kualitas baik tergantung pada kondisi air 

kolam dan air pengganti.  Dengan menggunakan modul XbeePro S2C kondisi kolam A dan kolam B 

dapat dipantau dari pusat pemantau yang jaraknya mencapai 50m.  Prototype  hasil penelitian dapat 

membantu petani untuk memantau kadar pH dan temperatur air kolam ikan sehingga menghindari 

kerugian  akibat pH dan Temperatur yang tidak normal.   

Untuk menghasilkan yang lebih baik hendaknya ditambahkan sensor deteksi Oksigen terlarut, 

sensor amonia  dan kekeruhan air.  
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Abstract 

 

Currently, low-rank coal is the most widely used as fuel in Steam Power Plant. The moisture content in this type 
is 25-70% with a calorific value less than 5100 kcal/kg. To increase the calorific value, coal is dried in various 
methods. The one method is by the swirl fluidized bed (SFB) method. The coal drying in this study was carried 
out with a 3D model, transient, disrete phase and injection. The coal used was 600 gr and assumed the diameter 
was 6 mm for each experiment. The flow rate of air dryer is varied to see the drying characteristics and air dryer 
conditions in the chamber. The air flow rate of 0.0746, 01064 and 0.133 kg/s. The moisture content changed 
respectively from 31.23%; 30.77% and 30.77% become 22.5%; 18.14% and 16.22%. The closer to the outlet, the 
slope of the air dryer flow will smaller and leads vertically. The air dryer with lower temperatures and higher 
mass vapor fraction is concentrated in the center of the chamber. The lowest air temperature is in the range of 
306-308 K at a flow rate of 0.0746 and 01064 kg / s. These three air dyer flow rates, the particles can be fluidized 
well. 

 

Keywords : numerical simulation,  CFD Fluent, drying, LRC, characteristic 

 

Abstrak 

 

Saat ini batubara batubara kalori rendah paling banyak digunakan sebagai bahan bakar di PLTU. Kadar air pada 
batubara jenis ini 25 – 70 % dengan nilai kalor kurang dari 5100 kkal/kg. Untuk menaikkan nilai kalornya maka 
batubara dikeringkan dengan berbagai cara. Salah satu caranya adalah dengan metode swirl fluidized bed. 
Pengeringan batubara pada penelitian ini dilakukan dengan model 3D, transien, disrete phase dan injeksi. 
Batubara yang digunakan sebanyak 600 gr dan diameter yang diasumsikan 6 mm untuk setiap percobaan. Laju 
aliran divariasikan untuk melihat karakteristik pengeringan dan kondisi udara di dalam chamber. Dengan laju 
aliran udara sebesar 0,0746, 01064 dan 0,133 kg/s diperoleh kadar air berubah masing-masing dari sebesar 
31,23%; 30,77% dan 30,77% menjadi sebesar 22,5%; 18,14% dan 16,22%. Semakin ke arah outlet, sudut 
kemiringan aliran semakin kecil dan mengarah vertikal. Udara dengan temperatur lebih rendah dan fraksi massa 
uap air lebih tinggi terkonsentrasi di bagian tengah chamber. Temperatur udara paling rendah pada kisaran 306-
308 K pada laju aliran 0,0746 dan 01064 kg/s. Dengan ketiga laju aliran partikel dapat terfluidisasi dengan baik. 

 

Kata Kunci : simulasi numerik,  CFD Fluent, pengeringan, batubara, karakteristik 
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PENDAHULUAN 

Saat ini batubara kalori rendah merupakan yang paling banyak digunakan sebaga bahan 

bakar di PLTU di Inodenesia. Jumlah konsumsi batubara ini pada tahun 2016 mencapai 75,4 

juta ton.  Cadangan batubara terbukti Indonesia sebesar 9,044 milyar ton dengan tingkat 

produksi  307  juta ton pertahun.  Kadar air pada batubara lignit berkisar 25 - 70%  Dengan 

kandungan air sebanyak itu batubara ini memiliki nilai kalor kurang 5100 kJ/kg (ESDM, 2015). 

Batubara paling banyak dimanfaatkan sebagai bahan bakar di pembangkit listrik mengingat 

harganya yang lebih murah sekitar 20-30% dibanding kalori tinggi. Batubara ini digunakan 

pada PLTU dengan kapasitas 17.811 MW, (ESDM, 2016). 

Penurunan kadar air sebesar 6,1% akan meningkatkan nilai kalor sebesar 9,25%, mengurangi 

kebutuhan batubara sebesar 10,8%,  mengurangi  kebutuhan daya di pulverizer sebesar 16,5%, 

mengurangi laju aliran flue gas sebesar 4,0%, (Levy et al., 2006.  

Ada banyak jenis alat pengering yang digunakan untuk mengeringkan batubara seperti 

fluidized bed (Kim et al., 2013), Disc dryer (Moon et al., 2014), pressurized flash drying (Gwak 

et al, 2018) Sedangkan penelitian secara numerik untuk proses pengeringan batubara dilakukan 

oleh peneliti Stakic dan Tsotsas, 2004 , Zhang dan You, 2013, Huang et al., 2018 dan Si et al., 

2019. Penelitian numerik yang dilakukan oleh  Zhang dan You, 2013 memodelkan pengeringan 

batubara lignit Cina dengan packed moving bed. Aspek yang diteliti adalah: pengaruh kecepatan 

udara panas, pengaruh ukuran partikel, pengaruh kecepatan partikel dan pengaruh ketinggian 

tumpukan partikel terhadap pengeringan. 

Software Comsol Multiphysics digunakan oleh Huang et. al, 2018 untuk memodelkan pengeringan 

batubara. Pemodelan digabung antara medan elektromagnetik dengan perpindahan panas dan massa. 

Pengeringan dilakukan dengan memvariasikan frekwensi dari 11,9 GHz hingga 3,7 GHz dengan 

kenaikan 0,25 GHz dan daya listrik yang digunakan adalah 0.5 kW selama 600 detik, 1.0 kW selama 300 

detik, 1.5 kW selama 200 detik, 2.0 kW selama 150 detik, 2.5 kW selama 120 detik dan 3.0 kW selama 

100 detik. Hasil yang diperoleh menujukkan bahwa daya listrik yang digunakan berpengaruh sedikit 

terhadap pengeringan bila dibanding dengan perbedaan frekwensi. 

Penelitian ini dimodelkan dengan Ansys Fluent versi 15. Tujuan penelitian adalah untuk 

mengetahui pengaruh besarnya laju aliran udara terhadap karekateristik pengeringan dan 

kondisi udara pengering pada proses pengeringan batubara kalori rendah. Pengeringan 

dilakukan pada pengering jenis swirl fluidized bed dengan sudut kemiringan sudu pengarah 

udara adalah sebesar 100. 
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METODE 

Alat pengering swirl fluidized bed ini memiliki tinggi dan diameter chamber pengering masing-

masing 363 mm dan 20 mm. Jumlah sudu pengarah aliran sebanyak 30 buah dengan sudut 

kemiringan 100. Sudu-sudu disusun sedemikian mengitari sumbu chamber dan udara oengering 

lewat melalui celah antara sudu. Pipa udara masuk berdiameter 80 mm. Bahan terbuat dari baja. 

Model pengeringan yang dugunakan pada penelitian ini adalah Disrete Phase Model (DPM) 

dengan injeksi. Model DPM  ini dipilih karena fraksi volume partikel di dalam chamber kurang 

dari 10% dan supaya dapat lebih menghemat biaya dan waktu selama simulasi. Simulasi numerik 

ini dibuat dalam  

 
Gambar 1. Model meshing 

 
bentuk 3 dimensi, transien dan Eulerian-Lagrangian. Meshing ada sebanyak 703.636 sel  dengan 

jenis elemen Tet/Hibrid dan tipe T Grid. Model meshing ditunjukkan pada Gambar 1. 

Model viscous adalah realizable k-ε, standard wall function yang dapat mengakomodasi aliran 

swirl cukup baik. Solution method menggunakan second order uwind dengan 50 kali iterasi per 

time step. Simulasi mencapai konvergen pada batas untuk energi 10-6 dan 10-3 untuk yang lainnya. 

Partikel dianggap bulat dan seragam dengan diameter 6 mm. Partikel batubara diasumsikan 

terdiri dari dua komponen yaitu komponen air (H2O)l  yang akan diuapkan dan komponen padatan 

yang tidak akan menguap. Partikel batubara ini diinjeksikan dari suatu permukaan ke dalam 

chamber pada detik ke 180 hingga detik ke 181. Kecepatan partikel dari permukaan sumber injeksi 

diasumsikan sebesar 1 m/s. Partikel akan memantul bila bertubrukan dengan dinding. Persamaan 

Udara 
masuk 

Udara keluar 

Sudu pengarah 
aliran udara 

Batubara masuk 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1200 
 

– persamaan yang digunakan pada pemodelan ini adalah: 

Kadar air pada batubara dihitung menurut persamaan 

𝑀𝐶 =
𝑀𝐻2𝑂

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
                                                    (1)         

dimana: 

MC    = kadar air 

MH2O = massa air (gr) 

Mtotal = massa air + padatan (gr) 

 

Persamaan Kontinuitas 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
+ ∇. (𝜌 𝜈) = 𝑆𝑚                                           (2) 

Persamaan Momentum 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌 𝜈) + ∇. (𝜌 𝜈 𝜈) =  −∇𝑝 + ∇. (𝜏)̿ + 𝜌�⃗� + �⃗�     (3) 

Persamaan Energi 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌 𝐸) + ∇ ∗ (�⃗⃗�(𝜌𝐸 + 𝑃)) = ∇ ∗ (𝑘𝑒𝑓𝑓∇𝑇 + (𝜏𝑒𝑓𝑓∗ �⃗⃗�)) + 𝑆ℎ                                               (4) 

Persamaan model Turbulen 

Model turbulen yang digunakan yaitu realizable k-ε standard  dimana persamaan energi kinetik dan 

laju dsipasi turbulen adalah 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌𝑘) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜌𝑘𝑢𝑗) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝑘
)

𝜕𝑘

𝜕𝑥𝑗
] + 𝐺𝑘 +        𝐺𝑏 − 𝜌휀 − 𝑌𝑀 + 𝑆𝑘                                      (5) 

dan 

𝜕

𝜕𝑡
(𝜌휀) +

𝜕

𝜕𝑥𝑗
(𝜌휀𝑢𝑗) =

𝜕

𝜕𝑥𝑗
[(𝜇 +

𝜇𝑡

𝜎𝜀
)

𝜕𝜀

𝜕𝑥𝑗
] + 𝜌 𝐶1𝑆𝜀 −       𝜌𝐶2

𝜀2

𝑘+√𝜈𝜀
 + 𝐶1𝜀

𝜀

𝑘
𝐶3𝜀𝐺𝑏                            

(6) 

Proses penguapan akan menghasilkan pengurangan massa sebesar dmp. Proses perpindahan panas dari 

udara kering ke partikel yang disertai dengan perpindahan massa air dari partikel ke udara ditulis dalam 

persamaan:  
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𝑚𝑝 𝑐𝑝
𝑑𝑇𝑝

𝑑𝑡
= ℎ  𝐴𝑝(𝑇∞ − 𝑇𝑝) −

𝑑𝑚𝑝

𝑑𝑡
ℎ𝑓𝑔                (7) 

dimana  

mp    = massa partikel, kg 

Cp      = panas jenis partikel batubara, J/kg K 

h      = koefisien konveksi W/m2K 

Ap      = luas permukaan partikel, m2 

T∞     = temperatur udara pengering, K 

TP      = temperatur partikel, K 

dmp   = penurunan massa partikel karena   

           penguapan, kg       

        = mcoal + mH2O 

hfg      = entalpi penguapan, J/kg 

 

Perpindahan massa yang berhubungan dengan penguapan dan konsentrasi uap air di udara ditulis 

dalam bentuk: 

𝑁𝑖 = 𝑘𝑐(𝐶𝑖,𝑠 − 𝐶𝑖,∞)                                 (8) 

dimana 

kc      = koefisien perpindahan massa (m/s) 

Ci, s   = konsentrasi uap di permukaan partikel (kmol/m3) 

Ci,∞  = konsentrasi uap di udara pengering (kmol/m3 

) 

 

Kondisi batas yang digunakan pada model numerik pada penelitian ini seperti ditunjukkan 

dalam Tabel 1. 
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Tabel 1. Kondisi batas 

Parameter Nilai 

Dimensi 3D 

Waktu Unsteady, 2ndOrder,  Implicit 

Model viscous Realizable k-epsilon 

Wall treatment Standard Wall Function 

Laju aliran massa partikel (kg/s) 0.60 

Laju aliran udara (kg/s) 0,0746/0,1064 /0,133 

Fraksi massa air di udara (kg/kg) 0,01813 

Temperatur udara kering (K) 326,5 

Material dinding Baja 

Time Step (s) 0.5 

Iterasi maksimum per time step 50 

Tekanan PRESTO 

Momentum Second Order Upwind 

Energi kinetik turbulen Second Order Upwind 

Laju disipasi turbulen Second Order Upwind 

H2O Second Order Upwind 

Energi Second Order Upwind 

Properti  injeksi partikel 

Diameter partikel (mm) 6 

Temperatur partikel (K) 300 

Mulai injeksi(s) 180 

Selesai injeksi (s) 181 

Bentuk partikel bulat 

Fraksi massa batubara 0,66877/0,6923/ 0,6923 

Fraksi massa H2O(l) 0,3123 /0,3077 /0,3077 

Konvergensi untuk energi 10-6 

Konvergensi untuk yang lain 10-3 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil simulasi secara keseluruhan dari alat ditunjukkan pada Gambar 2. Pada gambar ini 

ditunjukkan pola pathline udara pengering di dalam chamber yang memiliki aliran swirl yang 

dihasilkan oleh sudu pengarah (guide vane). Partikel batubara terlihat terfluidisasi dengan baik 

dimana hampir seluruhnya berada di atas sudu pengarah. Kadar air partikel diwakili oleh warna 

yang nilainya dapat dilihat ada kisaran di sebelah kiri. 
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Selama proses pengeringan, kadar air akan berkurang dari waktu ke waktu. Besarnya kadar 

air yang terdapat pada partikel yang dihitung berdasarkan persamaan (1) ditunjukkan Gambar 

3. Hasil simulasi juga dibandingkan dengan hasil dari percobaan yang sudah dilakukan oleh 

Ibrahim dan Prabowo, 2017. Mengingat butuh waktu lama  

Gambar 2. Hasil simulasi pathline, particle track dan kadar air 

 
Gambar 3. Kadar air eksperimen dan simulasi 
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Gambar 4. Laju pengeringan eksperimen dan simulasi 

untuk simulasi, maka simulasi pengeringan dibatasi untuk waktu 5 menit pertama. Terlihat 

bahwa laju aliran udara yang semakin besar akan mempercepat pengeringan.   

Pengeringan dengan laju aliran sebesar  0,133 kg/s akan dapat mengurangi kadar air yang 

terdapat di dalam partikel dari 30,77% menjadi 16,22 %, atau terjadi penurunan kadar air 

sebesar 14,55% Sedangkan bila dibandingkan dengan hasil dari percobaan kadar air berkurang 

dari 30,77% menjadi 18,7% atau berkurang 12,07%. Perubahan kadar air pada partikel batubara 

hasil Simulasi dan eksperimen ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. Perubahan kadar air dalam 5 menit 

 

Laju 

aliran 

udara 

(kg/s) 

Kadar 

air awal 

(%) 

Kadar air 

akhir 

(simulasi) 

(%) 

Kadar air akhir 

(eksperimen) 

(%) 

0,0746 31,23 22,5 22,74 

0,1066 30,77 18,14 19,6 

0,1330 30,77 16,22 18,7 
 

 Seiring dengan terjadinya penurunan kadar air, maka dapat dilihat laju pengeringan yang 

terjadi. Laju pengeringan merupakan selisih kadar air untuk rentang pada waktu tertentu. Untuk 

setiap laju lairan udara pengering dapat digambarkan laju pengeringan batubara yang terjadi 

seperti pada Gambar 4. Laju pengeringan paling cepat terjadi pada laju aliran udara pengering  

0,133 kg/s.  
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Pathline Udara Pengering 

Pathline udara pengering yang terjadi di dalam chamber ditunjukkan pada gambar 5. 

Gambar ini menunjukkan udara yang berputar di dalam chamber  mengikuti pola kemiringan 

sudu pengarah sebesar 100. Semakin ke atas kemiringan udara semakin berkurang mengingat 

terjadinya gesekan antara dinding dengan udara sehingga akan mengurangi intensitas swirl. 

Selain itu, sisi keluar udara yang terbuka secara vertikal akan memberi kecenderungan udara 

akan keluar dengan sudut kemiringan yang lebih besar. Besarnya kecepatan udara pada 

chamber di tunjukkan dengan warna pada legend di sebelah kiri. Pada laju aliran udara 0,133 

kg/s, besar kecepatan udara maksimum adalah 75 m/s yang terdapat di bagian celah sudu. 

Kecepatan ini cepat berubah karena perubahan luasan yang dilintasi udara kering. Kecepatan 

menjadi 45 – 33 m/s dan kemudian berubah menjadi 15 - 23 m/s. 
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Gambar 5. Pathline udara pengering 
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Temperatur Udara Pengering 

Temperatur udara pengering di dalam chamber ditunjukkan pada Gambar 6. Udara masuk 

memiliki temperatur sebesar 326,5 K atau 53,5 0C. Selama proses perubahan energi yaitu panas  

yang terdapat di udara pengering digunakan untuk menguapkan air yang terdapat di dalam 

partikel. Penurunan temperatur yang terjadi akan sebanding dengan laju pengeringan uap air 

yang terjadi. Semakin banyak panas yang digunakan maka akan semakin besar laju pengeringan 

air dari dalam partikel. Selain itu  besarnya  laju aliran udara akan meningkatkan nilai bilangan 

Reynold sehingga akan memperbesar laju perpindahan massa. Terlihat untuk semua laju aliran 

dan semua waktu udara dengan temperatur paling rendah ada di bagian tengah.  
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Gambar 6. Kontur temperatur udara pengering 

 

Terkonsentrasinya udara dingin di bagian tengah bersamaan dengan terkonsentrasinya uap 

air di bagian tengah. Pada daerah yang memiliki temperatur rendah terdapat konsentrasi uap air 

yang tinggi. Konsentrasi ini akibat gaya sentrifugal yang diciptakan oleh aliran swirl, dimana 

gas dengan berat molekul rendah (H2O) ada di bagian tengah dan gas dengan berat molekul 

tinggi ada di bagian tepi. Untuk setiap laju aliran udara terlihat temperatur udara semakin tinggi. 
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Hal ini berhubungan dengan semakin rendahnya laju pengeringan karena berkurangnya kadar 

air di dalam partikel. Untuk menit pertama proses pengeringan terlihat pada laju aliran udara 

paling besar 0,133 kg/s temperatur udara lebih tinggi dibanding dengan yang memiliki laju 

aliran lebih rendah. Hal ini disebabkan karena jumlah udara yang yang digunakan lebih banyak 

sehingga  dengan sedikit penurunan temperatur akan mampu mengeringkan air lebih banyak 

dibanding dengan yang laju aliran massa udara 0,0746 maupun 0,1064 kg/s. Temperatur udara 

pengering yang paling rendah pada laju aliran udara 0,0746 kg/s adalah pada kisaran 306 - 308 

K atau33 – 35 0C. Pada menit ke-5, temperatur udara pengering untuk laju aliran udara 0,0746 

kg/s naik hingga kisaran 318-320 K di bagian tengan dan 322-326 K di bagian tepi. Temperatur 

udara pengeringan yang mendekati temperatur udara awal berarti terjadi sedikit proses 

penguapan uap air. Hal ini juga dikonfirmasi dari gambar 3 dan 4 dimana laju pengeringan 

adalah yang paling kecil. 

 

Fraksi Massa Uap Air 

 Fraksi massa uap akan akan meningkat pada awal proses pengeringan. Pada saat itu partikel 

batubara memiliki kelembaban yang paling tinggi sehingga akan mudah dipindahkan ke udara. 

Persamaan 8 menunjukkan nilai perpindahan massa Ni akan besar ketika selisih konsentrasi uap (Ci,s – 

Ci,∞) antara partikel dan udara besar. Semakin lama nilai perpindahan massa akan semakin kecil 

mengingat selisih konsentrasi uap (Ci,s – Ci,∞) juga akan mengecil dan ketika nilai Ci,s = Ci,∞ maka tidak 

akan terjadi lagi perpindahan massa. Kondisi ini disebut sebagai kondisi kesetimbangan. Pada laju 

aliran massa udara pengering yang paling besar, terlihat fraksi masssa uap lebih kecil dibanding dengan 

laju aliran massa udara pengering yang kecil. Hal ini disebabkan karena jumlah udara sebagai pembagi 

memiliki nilai yang besar sehingga nilai fraksi massanya menjadi kecil. Gambar 7 menunjukkan fraksi 

massa uap air di udara pengering. Untuk semua laju aliran udara  
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Gambar 7. Kontur fraksi massa uap air 
 

terlihat semakin lama fraksi massa uap air semakin kecil disebabkan semakin sedikitnya uap air yang 

berpindah dari partikel ke udara. Pada laju aliran udara sebesar 0,0746 kg/s terlihat fraksi massa udara 

paling tinggi ada pada kisaran 0,025 – 0,026 yang terkonsentrasi di bagian tengah chamber. Sedangkan 

untuk laju aliran udara pengering 0,133 kg/s, kisaran fraksi  massa uap air di udara pengering sebesar 

0,023 – 0,024 kg/s. 

 

Particle Trajectory 

Particle trajectory  yang terjadi dapat dilihat pada gambar 8. Untuk simulasi transien 

partikel-partikel batubara dapat ditunjukkan oleh software dalam bentuk  

 

   

ṁ
u

d
 =

 0
,0

7
4

6
 k

g
/s

 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1209 
 

 

   

ṁ
u

d
 =

 0
,1

0
6

6
 k

g/
s 

 

   

ṁ
u

d
 =

 0
,1

3
3

 k
g/

s 

 1 mnt 3 mnt 5 mnt  

Gambar 8. Particle trajectory (a). 1 mnt, (b). 3 mnt, (c). 5 mnt 

 

butiran seperti pada Gambar 9. Sedangkan bila simulasi steady maka trajectory partikel akan 

ditunjukkan oleh pathline (Ansys, 2013). Particle trajectory ini dapat juga dikombinasi dengan 

kadar air yang ada dalam partikel. Kadar air rata-rata dari semua partikel adalah sebagaimana 

yang ditunjukkan pada gambar 2. Gambar 8 juga menunjukkan partikel dapat terfluidisasi dengan 

baik dimana semua partikel mengapung di atas sudu pengarah. Untuk menit pertama terlihat 

kadar air partikel untuk laju aliran udara 0,133 kg/s kebanyakan adalah sebesar 26% – 28% 

sedangkan pada menit kelima ada pada kisaran 16%-18%. Hal ini masih bersesuaian dengan 

Gambar 2. 

 

KESIMPULAN 

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui kondisi udara dan partikel pada proses 

pengeringan batubara lignit dengan metode swirl fluidized bed. Metode simulasi adalah transien 

dengan model discrete phase dan injeksi. Simulasi dilakukan untuk waktu 5 menit. Batubara 

yang digunakan sebanyak 600 gr dan diameter yang diasumsikan seragam 6 mm untuk setiap 

percobaan dan simulasi. Penelitian ini memberi beberapa kesimpulan:  

1. Dengan laju aliran udara sebesar 0,0746, 01064 dan 0,133 kg/s diperoleh kadar air berubah 

dari masing-masing sebesar 31,23%; 30,77% dan 30,77% menjadi 22,5%; 18,14% dan 

16,22%. 

2. Semakin ke arah outlet, sudut kemiringan aliran semakin kecil dan mengarah vertikal. 
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3. Udara dengan temperatur lebih rendah dan fraksi massa uap yang air lebih tinggi 

terkonsentrasi di bagian tengah. Temperatur paling rendah pada kisaran 306-308 K pada laju 

aliran 0,0746 dan 01064 kg/s. 

4. Dengan ketiga laju aliran partikel dapat terfluidisasi dengan baik. 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Kim, H.S., Matsushita, Y., Oomori, M., Harada, T. & Miyawaki, J., (2013). Fluidized bed drying of Loy 

Yang brown coal with variation of temperature, relative humidity, fluidization velocity and 

formulation of its drying rate. Fuel, 105, 415–424. 

Moon, S. H., Ryu, I. S., Lee, S. J. & Ohm, T. I., (2014). Optimization of drying of low-grade coal with high 

moisture content using a disc dryer. Fuel Processing Technology, 124, 267–274. 

Gwak, I. S., Gwak, Y. R.,  Kim, Y. B. & Lee, S. H., (2018).  Drying characteristics of low rank 

coals in a pressurized flash drying system, Journal of Industrial and Engineering Chemistry, 

57, 154–159. 

Si, C., Wu, J.,  Zhang, Y., Liu, G. & Guo O., (2019). Experimental and numerical 

simulation of drying of lignite in a microwave-assisted fluidized bed. Fuel, 242(15), 149-

159. 

Zhang, K. & You, C., (2013). Numerical simulation of lignite drying in a packed moving bed 

dryer. Fuel Processing Technology, 110, 122-132. 

Stakic, M. &  Tsotsas, E., (2004).  Modeling and Numerical Analysis of a typical 

Convective Coal Drying Process, Drying Technology, 22(10), 2351–2373. 

Huang, J.,  Xu, G., Hu, G., Kizil, M., & Chen, Z., (2018).  A coupled electromagnetic irradiation, heat and 

mass transfer model for microwave heating and its numerical simulation on coal. Fuel Processing 

Technology, 177, 237-245. 

Indonesia Mineral and Coal Information 2015, ESDM.go.id 

Ohm, T.I., Chae, J.S., Lim, J.H. & Moon, S.H. (2012). Evaluation of a hot oil immersion drying method 

for the upgrading of crushed low-rank coal. J Mech Sci Technology, 26(4), 1299 - 1303. 

Statistik ketenagalistrikan 2016, ESDM.go.id 

Levy, E. K., Sarunac, N., Bilirgen, H. & Caram, H. (2006). Use of coal drying to reduce water consumed 

in pulverized coal power plants final report. Energy Research Center Lehigh University. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236119300031#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236119300031#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236119300031#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0016236119300031#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00162361
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00162361/242/supp/C
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378382012004511#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378382012004511#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03783820
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03783820/110/supp/C
https://www.tandfonline.com/author/Tsotsas%2C+Evangelos
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378382018304892#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378382018304892#!
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378382018304892#!
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03783820
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03783820


Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1211 
 

Ibrahim, A. J. & Prabowo, (2017),  Studi Eksperimen Pengaruh Kecepatan Fluidisasi 

Terhadap Unjuk Kerja Swirling Fluidized Bed Coal Dryer, Jurnal Teknik ITS, 6(2). 

Ansys Fluent versi 15, Manual book, 2013.  

  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1212 
 

IMPLEMENTASI ALGORITMA FUZZY C-MEANS DALAM MEMPREDIKSI 

PENGARUH PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL 

 

Yulia Fatmi1, Yuyun Yusnida Lase2, Ferry Fachrizal3 

1,2,3Politeknik Negeri Medan 
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Abstract 

 

Fuzzy C-Means is one of the algorithms used in data mining. In fuzzy logic, a method that can be used to do 

grouping a number of data known as fuzzy clustering. "The basic concept of Fuzzy C-Means (Fuzzy C-Means) was 

first to determinecluster center which will mark the average location for each cluster. On initial conditions, the 

center of this cluster is still not accurate. Each data point has a degree of membership for each cluster. In a way 

improving the cluster center and the degree of membership of each data point repeatedly, it will be seen that 

the center of the cluster will move towards the right location. This iteration is based on the degree of membership 

that is describe the distance from the data point given to the center of the cluster weighted by the degree of 

membership of that data point. Fuzzy Clustering is more natural when compared to classical clustering. The 

clustering process of forming partitions is carried out in such a way that each project is in exactly one partition. 

In this research, we use Fuzzy C-Means algorithm to analyze the influence of social media in symbolic interactions 

(George Herbert Mead's theory), used 100 (one hundred) data samples. Social media users who are the objects 

of research are Facebook and Instagram social media users, the authors are interested in wanting to know the 

influence of social media on the symbolic interactions (mind, self and society) of users. The results of this study 

note the impact resulting from the use of social media on users in the mind, self and society of users. 

 

Keywords: Data Mining, Fuzzy, Fuzzy C-Means, Symbolic Interactions. 

 

 

Abstrak 

 

Fuzzy C-Means merupakan salah satu algoritma yang digunakan dalam data Mining. Pada logika fuzzy, metode 

yang dapat digunakan untuk melakukan pengelompokan sejumlah data yang dikenal dengan nama fuzzy 

clustering. Konsep dasar Fuzzy C-Means (Fuzzy C-Means) pertama kali adalah menentukan pusat cluster yang 

akan menandai lokasi rata-rata untuk tiap cluster. Pada kondisi awal, pusat cluster ini masih belum akurat. Tiap-

tiap titik data memiliki derajat keanggotan untuk tiap-tiap cluster.Dengan cara memperbaiki pusat cluster dan 

derajat keanggotaan tiap-tiap titik data secara berulang, maka akan dapat dilihat bahwa pusat cluster akan 

bergerak menuju lokasi yang tepat.Perulangan ini didasarkan pada derajat keanggotaan yang menggambarkan 

jarak dari titik data yang diberikan ke pusat cluster yang terbobot oleh derajat keanggotaan titik data tersebut. 

Fuzzy Clustering”” lebih”alami jika dibandingkan”dengann pengklasteranksecara klasik. Proses pengklasteran” 

(clustering) pembentukan partisi dilakukan sedemikian rupaksehingga setiapkobyek berada tepatnpada satu 

partisi. Pada penelitian ini di gunakanwAlgoritma \Fuzzy C-Means untuk menganalisi pengaruh media sosial 

dalam interaksi simbolik (teori George Herbert Mead),digunakan 100 (seratus) sampel data. Penguna media 

sosial yang dijadikan objek penelitian adalah pengguna media sosial Facebook dan Instagram, penulis tertarik 

ingin mengetahui pengaruh media sosial tersebut terhadap interaksi simbolik (mind, self dan society) dari 

mailto:yuliafatmi@polmed.ac.id1
mailto:yuliafatmi@polmed.ac.id1
mailto:ferry_polmed@yahoo.com3
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pengguna. Hasil dari penelitian ini diketahui dampak yang diakibatkan dari penggunaan media sosial terhadap 

pengguna pada kelompok mind, self dan society dari pengguna.media sosial. 

 

Kata Kunci : Data Mining, Fuzzy, Fuzzy C-Means, Interaksi Simbolik 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Data Mining merupakan suatu proses penggalian data atau penyaringan data dengan 

memanfaatkan kumpulan data dengan ukuran yang cukup besar melalui serangkaian proses untuk 

mendapatkan informasi yang berharga dari data tersebut. Data Mining dapat diterapkan pada 

berbagai bidang yang mempunyai sejumlah data. Menurut Daryl Pregibon bahwa “Data mining adalah 

campuran dari statistic, kecerdasan buatan, dan riset basis data” yang masih berkembang (Gorunescu, 

F. (2011) )( Sulastri Heni, Gufroni Asep Irham.(2017)). Salah satu bagian dari Data Mining adalah 

klasterisasi (clustering), salah satu algoritma yang termasuk dalam konsep clustering adalah fuzzy c-

means. 

Fuzzy c-means adalah suatu teknik peng-cluster-an data yang mana keberadaan tiap-

tiap titik data dalam suatu cluster ditentukan oleh derajat keanggotaannya. Teknik ini 

pertama kali diperkenalkan oleh Jim Bezdek pada tahun 1981 (Kusumadewi, S., & 

Purnomo, H. (2010).). Fuzzy C-Means menerapkan pengelompokan fuzzy, dimana setiap data dapat 

menjadi anggota dari beberapa cluster dengan derajat keanggotaan yang berbeda-beda pada setiap 

cluster. Fuzzy C-Means merupakan algoritma iteratif, yang menerapkan iterasi pada proses clustering 

data. Tujuan dari Fuzzy C-Means adalah untuk mendapatkan pusat cluster yang nantinya akan 

digunakan untuk mengetahui data yang masuk ke dalam sebuah cluster. 

Pada penelitian ini akan digunakan algoritma Fuzzy C-Means dalam menganalisis pengaruh 

 media sosial dalam interaksi simbolik, pemilihan algoritma Fuzzy C-Means tersebut dikarnakan 

sederhana, mudah diimplementasikan, memiliki kemampuan untuk mengelompokkan data yang 

besar, lebih kokoh terhadap data outlier. Pembentukan partisi algoritma Fuzzy C-Means dilakukan 

sedemikian rupa sehingga setiap objek berada pada partisi yang dibentuk dengan pembobotan fuzzy. 

Selain itu Fuzzy C-Means juga telah banyak diterapkan pada penelitian-penelitian sebelumnya, 

salah satunya pada penelian Muhardi dan Nisar dengan judul “Penentuan Penerima Beasiswa Dengan 

Algoritma Fuzzy C-Means Di Universitas Megow Pak” pada penelitian ini dibahas bagaimana cara 

Penerapan algoritma Fuzzy C-Means dalam penentuan beasiswa di kelompokan menjadi tiga cluster 

yaitu menerima, dipertimbangkan dan tidak berhak menerima beasiswa , sempel data sebenyak 75 
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data mahasiswa diperoleh tiga cluster berdasarkan nilai rata-rata penentuan beasiswa kemudian 

setiap cluster diklasifikasikan berdasarkan kriteria mana yang lebih diprioritaskan dengan nilai terbesar 

pada jarak akhir merupakan cluster yang menerima beasiswa, sedangkan cluster dengan nilai terkecil 

merupakan cluster yang tidak berhak menerima beasiswa. 

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan algoritma Fuzzy C-Means untuk menganalisis 

pengaruh media sosial dalam interaksi simbolik. Penguna media sosial yang akan dijadikan 

objek penelitian adalah pengguna media sosial Facebook dan Instagram, penulis tertarik ingin 

mengetahui pengaruh media sosial tersebut terhadap interaksi simbolik (mind, self dan 

society) dari pengguna. Teori simbolik merupakan teori yang memiliki asumsi bahwa manusia 

membentuk makna melalui proses komunikasi. Teori interaksi simbolik berfokus pada 

pentingnya konsep diri dan persepsi yang dimiliki iindividu berdasarkan interaksi dengan 

individu lain (Khoiroh Umatul, 2017). Pada penelitian ini penulis akan mengelompokkan 

pengguna menjadi 3 bagian (pengguna aktif Facebook, pengguna aktif Instagram, pengguna 

aktif Facebook dan Instagram), ketiga kategori tersebut akan di analisi kecendrungan 

perubahan pola interaksi simboliknya dan akan di bandingkan dengan objek yang tidak 

menggunakan media sosial. Output yang diharapkan penulis adalah mengetahui perubahan 

pola interaksi simbolik untuk masing-masing kelompok pengguna sehingga bisa diambil 

sebuah kesimpulan perubahan yang diakibatkan oleh penggunaan media sosial. 

 

Rumusan Masalah 

Berdasarkan  pembahasan  di atas, permasalahan yang akan di bahas dalam penelitian ini adalah 

melakukan pengelompokkan tipe pengguna media sosial, menganalisis faktor yang mempengaruhi 

penggunaan media sosial, mengklasterkan sesuai tipe pola interaksi simbolik sehingga didapat hasil 

prediksi pengaruh penggunaan media sosial? 

 

Batasan Penelitian 

Adapun batasan penelitian dalam penelitian ini agar tidak terlalu luas adalah  

d. Dalam penelitian ini menggunakan teori interaksi simbolik berdasarkan teori george dan 

yang di nilai hanya tiga poin yaitu Mind (pikiran), Self (diri sendiri) dan society 

(masyarakat) 
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e. Menggunakan algoritma Fuzzy C-Means untuk mengetahui pengaruh media sosial 

dalam interaksi simbolik. 

f. Pengguna media sosial yang akan di teliti hanya penggunaan Facebook dan Instagram. 

g. Data yang akan di gunakan merupakan data sampel yang diperoleh dari questioner 

pengguna secara acak (mahasiswa Politeknik Negeri Medan). 

h. Sampel data yang akan digunakan kurang lebih 100 data pengguna dengan batasan usia 

17-22 tahun.  

i. Data penunjang secara psikologi akan di ambil dari pakar 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Dapat mengetahui analisaan algoritma Fuzzy C-Means dalam menentukan pengaruh media 

sosial dalam interaksi simbolik. 

2. Dapat mengetahui proses clustering penentuan pengaruh media sosial. 

3. Dapat mengetahui kecendrungan penggunaan media sosial. 

4. Dapat mengetahui dampak yang diakibatkan dari penggunaan media sosial terhadap mind, 

self dan society masing-masing pengguna. 

 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diberikan dalam penelitian  adalah : 

Manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak penggunaan media sosial 

(facebook, instagram) terhadap mahasiswa Politeknik Negri Medan Jurusan Teknik 

Komputer dan Informatika. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Data Mining 

Secara sederhana, data mining atau penambangan data dapat didefinisikan sebagai 

proses seleksi, eksplorasi, dan pemodelan dari sejumlah besar data untuk menemukan pola 

atau kecenderungan yang biasanya tidak disadari keberadaannya. Data mining dapat 

dikatakan sebagai proses mengekstrak pengetahuan dari sejumlah besar data yang tersedia. 
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Pengetahuan yang dihasilkan dari proses data mining harus baru, mudah dimengerti, dan 

bermanfaat. Dalam data mining, data disimpan secara elektronik dan diproses secara otomatis 

oleh komputer menggunakan teknik dan perhitungan tertentu (Gambbeta, Windy. 2012)( 

Pramadhani Aline Embun,2014). Data mining merupakan proses semi otomatik yang 

menggunakan teknik statistik, matematika, kecerdasan buatan, dan machine learning untuk 

mengekstraksi dan mengidentifikasi informasi pengetahuan potensial dan berguna yang 

tersimpan di dalam database (Turban, E dkk .2005). 

 

Algoritma Fuzzy C-Means 

 

Konsep dasar FCM (Fuzzy C-Means) pertama kali adalah menentukan 

pusat cluster yang akan menandai lokasi rata-rata untuk tiap cluster. Pada 

kondisi awal, pusat cluster ini masih belum akurat. Tiap-tiap titik data 

memiliki derajat keanggotan untuk tiap-tiap cluster. Dengan cara 

memperbaiki pusat cluster dan derajat keanggotaan tiap-tiap titik data secara 

berulang, maka akan dapat dilihat bahwa pusat cluster akan bergerak menuju 

lokasi yang tepat. Perulangan ini didasarkan pada derajat keanggotaan yang 

menggambarkan jarak dari titik data yang diberikan ke pusat cluster yang 

terbobot oleh derajat keanggotaan titik data tersebut (Sri Kusumadewi and Hari 

Purnomo.2010). 

Pada perhitungan menggunakan FCM dengan menggunakan data yang 

sama tetapi diolah dengan jumlah cluster yang berbeda, maka hasil 

pengelompokannya akan sedikit berbeda, karena data tidak diolah dengan 

satu variabel saja tetapi dengan semua variabel. Perbedaan hasil 

pengelompokan itu dikarenakan data pada kelompok tertentu kemungkinan 

akan berpindah pada kelompok lain jika diolah dengan jumlah cluster yang 

berbeda, ini menunjukkan bahwa sistem aplikasi sudah berjalan dengan 

benar (Sri Kusumadewi and Hari Purnomo.2010) 
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METODE PENELITIAN 

Metodologi penelitian bertujuan untuk menguraikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan  selama  

kegiatan  penelitian  berlangsung.  Dari  gambar di atas, dapat diketahui bahwa beberapa tahapan yang 

akan dilakukan untuk menyelesaikan kasus pada penelitian  ini yang meliputi: pendahuluan, 

pengumpulan data, analisa data, validasi data  dan kesimpulan. 

1. Pendahuluan 

Pada tahapan ini, peneliti mengidentifikasi penelitian yang akan dilakukan dengan  melakukan  studi 

pustaka. Hal ini untuk mengetahui metode apa yang akandigunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang akan diteliti, sertamendapatkan dasar-dasar referensi yang kuat dalam 

menerapkan suatu metode yang  digunakan dalam penelitian ini. Studi kepustakaan juga melihat 

serta membandingkan penelitian-penelitian yang sudah ada, sehingga peneliti mendapatkan tema 

penelitian mengenai penelitian yang  dibuat. 

2. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan metode yang difungsikan untuk memperoleh informasi-informasi 

atau data-data terhadap kasus yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini. Hal yang paling 

perlu dibutuhkan oleh penulis adalah informasi-informasi mengenai algoritma yang digunakan 

dalam penelitian kasus ini, yaitu algoritma Fuzzy C-Means. 

3. Analisa data 

Analisa merupakan metode yang dilakukan setelah pengumpulan terhadap data-data atau 

informasi mengenai kasus yang diangkat pada penelitian ini. Analisa berarti metode yang khusus 

untuk menganalisis masalah yang dapat dimulai dari analisa terhadap data hasil test. Analisa pada 

penelitian ini dimulai dari data masukan (input) yang digunakan dan dibutuhkan dalam proses 

perhitungan algoritma Fuzzy C-Means data tersebut adalah data hasil test yang dilakukan terhadap 

mahasiswa Politeknik Negeri Medan Jurusan Teknik Komputer dan Informatika. Ditahap 

selanjutnya dilakukan analisa dengan algoritma algoritma Fuzzy C-Means. 

4. Validasi Data 

Validasi data diperlukan untuk mengetahui nilai keakuratan algoritma algoritma Fuzzy C-

Means dalam melakukan klasifikasi. Proses validasi data melibatkan seorang tenaga ahli.  

Perhitungan yang digunakan dalam memvalidasi data adalah dengan melakukan 

perbandingan hasil akhir data dengan algoritma algoritma Fuzzy C-Means dengan hasil 

akhir perhitungan yang dilakukan tenaga ahli. 
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5. Kesimpulan 

Tahapan kesimpulan  merupakan akhir dari penelitian ini. Tahapan ini berisi tentang kesimpulan 

dari hasil akhir penelitian dan validasi yang telah dilakukan pada penelitian  ini. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian 

Pada penelitian ini didapat tabel penilaian dari yang digunakan untuk mengetahui dampak 

penggunaan media sosial pada mahasiswa politeknik Negeri Medan (POLMED) Jurusan Teknik 

Komputer dan Informatika dengan algoritma Fuzzy C-Means adalah sebagai berikut;  

Tabel 1. Data Sampel 

Mahasiswa mind self Society  Mahasiswa mind self society 

1 74 81 75  26 86 73 75 

2 73 80 84  27 80 75 80 

3 82 78 75  28 87 74 68 

4 73 71 92  29 84 78 76 

5 70 78 85  30 72 81 80 

6 80 75 76  31 94 78 72 

7 75 73 86  32 80 70 94 

8 73 70 94  33 89 70 75 

9 84 72 90  34 76 74 82 

10 75 83 78  35 70 84 75 

11 69 76 90  36 84 78 78 

12 78 70 94  37 67 86 78 

13 80 85 90  38 65 89 80 

14 78 78 78  39 80 85 90 

15 74 86 75  40 79 84 76 

16 73 74 86  41 86 73 70 

17 75 70 95  42 86 74 70 
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18 86 72 67  43 78 90 82 

19 73 75 80  44 82 76 74 

20 88 72 68  45 72 88 80 

21 73 81 75  46 88 76 70 

22 70 84 78  47 86 80 76 

23 78 74 92  48 74 78 82 

24 77 73 96  49 76 84 75 

25 75 83 78  50 78 83 75 

 

 

Mahasiswa mind self society 
 

Mahasiswa mind self Society 

51 80 85 90 
 

76 80 70 83 

52 78 86 76 
 

77 65 70 78 

53 82 76 78 
 

78 78 70 80 

54 76 88 70 
 

79 80 85 90 

55 87 68 74 
 

80 78 75 70 

56 73 84 78 
 

81 82 70 75 

57 76 92 78 
 

82 71 68 72 

58 86 74 72 
 

83 67 75 77 

59 82 73 78 
 

84 80 82 79 

60 78 73 80 
 

85 75 78 70 

61 75 82 78 
 

86 72 70 71 

62 84 78 70 
 

87 75 67 72 

63 78 86 65 
 

88 70 74 78 

64 72 84 70 
 

89 74 82 73 

65 77 67 83 
 

90 72 70 77 

66 80 82 75 
 

91 68 75 70 

67 78 69 85 
 

92 74 82 77 

68 73 67 77 
 

93 75 73 78 
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69 82 65 65 
 

94 86 54 60 

70 78 70 72 
 

95 75 85 64 

71 80 78 67 
 

96 70 65 78 

72 73 65 84 
 

97 65 70 73 

73 76 68 75 
 

98 52 70 83 

74 80 71 82 
 

99 64 84 72 

75 70 83 75 
 

100 80 75 68 

 

Dari data sampel tersebut berikutnya di tentukan jumlah Cluster, maksimum iterasi, 

pembobotan dan nilai epsilon, nilai tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, 

 

Tabel 2. jumlah Cluster, maksimum iterasi, pembobotan dan nilai epsilon 

Jumlah Cluster  3 

Max Iterasi 100 

Pembobot 2 

Epsilon  1,00000 

 

Setelah di tentukan jumlah cluster, maksimum iterasi , pembobotan dan nilai epsilon, 

berikutnya nilai masing variabel untuk tiga cluster tersebut di hitung menggunakan algoritma 

fuzzy c-means dengan persamaan sebagai berikut; 

 

 

  

Hasil dari perhitungan dapat di lihat pada tabel dibawah ini, 

Tabel 3. Hasil Perhitungan Fuzzy C-Means 

Hasil Perhitungan dengan fuzzy C-means 

Mahasiswa C1 C2 C2 Total LT 

1 0,007823 0,026594 -0,00223 0,032184 

2 0,003596 0,002732 0,000343 0,006672 
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3 0,003852 0,013005 -0,01776 -0,0009 

4 0,000355 0,000287 -0,00054 0,000103 

5 0,005214 0,006241 0,000603 0,012058 

6 0,010271 0,123816 0,048404 0,182492 

7 0,001821 0,001239 -0,00078 0,002279 

8 0,000241 0,000199 -0,00049 -4,9E-05 

9 0,000418 0,000379 -0,00088 -8,1E-05 

10 0,002698 0,003804 0,00088 0,007382 

11 0,000648 0,000552 0,000501 0,001701 

12 0,000239 0,000195 -0,00051 -7,5E-05 

13 0,00037 0,000321 7,55E-05 0,000766 

14 0,047596 0,13574 0,00322 0,186555 

15 0,000939 0,00123 -0,0011 0,00107 

16 0,001855 0,001339 -0,00156 0,001638 

17 0,000199 0,000164 -0,00072 -0,00035 

18 -0,01656 -0,00267 0,000407 -0,01883 

19 -0,1714 -0,01507 -0,00302 -0,18949 

20 0,000986 0,002625 0,000337 0,003948 

21 0,008812 -0,05865 -0,00203 -0,05187 

22 0,002701 -0,02933 0,001068 -0,02556 

23 0,000342 0,000267 0,000658 0,001267 

24 0,000163 0,000135 0,000303 0,000601 

25 0,002698 0,003804 0,00088 0,007382 

 

Hasil Perhitungan dengan fuzzy C-means 

Mahasiswa C1 C2 C2 Total LT 

26 0,000907 0,00194 0,001142 0,003989 

27 0,010587 0,018989 -0,00432 0,025257 

28 0,001594 0,005893 0,000651 0,008139 
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29 0,001687 0,004053 0,003387 0,009127 

30 0,011257 -0,01898 0,000666 -0,00706 

31 0,000166 0,000238 0,000253 0,000658 

32 0,000235 0,000194 -0,00051 -8,5E-05 

33 0,000449 0,000871 0,000495 0,001815 

34 0,013424 0,006663 -0,00142 0,018665 

35 0,00272 -0,02447 -0,00093 -0,02268 

36 0,001704 0,003992 0,001644 0,00734 

37 0,002377 -0,00269 0,001664 0,001355 

38 0,000891 -0,01701 0,000361 -0,01576 

39 0,00037 0,000321 7,55E-05 0,000766 

40 0,00168 0,00232 -0,12919 -0,12519 

41 0,00142 0,004011 0,000578 0,00601 

42 0,001403 0,003626 0,000767 0,005796 

43 0,000335 0,000377 0,00013 0,000842 

44 0,004307 0,01629 0,010663 0,031261 

45 0,000557 0,000719 0,000245 0,001521 

46 0,000676 0,001242 0,001019 0,002938 

47 0,000849 0,001655 0,001543 0,004047 

48 0,014937 0,008269 0,000932 0,024138 

49 0,001819 0,002377 -0,00146 0,002736 

50 0,002624 0,003609 -0,0017 0,004538 

 

Hasil Perhitungan dengan fuzzy C-means 

Mahasiswa C1 C2 C2 Total LT 

51 0,00037 0,000321 7,55E-05 0,000766 

52 0,000917 0,001151 -0,06383 -0,06176 

53 0,003859 0,012518 0,009527 0,025904 

54 0,000695 0,000791 -0,00015 0,001334 
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55 0,000969 0,005893 0,000502 0,007364 

56 0,001875 0,003075 0,000801 0,005751 

57 0,000232 0,000266 0,000344 0,000842 

58 0,001034 0,002191 0,000851 0,004076 

59 0,003899 0,025851 -0,00306 0,026692 

60 0,054398 0,312122 -0,00122 0,365302 

61 0,004281 0,006535 0,001041 0,011856 

62 0,005399 -0,04477 -0,00114 -0,04051 

63 -0,00116 -0,00158 -9,2E-05 -0,00283 

64 0,009858 -0,03239 -0,00023 -0,02276 

65 -0,00219 -0,00177 -0,00026 -0,00421 

66 0,003199 0,005602 -0,00208 0,00672 

67 0,007737 0,004785 -0,00027 0,012248 

68 -0,00166 -0,00105 -0,00149 -0,0042 

69 -0,00035 -0,00034 0,000153 -0,00054 

70 -0,00363 -0,0028 0,000622 -0,0058 

71 -0,00095 -0,0012 -0,00046 -0,00262 

72 -0,00108 -0,00085 -0,00019 -0,00211 

73 -0,00251 -0,00163 0,001823 -0,00232 

74 0,013016 0,05225 -0,00052 0,064744 

75 0,005368 -0,00526 -0,00102 -0,00091 

 

Hasil Perhitungan dengan fuzzy C-means 

Mahasiswa C1 C2 C2 Total LT 

76 0,014375 0,044917 -0,00038 0,058908 

77 -0,00074 -0,00043 -0,00037 -0,00154 

78 -0,00795 -0,00445 -0,00062 -0,01302 

79 0,00037 0,000321 7,55E-05 0,000766 

80 -0,00264 -0,00367 0,004705 -0,00161 
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81 0,009108 -0,0051 0,001895 0,005899 

82 -0,00155 -0,001 0,00054 -0,00201 

83 -0,00157 -0,0008 -0,00085 -0,00323 

84 0,003199 0,005049 0,000668 0,008916 

85 -0,00254 -0,00349 -0,00084 -0,00688 

86 -0,00225 -0,00161 0,000553 -0,0033 

87 -0,00136 -0,00105 0,00043 -0,00198 

88 -0,00585 -0,00209 -0,00147 -0,00941 

89 0,0064 0,013166 -0,00065 0,018919 

90 -0,00538 -0,00217 -0,00178 -0,00933 

91 -0,00119 -0,00083 -0,00167 -0,00369 

92 0,004271 0,008517 0,002255 0,015044 

93 0,432826 -0,01706 -0,00226 0,413503 

94 -7E-05 -6,6E-05 6,54E-05 -7E-05 

95 -0,0006 -0,00075 -9,1E-05 -0,00144 

96 -0,00076 -0,00051 -0,00056 -0,00182 

97 -0,0007 -0,00042 -0,00157 -0,00269 

98 -7,5E-05 -5,9E-05 -5,3E-05 -0,00019 

99 -0,00085 -0,00044 -0,0002 -0,00148 

100 -0,00134 -0,00168 0,015354 0,01234 

 

Mengecek kondisi berhenti: 

-   Jika : ( |Pt – Pt-1 | < ξ ) atau ( t > MakIter ) maka berhenti; 

- Jika tidak : t = t + 1, ulangi langkah ke- d ( menghitung Vkj ). 

Fungsi Objective 

26913,51779   

  
Selisih Fungsi Objective 

26913,51779   

 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1225 
 

Iterasi berhenti di tahap 1 karena nilai t > MakIter 

Tahap akhir menentukan pengaruh dampak penggunaan media sosial pada mahasiswa 

POLMED Jurusan Teknik Komputer dan Informatikapel dari masing-masing data sampel yang 

ada. 

Hasil analisis fuzzy c-means di dapat 57% mahasiswa tidak terpengaruh dampak negati dari 

penggunaan media sosial, sementara itu 43% siswa terpengaruh dampak negatif. Tingkat 

Keakuratan algoritma fuzzy c-means dalam menganalisis dampak penggunaan media sosial 

pada mahasiswa Jurusan Teknik Komputer dan Informatika POLMED di dapat hasil sebesar 92 

%, terhilat perbedaan pada tabel di bawah ini 

Tabel 4. Tingkat Akurasi 

Mahasiswa  

Perhitungan Pakar Fuzzy c-means 

Nilai Dampak Nilai Dampak 

4 68,8 Buruk 0,000103 Baik 

20 67,1 Buruk 0,003948 Baik 

21 71,4 Baik -0,05187 Buruk 

53 63,4 Buruk 0,025904 Baik 

58 68,3 Buruk 0,004076 Baik 

62 72,8 Baik -0,04051 Buruk 

66 64,5 Buruk 0,00672 Baik 

89 65,6 Buruk 0,018919 Baik 

SIMPULAN 

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa : 

1. Keakuratan algoritma K-Nearest Neighbor (K-NN) dalam memprediksi peluang karir 

seseorang berdasarkan tipe kepribadian dengan sampel data sebanyak 50 (lima puluh) 

orang yang berkisar dari 17-22 tahun orang dewasa dan dilalukan di Politeknik Negeri 

Medan sebesar 80 %. 

2. Dengan sampel yang peneliti lakukan di Politeknik Negeri Medan sebanyak 50 (lima puluh) 

orang dewasa berkisar 17-22 tahun algoritma K-Nearest Neighbor sangat cocok digunakan 

untuk menganalisa penelitian yang  lakukan. 
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SARAN 

Adapun saran dalam penelitian ini adalah 

3. Agar hasil yang didapat bisa lebih akurat disarankan untuk dapat membandingkan hasil 

penelitian ini dengan algoritma data mining yang lain. 

4. Agar penelitian ini dapat dikembangkan lagi diharapkan dilakukan pengujian dengan 

data set yang lebih besar, sehingga di ketahui tingkat keakuratan untuk data set dengan 

jumlah berbeda, sehingga dapat  memberikan kemudahan terhadap pemakai. 
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Abstract 

 

In wireless communication systems the role of antennas is needed in the process of data transmission. 

Because with an antenna, electromagnetic waves can be transmitted and received. One type of antenna that is 

often used is the yagi antenna, where yagi-uda antennas have a relatively high gain. This study modified the yagi 

antenna in the form of a cross yagi which is the result of the merging of two yagi antennas. The use of cross yagi 

antenna because it has directional polaradiation. The yagi antenna designed works on the 2.4 GHz frequency 

which is used as an EDF rocket transmission medium. In this antenna using 10 elements where there is 1 reflector, 

1 driven, and 8 directors, the material used is copper wire with a diameter of 1 mm. Simulation results and 

antenna measurements successfully support antennas to work on the 2.4 GHz frequency. Return loss obtained 

at the 2.4 GHz frequency during simulation is -20.78 dB and the return loss when measuring is equal to -18.84 

dB. VSWR obtained in the simulation is 1,201 while the measurement is 1,256. The return loss value obtained by 

simulation and measurement measurement has met the conditions where the return loss value <-10 dB and the 

VSWR value obtained between simulation and measurement has met the VSWR requirement dirancang 2. The 

antenna designed has a gain of 9.52 dBi with directional polaradiation circular polarization. 

 

Keywords : Cross Yagi Antenna, Return Loss, VSWR, Gain, Directional Circular. 

 

 

Abstrak 

 

Pada sistem transmisi wahana terbang roket EDF diperlukan suatu antena sebagai receiver yang berada 

pada ground control station. Frekuensi yang digunakan untuk melakukan transmisi roket yaitu pada frekuensi 

kerja 2.4 GHz atau 5.8 GHz. dimana penelitian ini merancang antena cross yagi pada frekuesi kerja 2.4 GHz yang 

diletakan pada ground control station sebagai receiver wahana terbang roket EDF. Dimana antena cross yagi 

yang dirancang memiliki memiliki polaradiasi directional. Antena cross yagi yang dirancang yang menggunakan 

20 elemen dimana terdapat 2 reflector, 2 driven, dan 16 director, bahan yang digunakan berupa kawat tembaga 

dengan diameter 1 mm. Hasil simulasi dan pengukuran antenna berhasil mendukung antena untuk bekerja pada 

frekuensi 2.4 GHz. Return loss yang didapat pada frekuensi 2.4 saat simulasi yaitu sebesar -20.78 dB dan hasil 

mailto:rizadi@pcr.ac.id
mailto:noptin@pcr.ac.id
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return loss saat pengukuran yaitu sebesar - 18.84 dB. VSWR yang diperoleh pada simulasi sebesar 1.201 

sedangkan pada pengukuran yaitu sebesar 1.256. Nilai return loss yang didapat dengan pengkuran simulasi dan 

pengukuran telah memenuhi syarat dimana nilai return loss<-10 dB dan nilai VSWR yang didapat antara simulasi 

dan pengukuran telah memenuhi syarat VSWR ≤ 2 dengan nilai gain sebesar 9.52 dBi. 

 

Kata kunci : Antena Cross Yagi,  Return Loss, VSWR, Gain,  Directional, Circular 

 

PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi komunikasi ini pada tahap awal perkembangannya menggunakan 

media transmisi yang paling umum digunakan yaitu kawat tembaga. Namun karena Kawat tembaga 

adalah fixed line dan memiliki bandwidth yang sempit, maka digantikan oleh komunikasi wireless yang 

menggunakan radio frequency. Pada sistem komunikasi wireless dibutuhkan peranan antena dalam 

proses transmisi data. Semakin baik kualitas antena semakin baik pula kualitas informasi yang 

diterima[1]. Antena Yagi-Uda adalah antena yang memiliki nilai gain yang relative tinggi dibandingkan 

antena lain[2]. Salah satu aplikasi antena yagi stasiun bumi yaitu berkomunikasi dengan wahana 

dengan mengirimkan dan menerima gelombang radio pada frekuensi tertentu yang sesuai dengan 

kebutuhan. Stasiun bumi haru dapat mentransmisikan gelombang radio untuk wahana atau 

sebaliknya, yaitu menerima gelombang radio dari wahana menggunakan sambungan telekomunikasi 

Penelitian mengenai antena yagi telah banyak dilakukan sebelumnya, dimana pada penelitian 

(Pratama, Lidyawati, & D, 2016), pada penelitian ini nilai  parameter antena yagi yang dihasilkan pada 

simulasi lebih bagus dibandingkan dengan nilai parameter yang didapat saat pengukuran antena 

fabrikasinya. Sehingga membutuhkan perhitungan yang akurat untuk setiap parameter serta 

pengembangan simulasi untuk mencari dimensi antena maupun simulasi untuk mendapatkan 

parameter yang lebih baik dan pemilihan bahan pembuatan (Wicaksono & Aswoyo, 2015) melakukan 

pengembangan terhadap penggunaan antena yagi dimana dilakukan kombinasi dua elemen yagi. 

Frekuensi kerja antena berkerja pada frekunesi 2.3 GHz sehingga tidak sesuai dengan frekuensi yang 

diinginkan yaitu 2.4 GHz. Penelitian (Lad, et al., 2014) mendesain antena yagi dengan 2 unit antena 

yagi uda untuk UHF komunikasi satelit lalu mengevaluasi kinerja berdasarkan parameter antena, 

penelitian dilakukan menggunakan simulasi pada software 4NEC. Pada penelitian ini dapat disimpulkan 

bahwa jumlah elemen pada antena yagi mempengaruhi besar gain yang didapat.  

Berdasarkan penelitian sebelumnya masih sedikit yang melakukan implementasi untuk antena 

cross yagi. Penggunaan cross yagi pada roket EDF untuk komunikasi roket EDF ke ground control 

station. Kelebihan cross yagi yaitu memiliki polarisasi circular, dimana dapat melakukan transmisi 

sinyal pada bidang horizontal dan vertical Peletakan antena pada  ground station control untuk wahana 
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terbang membutuhkan media transmisi yang cocok untuk komunikasi yaitu berupa perangkat antena 

yang dapat mengirimkan dan menerima gelombang radio secara circular. Maka dari itu antena cross 

yagi yang dirancang ini menghasilkan polarisasi circular karena pada roket EDF dibutuhkan antena yang 

memiliki polarisasi circular karena penggunaan nya lebih cocok saat roket terbang. Pada umumnya 

antena yagi dapat digunakan untuk ground control station tetapi terdapat kekurangan seperti 

polarisasi yagi hanya linier sehingga kurang tepat digunakan pada wahana roket EDF, sehingga pada 

penelitian ini dilakukan modifikasi antena yagi dengan melakukan menggabungkan dua antena yagi 

uda sehingga menjadi antena cross yagi.  

Penelitian ini akan merancang antena cross yagi dengan frekuensi kerja 2,4 Ghz, hasil pada antena 

ini diharapkan menghasilkan pola radiasi directional, polarisasi circular (dapat secara horizontal 

maupun vertical) untuk mempermudah menerima sinyal dari roket yang posisi nya tidak tetap dan 

menghasilkan gain > 5 dB sehingga dapat memancarkan dengan daerah yang lebih luas sehingga dapat 

menjadi media transmisi yang baik pada wahana terbang roket EDF. 

Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan metodologi (jika ada). Panduan Berikut ini sangat 

penting untuk diikuti demi menjamin  keseragaman  makalah  yang dipublikasikan dalam proceedings 

ABEC 2014. 

 

 METODOLOGI DAN PERANCANGAN 

1.1 Flowchart 

Adapun alur dalam melakukan penelitian ini dapat digambarkan melalui flowchart berikut : 
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Mulai
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Gambar 22 Flow Chart 

1.2 Perancangan dan Perhitungan Ukuran Antena  Cross Yagi 

Rancangan antena dimulai dengan menetapkan spesifikasi dari antena yang diinginkan dengan 

beberapa parameter yaitu frekuensi kerja 2.4 GHz dengan RL <-10 dB, VSWR<2, dan pola radiasi 

directional. Penetapan parameter dari antena  sebagai landasan untuk melakukan perancangan antena 

cross yagi pada penelitian ini. 

Elemen utama pada antena yagi yaitu berupa driven, reflector dan director. Nilai parameter setiap 

elemen didapatkan setelah mengetahui nilai dari panjang gelombang, yang dapat dihitung sesuai pada 

persamaan (2.1). Sehingga dari nilai panjang gelombang nilai parameter antena serta jarak antar 

elemen antena dapat dihitung seperti berikut : 

1. Menghitung panjang gelombang 

  λ= 
c

F
   (2.1) 

Dengan subsitusi nilai F= 2.4 GHz dan nilai c = 3e8 m/s, diperoleh  λ = 125 mm. 

2. Menghitung panjang driven 

L= 0.47  𝜆    (2.2)        

Dengan didapat nilai  λ = 125 mm, diperoleh L = 57,30 mm. 

3. Penentuan panjang reflector 

𝐿𝑟 = 0.5 𝜆    (2.3)    
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Dengan didapat nilai  λ = 125 mm, diperoleh 𝐿𝑟 =  62.46 mm  

4. Penentuan panjang director  

   𝐷1 = 0.406 λ                          (2.4) 

 Dengan didapat nilai  λ = 125 mm, diperoleh D1 = 50 mm. Panjang director 1 sampai director 

8 memiliki panjang yang sama. 

5. Penentuan jarak reflector - driven  

𝑆𝑟 =  0.25 𝜆                                            (2.5) 

Dengan didapat nilai  λ = 125 mm, diperoleh 𝑆𝑟 = 50 mm. 

6. Penentuan jarak driven-director 1 

𝑆𝐷𝑅 =  0.2 λ    (2.6)  

Dengan didapat nilai  λ = 125 mm, diperoleh 𝑆𝐷𝑅 =   25 mm                    

7. Penentuan jarak antar director  

𝑆𝐷 =  0.34 λ                                 (2.7) 

Dengan didapat nilai  λ = 125 mm, diperoleh 𝑆𝐷1 = 42.5 mm. Nilai 𝑆𝐷1 yang didapat diterapkan pada 

director 1 – director 8.  

 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pada penelitian ini dilakukan pengujian parameter antena yaitu  Voltage Standing Wave Ratio 

(VSWR), return loss, gain, dan pola radiasi. Optimasi antena hanya dilakukan pada simulasi sedangkan 

pada fabrikasi tidak memerlukan tahap optimasi. Nilai setiap parameter akan dibandingkan antara 

pada saat simulasi dan pengukuran. Gambar 2Error! Reference source not found. adalah desain 

antena dalam bentuk simulasi, dan Gambar 3 adalah hasil fabrikasi antena dengan panjang boom yang 

digunakan yaitu 420 mm  yang bekerja pada frekuensi 2.4 GHz. Pada tahap simulasi dilakukan proses 

optimasi agar nilai parameter yang dirancang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan, dimana pada 

tahap optimasi dilakukan pengaturan panjang dari elemen director yang digunakan. Pada Tabel 1 

ditunjukan perbandingan dimensi elemen antena sebelum dan sesudah optimasi. 

Tabel 11 Perbandingan Dimensi Antena 

Elemen Perhitungan Awal (mm) Perhitungan Optimasi (mm) 

Reflector 62.46 62.46 

Driven 57.30 57.30 

Director 1 51.25 50 
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Director 2 51.25 50 

Director 3 51.25 50 

Director 4 51.25 50 

Director 5 51.25 50 

Director 6 51.25 50 

Director 7 51.25 50 

Director 8 51.25 50 

 

Gambar 23 Desain antena setelah optimasi 

 

Gambar 3 Antena setelah fabrikasi 

1.3 Pengukuran return loss 

Perbandingan pengukuran nilai return loss dari hasil simulasi dan pabrikasi dapat dilihat 

pada Gambar 4 dan juga telah dijabarkan pada Tabel 12 Perbandingan hasil pengukuran 

antena menunjukan bahwa nilai  return loss yang didapat saat pengukuran lebih tinggi nilainya 

dibandingkan saat simulasi, tetapi nilai yang didapatkan saat melakukan pengukuran telah 

memenuhi dari spesifikasi nilai return loss dimana pada frekuensi 2.4 GHz dengan nilai return 

loss < -10dB.  

 Hasil fabrikasi mengalami peningkatan nilai return, dapat dilihat pada Gambar 4 merupakan 

perbandingan antara nilai return loss  pada simulasi dan pengukuran, dimana pada saat melakukan 
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pengukuran dengan frekuensi kerja 2.4 GHz nilai return loss yang didapat yaitu -18.84 dB sedangkan 

pada saat simulasi nilai return loss yang didapat sebesar -20.78 dB. 

Tabel 12 Tabel Perbandingan Hasil Pengukuran dan simulasi antena 

Parameter 
Hasil 

simulasi 

Hasil 

pengukuran 

Return 

loss 
-20.78 dB -18.84 dB 

VSWR 1.19 1.259 

Polaradiasi Directional Directional 

Gain 10.01 dB 9.52 dB 

 

 
Gambar 4 Hasil pengukuran return loss 

1.4 Pengukuran VSWR 

    Gambar 5 merupakan grafik nilai VSWR simulasi dan pengukuran. Dari grafik diketahui bahwa 

nilai VSWR pada frekuensi 2.4 GHz hasil pada simulasi lebih baik dibandingkan hasil pada pengukuran, 

dimana saat pengukuran nilai VSWR yang didapat yaitu 1.258 dan pada saat simulasi 1.201, sehingga 

nilai VSWR telah memenuhi syarat ≤ 2. 

 

Gambar 5 Hasil pengukuran VSWR 
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1.3 Pengukuran Polaradiasi dan Polarisasi 

1.3.1 Polaradiasi  

  Pengujian pola radiasi dilakukan dengan dua tahap yaitu secara horizontal dan vertikal. 

Pengujian dilakukan pada frekuensi kerja 2.4 GHz. Pada pengujian ini didapatkan hasil yang mendekati 

antara simulasi dan pengukuran. Pola radiasi yang diperoleh sesuai dengan spesifikasi awal parameter 

antena yaitu directional. Hasil pengujian didapatkan pada Gambar 6 

 

 

 

 

 

Gambar 6 Perbandingan polaradiasi hasil simulasi dengan pengukuran secara horizontal dan 
vertical 

1.3.2 Polarisasi 

Polarisasi yang dihasilkan pada antena cross yagi yang telah difabrikasi yaitu polarisasi circular 

dimana untuk mendapatkan polarisasi circular diperlukan nilai axial ratio (AR) dibawah dari 3 dB. Saat 

pengukuran polarisasi dilakukan secara horizontal dan vertikal dimana saat posisi horizontal daya yang 

diterima yaitu -52.89 dB, sedangkan pada saat vertikal daya yang diterima yaitu -55,15 dB, setelah 

didapat daya horizontal dan vertikal maka dapat dihitung nilai axial ratio. Pada pengukuran didapat 

perhitungan nilai axial ratio pada frekuensi 2.4 GHz yaitu 1.21 dB sehingga dapat dinyatakan polarisasi 

circular.  Berikut hasil Perhitungan dari nilai axial ratio, Dimana nilai 𝐸𝑥𝑜 = −52.89 𝑑𝐵 dan nilai 𝐸𝑦𝑜 =

−55.15 𝑑𝐵  : 

𝐴𝑥𝑖𝑎𝑙 𝑟𝑎𝑡𝑖𝑜 (𝐴𝑅) =
𝑂𝐴
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      OB = 44.03 

AR = 
53.29

44.03
= 1.21 

1.4 Pengukuran Gain 

  Pengukuran gain dilakukan dengan menggunakan persamaan (2.7 ): 

GAUT  (dBi) = (PAUT (dBm) – PREF (dBm)) + GREF(dBi) 

Pada pengujian gain dilakukan dengan menggunakan metode perbandingan gain antara antena 

referensi dengan AUT. Antena referensi yang digunakan sebagai pembanding yaitu antena Conical 

Horn yang memiliki frekuensi kerja pada range 1 GHz hingga 10 GHz. Antena referensi ini memiliki gain 

3.9 dBi pada frekuensi 2.4 GHz. Maka dapat ditentukan gain AUT seperti berikut : 

𝐺𝐴𝐼𝑁2.4 = 𝑃𝐴𝑈𝑇 − 𝑃𝑅𝑒𝑓𝑓 + 𝐺𝑅𝑒𝑓𝑓 

𝐺𝐴𝐼𝑁2.4 = −42.30 − (−47.92) +  3.9 

𝐺𝐴𝐼𝑁2.4 = 9.52 dBi 

Tabel 3.Perbandingan gain simulasi dan pengukuran 

Gain Simulasi Gain Pengukuran 

10.01 dBi 9.52 dBi 
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 KESIMPULAN 

1. Return loss antenna yang dihasilkan  pada frekuensi 2.4 GHz saat simulasi -20.78 dB dan 

saat pengukuran return loss yang didapat yaitu -18.84 dB. 

2. VSWR hasil pengukuran yang didapat sebesar 1.259 , dan pada simulasi sebesar 1.19 , 

nilai VSWR telah memenuhi syarat VSWR <2.  

3. Polaradiasi antena yang dihasilkan dari simulasi dan pengukuran adalah directional 

4. Gain yang dihasilkan saat simulasi sebesar 9.52 dB pada saat pengukuran dan gain 

simulasi didapat 10.01 dB, dengan selisih antara perbandingan dan simulasi sebesar 0.49 

dB. 

5. Polarisasi yang dihasilkan pada frekuensi 2.4 GHz yaitu polarisasi circular dimana nilai 

axial ratio yaitu 1.152. 
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Abstract 

 

The purpose of this study is to analyze and find the point of view of non-Muslim customers when choosing 

Islamic banking. The growing interest of non-Muslim customers in utilizing Islamic banking, although not 

yet significant, is interesting to study. This study is to get the point of view of non-Muslim customers so 

that relevant information can be obtained. This research is a qualitative research using interviews in 

collecting data. The collection was carried out by interviewing three elements namely, BNI Sariah bank 

management, non-Muslim customers of BNI Syariah banks and non-Muslim customers at conventional 

BNI banks. Data analysis techniques using descriptive analysis. We hope that the findings of this study will 

help Islamic banks to make an inventory of their interests in choosing Islamic banks. When a customer's 

interest can be in inventory means it will be easy to open a new market where there are non-Muslim 

customers which if captured can certainly increase bank income. 

 

Keywords: Perception, Interest, Decision to Choose, Non-Muslim Customers, Islamic Banking 

 

 

Abstrak  

 

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis serta menemukan sudut pandang nasabah non muslim ketika 

akan memilih perbankan sariah. Mulai tumbuhnya minat nasabah non muslim dalam memanfaatkan 

perbankan sariah walau belum signifikan menarik untuk dikaji. Penelitian ini untuk mendapatkan sudut 

pandang nasabah non muslim tersebut sehingga di dapat informasi yang relevan. Penelitian ini 

merupakan penelitian kualitatif yang menggunakan wawancara dalam mengumpulkan data. 

Pengumpulan dilakukan dengan mewancarai tiga unsur yakni, manajemen bank BNI Sariah, Nasabah non 

muslim bank BNI sariah dan dan Nasabah non muslim pada bank BNI konvensional. Teknik analisis data 

menggunakan analisis deskriptif. Temuan penelitian ini kami harapkan akan membantu perbankan sariah 

dalam menginventarisir, minat nasabah dalam memilih bank sariah. Ketika minat nasabah dapat di 

inventarisir berarti akan mudah membuka pasar baru dimana terdapat nasabah non muslim yang jika 

dapat dijaring tentunya akan meningkatkan pendapatan bank. 

 

Kata Kunci: Persepsi, Minat, Keputusan Memilih, Nasabah Non Muslim,Perbankan Syariah 
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PENDAHULUAN 

Perkembangan perbankan syariah menunjukkan trend cukup meningkat. Peningkatan 

nasabah bukan hanya dari masyarakat islam melainkan juga nasabah non muslim  (OJK, 2017). Dewasa 

ini produk keuangan sariah tanpa unsur riba semakin diminati masyarakat, tidak hanya masyarakat 

muslim namun juga masyarakat non muslim. Akan tetapi meskipun perbankan sariah makin 

menunjukkan prospek peningkatan, namun belum signifikan sebagaimana perbankan konvensional.  

Tidak signifikan ini terutama diduga karena kurangnya literiasi tentang perbankan sariah di 

masyarakat. Masyarakat, terutama masyarakat non muslim tidak paham tentang produk perbankan 

sariah salah satu disebabkan oleh bahasa produk-produk tersebut yang asing dan tidak user friendly 

(OJK, 2017). 

Berdasarkan observasi awal menunjukkan data bahwa 10% dari nasabah Bank BNI Cabang 

Medan adalah Non Muslim. Data ini jelas menampilkan fakta bahwa perbankan sariah diminati 

masyarakat non muslim. Berdasarkan data ini menunjukkan bahwa persepsi nasabah non muslim ini 

menjadi sebuah signal bahwa perbankan sariah harus mampu mengetahui persepsi mereka, agar 

dapat disusun langkah-langkah pemasaran guna menarik nasabah non muslim lebih banyak lagi untuk 

memilih bank sariah. 

Metawa & Almossawi (1998), meneliti tentang perilaku nasabah Islamic Bank di Bahrain 

menemukan bahwa faktor keagamaan menjadi pendorong utama ‘keputusan nasabah’ memilih bank 

sariah. Selain faktor keagaman dorongan keluarga, dan teman serta lokasi keberadaan bank juga 

berpengaruh pada keputusan nasabah dalam memilih bank sariah. Hasil yang berbeda ditemukan oleh 

Irbid & Zarka (2001) yang menyatakan bahwa motivasi nasabah dalam memilih bank sariah cenderung 

didasarkan kepada motif keuntungan, bukan kepada motif keagamaan. Sedangkan penelitian Rivai, 

Luviarman, & Dkk (2006) dan Rohmadi, Nurbaiti, & Junaidi (2016) mendapatkan bukti bahwa 

keputusan memilih nasabah di dorong oleh factor internal yang terdiri dari 1) persepsi, (2) biaya dan 

manfaat, dan (3) agama. Penelitian Abhimantra, Maulina, & Agustianingsih (2013) menemukan bahwa 

‘pengetahuan’, ‘religiusitas’, ‘produk’, ‘reputasi’  dan ‘pelayanan’ menjadi faktor-faktor yang 

berdampak positif pada ‘keputusan memilih’ nasabah pada produk bank sariah, meskipun dampak 

tersebut tidak signifikan. Sedangkan penelitian Hanik & Handayani  (2014) mendapatkan hasil bahwa 

‘produk’, ‘harga’, ‘promosi’, ‘tempat’, ‘faktor sosial’ dan ‘faktor Personal’ memiliki dampak positif 

signifikan pada keputusan memilih perbankan sariah”. Penelitian Zuhirsyan & Nurlinda (2018) 

mendapatkan data bahwa faktor “religiusitas” berdampak signifikan pada pemilihan bank sariah, 

namun untuk variabel “persepsi” memiliki dampak positif tidak signifikan pada pemilihan bank sariah. 
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Penelitian Rohmadi et al. (2016) memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang tindakan konsumen 

ketika dalam memilih perbankan. Tipe dan varian produk yang ditawarkan perbankan ditenggarai 

menjadi salah satu yang mempengaruhi proses pemilihan tersebut. Penelitian selanjutnya belum 

memisahkan secara jelas mengenai pemahaman sudut pandang nasabah mengenai perbankan dari sisi 

konvensional maupun sariah berdasarkan pada jenis nasabah yang terdiri dari nasabah individu atau 

nasabah institusi. Pada akhirnya muncul pertanyaan dalam pikiran peneliti mengenai faktor yang 

mendominasi keinginan atau tujuan nasabah memilih perbankan sariah tersebut, apakah merupakan 

jalan keluar atau sikap diri dari menghindari aktivitas muamalah yang mengandung unsur riba?.  

Simpulan dari beberapa penelitian tersebut menunjukkan bahwa para nasabah perbankan 

sariah memilih bank sariah sebagai tempat menyimpanan dana dan berbagai transksi lainnya tidak 

sepenuhnya disebabkan dimensi religiusitas maupun persepsi, karena sebagai suatu lembaga berbasis 

hukum Islam tidak sedikit ditemukan kalangan nasabah yang bukan beragama islam namun memiliki 

persepsi berbeda dan memilih menjadi nasabah bank sariah. Merujuk pada bahasan diatasa maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana persepsi nasabah Non-muslim terhadap Bank 

Sariah? 

Persepsi dapat dimaknai pada proses seseorang dalam menafsirkan secara unik dan bukan 

suatu tindakan seseorang dalam proses pencatatan yang benar terhadap satu situasi. Hal ini sesuai 

dengan pendapat David Krech (dalam Thoha, 2010 :138) bahwa peta kognitif itu bukan merupakan 

pemaparan poto-grafik atas aktifitas fisik, melainkan suatu tindakan konstruksi disesuaikan dengan 

maksud utamanya serta dipahami berdasarkan kebiasaan. Setiap pemahaman pada tingkat tertentu 

tidak sepenuhnya mewakili, karena gambaran tentang kenyataan tersebut hanya menyatakan tentang 

pandangan realitas individu semata. 

Menurut Sarwono (2004:94) dalam pengertian psikologis ‘persepsi dimaknai sebagai proses 

pemahaman informasi’. Pemahaman informasi tersebut terjadi melalui alat penginderaan yang terdiri 

dari indra penglihatan, indra pendengaran, indra perabaan dan lain-lain. Proses pemahaman melalui 

indera manusia tersebut, untuk kemudian dipahami informasi yang  diterima disebut persepsi. 

Penjelasan ini menunjukkan bahwa salah satu fungsi adalah untuk membantu orang memahami setiap 

informasi yang datang dari luar indera.  

Selanjutnya Thoha (2010:139-140) menyimpulkan pendapat Krech bahwa ‘persepsi’ 

merupakan proses kognitive yang rumit, memunculkan gambaran unik suatu kenyataan yang mungkin 

saja sangat berbeda dari kenyataannya. Berkaitan dengan itu, Mar’at  (dalam Jalaluddin (2010:187) 

menyatakan faktor ‘pengalaman’ dan faktor ‘proses belajar’ atau ‘sosialisasi’ berdampak pada 

persepsi. Pernyataan ini timbul karena ‘persepsi’ akan menghasilkan ‘bentuk’ dan ‘struktur’ pada yang 
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dilihat, faktor ‘pengetahuan’ dan ‘cakrawala berpikir’ akan berdampak pada seseorang dalam 

berpersepsi.  

Menurut Sarwono, Meinarno, & Eko (2009) menyatakan bahwa persepsi adalah ‘hasil’ dari 

sejumlah penginderaan menyatu dan berkoordinasi dalam otak manusia, sehingga manusia dapat 

mengenal dan menilai objek yang ada maupun lingkungan sekitar. Sehingga dapat dirangkum bahwa 

‘persepsi’ adalah tanggapan yang dilakukan oleh seseorang setelah mendapatkan rangsangan maupun 

stimulus dari lingkungan sekitar.  

Hammer dan Organ (dalam Ibrahim & Wijaya (2002) mendefinisikan persepsi sebagai suatu 

proses saat seseorang ‘mengorganisasikan’ suatu objek dalam pikiran untuk kemudian melakukan 

‘penafsiran’, ‘mengalami’ dan ‘mengolah’ pertanda  atau semua hal yang mempengaruhi perilaku yang 

akan dipilih.  Berdasar pada pendapat tersebut, maka Indrawijaya menarik suatu kesimpulan bahwa 

ada tiga unsur utama yang terjadi pada proses kognitif yaitu: (1) proses kognisi, (2) proses belajar, dan 

(3) proses pemecahan persoalan atau pemilihan perilaku. Lebih jauh Indrawijaya menguraikan 

tahapan-tahapan terjadinya proses persepsi yang meliputi proses masukan, selektivitas dan 

penutupan. 

Indikator Persepsi, komponen kognitif, komponen afektif dan komponen konatif merupakan 

komponen persepsi yang menciptakan struktur sikap [(Walgito, 1994), ((Rakhmat, 2004)] Komponen 

kognitif atau disebut juga komponen perseptual merupakan komponen yang terkait dengan 

pengetahuan, pandangan keyakinan. Komponen ini relevan dengan cara orang berpersepsi pada objek 

sikap. Komponen afektif atau disebut juga komponen emosional, merupakan komponen yang 

berhubungan dengan ‘rasa senang’ atau ‘rasa tidak senang’ pada objek ‘sikap’. Afektif merupakan 

komponen yang menperlihatkan bagaimana seseorang memiliki perasaan positif (senang) atau 

sebaliknya memiliki perasaan negatif (tidak senang). Komponen Konatif atau disebut juga komponen 

perilaku (action component), merupakan komponen  terkait pada kecenderungan seseorang untuk 

bertindak terhadap objek sikap. Komponen ini menggambarkan  seberapa besar atau kecilnya 

intensitas sikap seseorag untuk cenderung bertindak/ berperilaku  terhadap objek sikap (Walgito, 

1994). 

Persepsi masyarakat dalam ‘keputusan memilih’ bank sariah yang dimaksudkan di sini adalah 

sejauhmana pemahaman masyarakaat terhadap perbankan sariah yang selama ini dipengaruhi oleh 

tingkat pengetahuan, pengalaman, motivasi dan keinginan masyarakat.  Dalam sikap memilih 

menjadi nasabah perbankan sariah, setidaknya ada dua kategori yang dapat dipersepsikan masyarakat, 

yaitu: 
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 a) Islam dan bank sariah. Ajaran Islam yang menjadi dasar dari operasional perbankan sariah sudah 

diterapkan secara maksimal, namun beberapa kekurangan dalam perjalanannya diharapkan dapat 

diperbaiki secara perlahan. 

 b) Fungsi dan eksistensi perbankan sariah. Keberadaan perbankan sariah bertujuan untuk memayungi 

masyarakat yang sadar akan ancaman interaksi ribawi yang dipraktekkan bank konvensional. 

 Perilaku konsumen dalam memilih tak terlepas dari minat. Minat merupakan sebuah rasa lebih 

pada ketertarikan akan satu hal atau tindakan secara sukarela (Djaali, 2008:121). Minat merupakan 

perpaduan ‘rasa’, ‘harapan’, ‘pendirian’, ‘prasangka’, ‘rasa takut’ serta kecenderungan lain yang 

menggerakkan konsumen untuk memilih(Mappiare, 1997). Dengan demikian dapat disimpulkan 

bahwa konsumen memilih cenderung di dorong dari minat konsumen (faktor internal). Minat tersebut 

terdiri dari tiga unsur yakni unsur mengenal (kognisi), unsur perasaan (emosi) dan unsur kehendak 

(konasi) (Abror, 1993). 

Bunga bank pada yang ada dalam konsep perbankankan konvensional yang bertentangan 

dengan keyakinan/ agama islam karena mengandung unsur riba, ternyata bukan merupakan unsur 

utama yang menjadi alasan nasabah dalam memilih perbankan sariah (Rivai et al., 2006). Nasabah/ 

calon nasabah perbankan cenderung mempunyai penjelasan rasional, serta motif ekonomis yang jelas 

ketika menentukan pilihan. Hasil penelitian mereka menemukan bahwa keputusan memilih nasabah 

pada jasa perbankan cenderung dipengaruhi oleh pertimbangan rasional atau ‘rational choice’. 

Mereka berargumen ‘responden’ memiliki kecenderungan menilai produk-produk perbankan sebagai 

‘produk komoditas’. Dengan demikian nasabah akan condong memilih produk tersebut sesuai pada 

fungsi produk. Asumsi lain mungkin saja nasabah mempunyai sudut pandang mengenai ciri dan 

karakteristik bank sariah dan konvensional dianggap tidak berbeda. Penelitian ini memperkuat hasil 

yang ditemukan oleh Rohmadi et al. (2016). 

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif studi kasus, dimana data dikumpulkan dari 

wawancara mendalam pada objek. Populasi penilitian ini adalah Bank BNI Sariah Cabang Medan. 

Sampel untuk trianggulasi direncanakan, terdiri dari 1 dari unsur manajemen Bank BNI Sariah, 1 unsur 

nasabah Bank BNI sariah, 1 unsur dari nasabah Bank BNI konvensional non-muslim. Teknik analisis data 

menggunakan analisis deskriptif.. Alur penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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Gambar 1 Kerangka Berpikir 

Indikator yang digunakan dalam wawancara adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 Indikator wawancara 

‘PERSEPSI’ 

Walgito (1994), Rakhmat  (2004), Rifai, 2017) 

‘KEPUTUSAN MEMILIH’ 

 Abror, (1993:112), Djaali (2008:121), Rifai 

(2017) 

Komponen Kognitif 

Indikator wawancara: 

1. Pengetahuan tentang perbankan syariah 
2. Pemahaman mengenai ‘perbankan 

syariah’ dan juga ‘perbankan 
konvesional’ 

Minat 

Indikator wawancara: 

Unsur Mengenal 

1. Sistem bagi hasil lebih 
menguntungkan dari pada sistem 
bunga 

Menentukan target 

responden 

Menyusun daftar indikator 

yang dibutuhkan 

Menyusun item-item 

wawancara terbuka 

Trianggulasi 

Observasi pra 

penelitian pada lokasi 

penelitian 

Indentifikasi 

permasalahan 

Menyusun premis empiris 

Trianggulasi 

terbentuk 

Ya 
Trianggulasi 

terbentuk 

Tambah responden Tidak 

Interpretasi data 

Simpulan 
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3. Pengetahuan mengenai prinsip 
perbankan syariah 

Komponen Afektif 

Indikator wawancara: 

1. Penilaian terhadap perbankan syariah 
2. Keyakinan bahwa prinsip yang 

digunakan oleh perbankan syariah akan 
menguntungkan semua pihak 

Komponen Konatif 

Indikator wawancara: 

1. Keinginan untuk menggunakan jasa 
perbakan syariah 

2. Kecenderungan untuk mencari informasi 
terkait perbankan syaria 

 

Unsur Perasaan 

1. Karyawan yang ramah dan sopan 
 

Unsur Kehendak 

1. Lokasi bank syariah yang mudah di 
jangkau 

2. Produk yang ditawarkan banyak dan 
berfariasi 

 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 Penelitian dilakukan untuk menggali keputusan memilihi bank sariah dari sudut pandang 

nasabah non muslim. Kami menduga nasabah non muslim dalam memilih perbankan sariah tentunya 

tidak terlepas dari minat, sehingga kami  berencana untuk menggali sudut pandang nasabah non 

muslim tersebut.  

 

SIMPULAN  

Penelitian ini masih dalam tahap penyusunan instrumen wawancara. 
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Abstract 

 

Attendance or attendance list is a form containing identity and validation data with initials or someone's 

signature which is used as proof of someone's presence in an event or activity. Each university or institute or high 

school has a different presence system, presesnsi can determine the level of discipline and achievement of each 

student. At present the Medan State Polytechnic still uses a semi-manual presence system, which uses Ms. Excel. 

From the results of observations that the author did attendance system Medan State Polytechnic students have 

shortcomings that is absent form can be lost, damaged or carried away. This manual attendance system also 

often triggers disputes between admins and students in calculating the number of components, students do not 

realize that the number of absences is sufficient. Based on the problems that have been described above, the 

student attendance system needs a very good update so that students can be absent directly and quickly. The 

best solution of this semi-manual presence system is to use a smartphone armed with Global Positioning System 

(GPS) features as a tool to be able to simplify the presence system. This presence system was created using 

Android Studio, Global Positioning System, and Firebase, MYSQL as a database creation. The results obtained 

from this system are students can do the presence process by themselves so as to speed up the attendance 

process to be more time efficient and reduce fraud in the attendance process, so it is expected that the level of 

student discipline can also be improved by a more effective attendance process. 

 

Keywords: Android, GPS, Presence, Medan State Polytechnic 

 

ABSTRAK 

 

Presensi atau daftar hadir merupakan formulir berisi data identitas dan validasi dengan paraf atau tandatangan 

seseorang yang digunakan sebagai bukti kehadiran seseorang tersebut dalam suatu acara atau kegiatan. Setiap 

universitas atau institut maupun sekolah tinggi memiliki sistem presensi yang berbeda–beda, presesnsi dapat 

menentukan tingkat kedisiplinan dan prestasi setiap mahasiswa Pada saat ini Politeknik Negeri Medan masih 

menggunakan sistem presensi semi manual, yaitu menggunakan Ms. Excel. Dari hasil pengamatan yang penulis 

lakukan sistem presensi mahasiswa Politeknik Negeri Medan memiliki kekurangan yaitu form absen dapat hilang, 

rusak atau terbawa. Sistem presensi manual ini juga sering memicu perselisihan antara admin dan mahasiswa 

dalam perhitungan jumlah kompen, mahasiswa tidak menyadari jika jumlah ketidak hadirannya sudah cukup 

banyak. Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka sistem presensi mahasiswa butuh 

pembaharuan yang sangat baik agar mahasiswa dapat melakukan absen secara langsung dan cepat. Solusi 

terbaik dari sistem presensi semi manual ini adalah dengan menggunakan smartphone yang berbekal fitur Global 

mailto:yylase80@gmail.com
mailto:nurulauliab@gmail.com
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Positioning System (GPS) sebagai alat untuk dapat mempermudah sistem presensi. Sistem presensi ini dibuat 

dengan menggunakan Android Studio, Global Positioning System, dan Firebase, MYSQL sebagai pembuatan 

database. Hasil yang diperoleh dari sistem ini adalah mahasiswa dapat melakukan proses presensi dengan 

sendirinya sehingga mempercepat proses presensi agar lebih efisien waktu dan mengurangi kecurangan pada 

proses presensi, sehingga diharapkan tingkat kedisiplinan mahasiswa juga dapat ditingkatkan dengan proses 

presensi yang lebih efektif. 

 

Kata kunci : Android, GPS, Presensi, Politeknik Negeri Medan. 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

Presensi atau daftar hadir merupakan formulir berisi data identitas dan validasi dengan paraf 

atau tandatangan seseorang yang digunakan sebagai bukti kehadiran seseorang tersebut dalam suatu 

acara atau kegiatan. Setiap universitas atau institut maupun sekolah tinggi memiliki sistem presensi 

yang berbeda–beda, presesnsi dapat menentukan tingkat kedisiplinan dan prestasi setiap mahasiswa. 

Bagi kegiatan akademik kampus presensi mahasiswa merupakan hal yang sangat penting, sehingga 

menjadi aspek penentu keaktifan mahasiswa dalam mengikuti setiap mata kuliah, dan menentukan 

lulus atau tidaknya mahasiswa tersebut.  

Politeknik Negeri Medan merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Sumatera Utara. Saat 

ini Politeknik Negeri Medan menjadi pusat pendidikan vokasi yang berfokus pada pengembangan 

kemampuan sumber daya manusia, meningkatkan produktifitas kinerja dan menciptakan kedisiplinan 

pada mahasiswa. Akan tetapi dalam hal meningkatkan kedisiplinan mahasiswa Politeknik Negeri 

Medan masih menerapkan sistem presensi yang dilakukan secara semi manual dimana semua data 

yang diinputkan oleh admin menggunakan Ms. Excel, misalnya saja pada pengisian daftar hadir dan 

kontrol kegiatan pihak admin menginputkan data mahasiswa di daftar hadir dan mata kuliah beserta 

nama dosen di kontrol kegiatan pada form dengan menggunakan Ms. Excel, sedangkan untuk 

Pengisian daftar hadir mahasiswa dan kontrol kegiatan dilakukan oleh dosen secara manual. Data 

mahasiswa dan kontrol kegiatan setiap kelas akan diprint setiap harinya untuk digunakan sebagai 

proses presensi, kemudian setiap kelas akan menyerahkan kertas presensi tersebut setiap minggunya 

kepada admin.  

Dari hasil pengamatan yang penulis lakukan sistem presensi mahasiswa Politeknik Negeri Medan 

memiliki kekurangan yaitu persiapan memulai kuliah harus meluangkan waktu untuk mengambil absen 

dan mengembalikan lagi. Untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang hadir maupun tidak hadir dosen 

harus memanggil nama mahasiswa satu persatu, jelas hal ini akan cukup memakan waktu. Selain itu 
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form absen dapat hilang, rusak atau terbawa. Sistem presensi manual ini juga sering memicu 

perselisihan antara admin dan mahasiswa dalam perhitungan jumlah kompen, mahasiswa tidak 

menyadari jika jumlah ketidak hadirannya sudah cukup banyak.  

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas maka sistem presensi mahasiswa butuh 

pembaharuan yang sangat baik agar mahasiswa dapat melakukan absen secara langsung dan cepat. 

Solusi terbaik dari sistem presensi semi manual ini adalah dengan menggunakan smartphone yang 

berbekal fitur Global Positioning System (GPS) sebagai alat untuk dapat mempermudah sistem 

presensi. Dengan menggunakan sistem ini yang nantinya pihak kampus dapat mengetahui jumlah 

mahasiswa yang hadir tanpa memanggil nama mahasiswa satupersatu. Pada sistem yang akan 

dirancang, sudah terdapat pengaturan perhitungan jarak, sehingga presensi tersebut dapat dibatasi 

untuk menghindari mahasiswa curang yang melakukan absen diluar kelas.  

Topik yang penulis teliti dalam tugas akhir juga pernah diteliti sebelumnya oleh Akbar dan 

Prabowo (2015) yang berjudul Aplikasi Absensi Menggunakan Metode Lock GPS Dengan Android di PT. 

PLN(Persero) APP Malang Basecamp Mojokerto. Pada penelitian ini dijelaskan bagaimana 

permasalahan yang terdapat di PT. PLN(Persero) APP Malang Basecamp Mojokerto khususnya pada 

karyawan yang hendak melakukan proses absen karena jarak tempat absen dan tempat proyek 

terlampau jauh. Dengan mengimplementasikan metode Lock GPS dan metode perhitungan 

triangulation, peneliti membuat suatu sistem absensi yang dapat diakses karyawan secara jarak jauh 

menggunakan perangkat mobile. Fungsi Synchronize GPS pada aplikasi android bertujuan untuk 

memberikan hak akses absen apabila perangkat tersebut telah memasuki area akses yang dibatasi oleh 

admin. Bagian personalia berlaku sebagai server dimana dapat mengelola data karyawan, data absen 

dan data lokasi akses menggunakan fitur edit, delete and create. Maka dari itu penulis tertarik untuk 

membuat penelitian yang berjudul Sistem Informasi Presensi Mahasiswa Di Politeknik Negeri Medan 

Menggunakan Global Positioning System Berbasis Android. 

Rumusan Masalah 

Rumusan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah bagaimana merancang sistem 

presensi mahasiswa di Politeknik Negeri Medan menggunakan global positioning system berbasis 

android ?. 

Batasan Masalah 

Batasan masalah yang dibahas dalam tugas akhir ini adalah: 

a.  Unsur- unsur yang terdapat dalam sistem presensi ini meliputi jadwal perkuliahan, data mahasiswa, 

kelas, dan laporan presensi. 
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b.  Sistem presensi ini ditujukan hanya untuk mahasiswa prodi Manajemen Informatika yang berperan 

sebagai user, admin prodi berperan sebagai admin, dan dosen hanya dapat melihat daftar hadir 

mahasiswa yang memasuki kelasnya. 

c.  Sistem presensi ini dirancang untuk sistem operasi android versi Lollipop (Versi 5.1.1). 

d. Sistem presensi ini menggunakan Android Studio 3.4.1, dan menggunakan database Firebase dan 

Mysql. 

e.  Sistem presensi ini menggunakan sistem operasi Windows 10 64bit, dan database Firebase. 

f.  Untuk melakukan rekap data presensi admin melakukannya masih secara manual. 

Tujuan dan Manfaat 

Tujuan dari penelitian adalah 

 

a. Untuk membuat perangkat lunak berbasis android yang dapat digunakan oleh prodi 

Manajemen Informatika Politeknik Negeri Medan. 

b. Untuk membuat sistem presensi yang efesien dan efektif. 

Manfaat Penelitian adalah Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dan memudahkan 

mahasiswa dalam melakukan presensi. Proses presensi berlangsung secara cepat sehingga dapat lebih 

efisien waktu dan mengurangi kecurangan pada proses presensi. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian yang digunakan adalah : 

1. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan langkah awal dalam penelitian yang bertujuan untuk mengetahui 

permasalahan yang terjadi mengenai sistem presensi. Cara yang digunakan untuk mengidentifikasi 

masalah dengan melakukan wawancara langsung kepada admin prodi tentang sistem presensi yang 

ada saat ini. Studi literatur dengan membaca, mempelajari dan mengumpulkan bahan–bahan 

melalui buku, jurnal, makalah  yang berhubungan dengan permasalahan yang akan menunjang 

terhadap materi pembahasan masalah yang diteliti. 

2. Analisa Sistem 
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Analisa sistem menyangkut analisa masalah yang berhubungan dengan sistem presensi, 

analisa kebutuhan terdiri dari kebutuhan data input, data output, perangkat keras dan 

perangkat lunak dan analisa pengguna.  

3. Perancangan sistem  

Perancangan sistem meliputi perancangan activity diagram, perancangan use case diagram, 

perancangan normalisasi,  perancangan classdiagram, perancangan sequence diagram.dan 

perancangan tampilan.  

4. Pembuatan Sistem 

Pembuatan sistem presensi dilakukan dengan menggunakan Android Studio 3.4.1, dan 

Firebase, Mysql, sebagai pengolahan database. 

5. Implementasi dan Pengujian Sistem 

Pembuatan sistem selesai tahap akhir adalah melakukan implementasi atau uji coba sistem 

guna mengetahui kekurangan dan kelebihan sistem dan apakah sistem dapat berjalan 

dengan baik sesuai yang di inginkan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil dan pembahasan dari sistem yang telah di rancang yang terdapat pada Sistem Informasi Presensi 

Mahasiswa di Politeknik Negeri Medan Menggunakan Global Positioning System Berbasis Android. 

1. Form Registrasi  

Form register diakses dengan menekan tombol Register di halam login. Form register hanya tersedia 

jika ingin menjadi mendaftar sebagai pengguna mahasiswa. 

Pada form register mahasiswa diminta untuk memeasukkan username dan password. 

 

Gambar 1. Tampilan Halaman Register Mahasiswa 
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2. Form Login 

User yang telah terdaftar email dan passwordnya dapat melakukan login. Jika berhasil maka akan 

menuju halaman user masing – masing berdasarkan hak ases masing-masing user. 

 

Gambar 2. Tampilan Halaman Login 

3.  Halaman Utama Dosen 

User yang telah login sebagai dosen, akan menuju halaman utama seperti dibawah ini. 

 

Gambar 3. Tampilan Halaman Utama Dosen 

4. Halaman Map Mahasiswa 

User yang telah login sebagai mahasiswa, akan menuju halaman map. Mahasiswa dapat melihat 

dirinya berada dilokasi presensi atau tidak. 

 

Gambar 4. Tampilan Halaman Map 

5. Halaman Jadwal 

User yang telah login sebagai dosen, dapat melihat halaman jadwal. 
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Gambar 5. Tampilan Halaman Jadwal 

6.  Halaman Presensi 

User yang telah login sebagai dosen, dapat melihat data presensi. 

 

Gambar 6. Tampilan Halaman Presensi 

7. Halaman Login Admin 

User yang telah login sebagai admin akan login dalam bentuk web 

 

Gambar 7.  Tampilan Halaman Login Admin 

8.  Halaman Utama Admin 

User yang telah login sebagai admin memiliki halaman utama seperti di bawah ini. 
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Gambar 8. Tampilan Halaman Utama Admin 

9. Halaman Kelola Pengguna Admin 

Admin memiliki hak akses untuk mengelola pengguna dengan tampilan seperti di bawah ini. 

 

Gambar 9. Tampilan Halaman Kelola Pengguna Admin 

10.  Halaman Kelola Jadwal Admin 

Admin memiliki hak akses untuk mengelola jadwal dengan tampilan seperti di bawah ini. 

 

Gambar 10. Tampilan Halaman Kelola Jadwal Admin 

11. Halaman Kelola Kelas Admin 

Admin memiliki hak akses untuk mengelola kelas dengan tampilan seperti di bawah ini. 
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Gambar 11. Tampilan Halaman Kelola Kelas Admin 

12.  Halaman Kelola Matakuliah Admin 

Admin memiliki hak akses untuk mengelola matakuliah dengan tampilan seperti di bawah ini. 

 

Gambar 12. Tampilan Halaman Kelola Matakuliah Admin 

13. Halaman Kelola Presensi Admin 

Admin memiliki hak akses untuk mengelola presensi dengan tampilan seperti di bawah ini. 

 

Gambar 13. Tampilan Halaman Kelola Presensi Admin 
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SIMPULAN  

Simpulan 

Pada pembuatan aplikasi ini, penulis mengambil beberapa kesimpulan antara lain: 

1. Aplikasi presensi ini mengimplementasikan sistem global positioning service dengan 

metode geofence untuk mendeteksi posisi mahasiswa saat melakukan proses presensi. 

2. Aplikasi presensi ini berhasil di uji dan dapat dijalankan pada smartphone dengan versi 

5.1.1 Lollipop atau diatasnya. 

3. Aplikasi presensi ini membutuhkan koneksi internet dan mengaktifkan GPS untuk dapat 

mengakses sistem aplikasi. 

4.  Aplikasi presensi ini dapat mengukur jarak antara titik lokasi akses dengan pengguna. 

Saran 

1. Menambahkan fitur profile pada aplikasi android agar pengguna lebih tertarik 

menggunakan aplikasi presensi. 

2.  Memperbaiki bug atau interface aplikasi supaya lebih menarik dan bervariasi. 

3. Menambahkan titik lokasi presensi agar aplikasi ini dapat digunakan di banyak program 

studi Politeknik Negeri Medan. 

4.  Menambahkan fitur waktu sebagai pengingat mahasiswa untuk melakukan presensi. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Akbar, M.R. (2012). Aplikasi Absensi Karyawan di Konsuil Bogor Menggunakan GPS. Skripsi, Jurusan 

Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer dan Teknologi Informasi Universitas Gunadarma, 

Jakarta. 

Akbar,M.R., Prabowo, N. (2015). Aplikasi Absensi Menggunakan Metode Lock GPS dengan Android di 

PT. PLN(Persero) APP Malang Basecamp Mojokerto. Majapahit Techno, Agustus Hal 55-63, 

ISSN: 2087-9210, Vol.5 No.2. 

Badunk, Ikhwan. (2013). Membuat Form Daftar Hadir Kegiatan. Yogyakarta : Kantorkita. 

Haristianto, F. (2010). Sistem Pemantauan Keberadaan Mobil Patroli Mengggunakan GPS Tracking 

(Studi Kasus: POLRES Surabaya Utara). Tesis Jurusan Sistem Informasi STIKOM Surabaya. 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1256 
 

Herdi Hafizh. (2014). Belajar Membuat Aplikasi Menggunakan Android 

Studio.https://www.twoh.co/2014/09/28/belajar-membuat-aplikasi-androidmenggunakan 

android-studio/ diakses pada 10 Juni 2019 pukul 10.35. 

Hutapea, Japerson. (2015). Konsep Sistem Informasi. Yogyakarta : Deepublish. 

Indrajani. (2015). Database Design (Case Study All in One). Jakarta : PT Elex Media Komputindo. 

Juhara Zamrony P. (2016). Panduan Lengkap Pemrograman Android. Yogyakarta : Penerbit Andi. 

Juliantika, V. (2016) Perancangan Sistem Presensi dan Penggajian Karyawan Berbasis Sistem Oprasi 

Android di PT. ELC Logistik Indonesia. Skripsi, Program Studi Manajemen Informatika Fakultas 

Ilmu Terapan UniversitasTelkom, Bandung. 

Liang, D.Y. (2015). Introduction to Java Programming 10 th Editioin, Pearson Education Inc., United 

States Of America. 

Mulyani, Sri. (2016). Mode Analisis dan Perancangan Sistem. Bandung : Abdi Sistematika. 

Muslihuddin, Muhamad, Oktafianto. (2016). Analisis dan Perancangan Sistem Informasi Menggunakan 

Model Terstruktur dan UML. Yogyakarta : CV Andi Ofset. 

Nazruddin, Safaat. (2014). Pemrograman Aplikasi Mobile Smartphone dan Tablet PC Berbasis Android. 

Bandung : Informatika. 

Politeknik Negeri Medan polmed.ac.id diakses pada 15 Juni 2019 pukul 19.15. 

Rosa, Ariani., M Salahuddin. (2013). Pembelajaran Rekayasa Perangkat Lunak Terstruktur Dan 

Berorientasi Objek. Bandung : Informatika. 

Rousse, M. (2016). Definition geo-fencing (geofencing). 

https://whatis.techtarget.com/definition/geofencing diakses pada 8 Juni 2019 pukul 20.05. 

Setiawan, W. (2014). Formula Haversine. https://wirasetiawan.blog/2014/08/18/formula-

haversine/diakses pada 8 Juni 2019 pukul 21.00 

Sukerta, A., Linawati.,  Wirastuti, D.N. (2015). Sistem Aplikasi Location Based Service Untuk 

Pengembangan Kota Cerdas. Jurnal Teknologi Elektro, Januari-Juni 2015, Hal 21-26, Vol.14, 

No.1. 

Sutabri, Tata. (2012). AnalisisSistem Informasi. Yogyakarta : Penerbit Andi. 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1257 
 

Triyanti, Yayuk Devi. Onny Marleen. (2014). Aplikasi Android Untuk Pencarian Lokasi Tempat Ibadah di 

Wilayah Bekasi. 

 

 

 

  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1258 
 

ANALISIS ON THE IMPACT OF CURRICULUM CHANGE  IN PS BK                                                                                 

ON STUDENTS’ ENGLISH COMPETENCE 
 

Raina Rosanti 1),  Ermyna Seri 2) 

1) Prodi BK Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Jl. Almamater No. 1 Kampus 

USU Padang Bulan  Medan 20155 E-mail: rainarosanti10@gmail.com                2) Prodi 

D4 PS Jurusan Akuntansi, Politeknik Negeri Medan, Jl. Almamater No. 1 Kampus USU 

Padang Bulan  Medan 20155 E-mail: seriermyna@gmail.com 

 

ABSTRACT 

 

The aims of this research are to analyze: (1) if there is an impact of curriculum change in Curriculum based in the 

year of 2013 towards the alumnae’s  English competence according to stakeholders; and (2) if the syllabus of 

English Course using the Curriculum based in the year of 2013 is relevant or not relevant according to the 

stakeholders. The data used were qualitative data and collected from questionnaires distributed to the 

stakeholders. Analysis data used were qualitative descriptive. The research findings showed  (1) there is no 

impact of curriculum change in Curriculum based in the year of 2013 towards the alumnae’s English competence 

according to the stakeholders; and (2) English Course using the Curriculum based in the year of 2013 is still 

relevant  according to the stakeholders. And the stakeholders suggested that a) active learning should be 

conducted continuously started from the first semester up to the last semester; b) reading materials should be 

relevant to the banking and finance contexts; and c) TOEFL Class should be conducted. 

 

KEY WORDS: Impact, Curriculum Change of Banking and Finance Study Program, English Course Syllabus, 

Alumnae, Stakeholders. 

 

  ABSTRAK        

Permasalahan penelitian ini adalah  (1) masih relevankah Kurikulum English Course  Tahun  2013 bagi alumni  

menurut stakeholders? dan (2) masih relevankah silabus English Course Kurikulum Tahun 2013 bagi alumni  

menurut stakeholders? Tujuan jangka panjang penelitian ini untuk menganalisis apakah ada pengaruh 

perubahan kurikulum PS BK terhadap kemampuan bahasa Inggris alumni menurut stakeholders. Penelitian ini 

menggunakan model penelitian evaluasi sumatif. Data yang digunakan merupakan  data kualitatif  dalam bentuk 

kuesioner yang didistribusikan kepada responden (stakeholders) yang merupakan atasan langsung alumni 

pengguna kurikulum tahun 2013 sebanyak 20 (dua puluh)  orang. Teknik analisis deskriptif kualitatif digunakan 

untuk menganalisis data penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa materi bahasa Inggris yang ada pada 

Kurikulum dan Silabus Bahasa Inggris Tahun 2013 menurut stakeholders/atasan langsung alumni masih relevan. 

Dan stakeholders menyarankan agar dilaksanakan  active learning- mahasiswa aktif berbicara bahasa Inggris; 

yang sebaiknya telah diberikan  mulai dari semester awal (Semester 1) sampai dengan semester akhir; (2) reading 

berkaitan dengan sistem perbankan dan  keuangan dan (3) adanya penambahan materi TOEFL. 

Kata Kunci :  Pengaruh, Perubahan Kurikulum Prodi BK, English Course, alumni, Stakeholders 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Penelitian tahun 2018 berjudul “Analisis Pengaruh Perubahan  Kurikulum Program Studi Perbankan 

dan Keuangan  terhadap Kemampuan Bahasa Inggris Mahasiswa”, peneliti  bermaksud  untuk 

melakukan penelitian  lanjutannya. Hasil  penelitian tahun 2018 tersebut telah diterbitkan pada Jurnal 

Ilmiah “Research Sains”  dengan  ISSN 24443-0269 Volume 5 No. 1 Februari 2019.     

Keberlanjutan penelitian ini dikarenakan oleh berbagai hal.  Pertama  penelitian  lanjutan ini sudah ada 

rekam jejak sebelumnya; faktor selanjutnya ada hasil yaitu berupa produk dalam  hal ini  berupa 

perubahan  kurikulum PS Perbankan dan Keuangan (PS BK) dan penggantian silabus bahasa Inggris.   

Penelitian lanjutan ini mengkaji  ulang kurikulum yang digunakan sampai dengan saat ini terhadap hasil 

proses belajar mengajar yang sedang berlangsung apakah alumni PS BK meningkat kemampuan 

berbahasa Inggrisnya ataukah sebaliknya. Selain itu merujuk saran peneliti yang mengatakan KPS 

(Kepala Program Studi) BK  atau PS BK  meninjau  ulang kurikulum  yang  berlaku sekarang ini (dengan 

menghapus English 5 dan English 6).  

Revisi  kurikulum PS BK pada  tahun 2012 dilaksanakan akibat dampak  adanya tuntutan dari berbagai 

pihak agar lulusan/alumni PS BK lebih baik. Hasil  revisi  kurikulum  tersebut diantaranya yakni  English 

Course yang sebelum revisi kurikulum diberikan mulai dari English 1 sampai dengan English 6. Setelah 

revisi kurikulum, English Course diajarkan mulai dari English 1 sampai dengan  English 4 jadi pada 

semester 5 dan semester 6 mahasiswa tidak mendapat English Course lagi. 

Biasanya pelaksanaan sesuatu perubahan bertujuan meningkatkan mutu  karenanya diharapkan  revisi 

kurikulum ini juga adalah langkah yang tepat untuk meningkatkan  mutu alumni PS BK terutama untuk 

MK  English.  

Penelitian berkenaan  masalah kurikulum yang telah diteliti oleh para peneliti diantaranya seperti 

berikut ini. Kesatu penelitian berjudul “Kurikulum 2013 dalam Persepsi dan Interprestasi Guru-Guru 

Bahasa Inggris SMA  Kota Makassar” oleh Djuwariah Ahmad dan Mardiana. Hasil dari  penelitian 

tersebut  seperti dijabarkan  berikut ini.  “This paper aims to analytically describe the perception and 

interpretation of English teachers on the 2013 Curriculum based on the research at the four senior 

secondary school targets of implementation in Makassar. An analytic descriptive method with a 

phenomenological approach in qualitative paradigm was used and involved 11 teachers of English 

in Grade X. The results showed that in line with the teacher's knowledge and belief system to the 

change, their  perceptionled  to two  main  strands.  The  positive  perception  tends to lead  them  to 

transform from the traditional view of learning to the modern pedagogic dimension. The negative 
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perception assumes that the change happened only at the conceptual level and will have the same 

effects as in the previous curricula. Interpretation of teachers tends to be true and thorough on the 

general concepts in the 2013 Curriculum but partial on the applicative concepts in accordance with their 

level of understanding, procedural knowledge and comfort provided by the changing elements of the 

curriculum (translated) (2014)”. 

The next study was entitled “Pengembangan Model Kurikulum Pendidikan Bahasa Inggris Berbasis 

KKNI”. This study was conducted by Imroatus Solikhah. The results found that the development of the 

English Language Education curriculum model in the context of the Indonesian National Qualifications 

Framework (KKNI), which is practically called the KKNI-Based English Language Curriculum. This study 

uses content analysis design based on curriculum evaluation based on a qualitative approach. Data is 

collected from documents, interviews, discussions and workshops. The study found that matching 

terminology in KBK and KKNI was needed for curriculum framework, institutional learning outcomes 

and learning outcomes courses must be formulated before the list of subjects and their distribution. 

Furthermore, the total credit for all programs and credit per semester is determined. The curriculum 

resulting from this development has considered quality assurance and can be adopted for the usefulness 

of Study Program (2016).           

The third study entitled “Model Pengembangan Kurikulum Pendidikan Tinggi Vokasi Berbasiskan 

Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia/SKKNI (Studi Kasus Program Studi di Politeknik ATI 

Padang)” by Zulhamidi and Ester Edwar. The results of the study indicated that the biggest challenge 

that must be faced by education managers, especially vocational higher education is designing a 

curriculum that can answer market needs. Politeknik ATI Padang as one of the vocational higher 

education institutions under Kementerian Perindustrian  also faces the same challenges, especially the 

very diverse demands of all its stakeholders and tries to present an overview of the curriculum that 

mixes all the wishes of stakeholders while adhering to the rules that have determined by DitJend DIKTI  

(2016) (translated). 

Berdasarkan  penjabaran di atas,  maka  masalah  penelitian   dapat dirumuskan yaitu:    masih 

relevankah Kurikulum dan Silabus English Course Tahun 2013 bagi alumni menurut stakeholders?  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian  dimulai dari bulan Juli sampai dengan September  2019. Pada bulan Juli diambil data berupa 

penyebaran kuesioner  Silabus  MK bahasa Inggris Kurikulum Tahun 2013 kepada Stakeholders 

(responden).  
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Pertama responden diminta untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan berupa silabus bahasa 

Inggris Kurikulum Tahun  2013. Responden didampingi pada saat pengisian kuesioner, bila ada yang 

tidak jelas dapat ditanyakan langsung, dan bila responden tidak mau mengisi sendiri, dapat dibantu 

mengisikannya. Setelah kuesioner diisi, responden diwawancarai,  dan kegiatan ini  dicatat sesuai 

dengan data yang dibutuhkan. Wawancara dilakukan satu  per satu agar hasil yang diperoleh lebih 

akurat. Dari hasil pengisian kuesioner dan wawancara ini, data dianalisis dengan menggunakan 

deskriptif kualitatif apakah masih relevan silabus English Course Kurikulum Tahun 2013 bagi alumninya 

menurut stakeholders.    

Populasi dalam  penelitian ini adalah Stakeholders  atau atasan langsung semua alumni  PS BK 

Politeknik Negeri Medan  pengguna Kurikulum Tahun 2013. Responden penelitian ini adalah atasan 

langsung alumni pengguna  kurikulum tersebut yang diambil secara acak untuk Stakeholders  atau 

atasan langsung yang bawahannya pengguna Kurikulum Tahun 2013 sebanyak 20 (dua puluh) orang.           

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Medan  tersebar sesuai lokasi tempat kerja masing-masing 

responden.           

Penelitian ini menggunakan model penelitian evaluasi  sumatif yang hasilnya menekankan  

pada efektivitas pencapaian program  berupa produk tertentu, yaitu perubahan kurikulum  

(Riduwan, 2004:53 dalam Rosanti, Raina, 2016:19).      

Sifat data yang dikumpulkan adalah data kualitatif berupa kuesioner Silabus English Course  Kurikulum 

Tahun 2013. Penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif, yakni dengan 

memberikan gambaran secara sistematis dan akurat  tentang  masih relevankah silabus English Course  

Kurikulum Tahun 2013 bagi alumninya menurut stakeholders.    

Pengambilan data pada penelitian ini yaitu menyiapkan kuesioner dan memberikan kepada responden 

dan dilanjutkan dengan wawancara. Hasil dari kuesioner dikumpulkan begitu juga hasil dari wawancara 

yang dilakukan dan kemudian ditabulasikan dan difrekwensikan, dipersenkan, dianalisis dan 

disimpulkan. 

Berikut ini contoh bentuk kuesioner Silabus Bahasa Inggris yang diberikan kepada Stakeholders  atau 

atasan langsung dari  alumni PS  BK Angkatan 2012-2013 (Pengguna Kurikulum 2013) Silabus Bahasa 

Inggris Semester1 seperti berikut ini. 
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Tabel 1.  

 Silabus Semester 1 

NO DAFTAR PERTANYAAN ALTERNATIF  JAWABAN 

SS S RG TS STS 

5 4 3 2 1 

1 SELF INTRODUCTION       

2 DAILY ACTIVITIES      

3 PEOPLE AND THINGS 

AROUND US 

     

4 LIKE AND DISLIKE      

5 ASKING AND GIVING 
DIRECTION  

     

6 TRAVELLING AND 
TRANSPORTATION  

     

7 PASSIVE VOICE      

8 REPORTING EVENT       

Dari jawaban responden   disimpulkan semua materi yang diajarkan pada semester 1   di atas yang 

telah dijawab oleh responden akan menyatakan setuju atau tidak setuju dari pemberian materi ajar 

(silabus), dihitung dan dipersentasekan kemudian disimpulkan artinya masih relevan atau tidak untuk 

di lapangan.   

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Pengumpulan dan Pemaparan Data Penelitian 

Stakeholders  atau atasan langsung untuk alumni PS BK  Angkatan Tahun 2013-2014 yang 

dapat diambil dalam  penelitian ini berjumlah  20  orang dengan hasil seperti pada tabel 

berikut ini: 

Pemberian materi ajar (Silabus) pada semester 1 dari 20 orang responden menyatakan seperti di 

bawah ini. 
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Tabel 2.   

Hasil Rekap Kuesioner Silabus Bahasa Inggris Stakeholders  atau atasan langsung untuk alumni PS BK  

Angkatan 2013-2014 (Pengguna Kurikulum 2013)  SILABUS SEMESTER 1 

 

No Pemberian materi ajar (silabus) Jawaban responden 

1  SELF INTRODUCTION  

(SS) 11111=5   11111=5 11111=5 1=16 

(S)1111=4   

16  sangat setuju dan 4 

setuju (100%) setuju 

2  DAILY ACTIVITIES  

(SS) 11111=5  11111=5  11111=5 =15  

(S) 11111=5 

15 menyatakan sangat 

setuju 5  setuju (100%) 

setuju 

3  PEOPLE AND THINGS AROUND US  

(SS) 11111=5  11111=5   1111=4 =14 

(S) 11111=5 1=6  

14 menyatakan sangat 

setuju  6 setuju (100%) 

setuju 

4  LIKE AND DISLIKE  

(SS) 11111=5  1111=4=9 

(S) 11111=5  11111=5 1=11 

9 sangat setuju dan 11 

setuju (100%) setuju 

5  ASKING AND GIVING DIRECTION  

(SS) 11111=5  11111=5  11=12 

(S)11111=5  111=3=8 

 12 menyatakan sangat 

setuju   8 setuju (100%) 

setuju 

6  TRAVELLING AND TRANSPORTATION  

(SS )11111=5 1 =7 

(S) 11111=5 11111=5  111=3 =13    

7 sangat setuju dan 13 

setuju (100%) setuju 

7  PASSIVE VOICE 

 (SS) 11111=5  111=3 =8 

(S) 11111=5  11111=5  11=12 

 8 menyatakan  sangat 

setuju  12  setuju 

(100%) setuju 

8  REPORTING EVENT 

 (SS) 11111=5 11=7 

(S) 11111=5  11111=5  111= 13 

 7 menyatakan sangat   

setuju   13 setuju 

(100%) setuju 

Sumber: Data Diolah, 2019 
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Dari jawaban responden pada Tabel 2. di atas dapat disimpulkan semua materi yang diajarkan pada 

semester 1 (100%) menyatakan setuju artinya masih relevan untuk di lapangan.          

Pemberian materi ajar (silabus) pada Semester 2 dari 20 orang responden menyatakan seperti di 

bawah ini. 

Tabel 3. 

Hasil Rekap Kuesioner Silabus Bahasa Inggris Stakeholders  atau atasan langsung untuk alumni PS BK  

Angkatan 2013- 2014 (Pengguna Kurikulum 2013) SILABUS SEMESTER 2 

 

No Pemberian materi ajar (silabus) Jawaban responden 

1    OPINIONS AND SUGGESTIONS  

 (SS) 11111=5 11111=5 11=12 

(S) 11111=5  111=3=8 

 12 menyatakan sangat 

setuju dan  8 setuju 

(100%) setuju 

2   REQUEST AND OFFERS 

 (SS) 11111=5   11111=5=10 

(S) 11111=5  11111=5 = 10 

10 menyatakan sangat 

setuju  dan 10  setuju 

(100%) setuju 

3   ANNOUNCEMENT  

(SS) 11111=51111=4=9 

(S) 11111=5 11111=5 1=11 

9 menyatakan sangat 

setuju  dan 11  setuju 

(100%) setuju 

4   REPORT 

(SS) 11111=5  1111=4 =9 

(S) 11111=5 11111=5  1= 11 

 9 menyatakan  sangat 

setuju  dan  11  setuju 

(100%) setuju 

5   PLAN 

(SS) 11111=5  11111=5  11= 12 

(S) 11111=5  111= 3=8 

 12 menyatakan sangat 

setuju dan 8  setuju  

(100%) setuju 

6  POSSIBILITY AND PROBABILITY (CONDITIONAL TYPE 

1)  

(SS) 1111=4  

(S) 11111=5  11111=5  11111=5  1=16 

  4 menyatakan sangat 

setuju  dan 16  setuju 

(100%) setuju 

7  POSSIBILITY AND PROBABILITY (CONDITIONAL TYPE 

2 AND 3)  

(SS) 11111=5 

  5 menyatakan sangat  

setuju  dan 15  setuju 

(100%) setuju 
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(S) 11111=5  11111=5  11111=5= 15 

Sumber: Data Diolah, 2019 

Dari jawaban responden pada Tabel 3. di atas dapat disimpulkan bahwa semua materi yang diajarkan 

pada semester 2 (100%) menyatakan setuju artinya masih relevan untuk di lapangan.        

Pemberian materi ajar (silabus) pada Semester 3 dari 20 orang responden menyatakan seperti di 

bawah ini. 

Tabel 4.  

 Hasil Rekap Kuesioner Silabus Bahasa Inggris Stakeholders  atau atasan langsung Responden 

Angkatan 2013- 2014 (Pengguna Kurikulum 2013) SILABUS SEMESTER 3 

 

No Pemberian materi ajar (silabus) Jawaban responden 

1    PLANNING LETTERS 

(SS) 11111=5  11111=5 =10 

(S) 11111=5  11111=5=10 

 10 menyatakan sangat 

setuju dan 10  setuju 

(100%) setuju 

2    LETTER OF INQUIRY  

(SS) 11111=5  11111=5=10 

(S) 11111=5  11111=5  =10 

10 menyatakan sangat 

setuju  dan 10  setuju 

(100%) setuju 

3    PRESENTING BANK PRODUCTS  

(SS) 11111=5  1111=4 = 9 (+) 

(S)  11111=5  11111=5  1= 11  

9 menyatakan sangat 

setuju  dan 11  setuju 

(100%) setuju 

4    PLACING  ORDERS 

 (SS) 11111=5  11=7 

(S) 11111=5  11111=5   111=3  =13 

 7 menyatakan  sangat 

setuju dan 13 setuju 

(100%) setuju 

5    ADVICE OF DESPATCH  

(SS)  11111=5  11=7 

(S) 11111=5  11111=5   111=3= 13 

  7 menyatakan sangat 

setuju dan 13  setuju 

(100%) setuju  

6   BANKING TERMINOLOGIES 

(SS)  11111=5  11= 7 

(S) 11111=5  11111=5  111=3 = 13 

  7 menyatakan sangat 

setuju dan 13  setuju 

(100%) setuju 
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7   FOREIGN EXCHANGE  

 (SS) 1111=4 

(S) 11111=5  11111=5 11111=5  1= 16 

 4 menyatakan sangat 

setuju  dan 16  setuju  

(100%) setuju   

8  PAYMENT  

(SS) 11111=5 

(S) 11111=5  11111=5  11111=5=15 

5 menyatakan sangat 

setuju dan 15 setuju 

(100%) setuju 

Sumber: Data Diolah, 2019 

Dari jawaban responden pada Tabel 4. di atas dapat disimpulkan semua materi yang diajarkan pada 

semester 3 (100%) menyatakan setuju artinya masih relevan untuk di lapangan.         

Pemberian materi ajar (silabus) pada Semester 4 dari 20 orang responden menyatakan seperti di 

bawah ini. 

Tabel 5.  

Hasil Rekap Kuesioner Silabus Bahasa Inggris Stakeholders  atau atasan langsung untuk alumni PS BK  

Angkatan 2013- 2014 (Pengguna Kurikulum 2013) SILABUS SEMESTER 4 

 

No Pemberian materi ajar (silabus) Jawaban responden 

1    JOB OPENING (JOB ADVERTISEMENT) 

(SS) 11111=5  11111=5  111=3 = 13 

(S) 11111=5 11=7     

 13 menyatakan sangat 

setuju dan 7 setuju 

(100%) setuju 

2   WRITING CV/RESUME   

(SS) 11111=5  11111=5  1111=4 =14 

(S) 11111=5 1=6 

14 menyatakan sangat 

setuju dan 6  setuju 

(100%) setuju 

3   WRITING  LETTER OF REFERENCE                (SS) 

11111=5  11111=5  1111=4=14 

(S) 11111=5  1=6 

14 menyatakan sangat 

setuju dan 6  setuju 

(100%) setuju 

4    LETTERS OF APPLICATION 

 (SS) 11111=5  11111=5   1111=4= 14 

(S)  11111=5 1=6 

 14 menyatakan  sangat 

setuju  dan 6  setuju 

(100%) setuju 

5     JOB INTERVIEW 

 (SS)   11111=5   11111=5   11111=5  =15 (S) 11111=5 

  15 menyatakan sangat 

setuju dan 5  setuju 

(100%) setuju  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1267 
 

6    COMPANY PROFILE 

 (SS) 11111=5  11111=5  11111=5 =13   

(S) 11111=5 11=7 

  13 menyatakan sangat 

setuju  dan 7  setuju 

(100%) setuju 

7    WORKING  RULES  

(SS) 11111=5  11111=5 =10 

(S) 11111=5  11111=5  =10 

 10 menyatakan sangat 

setuju dan 10  setuju 

(100%) setuju   

8    CONTRACTS  

(SS)  11111=5  11111=5 =10 

(S) 11111=5  11111=5 =10 

10 menyatakan sangat 

setuju dan 10  setuju 

(100%) setuju 

9    MEETING 

 (SS)  11111=5  11111=5  =10 

(S) 11111=5  11111=5  =10 

10 menyatakan  sangat 

setuju dan 10 setuju 

(100%) setuju 

10   REPORT WRITING  

(SS) 11111=5   11111=5  =10 

(S) 11111=5  11111=5  =10 

10 menyatakan  sangat 

setuju  dan 10 setuju 

(100%) setuju 

Sumber: Data Diolah, 2019 

Dari jawaban responden pada Tabel 5 di atas dapat disimpulkan semua materi yang diajarkan pada 

semester 4 (100%) menyatakan setuju artinya masih relevan untuk di lapangan. 

 

Pembahasan Hasil Penelitian  

Pembahasan Hasil Penelitian untuk Stakeholders  atau atasan langsung (Responden)Alumni  

Angkatan 2013-2014 (Pengguna Kurikulum 2013)           

Jumlah  Responden (Stakeholders  atau atasan langsung  Pengguna Kurikulum 2013) Angkatan  Tahun  

2013-2014 adalah  sebanyak 20 (dua puluh) orang. Responden menyatakan bahwa silabus bahasa 

Inggris yang disebarkan masih dapat digunakan. 

Responden selanjutnya menyatakan bahwa silabus bahasa Inggris yang disebarkan masih dapat 

digunakan dengan mengutamakan keterampilan berbicara (bahasa Inggris aktif) dimulai dari semester 

awal. Berikutnya disarankan juga untuk menambahkan baik waktu mau pun materi terkait topik  

Presenting Bank Products.  Hal ini dimaksudkan agar alumni Prodi BK memiliki soft skills  yaitu 

kemampuan berkomunikasi bahasa Inggris di depan publik. Responden selanjutnya menyarankan agar 
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waktu pemberian Topic Job Interview sebaiknya ditambah agar alumni Prodi BK benar-benar 

menguasai topik ini sehingga bila mempraktikkan dalam situasi sesungguhnya (pada waktu melamar 

pekerjaan dan wawancara kerja) alumni tidak merasa canggung lagi. Ada penambahan materi TOEFL 

pada silabus bahasa Inggris merupakan hal yang penting agar alumni Prodi Perbankan dan Keuangan 

dapat melanjutkan pendidikan ke luar negeri. Selanjutnya responden juga menyarankan agar ada 

penambahan materi reading yang membahas tentang sistem perbankan atau materi yang membahas 

dunia bank juga diperlukan. Tujuannya supaya alumni Prodi BK memiliki kosakata perbankan dan 

keuangan yang memadai. 

Jadi berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Responden  Alumni Angkatan Tahun 

2013-2014 menyatakan bahwa bahasa Inggris yang diajarkan pada Prodi Perbankan dan Keuangan 

adalah bahasa Inggris aktif (mahasiswa secara rutin belajar berbicara sesuai dengan kondisi di dunia 

perbankan) termasuk juga materi reading yang bertujuan menambah perbendaharaan kosakata 

perbankan dan keuangan mahasiswa dan juga adanya materi TOEFL. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan materi bahasa Inggris yang ada pada Silabus Bahasa 

Inggris Kurikulum 2013 menurut stakeholders/atasan langsung alumni dalam hal ini responden 

penelitian ini masih relevan dan disarankan kepada staf pengajar bahasa Inggris  hendaknya 

melaksanakan pengajaran bahasa Inggris dengan cara memenuhi harapan stakeholders /atasan 

langsung alumni  (responden), yaitu: 1) melaksanakan pengajaran bahasa dengan sistem avtive 

learning- mahasiswa aktif berbicara berbahasa Inggris; yang sebaiknya telah diberikan  mulai dari 

semester awal (Semester 1) sampai dengan semester akhir; 2) reading berkaitan dengan sistem 

perbankan dan  keuangan dan 3) adanya penambahan materi TOEFL. 
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Abstract 

 

The purpose of this study was to determine and analyze the effect of after-sales service consisting of installation 

variables, user training, documentation, maintenance and repair, online support, warranty, upgrading to 

customer satisfaction and loyalty. This type of research is descriptive quantitative and the nature of the research 

is explanatory supported by survey methods. This research uses purposive sampling method. Data collection 

techniques are done by interview and questionnaire. Data analysis techniques using Multiple Regression Analysis 

and Simple Regression Analysis. The results showed that post-sale services consisting of installation variables, 

user training, documentation, maintenance and repairs, online support, guarantees, upgrades simultaneously 

affect customer satisfaction and loyalty. Partially, the variable installation, user training, maintenance and repair, 

warranty, upgrading significantly influence customer satisfaction, while the documentation and online variables 

do not affect customer satisfaction. The results also showed that there was a significant influence between 

customer satisfaction and loyalty at PT Arista Auto Lestari. 

 

Keywords: after-sales service, satisfaction, loyalty 

 

 

Abstrak 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayanan purnajual yang terdiri dari 

variabel instalasi, pelatihan pengguna, dokumentasi, perawatan dan perbaikan, dukungan online, garansi, 

upgrade terhadap kepuasan dan loyalitas konsumen.Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuntitatif dan sifat 

penelitian adalah explanatory yang didukung oleh metode survei. Penelitian ini menggunakan metode purposive 

sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan kuesioner. Teknik analisis data 

menggunakan Analisis Regresi Berganda dan Analisis Regresi Sederhana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

pelayanan purnajual yang terdiri dari variabel instalasi, pelatihan pengguna, dokumentasi, perawatan dan 

perbaikan, dukungan online, garansi, upgrade secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan dan loyalitas 

konsumen. Secara parsial, variabel instalasi, pelatihan pengguna, perawatan dan perbaikan, garansi, upgrade 

berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen, sedangkan variabel dokumentasi dan online tidak 

berpengaruh terhadap kepuasan konsumen. Hasil penelitian juga menunjukkan ada pengaruh signifikan antara 

kepuasan dan loyalitas konsumen pada PT Arista Auto Lestari. 

 

Kata Kunci: pelayanan purnajual, kepuasan, loyalitas 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1271 
 

 

 

PENDAHULUAN  

Bisnis otomotif selalu berada pada tingkat persaingan yang tinggi didunia, terutama untuk produk 

mobil. Peningkatan permintaan akan mobil ada di Asia dan Amerika Utara meskipun terjadi penurunan 

di Eropa Barat, dan diharapkan perusahaan otomotif akan menjual lebih dari 70 juta kendaraan diakhir 

2014, lebih banyak 57 juta unit dibandingkan penjualan  tahun 2010. Produsen mobil sekarang ini 

tertarik untuk memanfaaatkan pertumbuhan permintaan di pasar Asia, dimana penjualan kendaraan 

naik lebih dari dua kali lipat dalam kurun waktu tujuh tahun terakhir yaitu di Malaysia, Indonesia, dan 

India; di Cina, penjualan mobil penumpang empat kali lipat secara mengejutkan menjadi 17,9 juta 

kendaraan pada tahun 2013(www.statistica.com. 2014).     Sedangkan di Indonesia, PT Honda Prospect 

Motor(HPM) mencatat penjualan sebesar 91.493 unit mobil di Indonesia sepanjang tahun 2013. 

Jumlah penjualan tersebut juga tercatat sebagai jumlah yang menaglami peningkatan sebesar 32 

persen dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 69.320 unit (www.tribunnews.com. 2014). 

Komitmen Honda untuk selalu memberikan yang terbaik kepada konsumennya, tidak 

hanya semata dalam hal penjualan mobil Honda, tetapi juga dalam hal layanan purna jual yang 

telah mendapatkan penghargaan Excellent Service Award 2013 yang diadakan oleh CARRE of 

CCSL, suatu lembaga yang bergerak di bidang konsultan service quality dan customer 

management dan juga surat kabar Harian Bisnis Indonesia setelah mencatat nilai yang baik 

pada pencapaian Indonesian Service Experience Index (ISEI) dengan nilai total 72.205  

Kepuasan atau kesenangan yang tinggi akan menyebabkan konsumen berperilaku positif, seperti 

terjadinya kelekatan emosional terhadap produk dan preferensi rasional sehingga hasilnya adalah 

kesetiaan konsumen yang tinggi.  

Loyalitas yang merupakan bukti konsumen memiliki kekuatan dan sikap positif atas perusahaan 

yang pada akhirnya dapat menunjukkan tingkat kesetiaan dari para konsumen terhadap suatu barang 

atau jasa merek tertentu bergantung pada beberapa faktor yaitu: besarnya biaya untuk berpindah ke 

merek barang atau jasa yang lain, adanya kesamaan mutu, kuantitas atau pelayanan dari jenis barang 

atau jasa pengganti.  

PT Arista Auto Lestari Medan dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen terutama 

kaitannya dalam menciptakan kepuasan konsumen, elemen penting yang harus diperhatikan PT Arista 

Auto Lestari Medan adalah memberikan pelayanan purnajual  yang lebih baik, lebih efisien dan lebih 

http://www.statistica.com/
http://www.tribunnews.com/tag/honda-prospect-motor/
http://www.tribunnews.com/tag/honda-prospect-motor/
http://www.tribunnews.com/
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efektif. Karena, sebuah perusahaan yang mengedepankan kualitas pelayanan akan memperoleh profit 

jangka panjang dan dapat bersaing di era persaingan bebas. 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah  pelayanan purna jual  berpengaruh secara 

simultan dan partial terhadap kepuasan konsumen pada PT Arista Auto Lestari Medan? 2)Apakah 

kepuasan konsumen berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada PT Arista Auto Lestari Medan? 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pelayanan purna jual secara simultan 

dan  partial terhadap kepuasan konsumen pada PT Arista Auto Lestari Medan dan untuk mengetahui 

pengaruh kepuasan konsumen terhadap loyalitas konsumen pada PT Arista Auto Lestari Medan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

1. Penelitian Terdahulu 

Mustofa (2011) menyatakan bahwa komponen dari layanan purnajual  diberikan oleh  

perusahaan otomotif kepada konsumennya adalah layanan PDI, layanan pencegahan dan 

perbaikan, cuci mobil, pengadaan spare part, pelayanan melalui telepon, garansi, pelatihan 

mengemudi, pelayanan inspeksi kendaraan tahunan, pelayanan dokumentasi / surat – 

menyurat pada layanan purnajual; dengan parameter  kepuasan konsumen ada pada kualitas, 

waktu, dan harga dan konsumen  puas terhadap keseluruhan faktor yang ada pada layanan 

purnajual yang diberikan.  

2. Pelayanan Purnajual 

Armistead dan Clark dalam Ahmed dan Sanatullah (2011) memperoleh kesimpulan bahwa ada 

hubungan yang kuat antara produksi, desain, dan strategi layanan purnajual. Layanan purnajual adalah 

penting  bagi diferensiasi merek untuk meningkatnya loyalitas dan kedatangan berkali – kali dari 

konsumen. Mustofa (2008) menyatakan bahwa layanan purnajual sering diartikan sebagai aktifitas 

pendukung produk, yang berarti semua aktifitas mendukung transaksi produk.  

3. Faktor – faktor Layanan Purnajual 

Goffin dalam Mustofa (2009) menjelaskan tujuh faktor pendukung setelah penjualan yang harus 

diberikan kepada konsumen selama masa hidup produk, yaitu: 1) Instalasi, 2) Pelatihan bagi pengguna, 

3) Dokumentasi, 4) Perawatan dan perbaikan 5) Pendukung online 6) Garansi 7) Uprade 

  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1273 
 

4.   Kepuasan Konsumen 

Zeithmal dan Bitner (2000) mendefinisikan kepuasan konsumen adalah respon pemenuhan 

terhadap keinginan konsumen. Menurut Irawan (2002),untuk melihat tingkat kepuasan konsumen ada 

lima faktor yang harus diperhatikan perusahaan, yaitu:kualitas produk, kualitas pelayanan, emosional, 

harga, dan biaya. 

5.  Loyalitas Konsumen 

Hasan (2008) menjelaskan loyalitas sebagai pembelian berulang yag merupakan hasil dominasi (1) 

berhasil membuat produknya menjadi satu-satunya alternatif yang tersedia, (2) yang terus-menerus 

melakukan promosi untuk memikat dan membujuk konsumen membeli kembali merek yang sama. 

 

METODE PENELITIAN 

Jenis penelitian ini adalah deskritif kuantitatif dan sifat penelitian adalah 

eksplanatory.Penelitian dilakukan di PT Arista Auto Lestari Medan yang beralamat di Jalan 

Sisingamangaraja km 5,5 no. 2 Medan. Sampel dalam penelitian ini  berjumlah 43 orang. 

Teknik penentuan sampel adalah purposive sampling, yaitu dengan pertimbangan berdasarkan 

frekuensi berkunjung pada PT Arista Auto Lestari Medan lebih dari dua kali. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan pemberian kuesioner 

Definisi operasional dari masing-masing  variabel adalah sebagai berikut: 1) Pelayanan 

Purnajual, terdiri dari :Instalasi (X1), Pelatihan bagi pengguna (X2), Dokumentasi (X3), 

Perawatan dan perbaikan (X4), Pendukung online/telepon (X5), Garansi (X6), Upgrade (X7), 2) 

Kepuasan Konsumen yang diukur dengan dimensi kualitas pelayanan, kualitas produk dan 

emosional, 3. Loyalitas Konsumen  yaitu komitmen konsumen bertahan secara mendalam untuk 

menggunakan produk terpilih secara konsisten. Loyalitas konsumen diukur dengan indikator 

yaitu penggunaan produk, tidak beralih ke merek lain, dan merekomendasikan (Y2). Dalam 

penelitian ini dilakukan Uji Validitas dan Reliabilitas. Dari hasil uji validitas terlihat bahwa 

hasil pengujian instrumen setiap variabel bebas dan terikat  memiliki nilai Corrected Item Total 

Correlation yang lebih besar dari 0,30 sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh instrumen 

pertanyaan dari setiap variabel yang digunakan adalah valid .Demikian pula untuk uji 

reliabilitas dimana nilai Cronch Alpha dari setiap instrumen variabel pada penelitian memiliki 

nilai > 0,60, yang berarti bahwa setiap instrumen variabel instalasi,pelatihan pengguna, 
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dokumentasi, perawatan, dukungan online, garansi, upgrade, kepuasan dan loyalitas  adalah 

reliabel 

Teknik analisis data dilakukan melalui pengujian asumsi klasik yang terdiri dari uji 

normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas.  

Model analisis data yang digunakan untuk hipotesis pertama adalah analisis regresi linier berganda 

dan untuk pengujian hipotesis kedua dipergunakan analisis regresi sederhana. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

1. Pengujian Asumsi Klasik Hipotesis Pertama 

Untuk Uji Normalitas, model regresi layak digunakan untuk memprediksi kepuasan 

konsumen berdasarkan masukan variabel instalasi, pelatihan pengguna, dokumentasi, 

perawatan, dukungan online, garansi, upgrade karena terlihat titik-titik menyebar di sekitar 

garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal.  

Dari hasil Uji Multikolinieritas diketahui bahwa ketujuh variabel independen yaitu 

variabel instalasi, pelatihan pengguna, dokumentasi, perawatan dan perbaikan,dukungan 

online, garansi, upgrade memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF)  lebih kecil dari 10 (VIF 

< 10), sedangkan nilai Tolerance mendekati 1. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

pada model regresi tersebut tidak terjadi multikolinieritas dalam variabel independen 

penelitian ini. 

Dari hasil pengujian heteroskedastisitas terlihat titik-titik menyebar secara acak tidak 

membentuk sebuah pola tertentu yang jelas, serta tersebar baik di atas maupun di bawah 

angka 0 pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.  

2. Pengujian Hipotesis Pertama 

Hipotesis pertama yang diajukan dalam penelitian ini adalah variabel instalasi,pelatihan 

pengguna, dokumentasi, perawatan dan perbaikan, dukungan online, garansi, upgrade 

berpengaruh secara serempak terhadap kepuasan konsumen. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai Fhitung  sebesar 16,029. Dengan 

menggunakan tingkat kepercayaan (confidence interval) 95 % atau alpha = 5% maka 

diperoleh Ftabel sebesar 2,331. Oleh karena Fhitung >  Ftabel ( 16,029> 2,331) maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, demikian juga hasil uji signifikansi diperoleh nilai signifikansi 0.000, 

oleh karena nilai signifikansi 0.000 < 0.05, maka H0 ditolak dan Ha diterima, artinya secara 
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serempak variabel instalasi, pelatihan pengguna, dokumentasi, perawatan, dukungan online, 

garansi, upgrade mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepuasan konsumen pada PT 

Arista Auto Lestari. 

Kemampuan variabel instalasi,pelatihan pengguna, dokumentasi, perawatan, dukungan online, 

garansi, upgrade menjelaskan pengaruhnya terhadap kepuasan konsumen ditunjukkan dari nilai 

koefisien determinasi (R2) sebesar 0,762 atau 76,2 %. Hal ini berarti bahwa kemampuan variabel 

bebas, yaitu variabel instalasi (X1),pelatihan pengguna (X2), dokumentasi (X3), perawatan dan 

perbaikan (X4), dukungan online (X5), garansi (X6), upgrade (X7) menjelaskan pengaruhnya terhadap 

kepuasan konsumen pada PT Arista Auto Lestari (Y) sebesar 76,2 % sedangkan sisanya sebesar 23,8 % 

merupakan variabel yang tidak diteliti.  

Pengujian mengenai pengaruh variabel variabel instalasi (X1),pelatihan pengguna (X2), 

dokumentasi (X3), perawatan dan perbaikan (X4), dukungan online (X5), garansi (X6), 

upgrade (X7) secara parsial terhadap kepuasan konsumen (Y) digunakan uji statistik t (uji t). 

Apabila nilai t hitung > nilai ttabel , maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya apabila  nilai 

t hitung < nilai ttabel , maka H0 diterima dan Ha ditolak. 

Nilai thitung  dari setiap variabel independen akan dibandingkan dengan nilai ttabel 

dengan menggunakan tingkat kepercayaan (confidence interval ) 95% atau  = 5% (0.05/2 = 

0.025), maka diperoleh nilai ttabel  sebesar 2.018.  

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel instalasi (X1) memiliki nilai 

thitung sebesar2.837, variabel pelatihan pengguna memiliki nilai thitung sebesar 3.290, variabel 

dokumentasi memiliki nilai thitung sebesar 1.906, variabel perawatan dan perbaikan memiliki nilai 

thitung sebesar 4.203, variabel online/telepon memiliki nilai thitung sebesar 1.836, variabel garansi 

memiliki nilai thitung sebesar 3.453, dan variabel upgrade memiliki nilai thitung sebesar 2.174.Variabel 

dokumentasi (X3) dengan thitung = 1.906<ttabel  (2.018 ) dan signifikansi  > 0.05 dan variabel 

online/telepon (X5) memiliki thitung = 1.836 <ttabel  (2.018 ) dan signifikansi  > 0.05, sehingga dapat 

disimpulkan bahwa variabel dokumentasi dan variabel online/telepon tidak  berpengaruh terhadap 

kepuasan konsumen , sedangkan variabel instalasi (X1) dengan thitung sebesar 2.837, variabel 

pelatihan pengguna (X2) dengan thitung sebesar 3.290, variabel perawatan dan perbaikan (X4) dengan 

thitung sebesar 4.203, variabel garansi (X6) dengan thitung sebesar 3.453 dan variabel upgrade (X7) 

dengan thitung sebesar 2.174 > ttabel 2.018 pada tingkat signifikansi < 0.05, maka dapat disimpulkan 

bahwa variabel-variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan konsumen pada 

PT Arista Auto Lestari. 
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Hasil persamaan regrsi  dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Y = 0.467 +0.116X1 + 0.365X2 + 0.257X3 + 0.458X4 + 0.226X5 + 0.344X6 +  0.018X7 +e 

 

3. Pengujian Hipotesis Kedua 

Hipotesis kedua menyatakan bahwa terdapat pengaruh kepuasan konsumen (X) dengan loyalitas 

konsumen PT Arista Auto Lestari (Y). Untuk melihat pengaruh  kepuasan  dengan loyalitas konsumen 

digunakan rumus Regresi Sederhana, diuji dengan tingkat kepercayaan 0.95 atau taraf nyata α = 0.05 

atau jika signifikansi level < 0.05 maka Ho ditolak dan Ha. 

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai Fhitung  sebesar 37,063. Dengan  

menggunakan tingkat kepercayaan (confidence interval) 95 % atau alpha = 5% maka 

diperoleh Ftabel sebesar 4,082. Oleh karena Fhitung >  Ftabel ( 37,063 > 4,082) maka Ho 

ditolak dan Ha diterima, demikian juga hasil uji signifikansi diperoleh nilai signifikansi .000, 

oleh karena nilai signifikasi .000 < 0.05, maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya  variabel 

kepuasan mempunyai pengaruh signifikan terhadap loyalitas konsumen pada PT Arista Auto 

Lestari. 

Kemampuan variabel kepuasan menjelaskan pengaruhnya terhadap loyalitas konsumen  

ditunjukkan dari nilai Koefisien determinasi (R2 ) sebesar 0,475. Hal ini berarti bahwa 

kemampuan variabel bebas, yaitu variabel kepuasan (X) menjelaskan pengaruhnya  terhadap 

loyalitas konsumen pada PT Arista Auto Lestari (Y) sebesar 47,5%.. 

Hasil persamaan regrsi  dapat dirumuskan sebagai berikut :    Y =  0.234 + 0.463X 

Adapun nilai ttabel untuk uji ini adalah sebesar 2.020 yang diperoleh dengan  alpha 5% dan df 

sebesar 41 (42-1).Nilai thitung kepuasan adalah  59.160> ttabel 2.020 dan nilai signifikansi  0.000< 0.05 

maka kesimpulan yang bisa diambil adalah menerima Ha dan  menolak Ho yang  berarti bahwa ada 

pengaruh signifikan antara kepuasan dengan loyalitas konsumen pada PT Arista Auto Lestari. 

 

SIMPULAN  

1. Pelayanan purna jual yang terdiri dari variabel variabel instalasi (X1),pelatihan pengguna (X2), 

dokumentasi (X3), perawatan dan perbaikan (X4), dukungan online (X5), garansi (X6), upgrade 

(X7) secara simultan berpengaruh terhadap kepuasan konsumen (Y).Secara parsial, pelayanan 

purna jual yang terdiri dari variabel instalasi (X1), variabel pelatihan pengguna (X2), variabel 
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perawatan dan perbaikan (X4), variabel garansi (X6), dan variabel upgrade (X7)  berpengaruh  

secara signifikan terhadap kepuasan konsumen sedangkan variabel dokumentasi (X3) dan variabel 

online/telepon (X5)tidak berpengaruh  terhadap kepuasan konsumen.Variabel yang dominan 

mempengaruhi kepuasan konsumen pada PT Arista Auto Lestari adalah variabel garansi. 

2. Kepuasan konsumen berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas konsumen. 

 

 SARAN 

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka ada beberapa saran yang diberikan yaitu: 

1. Sebaiknya perusahaan meningkatkan pelayanan purna jual melalui peran aktif media online dalam 

memberikan konsultasi kepada konsumen dalam memberikan informasi yang lebih lengkap dan 

akurat. 

2. Sebaiknya perusahaan meningkatkan pelayanan purna jual dari segi variabel instalasi dimana 

konsumen mengharapkan harga dari pemasangan suku cadang  dapat lebih terjangkau dan waktu 

pengerjaan bisa dipercepat. 
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Abstract 

 

 MICE Industry is a booster power for the creative industry through meetings, incentive tours, conferences and 

exhibitions.  In the creative industry, creativity and innovation must be explored to produce diverse ideas. The 

weakness of human resources to produce creativity and innovation will have an impact on the weak competitive 

advantages of the MICE industry in Medan City. The purpose of this study was to determine how the impact of 

the quadruple helix application concept consisting the role of the government, academia, society and business 

in order to increase creativity and innovation and also to know how it affected the competitive advantage of the 

MICE industry in Medan. The population is the parts that associated with the perpetrators of activities in the 

MICE Industry. The sampling technique was taken using purposive sampling which is a sample with criteria of 

people who have carried out and organized MICE activities. Samples from the study are 100 people. Data analysis 

technique is structural equation modeling using a partial least square (PLS) approach. The results showed that 

the four parties in the quadruple helix such as government, academia, society and business together had a 

significant influence on increasing creativity, the quadruple helix also had a significant influence on innovation. 

Creativity has a significant impact on innovation. Quadruple helix mediated by creativity and innovation has a 

significant effect on the advantages being competitive. 

 

Keywords : MICE Industry, Quadruple Helix, Creativity, Innovation. 

 

Abstrak 

 

Industri MICE merupakan kekuatan pendorong bagi industri kreatif melalui kegiatan pertemuan/meeting, tur 

insentif, konferensi, dan pameran.  Dalam industri kreatif, kreativitas dan inovasi harus digali untuk menghasilkan 

ide yang beragam.  Lemahnya kemampuan SDM dalam menghasilkan kreatifitas dan inovasi akan berdampak 

pada lemahnya keunggulan bersaing industri MICE di kota Medan.  Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mengetahui bagaimana pengaruh penerapan konsep quadruple helix yang terdiri dari peran pemerintah, 

akademisi, masyarakat dan bisnis dalam meningkatkan kreativitas dan inovasi serta untuk mengetahui 

bagaimana pengaruhnya terhadap keunggulan bersaing industri MICE di kota Medan.  Populasi adalah fihak-fihak 

yang berhubungan dengan pelaku kegiatan di Industri MICE.  Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan 

purposive sampling yaitu sampel dengan kriteria orang yang pernah melaksanakan dan mengorganizer kegiatan 

MICE.  Sample dari penelitian berjumlah 100 orang.  Teknik Analisis data adalah pemodelan persamaan structural 

dengan menggunakan pendekatan partial least square (PLS).  Hasil penelitian menunjukkan bahwa keempat fihak 

dalam quadruple helix yaitu pemerintah, akademisi, masyarakat dan bisnis secara bersama mempunyai 

pengaruh signifikan terhadap peningkatan kreatifitas, Quadruple helix juga memiliki pengaruh signifikan tehadap  
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inovasi. Kretifitas mempunyai pengaruh signifikan terhadap inovasi.  Quadruple helix yang dimediasi oleh 

kreatifitas dan inovasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keunggulan bersaing.  

 

Kata Kunci: Industri MICE, Quadruple helix, Kreatifitas, Inovasi. 

 

Pendahuluan 

Saat ini Perekonomian  memasuki era ekonomi baru, sekarang dikenal istilah ekonomi kreatif. 

Manusia sebagai pengelola kegiatan ekonomi harus dapat menggunakan inovasi dan kreativitas, yaitu 

kegiatan yang menghasilkan gagasan dalam bentuk karya nyata dalam bentuk barang atau jasa. 

Sebagai bentuk penerapan kegiatan ini, lahirlah industri kreatif.  Faktor penggerak diperlukan agar 

industri kreatif ini bekerja dengan baik. Faktor penggerak tersebut adalah industri MICE. 

Industri MICE digunakan sebagai sarana untuk membangun, mengembangkan dan memajukan 

industri kreatif. Selain sebagai faktor pendorong, MICE juga merupakan sarana atau media untuk 

mempromosikan pemasaran dan penjualan produk dalam bentuk barang dan jasa langsung ke 

pelanggan lokal, nasional dan internasional. Bentuk kegiatan MICE dalam promosi, pemasaran dan 

penjualan hasil dari industri kreatif adalah dalam bentuk Event. Kegiatan MICE juga disebut Bisnis 

Event. Melalui Event orang bertemu untuk menemukan solusi, menyebarkan informasi, melihat dan 

memamerkan barang dan jasa. Berbagai event/acara diadakan setiap tahun, sehingga event/acara 

tersebut menjadi simbol utama kota, wilayah, atau negara. Semua event/acar diadakan sebagai 

tempat untuk membangun jejaring sosial dan meningkatkan potensi daerah, kota dan negara dalam 

hal sumber daya alam (SDA), sumber daya manusia (SDM), pariwisata, seni dan budaya. 

Industri MICE Sebagai sarana untuk memajukan industri kreatif perlu didorong 

pertumbuhannya.  Pada tahun 2018 Kota Medan ditetapkan menjadi 7 (tujuh) top kota MICE di 

Indonesia.   Penilaian ini tentu saja dikarenakan kota Medan dianggap telah memenuhi kriteria menjadi 

destinasi MICE.  Industri MICE dianggap mampu menciptakan multiflier effect.   Industri MICE sebagai 

kekuatan pendorong bagi industri kreatif Indonesia masih menghadapi banyak kendala. Kendala 

tersebut antara lain: 1)  Daya cipta Event masih minim, 2) Belum optimalnya strategi penganggaran 

dan pemasaran termasuk promosi MICE, 3) Kurangnya sosialisasi kegiatan MICE. 4) Belum ada strategi 

pengembangan yang direncanakan oleh pemerintah yang dapat menunjukkan arah yang akan diambil 

dalam pengembangan Industri MICE, 5) Kurangnya pendidikan sumber daya manusia (SDM); 6) 

Kebijakan transportasi, modal dan pajak yang lemah; 7)  Minimnya riset tentang MICE. 

Sumber Daya Manusia yang belum siap dianggap sebagai penyebab kendala ini untuk 
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menyelenggarakan kegiatan MICE.  Kemampuan pengelola kegiatan industri MICE yang lemah, 

terutama kreativitas dan inovasi, dianggap berdampak pada keunggulan bersaing yang lemah.  

Sumber Daya Manusia dalam industri MICE harus memiliki kemampuan untuk menggunakan 

kreativitas dan inovasi untuk menjalankan bisnis. Kreativitas dan inovasi para pemain industri MICE 

diperlukan untuk dapat tumbuh dan bersaing. 

Ada banyak konsep dalam pengembangan inovasi, salah satunya adalah Quadruple Helix. Teori 

inovasi ini menekankan kolaborasi dari empat sektor yaitu pemerintah, akadaemis, kelompok 

masyarakat dan bisnis yang berperan dalam mempromosikan pertumbuhan inovasi. Pengembangan 

konsep ini akan digunakan dalam penelitian ini. Quadruple Helix diharapkan dapat memberikan 

kesempatan dan memperkuat industri MICE dalam persaingan pasar, karena memiliki sinergi antara 

pemerintah, akademisi, masyarakat, dan bisnis. Pertumbuhan industri MICE sebagai mesin industri 

kreatif masih membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, dan oleh karena itu penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perkembangan industri MICE di 

kota Medan. 

 

Tinjauan Pustaka 

2.1.  Industri MICE sebagai Penggerak Industri Kreatif 

Kementerian Koperasi dan UMKM (2012) menyatakan bahwa industri kreatif dapat dikatakan 

sebagai perusahaan kecil dan menengah yang mengandalkan kreativitas dan inovasi. UMKM yang saat 

ini sedang dikembangkan, dibagi ke dalam beberapa kategori: pertanian, peternakan, perikanan, 

kehutanan, listrik, gas, air bersih, perdagangan, hotel, restoran, layanan swasta dan industri 

pengolahan.  

Industri kreatif dapat diartikan sebagai industri yang unsur utamanya adalah kreativitas, 

keahlian dan bakat, dianggap memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pengenalan 

kreativitas intelektual. Secara teori, industri kreatif adalah kegiatan ekonomi yang tergantung pada 

aktivitas berpikir dan daya kreativitas manusia. Industri kreatif merupakan industri baru yang 

didasarkan pada kreativitas dan inovasi, sehingga pelaku dalam industri kreatif harus terus berinovasi 

dan mengembangkan produk atau layanan mereka. 

Industri MICE yang merupakan industri jasa penyelenggara pertemuan,insentif tour, pameran 

dan konferensi, diyakini memiliki peran sentral untuk pertumbuhan ekonomi kreatif  di Indonesia.  Di 
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banyak negara maju, sektor ini telah menjadi mesin dan katalisator untuk pertumbuhan dan 

pengembangan sektor ekonomi lainnya.  

Hubungan antara MICE dan industri kreatif dapat digambarkan sebagai be rikut: 

-    Rapat (meeting), dengan seringnya pertemuan untuk berkumpul, berdiskusi dan berbagi pendapat, 

dapat melahirkan ide dan imajinasi yang positif. 

-   Tur Incentif, adalah bentuk perjalanan wisata yang diterima oleh karyawan sebagai hadiah telah  

mencapai suatu standard yang ditetapkan perusahaan.  Untuk itu diperlukan bentuk seni dan 

kreativitas dalam menghasilkan produk wisata yang indah dan bermanfaat yang merupakan 

pengalaman tak terlupakan sehingga dapat memotivasi mereka untuk bekerja lebih baik lagi.     

-    Konvensi, berkumpulnya komunitas usahawan, cendikiawan, negarawan untuk menghasilkan ide 

dan kreativitas untuk menghasilkan kesepakatan untuk berkarya mengembangkan kemampuan 

komunitas untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.   

-    Expo atau pameran, dengan diselenggarakannya pameran maka Kreativitas dan inovasi dapat 

secara langsung dipromosikan dan dipasarkan keluar area suatu daerah atau negara. 

1.2.  Quadruple Helix sebagai model pengembangan Inovasi 

Pada 1995, Etzkowitz dan Leydesdorff mencetuskan model Triple Helix. Mereka mengatakan 

bahwa pelaku yang memiliki tanggung jawab untuk menciptakan inovasi adalah bisnis (industri), 

Kaum Intektual (akademisi), dan pemerintah. Ketiganya bekerja bersama melalui pendekatan top-

down untuk menciptakan inovasi sehingga dapat meningkatkan kondisi ekonomi suatu negara. 

Carayannis dan Campbell (2009) mengembangkan konsep Triple Helix menjadi Quadruple Helix, 

dengan menambahkan pentingnya masyarakat sipil yang bekerjasama secara cerdas, efektif dan 

efisien untuk berinovasi untuk meningkatkan ekonomi negara. 

Jumlah penelitian tentang quadruple helix masih sangat terbatas dan lebih berorientasi pada 

makro ekonomi, sementara penelitian ini akan diaplikasikan pada Industri MICE yang diyakini sebagai 

penggrerak dalam insustri kreatif, dengan harapan ada temuan baru sebagai sumbangan 

pengembangan ilmu pengetahuan.  Quadruple Helix Innovation Theory merupakan kolaborasi empat 

sektor yaitu : Pemerintah, akademisi, masyarakat, dan bisnis yang berperan mendorong tumbuhnya 

inovasi. Kreativitas dan inovasi dalam organisasi memiliki hubungan tak terpisahkan yang akan 

mendukung inovasi organisasi (Fernando, 2012). 
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2.3.  Kreatifitas dan Inovasi Pada Industri Kreatif 

Era globalisasi berdampak pada perubahan paradigma dalam industri, dari era industrialisasi 

ke era informasi, dan baru-baru ini, era ekonomi kreatif telah muncul. Industri  kreatif  fokus pada 

penciptaan barang dan jasa dengan mengadalkan talenta bakat, inovasi, keahlian dan kreatifitas 

sebagai bentuk kekayaan intelektual yang akan dapat mendorong peningkatan pendapatan publik. 

 Di pasar yang tidak pasti saat ini, kita menghadapi pasar global yang akan merespons dengan cepat 

kebutuhan pasar dan perubahan teknologi yang terjadi. Untuk mengatasi semua ini, ada kebutuhan 

mendesak agar inovasi diikuti oleh efisiensi dan efektivitas sumber daya. Inovasi dan implementasi 

ide yang sukses akan menghasilkan kinerja perusahaan yang luar biasa (Halim et al., 2015). Inovasi 

produk, proses, layanan, dan model bisnis yang dimiliki oleh para pelaku di sektor bisnis kreatif adalah 

modal utama untuk mendapatkan peluang dan persaingan di industri kreatif. 

Di era perdagangan bebas, setiap orang di dalam sebuah negara dituntut untuk kreatif. 

Kemampuan untuk berkreativitas membuat seseorang atau negara hidup, bertahan dan bahkan lebih 

maju dan berdaya saing tinggi. Dari unsur kreativitas, produk, barang dan jasa tampak menarik dan 

dihargai bagi banyak orang. Di arena persaingan global, ekonomi kreatif menjadi semangat dan 

pendorong agar produk tersebut dapat bertahan dan terus dicari sehingga menghasilkan keuntungan 

dan kemakmuran bagi masyarakat. 

  Menurut Parkman & Helder (2012), kata kunci dalam industri kreatif adalah kinerja inovasi 

yang dimiliki oleh perusahaan. Meskipun kendala dalam industri kreatif adalah terbatasnya sumber 

daya manusia dan teknologi, perusahaan di industri kreatif dikenal sebagai pribadi yang inovatif. 

Dalam industri kreatif, kinerja inovasi merupakan hal penting dalam kelangsungan bisnis. 

Seiring kemajuan teknologi, produk-produk suatu negara dituntut untuk menjadi kreatif dan inovatif 

dan memenuhi kebutuhan pelanggan global. Jika tidak kreatif, calon pembeli lokal atau dari luar 

negeri mungkin merasa tidak tertarik dan lebih suka produk-produk kreatif lainnya yang dikemas 

dalam bentuk hasil yang menarik dari industri asing. Dengan demikian, Era Perdagangan Bebas 

Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) adalah lumbung dan peluang bagi industri kreatif 

untuk menarik pelanggan baru dari negara-negara tetangga. 

 

2.4.    Hubungan Kreativitas dan Inovasi 

Menurut Supriadi (2015) Kreativitas merupakan  kemampuan untuk berfikir menciptakan 

sesuatu  yang baru, berupa gagasan atau karya nyata  yang memiliki perbedaan dengan yang pernah 
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dibuat sebelumnya.   Kreativitas merupakan kemampuan untuk mengembangkan ide-ide baru dan 

untuk menemukan cara-cara baru dalam memecahkan persoalan dalam menghadapi peluang.  

Beberapa indikator yang dikemukaka  oleh pasman (2008) untuk produk kreatif adalah: 

1)  Keaslian  pada  tingkat  kebaruan  produk  kemungkinan  dapat  di realisasikan. 

2)  Tingkat transformasi suatu produk. 

3)  Kelayakan produk yang menyangkut aspek kualitas dan ide produk 

Inovasi   adalah  suatu penciptaan produk atau   jasa   yang   dianggap baru oleh konsumen. 

Kotler (2004) menyatakan bahwa inovasi tidak terbatas hanya pada produk atau jasa tapi juga pada 

pemikiran bisnis baru dan proses baru.  Perusahaan yang tidak melakukan inovasi tidak akan dapat 

bertahan lama dan tidak mampu bersaing dipasar karena konsumen tidak selamanya mencari produk 

yang sama, konsumen akan mencari produk lain yang dirasakan dapat memuaskan.  Lukas dan Ferrell 

(2000: 240) menyatakan bahwa Indikator dari inovasi adalah: 

1) Perluasan lini yaitu produk yang dihasilkan perusahaan  relatif baru untuk sebuah pasar. 

2) Produk baru yaitu produk yang baru bagi perusahaan tetapi tidak baru bagi pasar. 

3) Produk benar-benar baru adalah produk yang benar-benar baru baik bagi perusahaan maupun 

pasar.  

Dengan demikian Inovasi produk atau jasa seharusnya mampu memberikan nilai tambah 

dibanding produk atau jasa sejenis sehingga menjadikan perusahaan memiliki keunggulan bersaing 

dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis.  

Seorang pelaku usaha harus memiliki kreatifitas, karena kreatifitas merupakan kegiatan perorangan 

yang berujung pada lahirnya inovasi.  Inovasi produk/jasa ataupun inovasi proses sangat penting bagi 

organisasi sehingga akan menentukan keberhasilan organisasi dari kemampuan keunggulan bersaing. 

Penelitian Rodríguez-pose & Lee (2013) menunjukkan bahwa kreativitas adalah pendorong utama 

inovasi. Ini menunjukkan bahwa kreativitas memengaruhi inovasi. 

2.5. Hubungan Kreatifitas, Inovasi dan Keunggulan Bersaing 

Keunggulan bersaing menurut Philip Kotler dan Gary Armstrong (2003) adalah keunggulan 

terhadap pesaing yang diperoleh dengan menawarkan nilai lebih rendah maupun dengan 

memberikan  manfaat lebih besar karena harganya lebih tinggi.  Definisi lain menjelaskan bahwa 

keunggulan kompetitif adalah kemampuan perusahaan untuk berperilaku lebih baik daripada 

perusahaan lain di lingkungan industri yang sama (Kuncoro, 2006).   
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Menurut Bharadwaj et al (1993) ada beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur 

keunggulan bersaing adalah keunikan, jarang dijumpai, tidak mudah ditiru, tidak mudah diganti, dan 

harga bersaing. 

1)  Keunikan   produk   adalah   keunikan   produk   perusahaan   yang memadukan nilai seni dengan 

selera pelanggan. 

2)  Harga     bersaing     adalah     kemampuan     perusahaan     untuk menyesuaikan harga produknya 

dengan harga umum di pasaran. 

3)  Tidak mudah dijumpai berarti keberadaannya langka dalam 

4)  persaingan yang saat ini dilakukan. 

5)  Tidak mudah ditiru berarti dapat ditiru dengan tidak sempurna.   

6) Sulit digantikan berarti tidak memiliki pengganti yang sama 

Keunggulan kompetitif dapat diciptakan melalui keunggulan menciptakan biaya rendah atau 

kemampuan untuk menjadi berbeda dibanding dengan pesaingnya.  Oleh karena itu hanya organisasi 

yang kreatif dan inovatif yang akan mampu untuk menciptakan keunggulan bersaing dengan 

organisasi lain yang sejenis.  

Kreativitas sangat dibutuhkan oleh para pelaku di industri kreatif untuk menemukan ide orisinal 

dan unik yang penting untuk mencapai keunggulan kompetitif. Ini dibuktikan dengan hasil Bashor & 

Purnama (2017) yang mengungkapkan bahwa kreativitas memiliki dampak positif pada keunggulan 

kompetitif. Sedangkan penelitian Hana (2013) menemukan pentingnya untuk berinovasi dalam 

industri agar dapat memenangkan persaingan dan mendapatkan pelanggan baru. 
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Kerangka berfikir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Kerangka Berpikir 

3.  Metode Penelitian 

Penelitian dilaksanakan di kota Medan.  Variabel bebas adalah keempat pilar dalam quadruple 

helix yaitu pemerintah, akademisi, masyarakat dan bisnis yang dianggap berpengaruh terhadap 

variabel kreatifitas dan inovasi.  Selanjutnya variabel kreativitas dan inovasi digunakan untuk melihat 

pengaruhnya terhadap keunggulan bersaing. Model penelitian adalah deskriptif  dengan melakukan 

survey melalui kuesioner untuk dikuantitatifkan  dalam  skala likert 5  point  dari  sangat  tidak  setuju  

hingga  sangat setuju.  Populasi adalah fihak-fihak yang berhubungan dengan pelaku kegiatan di 

Industri MICE terdiri dari Event organizer MICE di kota Medan, Kepanitaan yang menyelenggarakan 

kegiatan MICE, Hotel Meeting Coordinator, Travel agency yang jumlahnya tidak dapat diketahui.  

Sample dari penelitian berjumlah 100 orang.  Ukuran sampel sebanyak 100, mengacu pada pernyataan 

Roscoe dalam Sugiono (2012, hlm. 91) yang menyatakan ukuran layak untuk sampel adalah 30 sampai 

dengan 500.  Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling yaitu sampel dengan 

kriteria orang yang pernah melaksanakan dan mengorganizer kegiatan MICE.  

  

Quadruple Helix 

Masyarakat Sipil Akademis

i 

Bisnis Pemerintah 

Inovasi 

 

 

Kreativitas 

Keunggulan Bersaing 
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Indikator Penelitian 

Tabel 1. 

Indikator Penelitian 

No. Variabel Definisi Variabel Indikator 

1 Quadruple 

Helix 

Quadruple Helix adalah  sinergi 

antara pemerintah, akademisi, 

masyarakat dan bisnis sebagai 

penggerak lahirnya kreativitas, dan 

kemampuan Inovasi bagi tumbuhnya 

industri MICE. 

 

 

Pemerintah : 

1.peraturan pemerintah 

2. undang-undang 

3. kebijakan 

4. Upaya 

 Akademisi : 

1. pendampingan 

2.konsep manajemen 

3. jejaring 

 

Masyarakat : 

1.  Media Komunikasi 

2.  Pembeli Potensial 

3.  Budaya. 

Business : 

1.Lapangan Pekerjaan 

2.kerjasama 

2. perlindungan 

3. iklim bisnis 

2 Kreatifitas Kreativitas adalah kemampuan 

mengembangkan ide-ide baru dan 

menemukan cara-cara baru dalam 

memecahkan persoalan dan 

menghadapi peluang 

1. keorisinilan ide 

2. keunikan ide 

3. variasi ide 

4. keluasan ide 

 

3 Kapabilitas 

Inovasi 

Kapabilitas inovasi adalah 

kemampuan menerapkan 

kreativitas dalam  rangka 

1. inovasi teknologi 

2. inovasi produk 
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memecahkan persoalan dan 

peluang untuk  meningkatkan 

keunggulan bersaing. 

3. inovasi pasar 

4. inovasi pelayanan 

4 Keunggulan 

Bersaing. 

 1. keunikan produk 

2. harga bersaing 

3. bernilai dan bermanfaat 

4. tidak mudah digantikan 

 

Teknis analisis yang digunakan untuk menjawab hipotesis adalah pemodelan persamaan 

structural dengan menggunakan pendekatan partial least square (PLS).  Pendekatan PLS adalah 

distribution free atau merupakan metode penelitian yang powerful karena tidak mengasumsikan data 

berdistribusi tertentu tetapi dapat berupa nominal, ordinal, interval,   dan ratio serta jumlah  sampel  

tidak  harus  besar  (Ghozali, 2006). 

Adapun analisis yang akan dilakukan melalui dua pendekatan : 

1. Outer model, yaitu untuk mengukur spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan 

indikatornya. Pengujian validitas data dilakukan melalui pendekatan Convergent 

Validity, dimana indikator dinilai berdasarkan korelasi antara item score /component score. 

Ukuran refleksi individual dikatakan tinggi jika berkorelasi lebih dari 0,70 dengan konstruk 

yang diukur. Namun menurut Chin, 1999 (dalam Ghozali, 2006) untuk penelitian tahap awal 

dari pengembangan skala pengukuran nilai loading 0,50 sampai 0,6 dianggap cukup memadai.  

Untuk mengukur reliabiltas variabel di lakukan   meng gunakan   pendekatan d i s c r i m i n 

a n t   v a l i d i t y   y a i t u   d e n g a n membandingkan nilai square root of Avarage Variance 

Extracted (AVE) setiap kontruk dengan korelasi antar kontruk dengan konstruk lainnya 

dalam model. Model memiliki discriminant validity yang baik jika nilai akar AVE setiap variabel 

laten lebih besar daripada nilai korelasi antara variabel laten dengan variabel l a t e n   l a i n n 

y a   d a l a m   m o d e l   d a n direkomendasikan nilai AVE harus lebih besar dari 0,50. 

2. Inner Model , yaitu untuk mengukur spesifikasi hubungan antar variabel laten (structural 

model), d i s e b u t   j u g a   i n n e r   r e l a t i o n ,  y a n g menggambarkan hubungan antar variabel 

laten.  Pengujian inner model atau model struktural dilakukan untuk melihat hubungan antara 

konstruk, nilai signifikan dan R-square dari model penelitian. Hubungan antar variabel laten 

(structural model), disebut juga inner relation, menggambarkan hubungan antar variabel laten 

berdasarkan teori substantif penelitian. Tanpa kehilangan sifat umumnya, diasumsikan bahwa 

variabel laten dan indikator atau variabel manifest diskala zero means dan unit varian sama 

dengan satu sehingga parameter lokasi (parameter konstanta) dapat dihilangkan dari 
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model.  pengaruh antar variabel laten dalam model, dan pengujian dilakukan dengan 

membandingkan nilai t statistik dengan nilai t dalam tabel (1,96). Bila nilai t statistik lebih besar 

dibanding nilai t dalam tabel menunjukkan ada pengaruh signifikan antar variabel laten, dan 

sebaliknya. 

4.  Hasil analisis data 

a. Uji validitas data: 

Tabel 2. 

Hasil  Uji validitas Data 

No. Variabel Indikator Loading 

Factor 

Hasil 

1 Pemerintah P1 0,514 Valid 

  P2 0,694 Valid 

  P3 0,725 Valid 

  P4 0,073 Tidak Valid 

2 Akademisi AK1 0,719 Valid 

  AK2 0,699 Valid 

  AK3 0,533 Valid 

3 Masyarakat MA1 0,761 Valid 

  MA2 0,818 Valid 

  MA3 0,758 Valid 

4 Bisnis BI1 0,707 Valid 

  BI2 0,562 Valid 

  BI3 0,661 Valid 

  BI4 0,751 Valid 

5 Kreatifitas KR1 0,724 Valid 
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  KR2 0,566 Valid 

  KR3 0,671 Valid 

  KR4 0,796 Valid 

6 Inovasi IN1 0,664 Valid 

  IN2 0,685 Valid 

  IN3 0,515 Valid 

  IN4 0,501 Valid 

7 Keunggulan 

Bersaing 

KB1 0,578 Valid 

  KB2 0,343 Tidak Valid 

  KB3 0,738 Valid 

  KB4 0,758 Valid 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa ada 2 indikator yang tidak valid, yaitu indikator P4 

dan indikator KB2.  Dari uji validitas ada 2 indikator yang dibuang yaitu P4 dan KB2 karena 

nilainya berada dibawah 0.5.  Oleh karena itu kedua indikator tersebut dikeluarkan dari model.  

Dengan demikian semua indikator dinyatakan valid. 

Selanjutnya dilakukan uji reliabilitas dengan melihat nilai pengujian komposite 

reliability yang harus berada pada nilai diatas 0,60. 

c. Uji Reliabilitas: 

Tabel 3. 

Hasil Uji Reliabilitas 

No. Variabel Cronbach‘s 

Alpha 

Komposite 

Reliability 

Hasil 

1 Pemerintah 0.31 0,685 Reliabel 

2 Akademisi 0.36 0,690 Reliabel 
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3 Masyarakat 0.68 0,823 Reliabel 

4 Bisnis 0.60 0,767 Reliabel 

5 Kreatifitas 0.64 0,786 Reliabel 

6 Inovasi 0.40 0,685 Reliabel 

7 Keunggulan Bersaing 0.51 0,755 Reliabel 

 

Dari tabel diatas semua indikator berada pada nilai diatas 0.60, sehingga seluruh 

indikator dinyatakan reliabel. 

c..  Hubungan antar variabel 

Untuk melihat hubugngan antar variabel dilakukan dengan good of fitness inner 

model.  Pada Good of inner model ini kita harus memastikan semua pengaruh antar variabel 

adalah signifukan.  Untuk menguji signifikansi pengaruh, maka dilihat dari t-value nya yang 

dibandingkan dengan z-score.  Jika t-value > z-score= (1.96),  maka signifikan. 

Tabel 4. 

Hubungan antar variabel 

Hubungan Sampel 

Asli 

Rata-

rata 

Standard 

Deviasi 

T-Statistik PValue Keterangan 

Pemerintah-

>Kretifitas 

0.34 0.32 0.10 3.51 0.00 Signifikan 

Pemerintah-Inovasi -0.04 -0.05 0.09 0.44 0.66 Tidak 

Signifikan 

Akademisi-Inovasi 0.03 0.05 0.10 0..29 0.77 Tidak 

Signifikan 

Akademisi-Kreatifitas -0,18 -0.15 0.10 1.83 0.007 Tidak 

Signifikan 

Bisnis-Inovasi 0.17 0.20 0.15 1,12 0.26 Tidak 

Signifikan 

Bisnis- Kreatifitas 0.23 0.23 0.11 2.13 0.04 Signifikan 

Inovasi-K.Bersaing 0.37 0.37 0.12 3.02 0.00 Signifikan 

Kreatifitas-Inovasi 0.44 0.44 0.10 4.25 0.00 Signifikan 
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Kreatifitas-

K.Bersaing 

0.40 0.40 0.12 3.25 0.00 Signifikan 

Masyarkat-Inovasi 0.28 0.27 0.12 2.23 0.03 Signifikan 

Masyarkat-

Kreatifitas 

0.41 0.42 0.08 4.78 0.00 Signifikan 

 

Dari tabel diatas dapat dilihat pengaruh hubungan antar variabel laten.  Ada pengaruh 

tetapi tidak signifikan pada hubungan antar variabel pemerintah dengan inovasi, variabel 

akademisi dengan inovasi, variabel Akademisi dengan kreatifitas, dan variabel bisnis dengan 

inovasi.   Selain itu hubungan antar variabel lainnya dinyatakan ada pengaruh dan signifikan.   

d. Nilai R Square 

Tabel 5. 

Hasil Nilai R Square 

 

 

 

 

Dari tabel diatas diperoleh angka R Square untuk variabel Inovasi sebesar 0.54, 

Kreatifitas 0.59 dan variabel Keunggulan Bersaing 0.50.  Hal ini berarti untuk variabel 

Quadruple helix yang terdiri dari pemerintah, akademisi, masyarakat dan bisnis 

mempengaruhi variabel inovasi sebesar 54% sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-

faktor lain diluar quadruple helix.  Demikian juga untuk variabel Kreatifitas dipengaruhi oleh 

variabel quadruple helix sebesar 59%, sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar quadruple 

helix, sedangkan variabel Keunggulan bersaing dipengaruhi oleh Variabel Quadruple helix 

yang dimediasi oleh kreatifitas dan inovasi sebesar 50%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh 

faktor lain diluar model. 

 

Pembahasan 

a.  Pengaruh Pemerintah terhadap Kreatifitas dan Inovasi 

 Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap kreatifitas, tetapi pemerintah tidak 

 R Square Adjusted R Square 

Inovasi 0.54 0.52 

K.Bersaing 0.50 0.49 

Kreatifitas 0.59 0.57 
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berpengaruh signifikan terhadap inovasi.  Pihak  pemerintah  bertugas  memberikan  regulasi  berupa  

Undang- Undang dan kebijakan-kebijakan yang diperlukan.  Peran ini cukup mampu mendorong ide-

ide bisnis diindustri MICE untuk tumbuh dan berkembang. Kreatifitas akan tumbuh di wilayah kota 

yang memberikan iklim kreatif yang baik sehingga akan mendorong orang untuk melakukan investasi 

dan berkreasi di wilayah atau kota tersebut. Dari kuesioner responden memberi penilaian pada 

kategori tinggi untuk peran pemerintah bagi kreatifiras, yang berarti responden menganggap peran 

pemerintah sudah berupaya maksimal dalam meningkatkan kreatifitas di indusri MICE kota Medan. 

Sebuah organisasi harus selalu bergerak untuk melakukan Perubahan.  Perubahan bisa terus 

dilakukan melalui inovasi.   Kegiatana  inovasi yang dilakukan oleh organisasi pemerintah dalam 

industri MICE sebagai penggerak industri kreatif telah banyak dilakukan. Pemerintah telah membuat 

program berupa pelayanan prima berupa fisik dan juga kebijakan.  Dalam penelitian ini pemerintah 

tidak berpengaruh signifikan terhadap inovasi.  Hal ini disebabkan responden merasa bahwa kebijakan 

yang diberikan pemerintah belum  diberikan secara merata kepada pelaku usaha MICE.  Pemenang 

bidding kegiatan dirasakan masih orang-orang yang dekat dengan pemerintahan.  Kebijakan yang 

diambil masih bersifat top down sehingga dirasakan kurang tepat kesasaran.   Pembinaan dilakukan 

tidak berkelanjutan sehingga para pelaku merasa kurang bermanfaat dan bellum memenuhi harapan.  

Untuk itu peran pemerintah masih perlu ditingkatkan.   

b.  Pengaruh Akademisi terhadap Kreatifitas dan Inovasi 

Akademisi tidak berpengaruh signifikan terhadap kreatifitas, juga tidak berpengaruh signifikan 

terhadap inovasi.   Peran akademisi belum maksimal dalam menghasilkan ide kreatif, hasil riset belum 

dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pelaku  bisnis.  Belum banyak pendampingan yang dilakukan 

akademisi bagi pelaku industri MICE.  Akademisi di kota Medan dianggap belum maksimal dalam 

mentransfer hasil-hasil penelitian khususnya bagi pelaku industri MICE.  Sudah saatnya pelaku usaha 

MICE bekerjasama dengan akademisi untuk mengadakan pelatihan dan pendampingan dalam upaya 

menghasilkan kreatifitas dan inovasi di masa yang akan datang. 

c. Pengaruh Masyarakat terhadap Kreatifitas dan Inovasi 

Masyarakat sebagai pihak  pemakai produk jasa acara berupa meeting, insentif tour, 

konferensi dan pameran dianggap telah memakai jasa dari organizer acara dengan baik, sehingga 

mendorong lahirnya ide-ide kreatif dan inovasi bagi pelaku industry MICE.  Dalam penelitian ini 

masyarakat berpengaruh signifikan terhadap kreatifitas dan inovasi di industri MICE.   Untuk itu perlu 

terus dilakukan upaya agar pelaku industri MICE mampu menciptakan ide-ide acara atau kegiatan 

sehingga tercipta ikon acara pertemuan bagi kota Medan. 
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d. Pengaruh Bisnis terhadap Kreatifitas dan Inovasi  

Bisnis berpengaruh signifikan terhadap kreatifitas, akan tetapi tidak berpengaruh signifikan 

terhadap inovasi.  Responden menganggap sudah ada kerjasama antar komunitas di industri MICE, 

sehingga ada kerjasama melaksanakan proyek kegiatan antar pelaku industri dari luar daerah dengan 

pelaku bisnis di daerah kota Medan.  Pelaku bisnis MICE dikota Medan perlu memperhatikan etika 

bisnis sehingga tercipta iklim bisnis yang sehat.   

Kalangan bisnis MICE dikota Medan perlu meningkkan proesionalitasnya dengan mengambil 

peran sebagai PCO dan PEO sehingga dapat melaksanakan acara-acara yang lebih profesional dengan 

menghadirkan ide-ide kreatif dan inovatif dalam kegiatan tersebut.  Selain itu juga pelaku bisnis perlu 

mengambil peran sebagai DMO (Destination Marketing Organization) agar kota medan lebih dikenal 

sebagai sebuah destinasi, dengan demikian akan ada acara-acara yang diselenggarakan lebih 

profesional sehingga ide-ide kreatif dapat muncul dan menimbulkan inovasi-inovasi baru di industri 

MICE.   

e.  Pengaruh Kreatifitas terhadap Inovasi 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kreatifitas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap 

inovasi.  Pelaku usaha di indutri MICE sudah memiliki kemampuan untuk menciptakan ide-ide kreatif 

dalam program-program acara yang dibuat dan mampu mengaplikasikannya menjadi acara yang 

inovatif dengan dibantu oleh teknologi dan upaya pelayanan ke konsumennya dengan harapan 

konsumen akan merasa puas dengan program-program yang telah mereka ciptakan.  Temuan  

penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah  dilakukan oleh Aang, dkk (2016) bahwa Inovasi 

berpengaruh signifikan terhadap keunggulan bersaing UKM dan minuman di Wilayah Harjamukti Kota 

Cirebon. 

f. Pengaruh Kreatifitas terhadap Keunggulan Bersaing 

Temuan penelitian ini menunjukkan baahwa kreativitas mempengaruhi  keunggulan bersaing 

secara signifikan.  Pelaku industri MICE berusaha untuk memuaskan konsumen dengan menciptakan 

acara sesuai dengan keinginan konsumen dan berusaha menciptakan kreasi-kreasi yang baru dan 

orisinil yang berbeda dengan acara yang pernah ada agar dapat tercipta acara-acara yang lebih baik, 

menarik dan mampu bersaing di pasar.  Harapannya adalah munculnya peluang-peluang baru sehingga 

akan mampu meningkatakan kemampuan perusahaan untuk bersaing.  Temuan penelitian sesuai 

dengan penelitian yangtelah  dilakukan oleh Mulyadi dkk (2016) bahwa kreativitas memiliki pengaruh 

yang signifikan terhadap keunggulan bersaing. 
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g. Pengaruh Inovasi terhadap K. Bersaing 

Hasil temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa inovasi mempengaruhi keunggulan bersaing 

secara signifikan.  Pelaku industri MICEberusaha untuk melakukan inovasi dengan menerapkan ide-ide 

kreatif melalui penggunaan teknologi pada saat program acara sehingga dihasilkan acara yang menarik 

dan unik yang sesuai dengan trend masa kini.  Selain itu pelaku di industri kreatif juga berinovasi dalam 

pelayanan pelanggan dengan menggunakan teknologi seperti penggunaan web untuk meningkatkan 

komunikasi yang cepat dengan pelanggan.  Usaha pelaku industri untuk selalu berinovasi dalam 

program acara dan pelayanan pelanggan tentu saja sebagai usaha untuk menjadi lebih baik dibanding 

dengan perusahaan lain.  Dengan demikia akan menciptakan keunggulan bersaing bagi perusahaan. 

Simpulan 

a. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa keempat bidang dalam quadruple helix yaitu 

pemerintah, akademisi, masyarakat dan bisnis secara bersama mempunyai pengaruh signifikan 

terhadap peningkatan kreatifitas yaitu sebesar 54%  

b. Quadruple helix secara bersama juga memiliki pengaruh signifikan tehadap  inovasi sebesar 59%.  

Oleh karena itu harus dilakukan kerjasama  agar tercipta sinergi yang dibutuhkan untuk 

menciptakan keunggulan bersaing pada industri MICE di kota Medan. 

c. Quadruple helix yang dimediasi oleh kreatifitas dan inovasi memiliki pengaruh yang signifikan 

terhadap keunggulan bersaing yaitu sebesar 50%.   

Saran 

a. Pemerintah harus terus meningkatkan perannya dengan membuat peraturan dan 

kebijakan yang dapat membantu pengembangan industri MICE di kota Medan. 

Misalnya dengan mengupayakan pendirikan venue yang dapat menampung peserta 

dalam jumlah besar dan memperhatikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan 

sebagai destinasi MICE.  

b. Peran akademisi dirasakan masih kurang dalam mendorong kreatifitas dan inovasi di 

industri MICE kota Medan.  Oleh karena itu diharapkan akademisi sebagai agen 

perubahan diharapkan mentransfer dan menginformasikan hasil penelitian kepada 

pelaku industri MICE dan memberikan pendampingan yang diperlukan kepada pelaku 

usaha sehingga dapat meningkatkan kreatifitas dan inovasi yang pada akhirnya dapat 

meningkatkan keunggulan bersaing pelaku usaha dan destinasi MICE kota Medan. 
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Abstract 

In this globalization era, many industries face competition. One of them is the Denai sub-district shoe industry, 

which is a small industrial center in the city of Medan. In Denai sub-district there are various kinds of small 

industries, and the most developed industry is the shoe industry. The quality of footwear produced is already 

well-known in the local market outside of North Sumatra, so that the emergence of the footwear industry outside 

the Denai shoe center has resulted in competition. The purpose of this study is to determine the current 

competitive strategy and competitive strategy that is appropriate for the small shoe industry in the shoes center 

of Denai District, Medan by using the five Porter powers namely competition between similar companies, the 

threat of new entrants, bargaining power of suppliers, bargaining power of buyers , and the threat of sustainable 

products. This type of research is descriptive qualitative research. Data collection techniques using observation, 

interviews, and focus group discussions. The number of informants in this study were 5 people. The data obtained 

was then tested for the validity of the data using source triangulation. The results show that competition among 

similar companies in the industry is low, the threat of new entrants is low, and the bargaining power of suppliers 

is low, the bargaining power of buyers is relatively strong, the threat of strong substitute products. 

 

Keywords: competitive strategy, small industry, Porter analysis. 

 

Abstrak 

Pada era globalisasi ini industri banyak menghadapi persaingan. Salah satunya adalah industri sepatu  kecamatan 

Denai,yang  merupakan sebuah pusat kawasan industri kecil yang terdapat di kota Medan. Di kecamatan Denai 

ini terdapat berbagai macam industri kecil, dan industri yang paling berkembang adalah industri sepatu. Hasil 

kerajinan sepatu yang diproduksi kualitasnya sudah terkenal di pasar lokal hingga luar Sumatera Utara, sehingga 

bermunculan industri sepatu di luar sentra sepatu Denai mengakibatkan timbulnya persaingan.  Tujuan 

penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi bersaing yang  dilakukan saat ini dan strategi bersaing yang tepat 

bagi industri kecil sepatu di sentra sepatu Kecamatan Denai, Medan dengan menggunakan lima kekuatan Porter 

yaitu persaingan antar perusahaan sejenis, ancaman pendatang baru, kekuatan tawar pemasok, daya tawar 

pembeli, dan ancaman produk sustitusi. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Teknik 

pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan focus group discussion. Jumlah informan dalam 

penelitian ini sebanyak 5 orang. Data yang didapat kemudian diuji keabsahan datanya dengan menggunakan 

trianggulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persaingan antar perusahaan sejenis dalam industri 

tergolong rendah, ancaman pendatang baru rendah, dan kekuatan tawar pemasok rendah, daya tawar pembeli 

yang tergolong kuat, ancaman produk substitusi kuat. 

 

Kata kunci : strategi bersaing, industri kecil , analisa Porter. 
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PENDAHULUAN 

Kemajuan teknologi dan informasi memicu pertumbuhan industri di seluruh dunia tak terkecuali 

Indonesia. Tumbuhnya industri-industri baru akibat dampak teknologi membuat industri menghasilkan 

produk dengan siklus hidup yang pendek, pengenalan produk baru yang cepat, pelanggan semakin luas, 

dan informasi yang baik dan canggih (Thatte, 2007). Selain produk, kemajuan teknologi meningkatkan 

persaingan antar industri baik industri lama dan industri baru. Industri yang tetap ingin sukses dan 

bertahan pada era kemajuan teknologi harus memiliki kemampuan bersaing di masa depan. 

Menurut  Riky & Mustamu (2014), dalam penelitiannya berjudul porter five forces model pada PT. Ruci 

Gas menyatakan bahwa keunggulan bersaing merupakan jantung dari kinerja industri dalam persaingan 

pasar saat ini karena persaingan industri saat ini sangat ketat, industri pesaing yang baru dapat masuk 

dengan mudah, serta pemasuk dan pelanggan lama dapat meningkatkan tawar menawar. Keunggulan 

bersaing terbentuk dari nilai-nilai yang dapat dibuat sebuah perusahaan untuk konsumennya. Nilai-nilai 

yang ditawarkan harus berbeda dan sama sekali tidak dipunyai oleh pesaingnya. Dibutuhkanlah 

perencanaan, srategi, serta manajemen yang matang dan tepat sasaran untuk menciptakan nilai barang 

yang berbeda dari pesaing sehingga konsumen mau untuk membeli barang yang dihasilkan. 

Penulis memilih industri sepatu di Kecatamatan Medan Denai karena wilayah ini merupakan sebuah 

pusat kawasan industri kecil yang terdapat di Kota Medan. Pada Kecamatan Medan Denai ini, terdapat 

berbagai macam industri kecil seperti kerajinan sepatu, konveksi, dan tas. Dari berbagai jenis industri di 

Kecamatan Medan Denai, industri yang paling berkembang merupakan industri kerajinan sepatu. Hasil 

kerajinan sepatu yang diproduksi kualitasnya sudah  terkenal di pasar lokal hingga luar Sumatera Utara, 

sehingga bermunculan industri sepatu di luar sentra industri sepatu Medan Denai mengakibatkan 

timbulnya persaingan di bidang industri sepatu. Melihat hal tersebut, penulis ingin menganalisis apakah 

kelima kekuatan porter mempengaruhi strategi bersaing yang diterapkan oleh sentra industri sepatu di 

Kecamatan Medan Denai. 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi bersaing yang dijalankan sentra 

industri sepatu di Kecamatan Medan Denai saat ini dan bagaimanakah strategi persaingan yang tepat 

untuk diterapkan pada di sentra industri sepatu Kecamatan Medan Denai berdasarkan analisa lima 

kekuatan Porter. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi bersaing yang dijalankan sentra 

industri sepatu di Kawasan Medan Denai dan untuk mengetahui strategi bersaing yang paling tepat 

diterapkan pada sentra industri sepatu di Kecamatan Medan Denai berdasarkan analisa lima kekuatan 

Porter. 
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METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan konsep lima kekuatan bersaing Porter 

yang mempengaruhi kesuksesan suatu perusahaan.  Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 

observasi dan wawancara dengan informan yaitu Ketua Kehormatan Asosiasi Development Service 

Indonesia Korwil Sumatera Utara (1 orang), Pengurus Koperasi ( 1 orang) dan pengusaha sepatu ( 3 

orang ). Variabel utama dalam penelitian ini adalah strategi bersaing, ancaman pendatang baru, tingkat 

persaingan di antara pesaing, produk substitusi, kekuatan tawar menawar pembeli  dan kekuatan tawar 

menawar pemasok. Uji keabsahan data dilakukan dengan menggunakan uji trianggulasi sumber, yang 

dilakukan peneliti terhadap sumber yang berbeda. Teknik analisa data dilakukan dengan menelaah data 

dari berbagai sumber, melakukan penilaian untuk masing-masing dari lima kekuatan porter untuk 

mengetahui tingkat kekuatannya, melakukan analisa terhadap hasil wawancara dengan menggunakan 

lima kekuatan porter,menyusun strategi bersaing yang tepat serta menyusun simpulan. 

 

HASIL  DAN PEMBAHASAN 

 Berikut ini hasil lima kekuatan Porter pada industri kecil sepatu di sentra sepatu kecamatan Medan 

Denai 

1. Ancaman Masuknya Pendatang Baru 

Tabel 1.  

Ancaman Masuknya Pendatang Baru 

No. Indikator Analisis Hasil 

1. Kebutuhan 

Modal 

 Untuk masuk ke dalam industri sepatu ini tidak 

dibutuhkan modal yang terlalu besar. Modal yang 

digunakan hanya untuk membeli mesin untuk 

menjahit beserta peralatannya dan pembelian bahan 

baku saja seperti bahan plastik ataupun bahan kulit 

saja. Kisaran modal 10 juta rupiah.   

sedang 

2. .  Skala Ekonomis 

 

Untuk mencapai skala ekonomis pada industri kecil 

sepatu sulit karena biaya produksi per unitnya 

cendrung tinggi, karena pengusaha kecil ini pada 

umumnya membeli bahan baku dalam jumlah kecil. 

rendah 

3.  Differensiasi 

produk 

 

Dari segi diffrensiasi produk, pada umumnya 

pengusaha sepatu ini selalu melakukakan inovasi 

produk dengan membuat desain yang selalu baru 

baru dari segi model, warna , dll, dan pendatang 

baru juga harus melakukan desain produk baru. 

rendah 
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4. Akses ke saluran 

distribusi 

 

Akses perusahaan ke saluran distribusi 

menggunakan sales khususnya untuk produk 

massal, sales yang datang ke perusahaan dan 

mengambil barang. Namun pendatang barupun 

dapat melakukan akses ke saluran distribusi dengan 

menggunakan sales. Pada umumnya sales di 

industri sepatu Denai ini memiliki sales yang 

berbeda. Bagi perusahaan sepatu kulit mereka 

sama sekali tidak menggunakan sales dalam 

memasarkan produknya, biasanya produk sepatu 

dibuat khusus berdasarkan pemesanan langsung 

dari konsumen. 

rendah 

5.   Keunggulan 

Biaya. 

 

Keunggulan biaya dalam hal ini terkait dengan biaya 

produksi secara umum hampir sama di antara 

perusahaan, baik itu biaya tenaga kerja maupun 

biaya bahan baku serta biaya lainnya 

rendah 

6.      Kebijakan 

Pemerintah 

 

Tidak ada kesulitan bagi pendatang baru untuk 

masuk dalam industri sepatu ini, cukup 

menggunakan SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan ) 

bahkan sebagian dari industri sepatu ini tidak 

menggunakan SIUP dalam melakukan kegiatan 

usahanya. 

rendah 

7.  Loyalitas 

pelanggan 

     Industri sepatu di sentra sepatu denai ini pada 

umumnya sudah memiliki pelanggan tetap, 

namun untuk membentuk loyalitas pelanggan 

tersebut tidaklah mudah, perusahaan harus selalu 

melakukan inovasi produk dengan membuat 

model yang terbaru, harga juga harus sesuai 

standar serta tepat waktu dalam penyelesaian 

pesanan. 

   

rendah 

 

2. Ancaman produk substitusi  

Tabel 2. 

Ancaman Produk Substitusi 

No. Indikator Analisis Hasil 

1. Ketersediaan 

barang 

subsitusi. 

Ketersediaan barang substitusi yang berasal dari 

dalam negeri dan luar negeri yang banyak 

mengakibatkan produksi lokal harus bersaing ketat 

dengan pengusaha dalam negeri dan luar negeri. 

 

kuat 

2. Keunggulan 

produk 

substitusi 

     Banyak barang dari produk substitusi ini yang 

memiliki keunggulan antara lain kualitas jahitan, 

model, serta produk nyaman dipakai. Hal ini 

menjadi tantangan berat bagi industri sepatu di 

sentra Denai. 

kuat 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1302 
 

3. Switching cost Adanya perusahaan lain yang menawarkan harga 

lebih murah serta beberapa fasilitas lain yang 

diberikan akan mempengaruhi keputusan 

pembelian yang akan mengakibatkan perpindahan 

ke pesaing. 

 

kuat 

4. Ancaman dari 

integrasi balik 

dari pembeli. 

Pembeli menjadi ancaman ketika para pembeli 

melakukan integrasi balik atau masuk dalam dunia 

industri di mana perusahaan berada. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan pengusaha industri sepatu 

ini, tidak ada ancaman balik dari pembeli. 

 

rendah 

5.  Informasi 

lengkap 

Pembeli memiliki informasi yang lengkap terkait 

dengan produk beserta seluruh aspek aspeknya 

seperti harga, mutu, bahan baku, dan lain lain, 

kuat 

 

 

3. Kekuatan Daya Tawar Pemasok 
Tabel 3. 

Kekuatan Daya Tawar Pemasok 

No. Indikator Analisis Hasil 

1. Tingkat 

dominasi 

pemasok 

     Dalam hal ini pemasok industri sepatu tidak 

didominasi oleh satu pemasok saja, banyak 

pemasok yang dapat ditemui di pasar, dan 

pengusaha industri sepatu ini tidak terikat 

kontrak kerjasama dengan pemasok, mereka 

bebas memilih pemasoknya, sehingga apabila 

satu pemasok bermasalah, maka perusahaan 

dapat memilih pemasok lain dan proses produksi 

dapat berjalan dengan lancar. 

 

rendah 

2. Bahan baku 

yang dipasok 

Perusahaan akan memilih pemasokyang memiliki 

kualitas sesuai dengan kebutuhannya, dalam hal ini 

banyak pemasok  yang menyedikan berbagai jenis 

bahan baku. 

 

rendah 

3. Ketergantungan 

pemasok 

terhadap 

pembeli 

Pemasok sangat tergantung dari industri dimana ia 

menjual produknya karena perusahaan selalu 

melakukan pembelian ulang, oleh karenanya 

ketergantungan pemasok terhadap industri sangat 

tinggi. 

rendah 

4. Biaya beralih/ 

switching cost 

     Apabila suatu perusahaan ingin beralih ke 

pemasok yang lain maka ia harus 

mempertimbangkan biaya yang mungkin timbul, 

Dalam hal ini biaya beralih ke pemasok lain murah 

karena pemasok berada dalam lokasi yang sama.  

rendah 
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4. Kekuatan Tawar Menawar Pembeli 
Tabel 4. 

Kekuatan Tawar Menawar Pembeli 

 

No.  Indikator Analisis Hasil 

1.  Konsentrasi 

pembeli 

 

     Pembeli dalam industri sepatu ini berasal dari 

kalangan masyarakat dan pengusaha/toko 

sepatu melalui sales. Selama ini pembeli 

membeli dalam jumlah yang bervariasi sesuai 

permintaan, walaupun bervariasi namun 

permintaan terhadap industri sepatu tetap ada, 

walau dalam pembelian tidak selalu dalam 

jumlah yang besar. 

 

sedang 

2. Informasi 

pembeli 

Informasi harga barang, kualitas, dan lain lain 

mudah diakses oleh pembeli, sehingga semakin 

banyak kesempatan pembeli membuat pilihan 

barang. Kekuatan tawar pembeli yang tinggi 

dapat menekan harga jual industri menjadi 

rendah atau menekan industri agar menaikkan 

kualitas barang dengan harga yang sama yang 

akan mengurangi keuntugan industri 

 

kuat 

3. Daya beli 

masyarakat 

 Apabila pertumbuhan ekonomi baik, maka daya 

beli masyarakat juga meningkat. Berdasarkan 

hasil wawancara,  pada saat ini daya beli 

masyarakat menurun sehingga permintaan 

terhadap industri sepatu mereka juga tidak 

terlalu besar, rata rata permintaaan saat ini 

sepuluh lusin perminggu. 

 

kuat 

4. Biaya mengganti 

dengan barang 

lain 

B   Biaya mengganti dari satu produsen ke produsen 

lain tidak terlalu besar, yang terpenting bagi 

pembeli adalah produsen yang dapat 

menawarkan produk sesuai trend yang akan 

menjadi pilihan mereka. 

 

kuat 

 

 

5. Persaingan Antar Perusahaan Sejenis 
Tabel 5. 

Persaingan Antar Perusahaan Sejenis 

No. Indikator Analisis Hasil 

1. Jumlah pesaing B  Banyaknya pesaing akan memicu persaingan yang 

ketat dalam memperebutkan posisi dalam 

industri. Pesaing yang dimaksud adalah pesaing 

yang berada di segmen yang sama dengan 

perusahaan saat ini. Jumlah pesaing yang berada 

rendah 
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di kecamatan Denai berkisar 300 wirausaha, 

namun berdasarkan hasil wawancara mereka 

tidak bersaing satu sama lain karena masing 

masing perusahaan sudah ada pasarnya. 

 

2. Peningkatan 

jumlah pesaing 

Peningkatan pesaing setiap tahunnya sekitar 1-2 

pesaing 

rendah 

3. Pertumbuhan 

industri 

Permintaan industri menurun seiring dengan 

menurunnya permintaan pasar,  

sedang 

4. Differensiasi 

produk dengan 

pesaing 

S Secara umum industri sepatu di Sentra sepatu 

Medan Denai memiliki differensiasi produk 

dengan produk pesaing. 

   

rendah 

5. Biaya yang 

berbeda 

P   Pada umumnya biaya yang timbul antar 

perusahaan sejenis memiliki biaya yang hampir 

bersamaan, sehingga persaingan terjadi biaya 

disebabkan biaya yang lebih rendah. 

 

rendah 
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Gambar 1 Hasil Analisis Industri Kecil Sepatu di Kecamatan Medan Denai 

 dengan Model Lima Kekuatan Porter 
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Berdasarkan hasil analisa menurut Porter, dengan kondisi tersebut maka keuntungan indusri masih 

ada, walau tidak tinggi, karena masih ada 3 (tiga) faktor yang rendah  yaitu ancaman pendatang baru, 

kekuatan tawar pemasok, dan persaingan antar perusahan sejenis, dan ada 2 (dua) faktor yang kuat 

yaitu kekuatan daya tawar pembeli dan ancaman produk substitusi. Dengan kondisi yang ada dalam 

industri sekarang ini masih bisa untuk dijalankan oleh produsen yang sudah masuk sebelumnya, dan 

masih ada peluang bagi pendatang baru untuk masuk ke industri walau kurang menarik dengan tingkat 

persaingan antar perusahaan sejenis yang rendah. Pemasok dengan daya tawar yang rendah  tidak 

mudah untuk menaikkan harga bahan baku sehingga ini menguntungkan bagi industri sepatu ini, 

namun ancaman produk substitusi dan daya tawar pembeli yang kuat mengharuskan pihak industri 

harus selalu kreatif untuk menciptakan inovasi-inovasi pada produknya, sehingga memiliki keunggulan 

kompetitif sedangkan  strategi  yang dijalankan oleh produsen sepatu ini saat ini adalah strategi 

differensiasi yaitu strategi untuk memproduksi produk yang berbeda dan lebih unggul dari pesaing. 

Dalam kondisi persaingan saat ini sesuai dengan hasil yang diperoleh , maka berdasarkan  analisa 

menurut Porter, strategi yang tepat dilakukan saat ini adalah strategi differensiasi dan strategi fokus. 

Tepat sekali selama ini perusahaan menjalankan strategi differensiasi, namun perlu didukung upaya 

perusahaan untuk melakukan  riset agar dapat mengetahui produk yang bagaimana yang diinginkan 

konsumen, sehingga produk sepatu yang akan diciptakan benar –benar sesuai dengan keinginan 

konsumen karena selera konsumen yang selalu berubah – ubah sehingga strategi diffrensiasi yang 

dilakukan perusahaan ini akan benar-benar efektif. Strategi alternatif  yang dapat dikembangkan 

perusahaan adalah strategi fokus, yaitu strategi memusatkan (fokus) pada kelompok pembeli, segmen 

produk tertentu atau pasar geografi tertentu. Strategi fokus dibangun untuk melayani target tertentu 

secara baik, dan semua kebijakan fungsional dikembangkan atas dasar pemikian bahwa perusahaan 

dengan demikian akan mampu melayani target yang sempit secara efektif dan efisien, kebijakan yang 

dapat dilakukan antara lain dengan memudahkan sistem pembayaran, pemberian potongan harga 

apabila pembelian dilakukan dalam jumlah besar, dan kualitas yang jauh lebih baik dari pesaing. 

 

SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, beberapa hal dapat disimpulkan sebagai berikut : 

1. Strategi yang dijalankan perusahaan saat ini adalah strategi differensiasi, yaitu strategi untuk 

menciptakan sepatu yang berbeda dengan sepatu pesaing, baik dari model maupun kualitas 

serta pelayanan yang diberikan. 
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2. Strategi alternatif untuk dilakukan perusahaan saat ini menurut lima kekuatan Porter 

adalah strategi  strategi fokus, yaitu suatu strategi dimana produsen fokus hanya pada 

segmen pasar tertentu saja dengan memberikan kebijakan dan pelayanan yang 

komplit bagi pembeli di segmen yang dipilihnya. Kebijakan yang dapat dilakukan 

antara lain dengan memudahkan sistem pembayaran, pemberian potongan harga 

apabila pembelian dilakukan dalam jumlah besar, dan kualitas yang jauh lebih baik dari 

pesaing. 

 

SARAN 

1. Produsen industri sepatu harus selalu melakukan riset pasar dan inovasi produk, serta 

meningkatkan kualitas. 

2. Untuk selanjutnya dapat dilakukan pengembangan penelitian di bidang strategi 

alternatif yaitu strategi fokus. 
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25 PERTALITE 
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E-mail: sumartono.19600220@ polmed.ac.id 

 

Abstract 

 

Plastic waste can not be decomposed quickly, and can reduce soil fertility There are several solutions to 

overcome it, among others, can be processed into granules, these granules as recycled raw materials for the 

manufacture of other materials. Besides plastic waste can be processed into fuel oil (BBM). The purpose of this 

study is to produce fuel products from HDPE plastic waste type by pyrolysis method. The resulting Heat Value is 

close to PT.Pertamina products, namely HDPE BBM with heat value of 11420 kcal / kg, diesel oil from PT. 

Pertamina, (10,550 to 11,667 kcal / kg). From the results of the discussion above, this study can be concluded 

that, the design of plastic waste processing equipment can function properly and can produce fuel oil (BBM). , 

while the results of the B25 Pertalite test at the Laboratory of PT.Sucofindo obtained a value of 10574.83 kcal / 

lg (eligible). The measurement results of B25 Pertalite Kinematic Viscosity is 0.5578 mm2 / s while diesel has a 

value of: 1.4-4.1 cSt. In this study, the Specific Gravity is 0.7533 smaller than the specific value of Pertalite namely 

0.77. The measurement result of Ash Content on B25 Pertalite is 0.002% Water, while diesel has a value of: 001% 

W The measurement result of Sulfur content on B 25 Pertalite is 0.0144% Water. The permitted sulfur content 

for Diesel motors is 0.5 - 2% wt (ASTM D-975: 1991). Finally, the water content at B 25 Pertalite is 352 mg / kg. 

From this it can be concluded that the HDPE Plastic Waste mixture can still be used for motorcycle car fuel with 

a defect of HDPE plastic waste results must be evaporated again or carried out further heating so that the water 

content will be evaporate into the air and the water content will decrease. It is recommended that plastic waste 

processing equipment should be increased again and can function continuously without stopping the combustion 

process, it needs to be equipped with a plastic waste counter and rinsing device so that its capacity is increased 

and efficient. 

 

Keywords : Garbage, plastic waste, fuel oil, heating value, HDPE 

 

Abstrak 

 

Limbah sampah plastik tidak dapat terurai dengan cepat, dan dapat menurunkan kesuburan tanah Ada 

beberapa solusi untuk menanggulanginya, antara lain dapat diolah menjadi bentuk butiran, butiran ini sebagai 

bahan baku daur ulang untuk pembuatan bahan lain. Selain itu limbah plastik dapat diolah menjadi bahan bakar 

minyak (BBM). Tujuan penelitian ini untuk menghasilkan produk BBM dari jenis limbah plastik HDPE dengan 

metode pirolisis., Heat Value yang dihasilkan jenis ini mendekati dengan produk PT.Pertamina, yaitu BBM HDPE 

dengan nilai kalor 11420 kkal/kg, minyak diesel PT. Pertamina, (10.550 sampai 11.667 kcal/kg). Dari hasil 

pembahasan di atas, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, rancangbangun alat pengolah limbah plastik dapat 

berfungsi dengan baik dan dapat menghasilkan bahan bakar minyak (BBM), ,sedangkan hasil dari pengujian B25 

Pertalite di Laboratory PT.Sucofindo diperoleh nilai 10574,83 kkal/lg (memenuhi syarat). Hasil Pengukuran 

Viscositas Kinematik B25 Pertalite adalah 0,5578 mm2/s sedangkan diesel mempunyai nilai : 1,4 -4,1 cSt. Pada 
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penelitian ini Specific Gravity adalah 0,7533 lebih kecil dari nilai Specific gravity Pertalite yaitu : 0,77. Hasil 

pengukuran Ash Content pada B25 Pertalite adalah 0,002 %Water, sedangkan diesel mempunati nilai: 001%W 

Adapun hasil pengukuran Sulfur content pada B 25 Pertalite adalah 0,0144 % Water. Kandungan belerang yang 

diijinkan untuk motor Diesel adalah 0,5 – 2% wt (ASTM D-975: 1991). Akhirnya kandungan air pada B 25 Pertalite 

adalah 352 mg/kg .Dari sini dapat disimpulkan bahwa campuran Limbah Plastik HDPE masih dapat dipakai unutuk 

bahan bakar sepeda motor/mobil dengan cacatan hasil limbah plastik HDPE harus dilakukan penguapan lagi atau 

dilakukan pemanasan lanjut agar kadar air akan menguap keudara dan kadar airnya akan berkurang. Disarankan 

alat pengolah limbah plastik harus ditingkatkan lagi kapasitasnya dan dapat berfungsi terus menerus tanpa 

menghentikan proses pembakaran, perlu dilengkapi dengan alat pencacah limbah plastik dan alat pembilasnya 

agar kapasitasnya meningkat dan efisien. 

 

Kata Kunci : Sampah, limbah plastik, bahan bakar minyak, nilai kalor,HDPE 

 

 

PENDAHULUAN 

Kota Medan pada Tahun 2016 menghasilkan sampah sebanyak 1595ton/hari [1]. Dari tempat 

pembuangan akhir (TPA) sampah kota Medan Pada umumnya plastik bersifat tahan lama dan tidak 

mudah di hancurkan secara alami sehingga menjadi masalah lingkungan. Penanganan sampah 

plastik yang popular selama ini adalah dengan 3R (Reuse, Reduce,Recycle). Reuse  adalah memakai 

berulang kali barang-barang yang terbuat dari    plastik. Reduce adalah mengurangi pembelian atau 

penggunaan barang-barang dari plastik,  terutama barang-barang yang sekali pakai. Recycle adalah 

mendaur ulang barang-barang yang terbuat dari plastik. Biasanya limbah plastik ini diambil dan 

dikumpul oleh pemulung dan dijual ke tempat penampungan barang bekas yang ada di beberapa 

tempat di Kota Medan.Kemudian limbah plastik ini dicacah kecil-kecil  untuk diproses menjadi Bahan 

Bakar Minyak (BBM), selanjutnya diuji nilai kalor masing-masing dari jenis BBM yang dihasilkan. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Sejarah Plastik 

 Berdasarkan [11] Plastik adalah polimer; rantai panjang atom mengikat satu sama lain. Rantai ini 

membentuk banyak unit molekul berulang, atau "monomer". Plastik yang umum terdiri dari polimer 

karbon saja atau dengan oksigen, nitrogen, chlorine atau belerang (beberapa jenis komersial juga 

berdasar silikon) 

Seluruh plastik terbuat dari karbon. Plastik buatan menggunakan karbon dari turunan minyak bumi, 

namun biopolimer atau bioplastik menggunakan karbon sebagai hasil turunan dari material alami. 

Karbon sangat  penting karena memiliki keunikan yaitu dapat bergabung antar sesamanya dengan 

berbagai cara. Karbon dapat membentuk ikatan tunggal, ikatan rangkap dan ikatan triple dengan 
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dirinya sendiri (sharing elektron antara dua atom). asumsi  Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), 

setiap hari penduduk Indonesia menghasilkan 0,8 kg sampah  per orang atau secara total sebanyak 

189 ribu ton sampah/hari. Dari jumlah tersebut  15% berupa sampah plastik atau sejumlah 28,4 ribu 

ton sampah plastik/hari [14] 

2.2. Jenis plastik 

Plastik adalah salah satu jenis makromolekul yang dibentuk dengan proses polimerisasi. Polimerisasi adalah 

proses penggabungan beberapa molekul sederhana (monomer) melalui proses kimia menjadi molekul 

besar (makromolekul atau polimer).Plastik merupakan senyawa polimer yang unsur penyusun utamanya 

adalah Karbon dan Hidrogen. Untuk membuat plastik, salah satu bahan baku yang sering digunakan adalah 

Naphta, yaitu bahan yang dihasilkan dari penyulingan minyak bumi atau gas alam.Sebagai gambaran, untuk 

membuat 1 kg plastik memerlukan 1,75 kg minyak bumi ,untuk memenuhi kebutuhan bahan bakunya 

maupun kebutuhan energi prosesnya [15] 

Plastik dapat digolongkan berdasarkan sifat fisikanya [3] adalah: 

 1) Termoplastik. Merupakan jenis plastik yang bisa didaur-ulang/dicetak lagi dengan proses 

pemanasan ulang. Contoh: polietilen (PE), polistiren (PS), akrilonitril butadiene stiren (ABS), 

polikarbonat (PC) 

2) Termoset. Merupakan jenis plastik yang tidak bisa didaur-ulang/dicetak lagi. Pemanasan ulang akan 

menyebabkan kerusakan molekul molekulnya. Contoh: resin epoksi, bakelit, resin melamin, urea-

formaldehida. 

2.3. Arti Simbol pada Kemasan Plastik 

Plastik merupakan material yang sering ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Plastik telah banyak 

digunakan untuk membuat produk atau barang-barang yang berguna bagi kehidupan manusia. Sejak 

abad ke-20, penggunaan plastik telah berkembang secara luar biasa. Pada kemasan yang terbuat dari 

plastik, biasanya ditemukan simbol atau logo daur ulang yang berbentuk segi tiga dengan kode-kode 

tertentu. Kode ini dikeluarkan oleh The Society of Plastik Industry pada tahun 1998 di Amerika Serikat 

dan diadopsi oleh lembaga-lembaga pengembangan sistem kode, seperti ISO (International 

Organization for Standardization).  Secara umum tanda pengenal plastik [12] tersebut 

a. Berada atau terletak di bagian bawah 

b. Berbentuk segitiga. 

c. Di dalam segitiga tersebut terdapat angka.  

d. Serta nama jenis plastik di bawah segitiga.  
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Table 1.   

Types of waste plastics and their recyclables: [12] 

 

Simbol daur ulang (recycle) menunjukkan jenis bahan resin yang digunakan untuk membuat materi. 

Simbol ini dibentuk berdasar atas Sistem internasional koding Plastik dan lazim digambarkan sebagai 

angka (dari 1 sampai 7) dilingkari dengan segitiga atau loop segitiga biasa.  

 

 

2.4. Bahan Bakar Minyak (BBM)  

Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah jenis bahan bakar (fuel) yang dihasilkan dari pengilangan (refining) 

minyak mentah (crude oil). Minyak mentah dari perut bumi diolah dalam pengilangan (refinen) terlebih 

dahulu untuk menghasilkan produk-roduk minyak (oil products), yang termasuk di dalamnya adalah 

BBM. Selain menghasilkan BBM, pengilangan minyak mentah menghasilkan berbagai produk lain 

terdiri dari gas, hingga ke produk-produk seperti naphta, Light Sulfur Wax Residue (LSWR) dan aspal. 

Oleh karena itu BBM (bensin) harus memiliki flash point rendah dan auto iqnition yang tinggi.  

Pertamax (RON 92) 

Pertamax merupakan jenis bahan bakar dengan angka oktan 92. Pertamax dianjurkan digunakan untuk 

kendaraan bahan bakar bensin yang mempunyai perbandingan kompresi tinggi (9,1 : 1 sampai 10,0 : 

1). Bensin dengan bilangan oktana tinggi mempunyai periode penundaan yang panjang 
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(Arismunandar, 2002). Pada bahan bakar pertamax ditambahkan aditif sehingga mampu 

membersihkan mesin dari timbunan deposit pada fuel injector dan ruang pembakaran. Bahan bakar 

pertamax sudah tidak menggunakan campuran timbal sehingga dapat mengurangi racun gas buang 

kendaraan bermotor seperti nitrogen oksida karbon monoksida. 

Pertalite (RON 90) 

Pertalite merupakan salah satu produk bahan bakar bensin yang baru dipasarkan pada konsumen 

bahan bakar minyak di Indonesia. Pertalite dihasilkan dengan penambahan zat aditif dalam proses 

pengolahannya di kilang minyak. 

Pertalite varian bahan bakar dengan kualitas di atas premium, tetapi dengan harga yang lebih murah 

daripada pertamax, bahan bakar jenis ini menjadi penengah antara Premium dan Pertamax.   Berikut 

adalah karakteristik bahan bakar pertalite: 

1) Specific Gravity : 0,77 

2) Heat of vaporization : 343 kJ/kg 

3) Laminar burning velocity : 0,5 m/s (pada λ=1) 

4) Lower heating value : 43,84 MJ/kg 

5) Research Octane Number : 90 

RON 90 membuat pembakaran pada mesin kendaraan dengan teknologi terkini lebih baik 

dibandingkan dengan Premium yang memiliki RON 88. 

Sehingga sesuai digunakan untuk kendaraan roda dua hingga kendaraan  Multi purpose vehicle (mobil) 

ukuran menengah. Komposisi utama pertalite adalah nafta yang memiliki RON 65-70, agar RON-nya 

menjadi RON 90 maka dicampurkan HOMC (High Octane Mogas Component), HOMC bisa juga disebut 

Pertamax, percampuran HOMC yang memiliki RON 92-95, selain itu juga ditambahkan zat aditif 

EcoSAVE. Zat aditif coSAVE ini bukan untuk meningkatkan RON tetapi agar mesin menjadi bertambah 

halus, bersih dan irit. Nafta adalah material yang memiliki titik didih antara gasolin dan kerosin. 

Sedangkan HOMC yaitu merupakan produk naphtha (komponen minyak bumi) yang memiliki struktur 

kimia bercabang dan ring (lingkar) berangka oktan tinggi (daya bakar lebih sempur na dan instant 

cepat), Oktan diatas 92, bahkan ada yang 95, sampai 98 lebih. Kebanyakan merupakan hasil olah lanjut 

Naphtha jadi ber-angka oktane tinggi atau hasil perengkahan minyak berat menjadi HOMC.  

Proses pengolahan sampah plastik menjadi bahan bakar meliputi beberapa proses, diantaranya : 

1. Pirolisis adalah dekomposisi kimia bahan organik melalui proses pemanasan tanpa atau sedikit 

oksigen atau reagen kimia lainnya dimana material mentah akan mengalami pemecahan stuktur kimia 
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menjadi fase gas. Teknik seperti ini mampu menghasilkan gas pembakaran yang berguna dan aman 

bagi lingkungan. Proses pirolisis ini akan memecah hidrokarbon rantai karbon panjang dari polimer 

plastik menjadi rantai hidrokarbon berantai pendek,selanjutnya molekul-molekul ini didinginkan 

menjadi fase cair. 

2. Distilasi adalah pemisahan campuran dalam suatu larutan berdasarkan perbedaan titik didih. 

Pirolisis yang banyak digunakan dalam industri kimia, misalnya, untuk menghasilkan arang, karbon 

aktif, metanol dan bahan kimia lainnya dari kayu, untuk mengubah ethylene dichloride ke vinil 

cholorida untuk membuat PVC, memproduksi kokas dari batubara, mengubah biomassa menjadi gas 

sintesis, mengubah limbah menjadi bahan sekali pakai dengan aman, dan untuk pemecahan struktur 

hidrokarbon dari minyak dalam memproduksi struktur hidrokarbon yang lebih ringan yang seperti 

bensin. 

2.4.  Nilai Kalor Bahan Bakar 

Nilai kalor bahan bakar adalah suatu besaran yang menunjukkan nilai energi kalor yang dihasilkan dari 

suatu proses pembakaran setiap satuan massa bahan bakar.  

Bahan bakar yang banyak digunakan umumnya berbentuk senyawa hidrokarbon. Reaksi umum yang 

terjadi dari suatu proses pembakaran adalah reaktan produk. Enthalpi  pembakaran adalah selisih 

antara enthalpi dari produk dengan enthalpi dari reaktan ketika pembakaran sempurna berlangsung 

pada temperatur, dan tekanan tertentu (T,P). Pembakaran sempurna terjadi jika semua komponen 

bahan bakar (seperti C, H & N) terbakar semuanya dan membentuk ikatan dengan komponen 

komponen udara membentuk  suatu senyawa baru (CO2, H2O ,N2). Berdasarkan fasa H2O yang 

terbentuk sebagai hasil pembakaran, nilai kalor dibagi menjadi dua jenis, yaitu : 

1. LHV (Low Heating Value), yaitu nilai kalor bahan bakar jika H2O yang dihasilkan sebagai produk 

pembakaran berada dalam fasa uap (gas). 

2. HHV (High Heating Value), yaitu nilai kalor bahan bakar jika H2O yang dihasilkan sebagai 

produk pembakaran berada dalam fasa cair. Nilai LHV selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan 

nilai HHV. Hal ini dikarenakan kalor yang dihasilkan pada proses pembakaran dengan LHV sebagian 

digunakan untuk mengubah H2O dari fasa cair menjadi fasa gas.   

 

 

 

  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1315 
 

Proses Pembuatan BBM dari limbah Plastik. 

Proses pembuatan bahan bakar minyak (BBM) dari l imbah plastik ini  dengan cara destilasi, untuk 

melumerkan dan menguapkan limbah plastik menggunakan proses pirolisis pada reaktornya. 

Pertama bahan baku atau limbah plastik dibersihkan dan dicacah, kemudian dimasukkan ke dalam 

reaktor melalui lubang masukan. Pemanasan reaktor menggunakan tungku yang berbahan bakar gas 

liquefied petroleum gas (LPG). Lubang  masukan ditutup dan dikunci kuat agar tidak ada kebocoran 

udara/gas, dan kemudian pasang instalasi saluran uap pipa dari reaktor ke kondesator. Lalu nyalakan 

api tungku untuk proses pemanasan. Waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan bahan bakar 

minyak ini ± 90 menit. Pada proses pemanasan, plastik akan melumer dan mencair pada suhu kurang 

lebih 100 ºC dan akan mulai menguap menjadi fase gas yang terbentuk akan dikondensasikan 

melalui kondensor.  

2.5. Perancangan Alat Pengolah Limbah Plastik Menjadi  BBM  

Alat untuk mengolah limbah plastik  menjadi BBM dirancang  dengan bentuk seperti berikut: 

Keterangan : 

1. Rangka 

2. Tabung reaktor  

3. Tabung kondensor 

4. Drum penampung air   

5. Tabung liquefied petroleum gas (LPG) 

6. PompaTungku pemanas 
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Gambar 1. Rancangan Alat Pengolah Limbah Plastik 

 

  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi yang diterapkan pada penelitian ini adalah pertama mencari/mengumpulkan limbah 

plastik sesuai dengan jenis plastik yang ada di pemulung dengan cara membeli, kemudian sesuai 

dengan jenisnya, plastik ini dipotong kecil-kecil untuk memudahkan memasukkan ke corong masuk 

reaktor. Selanjutnya setelah rancangan mesin/alat pembuat BBM dari limbah plastik selesai dibuat, 

maka semua  material yang diperlukan dapat disiapkan. Berikutnya material ini dibawa ke bengkel 

untuk di buat/dibangun sesuai dengan desain yang sudah ditetapkan. Jika alat sudah siap dan 

perlengkapan pendukung sudah ada, maka proses produksi BBM sudah dapat dilakukan, setelah hasil 

BBM diperoleh, kemudian dilakukan pencampuran BBM 25 % dengan BBM Pertalite 75% (B25) 

,selanjutnya bahan ini (B25) Pertalite ini dikirimkan ke PT.Sucofindo di Jl.Gatot Subroto KM.5,5  No.105 

Medan - 20122 yang selanjutnya oleh pihak PT.Sucofindo dikrim ke Sucofindo Laboratory Cibitung, 

Jabar  

Berikutnya hasil BBM dari limbah plastik ini yang akhirnya akan dapat ditelaah /diuji untuk dapat 

diambil kesimpulannya apakah mampu memenuhi syarat  sebagai bahan bakar motor/mobil. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini berupa alat pengolah /pemroses  limbah plastik menjadi bahan bakar minyak (BBM) 

terlihat seperti pada gambar berikut ini: 

 

 

Gambar 2. Alat Pengolah Limbah Plastik Menjadi BBM 

4.2. Proses pembuatan BBM dari limbah plastik. 

   Proses pembuatan bahan bakar minyak (BBM) dari limbah plastik dapat dilihat pada penjelasan 

berikuti ini. 
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Gambar 3. Fishbone Proses Pembuatan Bahan Bakar BBM dari Limbah plastic 

 

Bahan uji untuk penelitian limbah plastik HPPE yang diperoleh  dibersihkan terlebih dahulu, kemudian 

dipotong kecil-kecil agar dapat dimasukkan ke dalam reaktor. 

Masukkan bahan ini ke dalam reaktor, pasangkan semua kelengkapannya dan hidupkan kompor 

pemanas yang berbahan bakar LPG, dan pastikan tidak ada kebocoran pada sambungan pipa. 

Proses berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Jika temperatur reaktor telah mencapai lebih dari 100 

0C, maka katup dapat dibuka agar gas hasil pembakaran dapat dikondensasikan di dalam kondensor 

yang selanjutnya berubah menjadi cairan minyak (BBM) dan ditampung dengan botol yang sudah 

disiapkan. Tahapan proses pembuatan BBM dari alat pengolah limbah plastik ini hasilnya dapat dilihat 

pada Tabel 3. Daftar Nilai kalor Bahan bakar HDPE. 

4.3. Analisis/pembahasan 

Hasil pengujian terdahulu,Sumartono,2018 ,berbagai jenis limbah plastik yang telah dilakukan, 

ternyata jenis plastik yang menghasilkan bahan bakar minyak (BBM) paling banyak adalah jenis plastik 

HDPE seperti terlihat pada Grafik 2.1.   yaitu untuk limbah plastik HDPE 1,5 kg dapat menghasilkan 

BBM sebanyak 450  ml/1,5 kg = 300 ml dengan waktu proses selama 3 jam. Diikuti secara berurutan 

yaitu. Diikuti berurutan yaitu PP, LDPE (220 ml).  
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Grafik 4. Hasil Produk BBM (ml) 

(Sumber: Sumartono, 2018, Uji Karakteristik Bahan Bakar Minyak (BBM) dari Limbah plastik,Prosiding  

Industrial Research Workshop and Nasional Seminar ,Bandung vol.9) 

 

Merujuk pada penelitian Sumartono,2018 lihat pada Tabel 3  (Hasil Pengujian Nilai Kalor Bahan Bakar 

Minyak Limbah dan PETE HDPE) pada penelitian tersebut bahwa, terlihat jelas bahwa HDPE masih 

tetap sesuai dengan nilai kalor BBM resmi yaitu: 11420 kkal/kg. 

 Hasil BBM dari limbah plastik ini kemudian diuji nilai kalornya (heating value) dengan alat Bomb 

Calorimetry. 

Alat penguji nilai kalor ini merk IKA C 200 buatan Germany. Pengujian dilakukan di Laboratorium Teknik 

Energi Politeknik Negeri Medan.Hasilnya setelah dihitung dapat dilihat pada Tabel 2 berikut. 

Tabel 2.  

Hasil Pengujian Nilai Kalor Bahan Bakar Minyak Limbah dan PETE HDPE 

No 

 

Jenis 

Limbah 

Plastik 

Hasil Analisis (kJ/kg) 
Hasil Analisis 

(kcal/kg)* 

Keteranga

n 

 Delta 

Temp 

(ΔT) 

Heat 

Value 

Result 

(kJ/kg) 

 

Nilai 

Rata-rata 

Heat 

Value 

(KJ/kg) 
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1  PETE 5,9612 51.739 

52.514 

(12542)

kkal/kg 

62.294,454 14.878,7953 Ada air, 

sedikit ada 

abu 

2  PETE 6,4234 52.841 67.12453   16.032,418 Ada air, 

sedikit ada 

abu 

3  PETE 6,3353 52.964 66.203885 15.812,5263 Ada sedikit 

air, dan 

debu 

4  HDPE 5,6769 48.895 

47.814 

(11420) 

Kkal/kg 

59.3236 14.169,199 Ada air, 

sedikit ada 

abu 

5  HDPE 5,5684 47.876 58.18978 13.898,39 Ada air, 

sedikit ada 

abu 

6  HDPE 5,8402 46.673 61.03009 14.576,786 Ada air, 

sedikit ada 

abu 

Catatan: 1 kj/kg = 0.23884 kcal/kg 

Sumber: Sumartono, 2019,  Prosiding Seminar Nasional teknik  (Semnastek UISU,Produksi Bahan 

Bakar Minyak dari Limbah plastic HDPE dan PETE 1 KG, ISBN: 978-623-7297-02-4,vol.2.No.1 

 

Hasil Pengujian Nilai kalor masing-masing jenis plastik ini HDPE 47.814 kJ/kg atau 11.420  kkal/kg dan 

PETE 52.514 Kj/kg atau 12.542 kkal/kg dan bandingkan dengan sumber referensi dibawah ini 

Tabel 3. 

 Hasil pengujian Karakteristik BBM Pertalite B25 

No Characteristic Units Results Methods 

1 Density at 15 oC Kg/m3 753,0 ASTM D4052-18 

2 Specific Gravity at 60/60 o F -- 0,7533 ASTM D4052-18 

3 Kinematic Viscosity at 100 
oC 

mm2/s 0,5578 ASTM D445-18 

4 Sulfur Content % wt 0,0144 ASTM D4294-16 

5 Carbon Residue %w 0,02 ASTM D4530-15 

6 Water Content Mg/kg 352 ASTM D6304-16 

7 Sedimen Content % W 0 ASTM D473-07 (2017) 
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7 Ash Content (on 10 g) % W 0,002 ASTM D482-13 

8 Total Base Number (TBN) Mg KOH/g 0 ASTM D2896-15 

9 Flash Point PMcc O C Below -5 ASTM D93-18 

10 Salt Content Mg/kg 0 ASTM D3230-13 (2018) 

 

11 Calorific Value Gross BTU/lb 19035 ASTM D240-17 

12 Calorific Value Gross Kcal/kg 10574,83 ASTM D 240-17  

13 Rust Prevention Test - pass ASTM D665-14 

(Sumber: PT.Sucofindo Laboratory Cibitung,Sertificat No: 06967/CLACAM/date  6 Sept.2019 

Karakteristik bahan bakar cair: 

1.Nilai Kalor (Calorific Value) 

Nilai kalor adalah suatu angka yang menyatakan jumlah panas / kalori yang dihasilkan dari proses 

pembakaran sejumlah tertentu bahan bakar dengan udara/ oksigen. Nilai kalor dari bahan bakar 

minyak umumnya berkisar antara 18,300 – 19,800 Btu/lb atau 10,160 -11,000 kkal/kg. Nilai kalor 

berbanding terbalik dengan berat jenis (density). Pada volume yang sama, semakin besar berat jenis 

suatu minyak, semakin kecil nilai kalornya, demikian juga sebaliknya semakin rendah berat jenis 

semakin tinggi nilai alornya. Nilai kalor atas untuk bahan bakar cair ditentukan dengan pembakaran 

dengan 

oksigen bertekanan pada bomb calorimeter. Dari Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa nilai kalor 

limbah plastic HDPE 11420 kkal/kg masih setara dengan nilai kalor bahan bakar umumnya yaitu 10.160 

sampai 11.000 kkal/kg ,sedangkan hasil dari pengujian Laboratory PT.Sucofindo diperoleh nilai 

10574,83 kkal/lg (memenuhi syarat)  

 

 

2. Viskositas (Viscosity) 

Viskositas adalah suatu angka yang menyatakan besar perlawanan / hambatan dari suatu bahan cair 

untuk mengalir atau ukurannya tahanan geser dari bahan cair. Makin tinggi viskositas minyak akan 

makin kental dan lebih sulit mengalir. Demikian sebaliknya makin rendah viskositas minyak makin 

encer dan lebih mudah minyak untuk mengalir, cara mengukur besar viskositas adalah tergantung 
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pada viscometer yang digunakan , dan hasil (besarnya viskositas) yang dapat harus dibubuhkan nama 

viscometer yang digunakan serta temperatur minyak pada saat pengukuran. 

Viskositas merupakan sifat yang sangat penting dalam penyimpanan dan penggunaan bahan bakar 

minyak. Viskositas mempengaruhi derajat pemanasan awal yang diperlukan untuk handling, 

penyimpanan dan atomisasi yang memuaskan. Jika minyak terlalu kental,maka akan menyulitkan 

dalam pemompaan, sulit untuk menyalakan burner, dan sulit dialirkan. Atomisasi yang jelek akan 

mengakibatkan terjadinya pembentukan endapan karbon pada ujung burner atau pada dinding-

dinding. Oleh karena itu pemanasan awal penting untuk atomisasi yang tepat.Hasil Pengukuran 

Viscositas Kinematik B25 adalah 0,5578 mm2/s  

Viskositas adalah salah satu karakteristik bahan bakar diesel yang terpenting. Pelumasan, gesekan 

antara bagian-bagian yang bergerak dan keausan mesin, semuanya dipengaruhi oleh viskositas. Oleh 

karena itu bahan bakar disel yang terlalu rendah viskositasnya akan memberikan pelumasan yang 

buruk, juga cenderung mengakibatkan kebocoran pada pompa. Sebaliknya viskositas yang terlalu 

tinggi akan menyebabkan asap yang kotor karena bahan bakar lambat mengalir dan lebih sulit 

teratomisasi (Maleev, 1954). 

3. Specific gravity (sg) yang merupakan perbandingan antara densitas bahan bakar dan air pada 

temperatur yang sama (bb/air at16C). Sering juga digunakan API (American Petroleum Industry) 

specific gravity (G) yang besarnya: 

 G=141,5/sg –131,5. Pada penelitian ini Specific Gravity adalah 0,7533 lebih kecil dari nilai Specific 

gravity Pertalite yaitu : 0,77  

4. Flash point merupakan temperatur maksimal dimana bahan bakar dapat ditangani tanpa 

adanya resiko apapun. B25 hasil pengujian mempunyai nilai di bawah -5 0C . Autoignition temperature 

merupakan temperatur dimana bahan bakar bisa menyala dengan sendirinya dengan tanpa penyalaan. 

5. Octane number ON (bilangan oktan) menunjukan ketahanan bahan bakar dalam motor bensin 

untuk tidak mengalami knocking(terjadi karena pembakaran terlalu dini) . Semakin tinggi ON semakin 

susah terjadi ketukan.   

6. Cetane number CN (bilangan cetan) menunjukkan tendensi keterlambatan penyalaan bahan 

bakar (delay Ignition) dalam motor diesel. Semakin tinggi CN semakin mudah terjadi penyalaan. 

7. (Ash Content) 

Kadar abu adalah jumlah sisa-sisa dari minyak yang tertinggal , apabila suatu minyak dibakar sampai 

habis. Kadar abu ini dapat berasal dari minyak bumi sendiri akibat kontak didalam perpipaan dn 

penimbunan (adanya partikel metal yang tidak terbakar yang terkandung dalam bahan bakar minyak 
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itu sendiri dan berasal dari sistem penyaluran dan penimbunan. Hasil pengukuran B 25 adalah 0,002 

%Water 

8. Kandungan Belerang  (Sulphur Content). 

Semua bahan bakar minyak mengandung belerang/ sulfur dalam jumlah yang sangat kecil. Walaupun 

demikian, berhubungan keberadaan belerang ini tidakdiharapkan karena sifatnya merusak, maka 

pembatasan dari jumlah kandungan belerang dalam bahan bakar minyak adalah sangat penting dalam 

bahan bakar minyak . Hal ini disebabkan karena dalam proses pembakaran , belerang ini teroksidasi 

oleh oksigen menjadi belerang oksida (SO2) dan belerang teroksida (SO3).  Oksida belerang ini apabila 

kontak dengan air merupakan bahan-bahan yang merusak dan korosif terhadap ogam-logam didalam 

ruang bakar dan system. Adapun hasil pengukuran B 25 adalah 0,0144 % Water. Persentase Sulfur ini 

pada prakteknya bila dibawah 1% tidak penyebabkan kerusakan pada mesin.Kandungan belerang yang 

diijinkan untuk motor Diesel adalah 0,5 – 2% wt (ASTM D-975: 1991). 

9. Gas buang. 

Smoke point menunjukkan tendensi pembentukan jelaga terutama dalam turbin gas. Semakin tinggi 

smoke point semakin susah membentuk jelaga 

Sulfur menjadi 'musuh' utama dari mesin diesel, mengapa? Karena semakin tinggi dalam kandungan 

solar akan memancing kadar asam berlebih. Situasi ini berakibat kerusakan pada komponen mesin, 

mulai dari kerak, hingga saluran bahan bakar  Kerak di saluran bahan bakar dapat menggangu suplai 

solar yang dialirkan ke dalam silinder, efek langsungnya menggangu kinerja mesin, mulai dari 

penurunan tenaga sampai kerusakan lebih serius. Disinilah istilah pembakaran dini atau 'knocking' 

terjadi yang bisa mengakibatkan mesin mengelitik. Polusi Efek karena tingkat sulfur yang tinggi pada 

solar tidak berhenti pada kerusakan kendaraan saja. Dalam hal polusi udara, gas sisa pembakaran dari 

mesin bila bercampur udara akan membentuk sulfur dioksida (SO2). Ketika SO2 tercampur dengan uap 

air akan terjadi susunan asam yang membahayakan bagi tubuh. Sulfur diperlukan pada bahan bakar 

solar untuk mencegah pre-detonation atau ledakan bahan bakar sebelum masuk ke ruang bakar. Jika 

kandungan sulfur terlalu tinggi (di atas 3.500 parts per million/ppm), hal tersebut bisa menimbulkan 

kerak di mesin diesel 

Sulfur di bahan bakar solar ibarat timah hitam (timbal) pada mesin bensin, sehingga sangat berbahaya 

bagi kesehatan manusia. Kandungan sulfur yang berlebihan juga sangat berpotensi menghasilkan 

kerak pada injektor bahan bakar selain pada ruang bakar. 

Seperti diketahui, pengabutan bahan bakar (solar) yang bagus dari injektor akan sangat berpengaruh 

pada pembakaran yang sempurna. Dan jika kandungan sulfur berlebihan pada kendaraan yang 
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berstandar Euro akan mengakibatkan kerak. Hal itu berpotensi menyumbat injektor sehingga tidak 

terjadi pengabutan yang sempurna yang akan membuat performa mesin menurun. Bila kerak tersebut 

semakin bertumpuk, maka injektor akan mudah rusak. Kerak juga bisa tertinggal di celah-celah ring 

piston. 

Standar terbaru adalah Euro 5 yang menetapkan kandungan maksimum sulfur sebanyak 10 ppm (part 

per million). Standar tersebut efektif 5x lebih bersih daripada Euro 4 yang menetapkan kandungan 

emisi maksimum sulfur sebesar 50 ppm. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

KESIMPULAN 

Dari hasil pembahasan di atas, penelitian ini dapat disimpulkan bahwa,  rancangbangun alat pengolah 

limbah plastik dapat berfungsi dengan baik dan dapat menghasilkan bahan bakar minyak (BBM).  

a. Bahan limbah plastik yang menghasilkan BBM paling banyak adalah bahan limbah plastik HDPE.  

b. Nilai kalor limbah plastik HDPE 11420 kkal/kg masih setara dengan nilai kalor bahan bakar 

umumnya yaitu 10.160 sampai 11.000 kkal/kg, sedangkan hasil dari pengujian B25 Pertalite di 

Laboratory PT.Sucofindo diperoleh nilai 10574,83 kkal/lg (memenuhi syarat) .  

c. Hasil Pengukuran Viscositas Kinematik B25 Pertalite adalah 0,5578 mm2/s sedangkan diesel 

mempunyai nilai : 1,4 -4,1 cSt. 

d. Pada penelitian ini Specific Gravity adalah  0,7533 lebih kecil dari nilai Specific gravity Pertalite yaitu 

: 0,77 

e. Kadar karbon B25 adalah 0,02 % W.  Kadar karbon yang diijinkan untuk bahan bakar motor 

diesel berkisar antara 0,15 – 0,35% wt (ASTM D-975: 1991).Residu karbon bahan bakar yang 

tinggi menyebabkan silinder cepat terabrasi (Selain itu, akan mengakibatkan  terbentuknya 

deposit  carbon dan zat yang kenyal pada piston dan silinder. Hal ini dapat menyebabkan 

lekatnya ring piston dan valve system  

f. Hasil pengukuran Ash Content pada B25 Pertalite adalah  0,002 %Water, sedangkan diesel 

mempunyai nilai: 001%W 

g. Pour point adalah titik suhu terendah dimana bahan bakar masih dapat mengalir. Pour point yang 

tinggi akan mengakibatkan mesin sulit dinyalakan pada suhu rendah (Maleev, 1954). 
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 h. Adapun hasil pengukuran  Sulfur content pada B 25 Pertalite adalah  0,0144 % Water. Masih 

dibawah nilai diesel: 0,05 %Weight.  

i. Akhirnya kandungan air pada B 25 Pertalite adalah  352 mg/kg. Bahan bakar yang terlalu banyak 

mengandung air ataupun endapan akan menyebabkan bahan bakar tersebut tidak dapat untuk 

terbakar sempurna. Kadar air dan sedimen yang diijinkan untuk bahan bakar motor diesel berkisar 

antara 0,05 – 0,5% volume (ASTM D-975: 1991). .Dari sini dapat disimpulkan bahwa campuran 

Limbah Plastik HDPE masih dapat dipakai untuk bahan bakar sepeda motor/mobil dengan cacatan 

hasil limbah plastik HDPE harus dilakukan penguapan lagi atau dilakukan pemanasan lanjut agar 

kadar air akan menguap keudara dan kadar air nya akan berkurang  

 

 SARAN 

   Untuk rancangan alat pengolah limbah plastik harus ditingkatkan lagi  kapasitas atau volume bahan 

bakunya, jika memungkinkan alat tersebut dapat berfungsi terus menerus tanpa menghentikan proses 

pembakaran yaitu dengan membuat lubang pemasukan lainnya yang tidak berhubungan langsung 

dengan ruang bakar reaktor. Alat pengolah limbah ini sebaiknya dilengkapi secara terpisah dengan alat 

pencacah limbah plastik dan alat pembilasnya. Dengan demikian proses pembuatan BBM dari limbah 

plastik ini akan meningkat kapasitasnya dan prosesnya lebih efisien. 
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Abstract 

 

Current technological advances require the industry to run an automation system, for example in sorting paint 
cans based on color in paint warehousing. This study aims to determine the performance of the TCS3200 color 
sensor in detecting primer colors in paint can sorters in various diameters and room lighting conditions, and to 
find out the weaknesses of the TCS3200 photodiode sensor. The colors that are restricted in this study are red, 
green, blue (RGB). From the results of tests that have been carried out, the most accurate readings are found in 
green with a diameter of 4 cm and a distance of 5 cm, namely output R = 29%, output G = 48%, and output B = 
24% in a dark room. TCS3200 color sensor is sensitive to bright light which can refract the light and change the 
color frequency. The accuracy of the color reading is determined by technical factors, namely the position of the 
placement of the paint sample perpendicular to the color sensor.  

 

Keywords: basic color sort, color sensor, photodioda 

 

Abstrak 

 

Kemajuan teknologi saat ini menuntut industri untuk menjalankan sistem automatisasi, salah satunya adalah 
pada penyortiran kaleng cat berdasarkan warna pada pergudangan cat. Penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui kinerja sensor warna photodioda TCS3200 dalam mendeteksi warna dasar pada alat sortir kaleng 
cat dalam berbagai diameter dan kondisi cahaya ruangan, serta mengetahui kelemahan dari sensor photodioda 
TCS3200. Warna yang dibatasi pada penelitian ini adalah merah, hijau, biru (RGB). Dari hasil pengujian yang telah 
dilakukan, pembacaan paling akurat terdapat pada warna hijau dengan diameter 4 cm dan jarak 5 cm, yaitu 
output R = 29%, output G = 48%, dan output B = 24% di ruangan gelap. Sensor warna TCS3200 memiliki 
sensitivitas pada cahaya terang yang dapat membiaskan cahaya dan mengubah frekuensi warna. Tingkat 
keakuratan pembacaan warna ditentukan oleh faktor teknis yaitu posisi peletakan sampel cat harus tegak lurus 
dengan sensor warna.  

 

Kata Kunci: sortir warna dasar, sensor warna, photodioda 

 

PENDAHULUAN 

Dalam dunia elektronika yang berkembang saat ini, home industry dituntut untuk bisa automatisasi 

untuk memudahkan pekerjaan manusia, hemat waktu dan hemat biaya. Salah satu contoh home 

industry yang bersifat otomatis adalah pergudangan kaleng cat.   
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Dalam suatu pabrik kaleng cat misalnya yang menghasilkan beragam warna cat dalam jumlah 

besar, tentulah akan banyak memakan waktu dan biaya dalam menyortir kaleng cat berdasarkan 

warna jika dilakukan oleh manusia. Untuk memudahkan pekerjaan manusia, diciptakanlah suatu 

sistem pendeteksi warna yang bersifat automatisasi yaitu dengan menggunakan sensor warna. Sensor 

warna photodioda TCS3200 adalah sensor warna yang banyak dipakai. Untuk itu, penulis tertarik untuk 

mempelajari cara kerja dari sensor warna photodioda TCS3200 pada aplikasi serta kelemahan sensor 

tersebut. Atas dasar itulah penulis melaksanakan penelitian dengan judul “Pendeteksian Warna Dasar 

Pada Alat Sortir Kaleng Cat” yang menggunakan sensor photodioda TCS3200 untuk mendeteksi warna 

dasar.  

Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana pendeteksian warna dasar pada cat 

minyak oleh sensor TCS3200 dengan diameter sampel 1 cm - 4 cm dan jarak 1 cm – 5 cm? dan dapatkah 

sensor photodioda TCS3200 mendeteksi warna secara akurat pada kondisi ruangan terang dan gelap? 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kinerja sensor warna photodioda TCS3200 dalam 

mendeteksi warna dasar pada alat sortir kaleng cat dalam berbagai diameter dan kondisi cahaya 

ruangan, serta mengetahui kelemahan dari sensor photodioda TCS3200.  

 

METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan sebuah sistem alat sortir cat dengan menggunakan sensor warna 

TCS3200 yang dikendalikan oleh Arduino Mega2560. Alat sortir memiliki dimensi. Blok diagram 

perancangan ditunjukkan pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Blok Diagram Perancangan 

Sampel warna diuji dengan menggunakan metode eksperimental yaitu melakukan 10 kali uji coba 

terhadap masing-masing warna dasar di setiap diameter dan kondisi ruangannya yaitu terang dan 

gelap. Ruangan terang dimaksudkan pada ruangan yang terdapat cahaya matahari dan cahaya dari 

lampu ruangan serta dilakukan pada siang hari. Ruangan gelap dimaksudkan pada ruangan yang tidak 

terdapat cahaya matahari dan cahaya lampu dan dilakukan pada malam hari. Sampel warna yang diuji 
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memiliki diameter dari 1 cm – 4 cm dengan jarak photodioda sensor ke sampel 1 cm – 5 cm. Hasil dari 

setiap uji coba yang dilakukan dicatat dalam bentuk tabel. 

Beberapa komponen yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah sensor TCS3200 untuk 

mendeteksi sampel warna pada kaleng cat. Kaleng cat yang digunakan pada penelitian ini adalah cat 

minyak. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Dari 10 kali percobaan pada setiap diameter yang berbeda dengan jarak sensor ke sampel yang 

berbeda serta kondisi ruangan terang dan gelap, hasil yang diperoleh ditunjukkan pada tabel 1.1 

(sampel warna merah), tabel 1.2 (sampel warna hijau), dan tabel 1.3 (sampel warna biru). 

 

Tabel 1 

Hasil percobaan sampel warna merah. 
     

Output (%) 

No. Warna Kondisi Ruangan Ukuran & Jarak Sampel R G B 

1    Terang Diameter = 1 cm s = 1 cm 32% 38% 30% 
 

  
 

s = 2 cm 32% 38% 30% 

  
 

s = 3 cm 33% 38% 29% 

      
 

s = 4 cm 33% 38% 29% 

      
 

s = 5 cm 33% 37% 29% 

      Diameter = 2 cm s = 1 cm 25% 43% 32% 

      
 

s = 2 cm 30% 40% 30% 

      
 

s = 3 cm 33% 38% 29% 

      
 

s = 4 cm 34% 38% 28% 

      
 

s = 5 cm 35% 38% 28% 

      Diameter = 3 cm s = 1 cm 23% 43% 34% 

      
 

s = 2 cm 26% 41% 33% 

      
 

s = 3 cm 27% 40% 33% 

      
 

s = 4 cm 28% 39% 32% 

      
 

s = 5 cm 29% 39% 32% 
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      Diameter = 4 cm s = 1 cm 23% 43% 35% 

      
 

s = 2 cm 25% 41% 34% 

      
 

s = 3 cm 26% 41% 33% 

      
 

s = 4 cm 27% 40% 33% 

      
 

s = 5 cm 31% 38% 31% 

    Gelap Diameter = 1 cm s = 1 cm 31% 39% 30% 

      
 

s = 2 cm 33% 38% 29% 

      
 

s = 3 cm 35% 37% 28% 

      
 

s = 4 cm 34% 38% 28% 

      
 

s = 5 cm 35% 37% 28% 

      Diameter = 2 cm s = 1 cm 24% 44% 32% 

      
 

s = 2 cm 30% 40% 30% 

      
 

s = 3 cm 33% 38% 29% 

      
 

s = 4 cm 34% 38% 28% 

      
 

s = 5 cm 35% 37% 28% 

      Diameter = 3 cm s = 1 cm 24% 43% 33% 

      
 

s = 2 cm 29% 41% 31% 

      
 

s = 3 cm 33% 38% 28% 

      
 

s = 4 cm 35% 37% 28% 

      
 

s = 5 cm 35% 37% 28% 

      Diameter = 4 cm s = 1 cm 21% 46% 33% 

      
 

s = 2 cm 27% 42% 31% 

      
 

s = 3 cm 32% 39% 29% 

      
 

s = 4 cm 35% 37% 28% 

      
 

s = 5 cm 35% 37% 28% 

 

  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1331 
 

Tabel 2 

Hasil percobaan sampel warna hijau 

 

     
Output (%) 

No. Warna Kondisi Ruangan Ukuran & Jarak Sampel R G B 

1  

  

Terang Diameter = 1 cm  s = 1 cm 36% 35% 29% 

    s = 2 cm 35% 35% 29% 

    s = 3 cm 35% 35% 28% 

        s = 4 cm 36% 35% 28% 

        s = 5 cm 36% 36% 28% 

      Diameter = 2 cm  s = 1 cm 39% 32% 30% 

        s = 2 cm 36% 36% 29% 

        s = 3 cm 35% 36% 29% 

        s = 4 cm 35% 37% 28% 

        s = 5 cm 35% 37% 28% 

      Diameter = 3 cm  s = 1 cm 35% 33% 32% 

        s = 2 cm 31% 37% 32% 

        s = 3 cm 30% 38% 33% 

        s = 4 cm 29% 39% 32% 

        s = 5 cm 29% 39% 32% 

      Diameter = 4 cm  s = 1 cm 35% 33% 32% 

        s = 2 cm 32% 36% 32% 

        s = 3 cm 30% 38% 31% 

        s = 4 cm 30% 39% 31% 

        s = 5 cm 29% 40% 30% 

    Gelap Diameter = 1 cm  s = 1 cm 36% 33% 29% 

        s = 2 cm 35% 36% 29% 

        s = 3 cm 35% 37% 28% 

        s = 4 cm 34% 38% 27% 

        s = 5 cm 34% 38% 27% 

      Diameter = 2 cm  s = 1 cm 35% 36% 28% 
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        s = 2 cm 35% 36% 28% 

        s = 3 cm 35% 37% 28% 

        s = 4 cm 35% 38% 27% 

        s = 5 cm 35% 38% 27% 

      Diameter = 3 cm  s = 1 cm 38% 39% 29% 

        s = 2 cm 37% 39% 29% 

        s = 3 cm 36% 40% 27% 

        s = 4 cm 35% 40% 26% 

        s = 5 cm 35% 41% 26% 

      Diameter = 4 cm  s = 1 cm 35% 39% 28% 

        s = 2 cm 35% 40% 26% 

        s = 3 cm 33% 43% 26% 

        s = 4 cm 30% 45% 24% 

        s = 5 cm 29% 48% 24% 

 

Tabel 3 

Hasil percobaan sampel warna biru 

 

     
Output (%) 

No. Warna Kondisi Ruangan Ukuran & Jarak Sampel R G B 

1    Terang Diameter = 1 cm s = 1 cm 39% 36% 24% 

  
 

s = 2 cm 36% 37% 26% 

  
 

s = 3 cm 35% 37% 27% 

      
 

s = 4 cm 35% 37% 27% 

      
 

s = 5 cm 35% 37% 27% 

      Diameter = 2 cm s = 1 cm 41% 36% 23% 

      
 

s = 2 cm 37% 37% 27% 

      
 

s = 3 cm 35% 37% 28% 

      
 

s = 4 cm 35% 37% 28% 

      
 

s = 5 cm 35% 37% 28% 

      Diameter = 3 cm s = 1 cm 42% 36% 22% 
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s = 2 cm 38% 37% 25% 

      
 

s = 3 cm 37% 37% 26% 

      
 

s = 4 cm 35% 37% 27% 

      
 

s = 5 cm 35% 37% 28% 

      Diameter = 4 cm s = 1 cm 43% 35% 21% 

      
 

s = 2 cm 40% 36% 24% 

      
 

s = 3 cm 37% 37% 26% 

      
 

s = 4 cm 36% 37% 27% 

      
 

s = 5 cm 35% 37% 27% 

    Gelap Diameter = 1 cm s = 1 cm 38% 36% 25% 

      
 

s = 2 cm 35% 37% 28% 

      
 

s = 3 cm 35% 37% 28% 

      
 

s = 4 cm 35% 37% 28% 

      
 

s = 5 cm 35% 37% 28% 

      Diameter = 2 cm s = 1 cm 41% 36% 26% 

      
 

s = 2 cm 35% 37% 28% 

      
 

s = 3 cm 36% 37% 28% 

      
 

s = 4 cm 35% 37% 29% 

      
 

s = 5 cm 35% 37% 29% 

      Diameter = 3 cm s = 1 cm 37% 38% 27% 

      
 

s = 2 cm 31% 39% 31% 

      
 

s = 3 cm 30% 39% 31% 

      
 

s = 4 cm 29% 40% 32% 

      
 

s = 5 cm 29% 39% 32% 

      Diameter = 4 cm s = 1 cm 38% 37% 28% 

      
 

s = 2 cm 32% 39% 31% 

      
 

s = 3 cm 31% 39% 33% 

      
 

s = 4 cm 29% 39% 33% 

        s = 5 cm 29% 39% 35% 

 

Dari 10 kali percobaan sampel warna dasar pada kaleng cat di ruangan terang dan gelap dengan kondisi 

warna sampel yang jelas dan buram, hasilnya adalah : 
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1. Warna merah 

 Secara teori, warna merah adalah persentase output R lebih tinggi dari output G dan output B (R > 

G dan R > B). Semakin tinggi output R dan semakin rendah output G dan output B nya menunjukkan 

hasil yang semakin baik. 

a. Pada kondisi ruangan terang, hasil pembacaan tidak akurat. Dari pengujian warna merah 

menunjukkan hasil output G lebih tinggi dari output R dan output B (G > R dan G > B). Akan 

tetapi, pada diameter = 4 cm dan jarak = 5 cm, output R semakin tinggi, output G dan output B 

semakin rendah dibandingkan diameter < 4 cm dan jarak < 5 cm (output R = 31%, output G = 

38%, output B = 31%).  

b. Pada kondisi ruangan gelap, hasil pengujian tidak akurat. Hasil pengujian menunjukkan hampir 

sama dengan kondisi ruangan terang yaitu output G lebih tinggi dari output R dan output B (G > 

R dan G > B). Akan tetapi, pembacaan terbaik pada diameter = 4 cm dan jarak = 5 cm yaitu output 

R semakin tinggi, output G dan output B semakin rendah dibandingkan diameter < 4 cm dengan 

jarak < 5 cm. Output pada ruangan gelap menunjukkan hasil lebih baik dari kondisi terang, 

output R = 35%, output G = 37%, output B = 28%. 

2. Warna hijau 

 Secara teori, warna hijau adalah persentase output G lebih tinggi dari output R dan output B (G > R 

dan G > B). Semakin tinggi output G dan semakin rendah output R dan output B, menunjukkan hasil 

yang semakin baik. 

a. Pada kondisi ruangan terang, dari pengujian warna hijau menunjukkan hasil output G lebih tinggi 

dari output R dan output B (G > R dan G > B) pada  minimal diameter 1 cm dengan jarak minimal 

2 cm. Pembacaan terbaik pada diameter = 4 cm dengan jarak = 5 cm yaitu output G semakin 

tinggi, output G dan output B semakin mendekati 0% dibandingkan diameter < 4 cm dan jarak < 

5 cm (output G = 40%, output R = 29%, output B = 30%). 

b. Pada kondisi ruangan gelap, hasil pengujian warna hijau menunjukkan hasil yang lebih baik 

dibandingkan dengan ruangan terang. Output G lebih tinggi dari output R dan output B (G > R 

dan G > B) pada minimal diameter 1 cm dengan jarak 2 cm. Pembacaan terbaik pada diameter = 

4 cm dan jarak = 5 cm yaitu output R semakin mendekati 100%, output G dan output B semakin 

mendekati 0% dibandingkan diameter < 4 cm dengan jarak < 5 cm. Output pada ruangan gelap 

menunjukkan hasil lebih baik dari kondisi terang, output R = 29%, output G = 48%, output B = 

24%. 

3. Warna biru 

Secara teori, warna biru adalah persentase output B lebih tinggi dari output R dan output G (B > 

R dan B > G). Semakin tinggi output B dan semakin rendah output R dan output G, menunjukkan 

hasil yang semakin baik. 

a. Pada kondisi ruangan terang, hasil pengujian tidak akurat. Dari pengujian warna biru 

menunjukkan hasil untuk semua diameter dan jarak adalah output B lebih rendah dari output 

R dan output G. Semakin besar diameter dan semakin jauh jaraknya, output B semakin kecil. 

b. Pada kondisi ruangan gelap, hasil pengujian tidak akurat. Dari pengujian warna biru 

menunjukkan hasil untuk semua diameter dan jarak adalah output B lebih rendah dari output 
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R dan output G. Tetapi, pada ruangan gelap hasil output B menunjukkan semakin besar 

diameter dan semakin jauh jaraknya output B semakin tinggi. 

 

 

SIMPULAN  

Simpulan yang diambil dari penelitian ini adalah pembacaan akurat terdapat pada warna hijau 

dimana hasil maksimum terdapat pada kondisi ruangan gelap pada diameter 4 cm dengan jarak 5cm 

yaitu : output R = 29%, output G = 43%, dan output B = 24%. Pembacaan data lebih baik pada ruangan 

gelap yang ditunjukkan pada nilai outputnya lebih tinggi dari pada ruangan terang di setiap warnanya. 

Sensor warna TCS3200 memiliki kelemahan pada sensitivitas pada cahaya terang karena dapat 

membiaskan cahaya dan mengubah frekuensi warna. Untuk mengatasinya disarankan pada sensor 

warna TCS3200 diberikan penutup berwarna gelap seperti pada pemeriksaan tas di bandara. 
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Abstract  

 

In the field there are many conditions where a location has high soil resistance, with rocky soil conditions so that 
it becomes impossible to do earth with a vertical rod (rod). Other factors that influence the grounding system 
are dry soil structure, moist soil, soil temperature and grain size. In this study four rod electrode formations / 
compositions with conductive cement of the same volume were used to obtain the lowest earth resistance. The 
research method was carried out using rods that were planted into conditioned soil by mixing conducive cement 
in the soil as a medium for reducing soil resistance with different formations at the same depth. The expected 
result is the achievement of earth resistance values of 1-5 Ohms or lower so as to meet a good grounding system. 
To determine the parameters of resistance to be measured using an earth resistance tester. Measurements were 
made repeatedly to find out the average value. From the results of measurements of position 1, position 2, 
position 3 and position 4, respectively reducing earth resistance of 73.82%; 64.40%; 66%; 74.35%. The position 
of placing conductive cement affects the reduction in earth resistance. In addition, the influence of the density 
of the material contained in the soil also affects the reduction in grounding resistance. 

 

Keywords: Distribution System, Earth resistance, Rod 

 

 

Abstrak 

 

Fakta dilapangan banyak terdapat kondisi suatu lokasi memiliki resistansi tanah yang tinggi, dengan kondisi 
tanahnya berbatu sehingga menjadi memungkinkan untuk melakukan pembumian dengan batang vertikal (rod). 
Faktor lain adalah struktur tanah yang kering, tanah yang lembab, temperatur tanah dan ukuran butiran material. 
Pada penelitian ini digunakan 4 bentuk formasi/komposisi elektroda batang  dengan semen konduktif (volume 
sama) untuk mendapatkan tahanan pembumian yang paling kecil. Metode penelitian dilakukan menggunakan 
rod yang ditanam kedalam tanah yang telah dikondisikan dengan mencampurkan semen kondusif pada tanah 
sebagai media penurunan resistansi tanah dengan formasi yang berbeda dan kedalaman yang sama. Hasil yang 
diharapkan adalah tercapainya nilai tahanan pembumian 1-5 Ohm atau lebih rendah sehingga memenuhi suatu 
sistem pembumian yang baik. Uuntuk menentukan parameter resistansi yang akan diukur menggunakan earth  
tester. Pengukuran dilakukan berulang kali untuk mengetahui nilai rata-rata. Dari hasil pengukuran posisi 1, posisi 
2, posisi 3 dan posisi 4, masing-masing mengurangi resistansi bumi sebesar 73,82%; 64,40%; 66%; 74,35%. Posisi 
penempatan semen konduktif mempengaruhi pengurangan resistansi bumi. Selain itu, pengaruh kepadatan 
material yang terkandung dalam tanah juga mempengaruhi pengurangan resistansi pentanahan.  

 

Kata Kunci: Sistem Distribusi, Tahanan pembumian, Rod 

mailto:angeliapurba@polmed.ac.id


Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1338 
 

 

PENDAHULUAN 

Sistem distribusi tenaga listrik merupakan sistem yang kompleks yang menghubungkan satu titik 

ke titik lain yang menyebabkan kepekaan kepada berbagai gangguan, diantaranya adalah gangguan 

tahanan pembumian[1]. Gangguan ini memiliki dampak yang dapat menurunkan tegangan cukup besar, 

menurunkan stabilitas sistem, berbahaya terhadap manusia dan dapat mengganggu kinerja peralatan 

elektronik. Faktor yang mempengaruhi terjaganya kestabilan sistem dan proteksi peralatan listrik 

dengan pembumian pada peralatan yang baik[2]. Dalam suatu sistem pembumian yang baik, semakin 

kecil nilai ketahana pembumian maka kemampuan mengalirkan arus ketanah semakin besar sehingga 

arus gangguan yang mungkin terjadi tidak mengalir ke peralatan dan merusaknya. Tahanan 

pembumian yang baik adalah nilai ketahanan tanahnya 1-5 ohm atau lebih rendah[3]. Permasalahan 

pembumian sering terjadi pada distribusi tenaga listrik akibat tanah pondasi dari tiang listrik dari 

berbagai jenis tanah, sehingga tahanan jenisnya melebihi batas tanah ladang 100 Ohm Meter. Dengan 

demikian apabila terjadi gangguaan akibat alam, proteksi yang disediakan tidak cukup optimal bekerja. 

Fakta dilapangan banyak terdapat kondisi yang suatu lokasi memiliki ketahanan tanah 

yang tinggi, dengan kondisi tanahnya berbatu dapat menjadi tidak mungkin untuk melakukan 

pembumian dengan batang vertikal (rod). Faktor lain yang mempengaruhi sistem pembumian 

adalah struktur tanah yang kering, kandungan kadar air, temperatur tanah dan ukuran butiran 

material[4]. Mengacu pada penelitian sebelumnya yang telah dilakukan untuk mengurangi 

ketahanan terhadap bumi dengan menggunakan semen konduktif sebagai media elektroda tipe 

batang pentanahan dapat mengurangi resistansi pentanahan[5]. Penelitian ini menggunakan 4 

formasi/komposisi elektroda batang yang dibuat pada jenis tanah yang sama, kedalaman batang 

elektroda yang sama dengan media semen konduktif pada volume yang sama. Nilai tahanan 

pembumian akan diukur sebelum dan sesudah pemberian semen konduktif. 

Dalam suatu sistem pembumian yang baik jenis tanah juga sangat menentukan resistivitas 

tanah tersebut. Tidak semua tanah memiliki nilai resistivitas yang baik untuk suatu sistem 

pembumian ini dipengaruhi oleh kerapatan serta kontaminasi yang dimiliki oleh tanah tersebut 

serta tempat dan kondisi dimana tanah itu berada [3]. Sehubungan dengan sistem pembumian, 

tanah dibagi dalam beberapa jenis . Berikut adalah tabel dari beberapa jenis tanah serta 

perkiraan nilai resistivitasnya dan dapat diperoleh data sebagai berikut. 
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Tabel 1 Nilai tahanan jenis berbagai tanah  

Jenis Tanah Tahanan Jenis Tanah (ohm-m) 

Tanah rawa 10........40 

Tanah liat dan tanah ladang 20........100 

Pasir basah 50........200 

Kerikil basah 200........3000 

Pasir/kerikil kering <10000 

Tanah berbatu 2000........3000 

Air laut dan air tawar 10........100 

 

Nilai tahanan jenis tanah (tabel 2.1) adalah perkiraan nilai tahanan jenis berbagai tanah. 

Berbagai macam penelitian yang dilakukan dari waktu ke waktu yang mengukur nilai 

resistivitas berbagai jenis tanah baik melalui pengambilan sampel dan mengukurnya dalam 

penelitian khusus maupun dengan pengukuran yang tidak berpengaruh pada massa tanah. 

Penelitian tersebut memungkinkan untuk memberikan hasil yang akurat. Sangat sulit untuk 

dapat memastikan bahwa sampel yang diambil dari tanah dalam kondisi yang sama ketika 

diukur sebagaimana tanah disekitarnya. 

Tujuan utama sistem pembumian adalah mendapatkan nilai tahanan pembumian yang 

rendah sehingga memungkinkan apabila terjadi  arus gangguan dengan cepat tersalurkan ke 

tanah [1]. Elektroda pembumian yang digunakan untuk melewatkan arus gangguan ke tanah 

adalah elektroda pembumian jenis batang. Elektroda yang terbuat dari tembaga, besi baja profil 

atau pipa yang dipancangkan kedalam bumi. Dalam penggunaanya, elektroda batang sangat 

dipengaruhi oleh ukuran, dimensi dan material dari rod tersebut, karena pada dasarnya 

pembumian dengan elektroda batang perlu memperhatikan panjang dan ukuran elektrodanya 

agar dalam melakukan instalasi pembumian bisa diperoleh hasil dan nilai yang baik, meskipun 

pengaruh ukuran diameter terhadap ketahanan pembumiannya adalah kecil yang hanya 

berpengaruh sekitar 10% [7]. 

Pada umumnya rod menggunakan bentuk silinder yang terbuat dari material tembaga, 

batang tembaga telanjang dan berlapis (copper-clad steel), batang besi yang dilapisi chrom 

(stainless rod), kawat tembaga yang dimasukkan ke pipa yang digalvanisasi dan dapat berupa 

baja yang sudah disepuh oleh tembaga. 

 

H.B. Dwight (Pabla, As dan Abdul Hadi, 1991:159) merumuskan untuk rod tunggal:  

}1
4

.{ln
..2


a

L

L
R
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Dimana : 

R : Tahanan pentanahan [  ] 

  : Tahanan jenis tanah [  m ] 

L  : Panjang dari batang pentanahan [ m ] 

a  : Jari-jari penampang batang pentanahan [ m ] 

D : Diameter penampang batang pentanahan [ m ] 

 

Pada penelitian ini, jenis semen yang digunakan adalah semen konduktif atau semen 

grounding (ground Enhancement Material). Semen grounding adalah bahan pengurukan atau 

backfill yang meningkatkan konduktivitas tanah disekitar rod.  Pada umumnya penggunaan 

semen grounding dilakukan terhadap kondisi tanah dengan ketahanan yang tinggi (berbatu dan 

berpasir tanah, kering, pegunungan), supaya tahanan turun untuk mendapatkan sistem 

pembumian yang standar. Sistem pembumian yang standar/handal akan memberikan jalan 

impedansi yang cukup rendah untuk mengalirkan arus ke tanah. Selain itu semen konduktif 

memiliki beberapa kelebihan yang sangat menguntungkan bagi sistem pembumian diantaranya 

adalah [8]: 

1. Konduktivitas listrik yang stabil. 

2. Memiliki efisiensi yang sangat tinggi untuk menurunkan ketahanan. 

3. Sangat baik ketahanannya terhadap korosi. 

 

METODE PENELITIAN 

Pengambilan data dengan melakukan studi lapangan (pengamatan) ini dilakukan di kampus 

Politeknik Negeri Medan. Persiapan dimulai dengan membuat formasi dengan 4 bentuk, yaitu 

menggali tanah dengan kedalaman 50 cm, alas 20 x 20 cm, seperti gambar berikut. 

 

Gambar 1. Formasi Elektroda 

(a) Posisi A, (b) Posisi B, (c) Posisi C, (d) Posisi D 
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Model penelitian adalah dengan melakukan survei lapangan untuk mengukur ketahanan bumi 

dengan berbagai formasi batang dengan menggunakan semen konduktif untuk meminimalkan 

ketahanan bumi.  

 

Gambar 3. Alur Pelaksanaan Penggunaan Semen Konduktif 
 

Pengumpulan data didasarkan pada hasil pengukuran yang dilakukan sebelum dan sesudah 

perawatan menggunakan semen konduktif. Analisis data dilakukan dengan membandingkan hasil 

pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan untuk mendapatkan resistensi bumi sesuai dengan 

standar. Pengumpulan data dilakukan sebagai berikut bagan alur. 

 

Gambar 4. Bagan Alur Pengumpulan Data 

 

  



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1342 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Nilai tahanan Pembumian diukur dengan menggunakan komposisi 50% volume semen konduktif dan 

50% volume tanah. 

Tabel 2. Hasil Pengukuran 

Kondisi Tanah Re (Ohms) 

1. Sebelum diberikan semen konduktif 191 

2. Setelah diberikan semen konduktif dengan 

formasi : 

a. Formasi A 
b. Formasi B 
c. Formasi C 
d. Formasi D 

 

 

50 

68 

65 

49 

 

Pada penelitian ini, penempatan semen konduktif sebagai perlakuan untuk mengurangi resistensi 

tanah digunakan sebagai variabel utama. Komposisi antara semen konduktif dan tanah adalah 50 : 50. 

Variasi dalam pemodelan peletakan semen konduktif ditunjukkan pada bab sebelumnya (gambar 1). 

Data dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dalam bentuk 

pengukuran langsung di lapangan maupun di laboratorium. Tahanan elektroda batang dapat diabaikan 

karena nilai tahanannya sangat kecil. Data yang diperoleh bertujuan untuk mengetahui karakteristik 

pengaruh pemberian semen konduktif terhadap perubahan tahanan pembumian.  

Tabel 3. Penurunan  nilai tahanan pembumian dari hasil pengukuran 

Formasi Hasil pengukuran tahanan pembumian 

(Ohms) 

Persentase penurunan 

nilai tahanan (%) 

A 50 73,82 

B 68 64,40 

C 65 66 

D 49 74,35 

 

Hasil pengukuran menunjukkan bahwa penurunan tahanan terbesar berturut-turut adalah formasi D, 

formasi A, formasi C, dan formasi B. Selanjutnya, hasil pengukuran matematis hanya dilakukan pada 
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posisi 4 dan 1 saja. Dengan menggunakan persamaan hasil yang diperoleh secara matematis seperti 

tabel 5.3 berikut. 

Tabel 4. Penurunan  nilai tahanan pembumian dari hasil pengukuran 

Model Peletakan Semen 

Konduktif 

Hasil Pengukuran Ulang 

(Ohms) 

Hasil Analisis Secara 

Matematika (Ohms) 

Posisi 4 49 49.006 

Posisi 1 50 49.002 

 

SIMPULAN 

Setelah melakukan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa : 

1. Semen konduktif telah digunakan sebagai media elektroda pembumian. 

2. Posisi penempatan semen konduktif dalam tanah mempunyai pengaruh yang besar dalam 

menurunkan nilai tahanan pembumian. 

3. Penurunan tahanan pembumian dipengaruhi oleh kepadatan material yang terkandung dalam 

tanah juga. 

4. Penurunan tahanan terbesar adalah pada formasi D. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

 

George., Frank., Tagg. (1964). Earth Resistances. Pitman Publishing Corp. 

 

Hutauruk, T.S. (1991). Pembumian Netral Sistem Tenaga dan Pembumian Peralatan. Jakarta: Erlangga 

 

Kholis, Ikhwannul. (2013). Sistem Pentanahan. Retrieved from http://ikkholis27.wordpress.com/ 

 

W.Keitz, Switzer. 1999. Practical Guide to Electrical Grounding. ERICO 

 

Pabla, As & Hadi, Ir. Abdul. 1991. Sistem Distribusi Daya Listrik. Jakarta: Erlangga. 

 

http://ikkholis27.wordpress.com/


Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1344 
 

Hutauruk, Erico. (1982). IEEE Green Book: Recommended Practice For Grounding of Industrial and 

Commercial Power Sistem ANSI. New York: Institue of Electrical and Electronics Eningeers, Inc. 

 

PT. PLN (Persero). 2010. Buku Pembumian Pada Konstruksi Jaringan Distribusi. 

 

PT. PLN (Persero). 1978. Pentanahan Jaringan Tegangan Rendah PLN dan Pentanahan Instalasi. SPLN 

No.3: 1978. 

 



Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1345 
 

THE MODEL OF PURCHASE INTENTIONS ON ONLINE SHOP PRODUCT 
 

Edy Sahputra Sitepu (1) 

1Business Management Study Program, Politeknik Negeri Medan, Jalan Almamater No.1 Kampus 
Politeknik Negeri Medan, Medan, 20155 

 

Email: edy.sitepu@polmed.ac.id1 

 

Abstract 

 

This study aims to explore the effect of Perceived Value, Perceived Risk and Perceived Quality on 

Purchase Intention directly and indirectly. Indirectly the three variables use the intervening variable 

Trust and Satisfaction. This research was conducted on online shop consumers such as Bukalapak, 

Tokopedia, Shopie and OLX. The analysis approach was carried out using Structural Equation Modeling 

(SEM) and the data was processed and analyzed with AMOS software version 22. The research sample 

was students of the Department of Commerce Administration Polmed, totaling 94 people with the 

sampling technique used was non-probability sampling with convenience sampling. The results 

showed exogenous variables perceived quality, perceived risk and perceived value affect purchase 

intention both directly and indirectly. While the variable perceived trust and perceived satisfaction can 

be intervening of the three exogenous variables to the purchase intention of students in buying online 

shop products. 

Key words: online shop, perceived quality, perceived value, perceived risk, trust and purchase 

intention 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh Perceived Value, Perceived Risk dan Perceived 

Quality terhadap Purhcase Intention secara langsung dan tidak langsung. Secara tidak langsung ketiga 

variabel tersebut menggunakan variabel intervening Trust dan Satisfaction. Penelitian ini dilakukan 

pada konsumen online shop seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopie dan OLX. Pendekatan analisis 

dilakukan dengan menggunakan Structural Equation Modeling (SEM) dan data diolah dan dianalisis 

dengan bantuan software AMOS versi 22. Sampel penelitian adalah mahasiwa Jurusan Administrasi 

Niaga Polmed, berjumlah 94 orang dengan teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non 

probability sampling dengan jenis convenience sampling. Hasil penelitian menunjukkan variabel 

eksogen perceived quality, perceived risk dan perceived value berpengaruh terhadap purchase 

intention baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara variabel perceived trust dan 

perceived satisfaction dapat menjadi intervening ketiga variabel eksogen terhadap purchase intention 

mahasiwa dalam membeli produk-produk online shop. 

Kata Kunci: online shop, perceived quality, perceived value, perceived risk, trust dan purchase 

intention 

mailto:edy.sitepu@polmed.ac.id
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INTRODUCTION 

As we know that one of the company's goals is to make a profit. The greater the profit, the more 

opportunities will be opened for business expansion. In an effort to look for profit, marketing activities 

become the spearhead. Various quality products and services that have been produced must 

ultimately be marketed so that it can be converted into company revenue. This means that marketing 

is absolutely necessary for business activities and in practice carried out with a variety of methods 

ranging from traditional (word of mouth) to modern by utilizing multimedia and IT that is developing. 

Over the past decade, information technology has developed very rapidly and affected almost all 

aspects of life. The marketing aspect can not be avoided to get a big influence from the development 

of information technology. Market principles in marketing also experience a very big change. 

Marketing activities are no longer bound by space and time as in the early 19th century. Now the 

market is developing in a very broad and unlimited spectrum. Not limited to certain areas, not limited 

by time, not limited by currency as well as not limited by distance. This is especially true after the 

development of internet networks and web-based commerce, android and e-commerce. 

The development of e-commerce in Indonesia began practically along with the presence of 

IndoNet as the first commercial Internet Service Provider (ISP) in Indonesia 25 years ago (in 1994). 

Since then, there have been huge opportunities and challenges to optimize the benefits of information 

technology where trade is one of the important aspects in it. In the beginning, the new internet was 

merely used as a medium of communication and promotion extension, as did Bhinneka.com and 

Detik.com at that time, not as a platform to make the transaction itself as it has already happened and 

is growing rapidly today (Kompasiana, 2017). 

Now Indonesia's e-commerce is increasingly becoming a rising star and a mainstay for the 

business sector. A number of large start-up companies have been present in this sector such as 

Tokobagus and Berniaga which later merged into OLX Indonesia in 2015 with a concentration in the 

trade in used goods. There are also MatahariMall.com (part of Lippo Group), Shopee (Singapore), JD.id 

(China), Bhinneka.com with (Bhinneka Bisnis), Lazada, Alibaba and others. The most recent in 

Indonesia a number of startups (owned by Indonesia) are growing with fantastic capitalization, 

including; Bulalapak, Traveloka, Blibli, Zalora Indonesia, Ruang Guru, Blanja.com. Zenius Eduacation, 

Mojok.co, Health Doctor, Alodokter, Gojek and others (Startupranking, 2019). For this rapid 

development, Indonesia's online shop transactions are estimated to reach Rp. 144 trillion in 2018, 

double the DKI Jakarta Province's APBD in the 2017 fiscal year (Kompasiana, 2017). 
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E-commerce is currently more popular as an online shop that is becoming a trend and part of the 

lifestyle. Tokopedia can earn at least Rp 1 trillion every month, and get funding of Rp 2 trillion from 

Horizon Ventures, and Rp 14 trillion from e-commerce giant, Alibaba. Bukalapak has a valuation of 

around Rp. 13 trillion today, as well as Shopee who recorded fantastic figures, earned Rp. 59 trillion in 

just one semester (6 months) in 2018. Per month means recording Rp. 9.8 trillion (Kompasiana, 2019). 

Along with the development of technology and public interest in purchasing products or services 

electronically, researchers today are also giving a serious link in looking at consumer interest in online 

products. A number of studies have been conducted to look at consumer intentions for this online 

product, among others, stated by Henry et al. (2017), Priansa (2016), Sidharta & Suzanto (2015), Tansya 

et al. (2019) and etc. 

The influence of perceived quality, perceived value and perceived risk directly on purchase 

intention, among others, was stated by Sitepu, (2018), Pratama (2013), Chen & Chang (2013), Chen & 

Chang (2012) and others. Meanwhile, to illustrate the direct and indirect effects of the purchase 

intentions, among others, stated by Sitepu (2018), Dewi (2017), Kurniawati & Nina (2018) and many 

other researchers. Whereas in this study, researchers tried to combine the variables that had been 

studied into a new structural model where perceived value, perceived quality and perceived risk in 

influencing purchase intention would be mediated directly by two variables namely the variable 

consumer trust and consumer satisfaction. The next differentiator with previous studies is that this 

modification model has never been tested on online shop or e-commerce products. 

 

RESEARCH METHODOLOGY  

Data collection method in this study is to use a questionnaire. Statements and questions are 

quantified using a Likert scale. 5. The Likert scale is used to justify the measurement of preference of 

attitudes, perceptions, and opinions of a person or group of people related to social problems. The 

model of this research can be stated as follows: 
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Figure 2 General Reserach Model 

The operational research variables are further summarized in the following table: 

Table 1 Variables, Dimension and Indicators 

Variable Dimension Indicator 

Perceived Value 

Sweeney dan Soutar 

(2001) 

Emotional value Products and services provided can cause feelings of 

connection 

Social value Associated with social acceptance and improvement of 

self-image among individuals and social 

Quality of perfomance 

value 

Perform functions according to design 

Value of financial Effects of short-term and long-term costs 

Perceived Risk 

Jacoby & Kaplan 

(1972), Roselius 

(19711), Wulandari 

(2012) 

Psychological risk Worried psychological discomfort 

Financial risk Concerned that a mismatch of benefits was obtained 

Perfomance risk Concerned that the product is not functioning 

Physical risk Concerned about potential physical risks 

Social risk Worry about people's bad comments 

Time risk Worried about time inefficiency 

Perceived Quality 

Sweeney & Soutar 

(2001) 

Have consistent quality Products have a consistent quality over time 

The product is well 

made 

Products are made with good materials and designs 

Meet the specified 

quality standards 

The product meets the general standards that have 

been set 

Product defects are rare The product has never been received by consumers in 

a defective condition 

Consistent performance At the time of use the product has consistent 

performance 

Trust 

Chen & Chang (2012) 

Integrity Integrity refers to the company's intention to provide 

honest information 

Confidence Consumer confidence that the company will 

keep his promise 

Can be trusted Consistency of information provided by the company 

Satisfaction 

Chang & Fong (2013) 

Chen dkk. (2015) 

Consumers feel happy Consumers feel happy 

Buy a product Satisfied with the decision to buy the product 

Contribution Consumers feel contributed 

The performance Consumers are satisfied with product performance 

Purchase Intention 

Ferdinand (2006) 

Transactional interest The tendency of someone to buy product 

Referential interest One's tendency to refer product to others 

Preferential interest Interests that describe behavior someone who has a 

primary preference on the product 

 

Perceive Value  

Perceive Quaility 

Satisfaction  

Purchase 

Intention  

Trust    

Perceive Risk  
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Research data analysis was performed using covariance-based SEM models with AMOS version 

22 tools. SEM statistical modeling techniques are the evolution of multiple linear equation models and 

are the second generation of multivariate analysis techniques (Ghozali, 2009). According to Bollen 

(1989) in (Ghozali, 2012:3) SEM is able to simultaneously examine the relationships between more 

complex variables. Some things can be done with SEM, among others: Confirmatory Factor Analysis 

(CFA). This stage measures the loading value between indicators and constructs or latent variables 

(Wijanto, 2008:25). Before evaluating the feasibility of the model for research data, the estimation 

results of the model need to be evaluated in order to meet the assumptions that must be met to apply 

SEM among other things; sample > 100, data normality test and data outlier test. 

After the estimation of the model has been evaluated and the research data entered as input, the 

most important step in SEM testing is then carried out, namely testing the feasibility of the model 

(Rivani, 2016). The model feasibility test consists of two stages of testing (Rivani, 2016; Sarwono, 2006; 

Wijanto, 2008). The two stages of testing the model are; a) Test the validity of the measurement 

model. This stage aims to test the goodness-of-fit (GOF) of the measurement model and how fit / 

appropriate the indicators used, in explaining latent variables (construct validity). There are several 

types of model feasibility tests that can be done to test GOF, including chi-square (x2), GFI, RMSR, 

RMSEA, NFI, CFI, TLI, and RNI; b) Chi-square (x2). Chi-square test (x2) is the main test in testing 

measurement model. This test is conducted to determine whether the sample covariance matrix 

differs from the estimated covariance matrix. 

SEM structural model results that have been tested and proven to be valid are not the only models 

that are fit, the process is still not completed (Rivani, 2016). The model modification should be 

continued to aim to make the model more fit than the previous model. If the covariance / variance 

matrix estimated by the model cannot produce an adequate covariance / variant sample matrix, then 

the existing hypothesis can be modified and the model can then be retested again. In the process of 

modifying the model, new paths can be added and removed as needed. In other words, the parameters 

are changed from fixed to free or vice versa (Sarwono, 2016). Improvements to the model are usually 

done by adding new correlations between the recommended constructs so as to reduce chi-square 

(x2). 

 

RESULT AND DISCUSSION 

Of the total 94 questionnaires to be distributed to respondents, researchers returned and 

received a total of 94 questionnaires and none of the questionnaires were damaged. So that a decent 
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questionnaire was analyzed as many as 94 questionnaires, then the respond rate was 100%. Based on 

respondent filling, it can be obtained a description of the characteristics of the respondents based on 

gender and origin of the study program. Based on gender, from 94 respondents 62% were women and 

38% were men. This composition can be said to be quite representative in accordance with the sex 

ratio of students in the Department of Business Administration which is more dominated by women. 

Whereas based on the distribution of respondents based on the study program, among others, 34% of 

the Business Administration Study Program, 35% of the MICE Study Program and 31% of the Business 

Management Study Program. 

Perceived Value variables in this study were measured using 4 questions in the questionnaire 

based on 4 indicators. Based on the table, indicators that have the highest average value are social 

values with a value of 4.372 while the lowest value is an emotional value with a value of 4.213. The 

Perceived Risk variable in this study was measured using 6 questions in the questionnaire based on 6 

indicators. Based on the table, the indicator that has the highest average value is social risk with a 

value of 4.245 while the lowest value is a psychological risk with a value of 4.181. Perceived Quality 

variables in this study were measured using 5 questions in the questionnaire based on 5 indicators. 

Based on the table, the indicator that has the highest average value ie perceived quality associated 

with the product is indeed good, with a value of 3,936 while the lowest value is product performance 

that is consistent with a value of 3,702. The variable Perceived Trust in this study was measured using 

3 questions in the questionnaire based on 3 indicators. Based on the table, the indicator that has the 

highest average value, namely perceived trust associated with the product, can be trusted, with a value 

of 3,628 while the lowest value is integrity and confidence with a value of 3.606, respectively. The 

variable Perceived Satisfaction in this study was measured using 5 questions in the questionnaire based 

on 5 indicators. Based on the table, the indicator that has the highest average value is perceived 

satisfaction associated with caring, with a value of 3,979 while the lowest value contributes to 3,915. 

The Purchase Intention variable in this study was measured using 3 questions in the questionnaire 

based on 3 indicators. Based on the table, the indicator that has the highest average value is purchase 

intention related to referential interest, with a value of 4.223 while the lowest value is preferential 

interest with a value of 4.117. 

Validity test is done by convergent validity test, which is testing the construct (indicator) whether 

it has a high proportion of variance or not. Meet the criteria if the value of C.R. > 1.96, while the loading 

factor or standardized loading estimate> 0.5. To facilitate the results of the validity test is carried out 

directly by using confirmatory factor analysis techniques, as follows: 
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Figure 3 Output of Validity Test with Conformatory Factor Analysis 

 

The reliability test is done by using the construct reliability test, which is testing the reliability and 

consistency of the data. Meet the criteria if Construct Reliability> 0.7. Construct Reliability values 

between 0.6 to 0.7 can still be accepted provided that the construct validity (indicator) in the model is 

good. Ghozali (2013) explains that the indicator of the variable is called reliable if the value of AVE ≥ 

0.05 and CR ≥ 0.07. 

 

 

 

Table 2 Output of Reliability Test with CR and AVE 

Variable CR AVE 

Perceived Value (PV) 0,953 0,697 

Perceived Risk (PR) 0,902 0,723 

Perceived Quality (PQ) 0,889 0,689 

Perceived Trust (PT) 0,911 0,633 

Perceived Satisfaction (PS) 0,934 0,681 

Purchase Intention (PI) 0,922 0,701 
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The use of ordinal or nominal data in procedures that require interval scale data will reduce the 

correlation coefficient. As a result, the model made by the researcher is wrong and does not meet the 

requirements as required in the model fit. This can be understood in the context of linear regression. 

One way to look at the feasibility of a regression model is to look at the value of R2 in the regression. 

The closer to 1 value of R2, the higher the suitability of the model, whereas the lower the value of R2 

the lower the suitability of the model. R2 is the squared value of Pearson correlation coefficient. 

Therefore, if the correlation coefficient is small then the value of R2 will also be small. In conclusion, 

using ordinal or nominal data will result in models made by researchers not feasible or wrong. That is 

why if ordinal data are used then before they are used in procedures that require interval scale data, 

then the data must be converted into interval data using the method of successive interval - MSI 

(Sarwono, 2019:215). 

 

 

Figure 4 Output Full Model SEM 

After analyzing the validity and reliability of the indicators forming latent variables, the next 

analysis is the full Structural Equation Modeling (SEM) analysis. Analysis of the results of data 

processing at the full SEM model stage is done by conducting the model feasibility test as well as the 

significance test of causality. A path diagram for a full analysis of invalid and reliable indicator models 

has been aborted and is presented in Figure 3. Based on the figure, it can be seen that the value of the 

feasibility test of the model has not shown a fit model. 

So it is necessary to modify the model based on modification indices according to AMOS 

recommendations. Modification indices by looking at the values of variances regression weights. After 

modifying it by adding an arrow in accordance with AMOS recommendations, the results presented in 

Figure 4, are models that can be said to be of better Goodness of Fit values. 
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Figure 5 Output SEM Full Model with Modification Indices 

Testing the next data is to analyze the level of normality of the data used in this study. Data 

normality assumptions must be met so that the data can be further processed for SEM modeling. 

Univariate normality and ultivariate data used in this analysis can be tested for normality. Testing this 

univariate normality is to observe the value of the skewness of the data used, if the CR value in the 

skewness data is in the range between + 2.58 at a significance level of 0.01, then the research data 

used can be said to be normal. Normality test results obtained there is no CR value outside + 2.58. so 

it can be concluded that univariate is good. Normality test is performed using a critical ratio criterion 

of ± 2.58 at a significance level of 0.01 (Ghozali, 2004:105), so it can be concluded that there are no 

distorted data. Test data normality for each indicator proved normal. 

The multivariate outliers test in the Structural Equation Modeling analysis, the evaluation of 

outliers can be seen in the Mahalanobis distance at p < 0.05. Mahalanobis distance is evaluated by 

using chi-square at a degree of freedom equal to the number of indicators used in the study. If the 

Mahalanobis distance is greater than the chi-square value, it means that it is categorized as 

multivariate outliers. Based on the Chi-square value with a degree of freedom 69 (number of indicator 

variables) at a significance level of 0.001 that is 88.38, the Mahalanobis value that exceeds or above 

88.38 identifies the presence of multivariate outliers data. Based on the table above, it can be seen 

that the highest value lies in the 14th observation of 69,888 which is still below 81,069. Based on the 

description, it can be concluded that there are no multivariate outliers from the data used in this study, 

so that all data are free from outlier problems. The results of goodness of fit are presented in the 
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following Table 3, which shows all the important indicators stating that the model used is good and 

meets the required goodness of fit criteria. 

Table 3 Goodness of Fit Test 

Criteria Goodness of Fit Goodness of Fit Result Conclusion 

Chi square  

(Cmin) 

Smaller is better 
615,554 Fit 

Degree of freedom Must be (+) 282 Fit 

Probability > 0,05 0,065 Fit 

Cmin/df <2.0 or <5.0 1,183 Fit 

Root Mean Square Error of 

Approximation (RMSEA) 

0,05≤RMSEA≤0,08 0,006 Fit 

Tucker Lewis Index (TLI) 0,80≤TLI≤1 0,951 Fit 

Composite Fit Index (CFI) 0,80≤CFI≤1 0,986 Fit 

Normed Fit Index (NFI) 0,80≤NFI≤1 0,924 Fit 

Goodness of Fit Index (GFI) 0,80≤GFI≤1 0,906 Fit 
   

To facilitate the evaluation of the hypothesis test used a causality table between variables as 

presented in Table 4. Based on the table it can be seen that each variable has a positive and significant 

relationship with the other variables used in this study. So that all hypotheses compiled in this study 

can be fulfilled. 

 

Table 4 Causal Relation Between Variables 

   Estimate S.E. C.R. P 

Perceived_Trust <--- Perceived_Value ,224 ,145 1,542 ,023 

Perceived_Trust <--- Perceived_Risk ,189 ,117 1,616 ,006 

Perceived_Satisfaction <--- Perceived_Risk ,100 ,086 1,158 ,047 

Perceived_Trust <--- Perceived_Quality ,609 ,101 6,021 *** 

Perceived_Satisfaction <--- Perceived_Value ,433 ,120 3,604 *** 

Perceived_Satisfaction <--- Perceived_Quality ,154 ,073 2,101 ,036 

Purchase_Intention <--- Perceived_Trust ,084 ,125 ,672 ,002 

Purchase_Intention <--- Perceived_Satisfa ,085 ,181 ,468 ,039 

Purchase_Intention <--- Perceived_Value ,073 ,190 ,382 ,002 

Purchase_Intention <--- Perceived_Risk ,333 ,138 2,416 ,016 

Purchase_Intention <--- Perceived_Quality ,094 ,139 ,674 ,000 

 

Based on the results of SEM outputs it can be seen that the total effect of each variable is 

presented in Table 5. Perceived quality affects the perceived trust of 0.582. Perceived risk affects the 

perceived trust of 0.160 and the perceived value influences the perceived trust of 0.169. For total 

perceived satisfaction is influenced by perceived quality of 0.206, influenced by perceived risk of 0.119 

and influenced by perceived value of 0.457. Purchase intention is influenced by perceived quality by 
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0.031, influenced by perceived risk by 0.313 and influenced by perceived value by 0.014 and influenced 

by perceived trust by 0.091 and influenced by perceived satisfaction by 0.066. 

  

Table 5 Standardized Total Effects 

 
Perceived 

Quality 

Perceived 

Risk 

Perceived 

Value 

Perceived 

Trust 

Perceived 

Satisfaction 

Purchase 

Intention 

Perceived Trust ,582 ,160 ,169 ,000 ,000 ,000 

Perceived 

Satisfaction 
,206 ,119 ,457 ,000 ,000 ,000 

Purchase Intention ,031 ,313 ,014 ,091 ,066 ,000 

 

For the direct effect of each variable used, SEM output is obtained as presented in Table 40. 

Perceived trust is directly affected by perceived quality of 0.582, influenced by perceived risk of 0.160 

and influenced by perceived value of 0.169. Perceived satisfaction is influenced by perceived quality 

of 0.206, influenced by perceived risk of 0.119 and influenced by perceived value of 0.457. Purchase 

intention is directly affected by perceived quality of 0.097, influenced by perceived risk of 0.307, 

influenced by perceived value of 0.059, influenced by perceived trust 0.091 and influenced by 

perceived satisfaction of 0.066. 

Table 6 Standardized Direct Effects 

 
Perceived 

Quality 

Perceived 

Risk 

Perceived 

Value 

Perceived 

Trust 

Perceived 

Satisfaction 

Purchase 

Intention 

Perceived Trust ,582 ,160 ,169 ,000 ,000 ,000 

Perceived 

Satisfaction 
,206 ,119 ,457 ,000 ,000 ,000 

Purchase Intention ,097 ,307 ,059 ,091 ,066 ,000 

 
As for the indirect effect of each variable used, SEM output is obtained as presented in Table 41. 

Purchase intention is indirectly influenced by perceived quality of 0.067, influenced by perceived risk 

of 0.007 and influenced by perceived value of 0.045. 
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Table 7 Standardized Indirect Effects 

 
Perceived 

Quality 

Perceived 

Risk 

Perceived 

Value 

Perceived 

Trust 

Perceived 

Satisfaction 

Purchase 

Intention 

Perceived Trust ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Perceived Satisfaction ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

Purchase Intention ,067 ,007 ,045 ,000 ,000 ,000 

 

CONCLUSIONS AND SUGGESTIONS 

Conclusion: 

1) The results of this study indicate that exogenous variables, including perceived quality, 

perceived risk and perceived value, affect directly or indirectly on endogenous variables 

perceived trust, perceived satisfaction and purchase intention of online products among 

students of the Department of Commerce, Polytechnic, Medan State Polytechnic. 

2) Each exogenous variable has a positive relationship with endogenous variables. 

3) Endogenous variables of perceived trust and perceived satisfaction can moderate 

perceived quality, perceived risk and perceived value variables in influencing student 

buying interest for online shop products. 

Sugestion 

Based on the findings of the study, it is necessary for business operators in the online shop field 

to at least pay close attention to how they can always improve product quality, anticipate risks that 

may arise and become a concern for consumers and maintain the values that have been enjoyed by 

consumers. If quality, risk and value can be maintained in turn this will increase consumer confidence 

and satisfaction and lead to the intention to buy products offered online. 
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Abstract 

 

This study analyzes how the influence of organizational culture and work motivation on the performance of 
human resources event organizers (case study on alumni of the D-IV MICE Study Program in Politeknik Negeri 
Medan. Furthermore, this study wants to analyze whether organizational culture and work motivation have a 
partial and simultaneous effect on the performance of human resources event organizers. The research method 
used is to use linear regression with SPSS software version 22. The results show that organizational culture and 
work motivation both partially and simultaneously affect the performance of human resources event organizers, 
so EO companies are recommended to always pay attention to culture organization and how to build positive 
work motivation. 

 

Keywords: organizational culture, work motivation, event organizer’s work performance 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini menganalisis bagaimana pengaruh budaya organisasi dan motivasi kerja terhadap kinerja sumber 
daya manusia event organizer (studi kasus pada alumni Program  Studi D4 MICE Politeknik Negeri Medan. 
Penelitian ini bertujuan, untuk menganalisis apakah budaya organisasi dan motivasi kerja berpengaruh secara 
parsial dan simultan terhadap kinerja sumber daya manusia event organizer. Adapun metode penelitian yang 
digunakan adalah dengan menggunakan regresi linier dengan bantuan software SPSS versi 22. Hasil penelian 
menunjukkan bahwa budaya organisasi dan motivasi kerja baik secara parsial maupun simultan berpengaruh 
kepada kinerja sumber daya manusia event organizer, sehingga perusahaan-perusahaan EO direkomendasikan 
untuk selelau memperhatikan budaya organisasi dan bagaimana membangun motivasi kerja yang positif. 

 

Keywords: budaya organisasi, motivasi kerja, kinerja event organizer 
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INTRODUCTION 

In achieving the goals of an organization, including in implementing organizations and event 

organizers, the most important factor is human resources, because no matter how good an organization 

is, how many facilities and infrastructure the organization has, without the role of all human resources, 

won't go well. Event organizers must improve the quality of these resources so that they are of high 

quality and have a great sense of responsibility towards the organization for the continuity and existence 

of the organization in the future. The cornerstone of success for competitive advantage for event 

organizers is how to effectively manage HR management that will improve high performance to suit the 

needs of the industry and clients. 

Discussing employee performance, of course, will always be associated with factors that 

determine a person's performance. One of the variables that determine the event organizer is 

organizational culture. Organizational culture is a habit, beliefs, and traditions that have long been 

applied jointly by members of the organization. Nowadays, organizational culture is seen as an essential 

part of an organization. Especially for an event organizer who always relies on creative people who are 

formed with the innovative work culture and always follow developments or trends. 

Organizational culture influences the creation of motivation and performance. Organizational 

culture that is not conducive can result in low motivation and performance of employees in the event 

organizer. The implementation of organizational culture that is being carried out is expected to have a 

considerable influence, so that event organizers can maintain superior performance in the face of 

increasingly aggressive business growth and business competition. Besides, organizational culture can 

direct employees or members of the organization to have more competence to be able to achieve the 

goals set jointly. 

Furthermore, the success of an event organizer depends on the right and bad performance of the 

organization. This is illustrated by employee performance. Excellent performance directly impacts the 

progress or setback of the event organizer. The performance of employee event organizers can be seen 

from the ability of employees to carry out overall tasks that are their responsibility. It is one of the 

guidelines followed by many organizations which incidentally want excellent employee performance. 

Attention to efforts to improve the performance of MICE HR in this event organizer, more needs 

attention because the number is multiplying. Indonesian Backstagers Founder Krisnanto Sutrisman said 

the event organizer industry is currently experiencing a growth of approximately 15% - 20% with a 

business value that continues to grow and reaches more than Rp500 trillion. At least, there are now 

around 4,000 business people and can recruit more than 40,000 formal sector workers (Richard, 2019). 

In Medan itself, in a relatively long period, it can be assessed, if compared with the data 20 years ago, 

the perpetrators were convinced that the creative business, especially the event organizer business, had 

far developed and progressed better. Even in plain view, it can be seen that many positive changes have 

taken place. Among other things, business competition among actors in the event organizer sector is 
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high and moves healthier. My players compete in concept as well as price. Where the most important 

element is the quality of human resources possessed in designing and running creative events (Gultom 

& Simarmata, 2018). Among the success stories of event organizers, there are also many event organizer 

companies that have to go bankrupt while still the same age as corn, due to losing the competition with 

event organizers or other companies, due to the low quality of human resources and poor performance. 

It was even mentioned that the event organizer business was impossible without good HR and portfolio 

performance (Panca & Reviati, 2013). 

As one of the higher education institutions that emerge to many new event organizer personnel, 

the D4 MICE study program in Politeknik Negeri Medan certainly also has to pay attention to the 

phenomena in the business of this event organizer. Individually, to examine aspects of improving the 

quality of human resources related to the performance of the event organizers, which were determined 

by several variables such as organizational culture and work motivation. 

By considering the vital role of the event organizer's human resources, researchers are interested 

in analyzing more deeply the management aspects and performance of the event organizer. The success 

of an event organizer will depend significantly on their ability to respond to market challenges and 

needs. Two critical variables will be used namely how the influence of organizational culture and work 

motivation in predicting the performance of human resources event organizers. In this case, especially 

those who are alumni of the D4 MICE Study Program Politeknik Negeri Medan. 

All organizations have a culture, and that culture will determine whether the organization can 

succeed in the short term or not. In companies, in general, there is a group of people who carry out their 

duties and responsibilities to achieve their goals. However, to achieve these goals, the activities carried 

out are inseparable from the organizational culture that has been formed in a long time. Culture can be 

interpreted because of the value system adopted by an organization. This valuation system will further 

dynamize the work methods implemented and the way the event organizer behaves. Furthermore, the 

organization is a group of people, who unite deliberately to achieve specific goals together. While the 

organizations can be interpreted as a social entity that coordinates consciously within a defined boundary 

frame that can be identified and always works continuously to achieve a set goal. 

According to Arifin (2017: 27), organizational culture is an underlying assumption and belief 

that is carried out jointly by members of the organization group. The assumptions and beliefs are related 

to group perceptions related to the state of the world and various things in it, the nature of its scope and 

time, human character and relationships among fellow humans. Related to this, Arifin classifies 

organizational cultural values between the underlying beliefs and the values that accompany it. 

According to Arifin (2017: 25), organizational culture is a term to explain the results of shared 

experiences that have been felt by individuals in an organization. Organizational culture is always built 

based on trust and commitment that is held firmly and deeply related to how an organization should 

work. Meanwhile, according to  Mariam (2009: 38), organizational culture can be interpreted as a system 
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of meaning, beliefs, and values that are referred to together with people in an organization, to behave 

and differentiate from other organizations. According to Greenberg and Baron in Kusumawati (2008: 

21), a cognitive framework consisting of attitudes, values, norms, and shared expectations that all 

members of the organization have can be referred to as organizational culture. 

According to Pratama (2012:19), there are several dimensions of organizational culture, namely; 

individual initiative, tolerance of risky actions, direction, integration, management support, control, 

identity, reward system, tolerance to conflict and communication patterns. 

While related to the organizational culture character, the following are some organizational 

culture characters according to Arifin (2017:2). It can also be called an essential element of 

organizational culture. Namely, culture is intevented;  culture is learned; culture is sosially shared; 

culture is adaptif, and culture is prescriptive. According to Arifin (2017:2), organizations generally have 

five characteristics, namely: 1) goals, 2) people, 3) structure, 4) systems and procedures, 5) values and 

culture. Furthermore, Arifin (2017: 4) also states, organizational culture can provide several benefits for 

the community and business, including; 1) changing people's lives, 2) facilitating the achievement of 

goals, 3) the organization offers a career, 4) the organization is a heritage of science. 

Viewed from the meaning of the word, motivation (motivation) means giving a motive, creating 

a purpose or something that encourages someone. Motivation can be explained as a form of energy to 

stimulate the impulse that is in a person. So, it can be concluded that motivation is encouragement so 

that one can adjust the conditions that encourage individuals to reach the goals of their motives. 

According to Arifin (2017:65), work motivation is a condition that influences arousing, 

directing and maintaining behavior related to the work environment. According to Wibowo (2014:323), 

motivation is an encouragement in a series of processes for achieving personal goals. While the elements 

that exist in motivation, including the features, are awakening, directing, maintain, intensity, continuous 

and the existence of goals. According to Manullang (2011:194), motivation is nothing but a job that is 

always carried out by a manager. These activities, among others, inspire employees, provide 

encouragement and encouragement to work better and others. Motivation is oriented to encourage 

individuals to stay motivated and the results achieved are in line with expectations. 

Based on the opinions above it can be concluded that work motivation is a systematic 

compilation of behavior characterized by the existence of various activities that go through a psychiatric 

process. In this case, both those that are influenced by intrinsic and extrinsic factors can lead a person 

to achieve his goals. Understanding has the meaning that an employee will be encouraged to behave in 

specific ways through stimuli from within or from outside. Internal stimuli can generally arise by looking 

at a person's educational history, work experience qualifications or level of needs. The external 

stimulation can be stimulated through aspects of leadership, the environment, organizational culture, the 

influence of coworkers, the benefits provided, and others. 
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Maslow in Arifin (2017: 69) develops the Hierarchy of Needs Theory and groups motivation 

into five levels of needs: 1) Physiological needs, including the need for a sense of shelter, thirst, hunger, 

sexual in physical form. 2) Safety needs, including the need for emotional and psychological protection. 

3) Social needs (social needs), including the needs of a sense of ownership, acceptance, and friendship. 

4) Esteem needs, including the need to feel valued and valued by others. 5) Requirements for self-

actualization needs, including the need to develop themselves and become people according to their 

dreams. Maslow's theory of needs hierarchy reviews needs from the simplest level of need to the highest 

level of need. 

According to Sanusi (2012: 42) there are two dimensions in the motivation variable, namely: 1) 

Satisfaction factors, among others; a) achievements, b) recognition, c) the work itself, d) responsibilities, 

and e) development of individual potential. The next factor is dissatisfiers, which consist of; a) salaries 

and wages, b) working conditions, c) policy and administration, d) interpersonal relationships, and e) 

quality of supervision. 

Kadarisman (2013: 291) states that the purpose of providing motivation for an employee is; 1) 

changing employee behavior according to the wishes of the company, 2) increasing morale, 3) increasing 

work discipline, 4) increasing work performance, 5) increasing a sense of responsibility, 6) increasing 

productivity and efficiency and 7) growing employee loyalty to the company. Kadarisman (2013: 296) 

also mentioned that work motivation factors consist of internal and external factors. Internal factors are 

factors that originate from the employees themselves. Externally, those arising from outside the 

employee. 

Performance comes from understanding performance. But performance has a more 

sophisticated knowledge, not only the output of the work but also includes how the sequence of work is 

carried out. Performance is the result of work for the duration of time. For evaluation, of course, it will 

be based on a standard, objective, or specific other criteria that have been mutually agreed between the 

employee and management. Performance goals are to align individual performance expectations with 

organizational goals. 

According to Kirana (2017:11) performance is defined as a process to determine the 

contribution of employees in a certain period and determine the appropriate adjustments as needed. The 

output from the performance results will be feedback for the organization's employees. According to 

Wibowo (2014:7), performance is the achievement of work and is strategically related to organizational 

goals. Performance is nothing other than what someone is doing and how someone is getting it done. 

According to Pratama (2012: 23), several dimensions of performance are quality of work, the 

quantity of work, job knowledge, creativity, cooperative, initiative, dependability, and personal 

attributes. According to Kirana (2017: 13) performance evaluation is a series of activities consisting of 

six steps, namely: 1) Determine or improve performance goals and measures, 2) Determine performance 

accountability, 3) Performance measurement (data collection and reporting), 4) Analyzing and testing 
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work data. 5) Evaluation and utilization of performance information, 6) Reporting performance to 

consumers and other stakeholders. 

According to Wibowo (2014: 84) performance factors include: 1) Personal factors. This is 

demonstrated through one's skill, competence, motivation, and commitment. 2) Leadership factors 

(leadership factors). Supported by the quality of motivation, mentoring, and support provided by 

managers or work teams. 3) Team factors. The quality of support from colleagues confirms it. 4) System 

factors that are shown by the availability of systems and work facilities provided. 5) 

Contextual/situational factors, represented by the level of pressure and environmental change. 

In many organizations, performance is usually strongly influenced by factors from the 

individual itself or from outside the self (organization). From the organizational side, it will be affected 

by how leaders empower someone in their work and how organizational management rewards 

employees, and how management encourages performance improvement through coaching and 

mentoring. According to Wibowo (2014:188), performance appraisal is a process of justification of how 

well individuals have completed their tasks and responsibilities during a specific period. When 

assessments are carried out correctly, employees, supervisors, human resources departments, and 

organizations benefit through the efforts of employees to contribute to satisfying the organization. 

According to Williams in Wibowo (2014:188) performance appraisal is nothing but value from 

superiors for subordinates or a decision related to the quality of one's work. According to Allen in 

Wibowo (2014: 193)  the benefits of performance appraisal include: 1) A careful and thorough 

performance evaluation can help someone to improve their performance. 2) The practical assessment 

process is part of HRM to help the organization to achieve its objectives. 3) It is an essential key to 

strategy to be more competitive. 

Based on a review of the theoretical basis and previous research, in this study, a framework of 

thought can be drawn up as illustrated below: 
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METHODOLOGY 

This research was conducted at alumni of D4-MICE Politeknik Negeri Medan Study Program, 

who work in event organizer companies, both in Medan City and outside Medan City. The number of 

respondents in this study was calculated based on the Slovin formula, where 100 respondents were 

obtained, consisting of several alumni forces and random sampling. The variables used are independent 

variables of organizational culture and work motivation. While the dependent variable is the 

performance of the event organizer. A more detailed explanation of variables, dimensions, and indicators 

is explained in Table 1. 

 
Table 1 Varibles, Dimension and Indicators  

No Variable Dimension Indicators 

1 Organization 

culture 

Individual initiative Freedom of expression 

Freedom to take the initiative in work 

Tolerance of risky 

actions 

Opportunity to act actively at work 

Freedom of innovation 

Briefing Clarity of work standards in organizations 

Clarity of expected performance 

Integration Coordination between organizational units 

The level of cooperation between parts within the unit 

Management 

support 

Communication with superiors 

Support from superiors 

Control Supervision system in the company 

Decisiveness of regulations in the company 

Identity Pride in an organization and its parts 

Knowledge of cultural values in organizations 

Rewards System Organizational policies regarding the reward system 

Event organizer work performance 

Tolerance to 

conflict 

Settlement of conflicts in the office 

Freedom of criticism 

Communication 

pattern 

Communication relationships between sections 

Policy socialization to event organizers 

2 Work 

motivations 

Satisfiers Achievement 

Recognition 

Job itself 
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No Variable Dimension Indicators 

Responsible 

Development potential 

Dissatisfiers Salary and wages 

Working conditions 

Policy and administration 

Interpersonal relationships 

Supervise event quality 

3 Work 

performance 

Quality of work The ability of the event organizer to complete the task 

given 

Carry out work following procedures 

Quantity of work Get the job done on time 

Complete the work following the target to be achieved 

Job knowledge The level of experience regarding the work performed 

Have the skills needed to complete the event organizer 

work 

Creativeness The ideas of the event organizer related to work 

Creative actions to solve existing problems 

Cooperative The ability to collaborate with colleagues in 

completing work that must be completed together 

Willingness to accept input or opinions from 

coworkers 

Initiative Initiative in carrying out the work 

The passion for completing new tasks 

Dependability Have high attendance awareness 

Ability to explain the work done 

Personal qualities Honesty level of the event organizer 

Good appearance in the office 

 

In this study, the scale used to represent respondents' perceptions for each questionnaire question is to 

use a Likert Scale. According to Sugiyono (2012), the Likert scale is used when measuring attitudes, 

opinions or perceptions in social phenomena. The Likert scale includes gradations from very negative 

to very positive, the following; strongly agree (SS) score 5, agree (S) score 4, neutral (N) score 3, 

disagree (TS) score 2, and strongly disagree (STS) score 1. A number of tests conducted in this study, 

among others; validity test, reliability test, classic assumption test include normality test, 
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heteroscedasticity test, and multicollinearity test. As well as hypothesis testing with significant test F 

Statistics test and t-test (Ghozali, 2012). 

Furthermore, completing this research using multiple regression techniques with the SPSS 22 program. 

Multiple linear regression analysis looks at the linear relationship between two or more variables (X1, 

X2, ... Xn) with the dependent variable (Y). The form of the multiple linear regression equation is as 

follows: 

Y = α + b1 X1 + b2 X2 + e………………..(1) 

Whereas: 

a  = Constanta 

b1..b2  = Coefficient regression 

X1  = Organization culture 

X2  = Work motivation 

Y  = EO performance  

e  = error term 

 

RESULT AND DISCUSSION 

The number of respondents is 100 people who are MICE alumni scattered in various event organizers 

both in Medan and outside Medan. Based on gender, the majority of respondents were female (55%), 

and 45% were male. The distribution of respondents based on the work period that has been passed 

as an event organizer. The majority of respondents had worked for 3 years in the world of event 

organizers (34%), had worked for 2 years at 27%. 

The research questions consisted of 20 organizational culture variables. Reliability testing is done by 

calculating the correlation for the score of each item with the corporate culture score box. With the 

help of SPSS software, the validity test is performed using Pearson Correlation. From the table it can 

be seen that all the questions in question have a Pearson Correlation value that is higher than the r-

value of the Product Moment table at sig.0.05 (two tail) = 0.194. Whereas if r count> r table then the 

question can be declared valid. In addition, the validity of the question items used is also indicated by 

the level of significance of the actual items. 

The research questionnaire consists of 10 work motivation variables. Reliability testing is done by 

calculating the correlation for the score of each question with the total count of work motivation. With 

the help of SPSS software, the validity test is performed using Pearson Correlation. From the table, it 

can be seen that all the questions in question have a Pearson Correlation value that is higher than the 

r-value of the Product Moment table at sig.0.05 (two tail) = 0.194. Whereas if r count> r table, then 

the question can be declared valid. In addition, the validity of the question items used is also indicated 

by the level of significance of the existing items. 
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The research questionnaire of EO performance variables consisted of 16 items. Reliability testing is 

done by calculating the correlation for the score of each question with the total count of work 

motivation. With the help of SPSS software, the validity test is performed using Pearson Correlation. 

From the table, it can be seen that all the questions in question have a Pearson Correlation value that 

is higher than the r-value of the Product Moment table at sig.0.05 (two tail) = 0.194. Whereas if r 

count> r table, then the question can be declared valid. In addition, the validity of the question items 

used is also indicated by the level of significance of the actual items. 

Reliability tests were performed using Cronbach’s Alpha. The test results obtained Cronbach's Alpha 

value> 0.6 so that it can be concluded that the variables used to meet the reliability criteria. The results 

of the reliability test summary are as shown di Table 2. 

Table 2 Reliability Test  

No Variable Cronbach’s Alpha Number of Items 

1 Organization Culture 0.987 20 

2 Work Motivation 0.975 10 

3 EO Perfomance 0.983 16 

 

Residual normality testing is carried out to meet the regression assumptions that require the residual 

value of the estimated regression model to be normally distributed. In this study the normality test uses 

the Kolmogorov-Smirnov test. The results of the calculation of the residual normality test from the 

estimated equation obtained by the Asymp value. sig.2-tailed = 0.601 if this value is higher than alpha 

0.05, then the research data can be said to be normally distributed. 

 
Tabel 3 Hasil One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 

N 100 

Normal Parametersa,b 
Mean 59.0333333 

Std. Deviation 4.64289805 

Most Extreme Differences 

Absolute .140 

Positive .118 

Negative .140 

Kolmogorov-Smirnov Z .765 

Asymp. Sig. (2-tailed) .601 

 

Heteroskedasticity is an indication that the residual variance is not homogeneous, which results in the 

estimated value obtained is no longer efficient. Testing the variance homogeneity of the regression 

model residuals in this study using the Spearman Rank Correlation test approach. From the test results 

can be seen the value of Sig. on both variables X1 and X2 with ABS_RES. All values are Sig. > 0.05 

means that there are no symptoms of heteroscedasticity, or H0 is accepted. 
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Table 4 Heteroscedastisitas with Spearman Correlations 

 BOR MOT abs_res 

Spearman's rho 

BOR 
Correlation Coefficient 1.000 .476** .803** 

Sig. (2-tailed) . .008 .000 

MOT 
Correlation Coefficient .476** 1.000 .876** 

Sig. (2-tailed) .008 . .000 

abs_res 

Correlation Coefficient .803** .876** 1.000 

Sig. (2-tailed) .000 .000 . 

N 100 100 100 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

Multicollinearity shows the conditions of the independent variables in the regression model that are 

perfectly correlated with each other. It makes the regression equation obtained incorrectly in explaining 

the effect of X on Y. The presence or absence of multicollinearity can be seen from the value of VIF 

(Variance Inflation Factors). A small VIF value indicates the lack of a high correlation (perfect) between 

the X variables in the regression model. The limit value for the variable is said to be high collinear if the 

VIF value obtained for the independent variable is greater than 10. From Table 5, it can be seen that the 

value of the Variance Inflation Factor (VIF) of the two variables is smaller than 10. So it can be 

concluded that between variables, there is no multicollinearity problem, and it is appropriate to use. 

 

Table 5 Multicollinearity Test with VIP Value 

Model 

Unstandardized 

Coefficients t Sig. 

Collinearity 

Statistics 

B Std. Error Tolerance VIF 

1 (Constant) .213 1.264 2.168 .050   

BOR .411 .038 2.298 .017 .159 6.308 

MOT .632 .076 2.534 .000 .159 6.308 

 

The hypothesis that is suspected in this study is related to how the influence of organizational culture 

and work motivation on EO performance. To test the hypothesis used multiple regression analysis using 

SPSS Version 22. From the estimation results presented as follows: 

 
KIN  =  0,213  +  0.01 BOR  +  0.63 MOT……………………..(2) 

Sig.      0,867          0.017            0,000  

 
From the regression equation can be interpreted as; the value of the regression constant of 

0.213 indicates that when organizational culture and work motivation are at a constant condition or X 

= 0, then the HR EO's performance is 0.213; while organizational culture regression coefficient of 0.411 

has a positive influence on EO performance. This means that if the organizational culture is applied 

properly and consistently, assuming other variables are constant, then it can improve EO performance 

by 0.411. The work motivation of the regression coefficient of 0.632 has a positive influence on the 

performance of the EO. This means that if work motivation gets better, assuming other variables are 
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constant, then it can improve EO performance by 0.632. Based on the results of estimated outputs, it 

can be seen that work motivation has a higher influence compared to organizational culture. 

R2 test or determination test is an important measure in regression because it can inform 

whether or not the estimated regression model, or in other words the number can measure how close 

the regression line is estimated to the actual data. The coefficient of determination reflects how much 

the variation of EO performance-dependent variables can be explained by the independent variables 

of organizational culture and work motivation. If the coefficient of determination is equal to 0 (R2 = 0), 

it means that the variation of EO performance cannot be explained by organizational culture and work 

motivation at all. Meanwhile, if R2 = 1, it means that variations in overall EO performance can be 

explained by organizational culture and work motivation. In other words if R2 = 1, then all observation 

points are right on the regression line. Thus the good or bad of a regression equation is determined by 

R2 which has a value between zero and one. From the results of data processing obtained R2 value of 

0.967. This figure can be interpreted that 96.7% variation in EO performance can be explained by 

organizational culture variables and work motivation, while 3.3% is explained by other variables 

outside the study. 

Simultaneous testing of organizational culture variables and work motivation on EO 

performance: From the table, the F-count value of 1425.822 with probability value (sig) = 0.000 was 

obtained. Next is to compare the value of F-count and F-table, if the value of Fcount> Ftable, then the 

hypothesis H0 is accepted, where the independent variables together (simultaneously) affect the 

performance variable EO. The value of F table can be seen by using the formula Df1 = k-1 and Df2 = n-

k, where k is the number of free and bound variables and n is the number of samples. In this case, the 

number of independent variables 2 and the dependent variable 1 and the sample size of 100 

respondents and the significance value is smaller than the probability value of 0.05. Df1 = k-1 = 3-1 = 2 

while Df2 = n-k = 100-2 = 98, so the value of F table = 3.09. In this study the value of F-count (1425.822)> 

F-table (3.09) and the significance value of 0.000 <0.05; then H0 is accepted, which means that 

together (simultaneously) organizational culture and work motivation have a significant effect on the 

performance of EO alumni of the MICE study program. 

 

Table 6 Simultaneous Test (F test) 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9779.892 2 4889.946 1425.822 .000b 

Residual 332.668 97 3.430   

Total 10112.560 99    

a. Dependent Variable: KIN 
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b. Predictors: (Constant), MOT, BOR 

 

Partial test or also called t-test in multiple linear regression analysis aims to determine whether 

the independent variables partially (individually / each variable) significantly influence the dependent 

variable. Hypothesis testing is done using a significance level of 0.05 (alpha = 5%) or a confidence level 

of 0.95. The hypothesis is formulated as follows; H0: b = 0, meaning that the independent variable has 

no effect on the dependent variable and Ha: b ≠ 0, meaning that the independent variable has an effect 

on the dependent variable. The decision making is carried out by following the criteria; t arithmetic <t 

table then H0 is accepted and t arithmetic> t table then H0 is rejected. To see the table in testing the 

hypothesis in the regression model, it is necessary to determine the degree of freedom or degree of 

freedom and this is determined by the formula: Df = n - k, where n = number of observations and k = 

number of variables (free and bound). In this study, Df = n-k is Df = 100-3 = 97, so the value of t table 

= 1.660. Based on the regression output obtained: 

Table 7 Output of Partial test (t-test) 

Model 
Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients t Sig. 

B Std. Error Beta 

 (Constant) .213 .264  2.168 .050 

BOR .411 .038 .214 2.298 .017 

MOT .632 .076 .396 2.534 .000 

a. Dependent Variable: KIN 

 
It means that the null hypothesis (H0) is rejected and it can be concluded that organizational 

culture variables and work motivation each influence the EO performance variable. 

From the regression results either partially or jointly between organizational culture variables 

and work motivation on the performance of EO alumni of the D4-MICE study program: 

1) Organizational culture. From the regression estimation results obtained regression coefficients 

of organizational culture variables of 0.411. It means that if the event organizer companies can 

implement a good organizational culture (according to theory), in running an EO organization by 

1 unit, then the performance of HR EO will increase by 0.411 units. So, in this case, it can be said 

that the better the organizational culture, the better the achievement of HR EO performance. 

As for some indicators of corporate culture that play an essential role, among others; individual 

initiative, tolerance of risky actions, direction, integration, management support, control, 

identity, a sound reward system, understanding to conflict and conducive communication 

patterns. 

2) Work motivation. From the regression estimation results obtained regression coefficient of work 

motivation variable is higher than the organizational culture variable that is equal to 0.632 units, 

this means that if the EO company can continue to increase the work motivation of HR EO in 
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managing the organization by 1 unit, then the HR EO performance will increase by 0.632 units . 

In this case, it can also be said that the better the existing efforts increase work motivation, the 

better the achievement of EO performance success. As for some indicators of work motivation 

that play an essential role include; a) satisfier factors consisting of work performance, 

recognition of the individual EO, the work of the EO itself, responsibility and potential 

development of the EO. The second factor is b) dissatisfied, where the organization must 

anticipate complaints about hajj and wages, working conditions that may be uncomfortable, 

rigid administrative policies and systems, non-liquid interpersonal relationships, and the quality 

of supervision events. 

 

 

 

 

CONCLUSION AND SUGGESTION 

Conclusion 

1) From the results of statistical tests, it can be concluded that the independent variables consisting of 

organizational culture partially and jointly affect the performance of the event organizer. 

2) R square, or the coefficient of determination 0.967, means that 96.7% of the EO’s performance, 

can be explained by EO's organizational culture and work motivation. Thus about 3.3% of the 

variation in the EO's return is explained by other factors not included in the research model. 

3) Base on the regression estimation results obtained regression coefficients of organizational culture 

variables of 0.411. It means that if an EO company can implement a conducive corporate culture 

in running its business by 1 unit, then the performance of EO will increase by 0.411 units. So, in 

this case, it can be said that the better the organizational culture, the better the performance 

achievement of the event organizer company. 

4) The regression coefficient value of the work motivation variable is higher than the organizational 

culture variable, which is equal to 0.632 units. It means that if the EO company can continue to 

increase the work motivation of the  EO in managing its events by 1 group, then the performance 

of the EO will increase by 0.632 units. 

Suggestion 

Considering the strategic role of organizational culture and work motivation in determining the 

performance of  EO, the authors recommend, EO companies should further improve the quality of 

corporate culture and work motivation of EO. For further researchers who will examine related 

matters, it is recommended to include other variables that have not been used in this study so that 

better results are obtained. 
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Abstract 

 

The increasing development of information technologies such as the Internet, which are progressing so fast, is 

leading to more and more e-commerce in Indonesia. One of them is the Shopee Marketplace. The most 

important factor influencing online shopping is user-friendliness, as the Internet in human life helps make things 

more practical. If this convenience has a positive value for consumers, it can motivate customers to make 

purchases on the website. The study was carried out using a quantitative approach. The researchers' population 

was conducted to students majoring in Commerce Administration Shopee site users at Medan State Polytechnic. 

The sampling method used in this study is a targeted sample survey involving a total of 93 respondents who 

participated in the purchase at least twice. The data analysis technique used is a simple regression analysis. The 

results showed that convenience had a positive impact on the purchasing decisions of students from the 

Department of Commerce Administration, Medan State Polytechnic. This means that an increase in comfort is 

followed by an increase in purchase decisions. The results of the coefficient of determination show that the Easy 

variable (X) has an influence of 37.1% on the purchase decision variable (Y), while the remaining 62.9% are 

influenced by other factors that were not examined in this study. 

 

Keywords: Ease, Shoppe, Purchase Decision 

 

Abstrak 

 

Peningkatan perkembangan teknologi informasi seperti internet yang begitu pesat menjadikan banyaknya e-

commerce di Indonesia, salah satunya marketplace Shopee. Faktor dampak yang utama dalam pembelian online 

adalah kemudahan, dengan hadirnya internet dalam kehidupan manusia membuat segala sesuatu urusan dapat 

dilaksanakan menjadi semakin dan praktis. Jika kemudahan ini memiliki nilai positif bagi konsumen hal ini dapat 

memotivasi pelanggan untuk melakukan pembelian pada situs web tersebut. Penelitian disusun menggunakan 

pendekatan cara bersifat kuantitatif. Populasi bagi peneliti dilakukan pada mahasiswa jurusan Administrasi Niaga 

pengguna situs Shopee di Politeknik Negeri Medan. Cara menentukan penarikan sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah sampling purposive dengan jumlah 93 responden yang telah terlibat pada membeli dengan 

menggunakan aplikasi minimal 2 kali. Serta teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi sederhana. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemudahan memiliki pengaruh yang positif terhadap keputusan pembelian 

dilakukan mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Medan. Artinya peningkatan terhadap 

kemudahan akan diikuti dengan peningkatan pada keputusan pembelian. Hasil koefisien determinasi 

mailto:harris.19750110@polmed.ac.id
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menunjukan variabel kemudahan (X) memberikan pengaruh sebesar 37,1% terhadap variabel keputusan 

pembelian (Y), sementara sisanya sebesar 62,9% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian 

ini. 

 

Kata Kunci : Kemudahan, Shoppe, Keputusan Pembelian 

 

PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Internet merupakan tempat manusia modern untuk mendapatkan dan membagi informasi secara 

digital.  Informasi digital dapat diperoleh secara ringkas dan juga berbiaya yang murah, selain tempat 

mendapatkan dan membagi informasi secara digital, internet telah menciptakan sebuah dunia 

ekonomi yang tidak kalah dengan dunia nyata.  Penggunaan internet di Indonesia semakin meningkat, 

menawarkan potensi besar bagi para bisnis ritel di Indonesia, memicu perdagangan berbasis internet 

atau e-commerce.  

Shopee merupakan salah satu pasar internet atau marketplace baru dimana telah memberi suatu 

promosi dari produk-produk yang dijual kepada pelanggan dengan berbagai variasi mulai dari fashion, 

elektronik, kosmetik, handphone serta aksesoris, tas, perlengkapan rumah, sepatu dan masih banyak 

lainnya. Walaupun Shopee masih baru dibandingkan marketplace lainnya seperti tokopedia.com, 

bukalapak.com, blibli.com dan Lazada.co.id namun dalam perkembangannya kepentinggan pengguna 

untuk berbelanja di situs tersebut termasuk baik. Hal ini berdasarkan survey awal yang singkat 

kebeberapa pelajar di jurusan Administrasi Niaga kemudian mereka lebih memilih menggunakan situs 

shopee dengan alasan mudah dan produk-produk yang terbaru. 

Faktor utama dalam memberi dampak pada pembelian online adalah kemudahan, dengan 

hadirnya internet dalam kehidupan manusia membuat segala sesuatu dibuat menjadikan sederhana 

sekali tidak terkecuali pada perdagangan diantaranya secara online. Hal ini juga telah dilakukan oleh 

berbagai marketplace pada situs web termasuk Shopee dengan menawarkan berbagai kemudahan 

bagi konsumennya dengan tiga langkah mudah unntuk mendapatkan barang yang diinginkannya 

meliputi beli, bayar, dan terima barang.  

Namun pada kenyataannya, langkah-langkah yang diberikan oleh Shopee tidak sesederhana yang 

mereka katakan. Sebagai pihak ketiga yang memediasi transaksi di situs web, konsumen selalu ingin 

dapat membeli produk di situs Shopee, melalui serangkaian proses yang lebih lama ketika konsumen 

membeli langsung dari penjual. Hal ini disebabkan, saat pembeli memutuskan untuk melakukan 

pembelian di situs Shopee, pada saat berdagangan di pasar internet tidak dapat berinteraksi harus 
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dengan perantara dulu yaitu pihak Shopee.co.id. Tidak seperti toko-toko online lainnya dimana 

perdagangan di padar dapat dilakukan dengan bebas tanpa ada perantara sehingga proses jadi pendek. 

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah adalah : bagaimanakah pengaruh kemudahan 

penggunaan situs marketplace Shopee terhadap keputusan pembelian (studi kasus pada siswa Jurusan 

Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Medan). Adapun tujuan dari penelitian dilakukan untuk 

mengetahui pengaruh kemudahan penggunaan situs marketplace Shopee terhadap keputusan 

pembelian (studi kasus pada mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Medan). 

METODE PENELITIAN 

Bentuk Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan secara kuantitatif, merupakan 

metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan cara meneliti hubungan antarvariabel.   

Penelitian ini akan dilakukan di Lembaga Pendidikan Politeknik Negeri Medan pada jurusan 

Administrasi Niaga.  

Populasi dan Sampel 

1. Populasi. Demografi yang diambil dalam riset ini seluruh pelajar di jurusan Administrasi Niaga di 

Politeknik Negeri Medan dari Angkatan 2018 yang berjumlah 1.308 mahasiswa. 

2.  Sampel. Sampel merupakan bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan 

karena jumlah populasi yang ada di Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan 

berjumlah 1.308 mahasiswa maka banyaknya sampel penelitian ini diolah dengan rumus Slovin 

(Umar 2004) menjadi : 

   
21 Ne

N
n


  =   1.308                 = 92,90 atau 93 sampel 

                                 1+ 1.308(0,10)2 

   

Teknik pengambilan sampel untuk mengembangkan dalam riset yang digunakan adalah sampling 

purposive, yaitu cara pensampelan dengan pertimbangan khusus melalui berbagai pertimbangan 

(Sugiyono 2010). Adapun dalam penentuan kriteria adalah : 

1. Konsumen/mahasiswa yang berada di Jurusan Administrasi Niaga 

2. Konsumen/mahasiswa pengguna situs Shopee yang sudah pernah melakukan pembelian 

online minimal dua kali.  
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Definisi Konsep 

Dalam kajian ini, penulis membangun dengan variable yang memberikan gambaran keseluruhan 

bagaimana variable bebas dan terikat dapat diukur.  

1. Variabel bebas yaitu Kemudahan (X) 

2. Variabel terikat yaitu Keputusan Pembelian (Y) 

Teknik Analisis Data 

Uji Instrumen 

Menurut Arikunto (2013), Instrumen pengumpulan data akan menentukan apakah data untuk 

validitas data menentukan kualitas hasil pencarian. Instrumen yang baik harus memenuhi dua 

persyaratan penting, yaitu validitas dan reliabilitas. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji asumsi klasik digunakan untuk melihat atau menguji suatu model yang termasuk layak atau 

tidak layak digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

uji normalitas. 

HASIL DAN PEMBAHASAN  

Adapun analisis yang digunakan dalam penelitian ini meliputi analisis deskriptif, analisis regresi, 

dan pengujian hipotesis.  

Hasil Penelitian  

Uji Validitas 

Dalam uji validitas ini, setiap item pernyataan akan diuji validitasnya. Pengujian awal dilakukan 

dengan 20 responden untuk menguji awal apakah instrument pertanyaan ini layak atau tidak. Jika nilai 

rhitung lebih besar dari rtabel maka pernyataan tersebut dinyatakan valid. Nilai rtabel dengan df = n – 2 yaitu 

20 – 2 = 18 atau df = 18, sehingga nilai rtabel pada taraf signifikansi 5% adalah 0.4438. apabila nilai rhitung 

> 0.4438 maka item pernyataan tersebut dinyatakan valid. 

Berikut ini adalah hasil pengujian validitas untuk variable kemudahan (X), berdasarkan 

pengolahan data 4 item kuesioner yang diuji semua dinyatakan valid karena rhitung lebih besar dari rtabel 

yaitu 0.4438. Sedangkan untuk variabel keputusan pembelian (Y), bahwa dari 5 item kuesioner yang 

diuji semua juga dinyatakan valid karena rhitung lebih besar dari rtabel yaitu 0.4438. 
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Uji Reliabilitas 

Pengukuran realibilitas dilakukan dengan cara uji statistik yang digunakan dan dipakai adalah 

Cronbach Alpha. Dimana suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 

0,60.  

Untuk pengujian variabel kemudahan (X) didapatkan hasil Cronbavh’s Alpha sebesar 0.689 dapat 

disimpulkan bahwa kuesioner kemudahan (X) adalah reliable atau konsisten. Sedangkan untuk 

pengujian reliabilitas variabel keputusan pembelian (Y) didapatkan hasil Cronbavh’s Alpha sebesar 

0.756 dapat disimpulkan bahwa kuesioner keputusan pembelian (Y) adalah reliable atau konsisten. 

Uji Asumsi Klasik 

Uji Normalitas 

Uji normalitas pada penelitian ini dilakukan dengan perhitungan regresi yang dideteksi melalui 

dua pendekatan yaitu uji Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan pengolahan data pada tabel diatas 

diketahui bahwa nilai signifikansi Asiymp.Sig (2-tailed) sebesar 0,851 lebih besar dari 0,05. Maka sesuai 

dengan pengujian bahwa data berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi atau persyaratan 

normalitas dalam model regresi telah terpenuhi. 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized 

Residual 

N 93 

Normal Parametersa,b 
Mean .0000000 

Std. Deviation 1.83774215 

Most Extreme Differences 

Absolute .063 

Positive .063 

Negative -.047 

Kolmogorov-Smirnov Z .610 

Asymp. Sig. (2-tailed) .851 

a. Test distribution is Normal. 

b. Calculated from data. 

Pengujian Hipotesis 

Uji Signifikansi Parsial (Uji-t) 

Uji signifikan parsial dapat dilihat berdasarkan tingkat signifikansi yaitu apabila nilai probabilitas 

yang dihitung < 0,05 (Sig. < α 0.05), maka H0 ditolak dan Ha diterima. Sebaliknya, apabila nilai 

probabilitas yang dihitung > 0,05 (Sig. > α 0,05) maka H0  diterima dan Ha ditolak. Nilai ttabel dengan df 
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= n – k yaitu 93 – 2 = 91, oleh karenanya nilai ttabel pada taraf signifikansi 5% adalah 1,661. Hasil uji-t 

dapat dilihat berikut ini : 

Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 

T Sig. 

B Std. Error Beta 

1 

(Constant) 8.855 1.631  5.429 .000 

Kemudahan .704 .096 .609 7.332 .000 

a. Dependent Variable: Keputusan Pembelian 

Bahwa kemudahan marketplace Shopee berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian 

pada mahasiswa Jurusan Administrasi Niaga, Politeknik Negeri Medan. Nilai koefisien yang positif 

menunjukkan bahwa kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian.  

 

Koefisien Determinasi (R2) 

Dapat dijelaskan bahwa faktor dari variabel kemudahan (X) memberikan pengaruh sebesar 

37,1% terhadap variabel keputusan pembelian (Y), sementara sisanya sebesar 62,9% dipengaruhi 

oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. 

Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 

Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .609a .371 .364 1.848 

a. Predictors: (Constant), Kemudahan 

Berdasarkan tabel di atas maka dapat disimpulkan bahwa: 

Kd = r2 x 100% atau  (0.609)2 x 100% = 37,1%  

 

Pembahasan 

Berdasarakan hasil penelitian yang dilakukan terhadap variabel kemudahan (X), peneliti 

menemukan bahwa sebagian besar konsumen setuju jika kemudahan penggunaan marketplace 

Shopee sudah cukup baik. Hal ini terlihat dari jawaban responden terhadap 4 pernyataan yang di jawab 
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dengan jawaban yang positif dan pernyataan tersebut sudah dapat menggambarkan baik atau 

buruknya kemudahan dalam penggunaan situs website Shopee. Sementara hasil penelitian yang 

dilakukan terhadap variabel keputusan pembelian (Y), peneliti menemukan bahwa sebagian besar 

mahasiswa setuju jika keputusan pembelian pada situs web Shopee sudah cukup baik. Hal ini terlihat 

dari jawaban responden terhadap 5 pernyataan yang di jawab dengan menggambarkan baik atau 

buruknya keputusan pembelian pada marketplace Shopee. Pengetahuan terhadap keputusan 

pembelian ini sangat diperlukan bagi organisasi karena dapat mengetahui bagaimana keinginan dari 

konsumen terhadap suatu produk. 

Hasil dari penelitian ini juga didukung dari penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Soraya Efrilia 

(USU), 2016 dengan judul penelitian “Pengaruh Kemudahan Penggunaan E-Commerce Terhadap 

Keputusan Pembelian Online” (Studi Pada Konsumen Tokopedia.com Di Kota Medan). Hasil penelitian 

ini menunjukan bahwa  variabel kemudahan secara parsial, menunjukkan t hitung (8,462) > t tabel 

(1,661) dengan sig. sebesar 0,000 yang berarti variabel kemudahan berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap keputusan pembelian.  

 

SIMPULAN  

Setelah hasil penelitian ini diinterpretasikan dan dianalisis maka dapat menarik simpulan dari 

penelitian : Dari persamaan regresi Y= 8.855 + 0.704X, didapat bahwa kemudahan (X) memilik 

hubungan yang searah dengan keputusan pembelian (Y) sehingga kemudahan marketplace Shopee 

berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian pada mahasiswa Jurusan Administrasi 

Niaga, Politeknik Negeri Medan. 

Beberapa saran yang berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan, antara lain sebagai 

berikut : Dapat terus mempertahankan dari dimensi kemudahan (X) yaitu : interaksi individu dengan 

sistem jelas dan mudah difahami. (clear and understandable) karena memiliki respon atau jawaban 

positif tertinggi dari responden. Sementara untuk dimensi keputusan pembelian (Y) yaitu : pilihan 

produk dan pilihan merek yang menjadi 2 indikator dengan respon positif yang tertinggi perlu 

dipertahankan dan dikembangkan sebagai strategi dalam persaingan antar marketplace di situs 

website.  
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ABSTRACT 

 

This study is titled "Analysis of Indonesian Spelling Mistakes in Student Thesis Study Program D4 MICE Medan 

State Polytechnic 2017-2018." The object of this study is focused words, phrases, and sentences that are not in 

accordance with the writing of a good and correct Indonesian Spelling, amounting to 81 theses. The purpose of 

this study was to determine the spelling errors of Indonesian language found in the thesis of students of the D4 

MICE Study Program at Medan State Polytechnic 2017-2018. The specific target to be achieved is so that the use 

of Indonesian spelling is good and correct in writing students' thesis, thus enhancing the good image as 

Indonesian speakers in the use of written language. The research model used is qualitative research. Data analysis 

techniques using qualitative descriptive methods, namely methods that describe the data naturally and as is. The 

results of the study of the students' theses of D4 MICE Study Program Medan State Polytechnic 2017-2018 found 

spelling errors in Indonesian (EBI) including writing letters, writing words, writing punctuation marks, and writing 

standard vocabulary. The most mistakes in spelling aspects in the thesis of students in the D4 MICE Medan State 

Polytechnic FY 2017-2018 were errors in italics as many as 1084 sentences (32.0%), writing comma punctuation 

marks as many as 558 (16.5%), writing numbers and numbers as many as 435 ( 12.8%), prepositions of 392 

(11.6%), the writing of affixed words was 249 (7.4%), the writing of standard vocabulary was 206 (6.1%), the 

combination of combined words was 148 (4.4%), writing the dot was 104 (3.1%), the combined words were 72 ( 

2.13%), writing capital letters 54 (1.6%), writing even 39 particles (1.2%), writing hyphen 28 (0.82%), and writing 

particles as many as 2 (0.05%). 

 

Keywords: spelling mistakes, thesis. 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini berjudul “ Analisis Kesalahan Ejaan Bahasa Indonesia Dalam Skripsi Peserta Didik Prodi D4 MICE 

Politeknik Negeri Medan T.A 2017-2018”. Objek penelitian ini terfokus kata, frasa, dan kalimat yang tidak sesuai 

dengan penulisan Ejaan Bahasa Indonesia yang baik dan benar berjumlah 81 skripsi. Tujuan penelitian ini untuk 

mengetahui kesalahan ejaan bahasa Indonesia yang ditemukan dalam skripsi peserta didik Prodi D4 MICE 

Politeknik Negeri Medan T.A 2017-2018. Target khusus yang ingin dicapai yaitu agar penggunaan ejaan bahasa 

Indonesia yang baik dan benar dalam penulisan skripsi peserta didik, sehingga meningkatkan citra baik sebagai 

penutur bahasa Indonesia dalam penggunaan bahasa tulisan. Model penelitian yang digunakan yaitu penelitian 

kualitatif. Teknik analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, yaitu metode yang memaparkan data 

secara alami dan apa adanya. Hasil penelitian terhadap skripsi peserta didik Prodi D4 MICE Politeknik Negeri 

Medan T.A 2017-2018 ditemukan bentuk kesalahan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) mencakup penulisan huruf, 

penulisan kata, penulisan tanda baca, dan penulisan kosakata baku. Kesalahan terbanyak pada aspek ejaan dalam 

skripsi peserta didik Prodi D4 MICE Politeknik Negeri Medan T.A 2017-2018 adalah kesalahan penulisan huruf 

miring sebanyak 1084 kalimat (32.0%), penulisan tanda baca koma sebanyak 558 (16.5%), penulisan angka dan 

mailto:desri.wiana@polmed.ac.id


Prosiding Seminar Nasional ABEC ke-7, 4-5 Novermber 2019 

 

 

1383 
 

bilangan sebanyak 435 (12.8%), penulisan kata depan sebanyak 392 (11.6%), penulisan kata berimbuhan 

sebanyak 249 (7.4%), penulisan kosakata baku sebanyak 206 (6.1%), penulisan gabungan kata kombinasi 

sebanyak 148 (4.4%), penulisan tanda titik sebanyak 104 (3.1%), penulisan gabungan kata sebanyak 72 (2.13%), 

penulisan huruf kapital sebanyak 54 (1.6%), penulisan partikel –pun sebanyak 39 (1.2%), penulisan tanda hubung 

sebanyak 28 (0.82%), dan penulisan partikel per sebanyak 2 (0.05%). 

 

Kata Kunci : kesalahan ejaan, skripsi. 

 

PENDAHULUAN 

Keterampilan berbahasa yang selalu dijadikan tolok ukur kecakapan seseorang dalam 

berkomunikasi adalah keterampilan menulis. Sarwiji (2002: 2) dalam Wibowo (2018: 20) menjelaskan 

bahwa keterampilan menulis menjadikan seseorang menjadi cendekiawan. Keterampilan menulis 

mengubah cara orang mengenai citra kecendekiawan seseorang. Kegiatan menulis menjadi salah satu 

bentuk sebagai keterampilan berbahasa Indonesia.  

 Penyebab rendahnya keterampilan menulis peserta didik terletak pada kesalahan berbahasa. 

Kesalahan berbahasa dibidang linguistik dibedakan berdasarkan kesalahan fonologi yaitu pada ejaan, 

kesalahan bidang morfologi dalam pembentukan kata, kesalahan bidang sintaksis dalam tata kalimat, 

dan kesalahan bidang semantik dalam pilihan kata atau diksi (Pateda, 2000: 196) dalam  Wibowo, 2018: 

21). Salah satu contoh penggunaan bahasa tulis terdapat dalam penulisan skripsi peserta didik Prodi 

D4 MICE Politeknik Negeri Medan T.A 2017-2018.  

 Peserta didik Prodi D4 MICE Politeknik Negeri Medan memiliki kewajiban menyusun skripsi 

sebagai syarat untuk menyelesaikan perkuliahan di Politeknik Negeri Medan serta memperoleh gelar 

Sarjana Terapan Pariwisata. Program Studi D4 MICE merupakan salah satu program studi yang 

bernaung di bawah Jurusan Administrasi Niaga Politeknik Negeri Medan. Program Studi D4 MICE 

didirikan sejak tahun 2007 dan sudah menghasilkan lulusan sebanyak delapan angkatan. Peserta didik 

Prodi D4 MICE menjalani pendidikannya selama empat tahun atau delapan semester. Mereka harus 

mengikuti perkuliahan tepat waktu karena sistem yang dijalankan adalah per paket. 

Kesalahan bahasa tidak sama dengan kekeliruan bahasa. Keduanya menggunakan bentuk-

bentuk ucapan yang menyimpang. Kesalahan bahasa disebabkan oleh kenyataan bahwa sistem bahasa 

Indonesia tidak mahir, sedangkan kesalahan bahasa disebabkan oleh kegagalan untuk memperoleh 

sistem bahasa yang telah dikuasai (Sukmawaty, 2017: 57).  

 Salah satu tolok ukur tata bahasa baku adalah penggunaan EBI (Ejaan Bahasa Indonesia). 

Seperti yang kita ketahui, EBI adalah bagian penting di dalam bahasa Indonesia. Hal tersebut dilihat 

sejak munculnya Keputusan Presiden RI nomor 57 Tahun 1972 terkait penggunaan EyD (Ejaan yang 
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Disempurnakan) yang  ditandai bahwa pemerintah memandang serius persoalan penggunaan EyD. 

Berikutnya melalui Permendiknas  No.46 Tahun 2009 terkait Pedoman Umum EyD sudah  tidak berlaku 

lagi. Kini, sesuai dengan Permendikbud No.50 Tahun 2015 nama EyD berganti dengan EBI (Pedoman 

Umum Ejaan Bahasa Indonesia).  

 Kenyataannya, ternyata masih ditemukan kesalahan ejaan dalam penyusunan skripsi yang 

dilakukan oleh peserta didik Prodi D4 MICE. Kesalahan-kesalahan bahasa yang meliputi: kesalahan 

ejaan, kesalahan diksi, kesalahan kalimat, dan kesalahan paragraf.  

 Berikut contoh kesalahan EBI pada skripsi peserta didik Prodi D4 MICE Politeknik Negeri Medan 

T.A 2017-2018 terlihat pada kutipan di bawah ini : 

 (1) Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh gaya kepemimpinan terhadap motivasi 

kerja karyawan pada PT. Multi Taruna Sejati. ( Kesalahan penulisan EBI) 

 

 (2) Dalam hal ini diterapkan bagi pegawai untuk masuk kerja tepat waktu yaitu pada 08.00 

dan harus melakukan finger print, apabila sudah lewat dari waktu tersebut maka pegawai 

akan menerima sanksi berupa pemotongan gaji senilai Rp. 25.000,00. ( Kesalahan penulisan 

EBI) 

 

 Kutipan kalimat di atas mengandung kesalahan penggunaan EBI. Pada kutipan pertama, 

kesalahan penulisannya terletak pada kata PT. menggunakan tanda baca titik sebaiknya tidak 

menggunakan titik.  

Kesalahan kutipan kedua terletak pada penulisan kata penunjuk waktu 08.00 seharusnya 

menggunakan kata pukul, tulisan yang benar adalah pukul 08.00. kesalahan berikutnya pada kutipan 

kedua adalah penggunakan bahasa asing finger print tidak menggunakan cetak miring. Seharusnya 

tertulis finger print.  Berikutnya kesalahan penulisan Rp. menggunakan tanda baca titik. Sebaiknya 

tidak digunakan  titik menjadi Rp 25.000,00.  

Berdasarkan latar belakang, permasalahan dibahas yaitu apa saja bentuk kesalahan Ejaan 

bahasa Indonesia dalam skripsi peserta didik Prodi D4 MICE Politeknik Negeri Medan T.A 2017-2018 ? 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Ejaan merupakan seperangkat aturan untuk menulis bahasa dengan huruf, kata, serta tanda 

baca. Batasan ini menunjukkan bahwa ejaan kata dipahami berbeda dengan kata ejaan. Ejaan adalah 

sistem tata bahasa yang lebih dalam dari bukan hanya soal pelafalan. Ejaan mengatur seluruh cara 

penulisan bahasa (Finoza, 2010: 19).  
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Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) 

 Pada Permendikbud No.50 Tahun 2015 tentang PUEBI (Pedoman Umum 

Ejaan Bahasa Indonesia) berisi lima bagian pembicaraan yaitu ; 

1. Penulisan Huruf 

2. Penulisan Kata 

3. Penulisan Unsur Serapan 

4. Penggunaan Tanda Baca  

5. Kosakata Baku 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian ilmiah bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks sosial dengan mengutamakan 

proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dan fenomena yang diteliti. (Herdiansyah, 

2010: 9). 

 Rancangan penelitian ini disusun dengan mengobservasi data pada skripsi peserta didik Prodi 

D4 MICE Politeknik Negeri Medan T.A 2017-2018. Setelah skripsi dikumpulkan, peneliti mulai 

mengidentifikasi bentuk kesalahan EBI yang terdapat dalam kalimat yang terdapat dalam skripsi 

peserta didik Prodi D4 MICE Politeknik Negeri Medan T.A 2017-2018.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil Penelitian  

Hasil penelitian terhadap skripsi peserta didik Prodi D4 MICE Politeknik Negeri Medan T.A 

2017-2018 ditemukan bentuk kesalahan Ejaan Bahasa Indonesia (EBI). Bentuk kesalahan yang 

ditemukan mencakup penulisan huruf, penulisan kata, penulisan tanda baca, dan penulisan kosakata 

baku. Data yang dianalisis berdasarkan kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah EBI berjumlah 3.373 

kalimat yang ditemukan pada skripsi mahasiswa didik.  

Pembahasan 

Setelah data dikumpulkan dan dianalisis, maka hasil analisis kesalahan Ejaan Bahasa Indonesia 

dalam skripsi peserta didik Prodi D4 MICE Politeknik Negeri Medan T.A 2017-2018 dapat dijelaskan 

pada diagram berikut: 
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Diagram 1: Persentase kesalahan berbahasa berdasarkan EBI 

 

 Berdasarkan diagram 1 di atas, maka dapat dijelaskan bahwa kesalahan berbahasa 

berdasarkan EBI dalam skripsi peserta didik Prodi D4 MICE T.A 2017-2018 mencakup penulisan huruf, 

penulisan kata, penulisan tanda baca dan penulisan kosa kata baku. Kesalahan paling banyak 

ditemukan pada penulisan kata yaitu 1337 (39.6%), penulisan huruf sebanyak 1140 (33.7%), penulisan 

tanda baca sebanyak 690 (20.5%), dan penulisan kosakata baku sebanyak 206 (6.1%). 

Sebaran kesalahan berbahasa dapat dijelaskan pada tabel berikut : 

 

Data 

Penulisan 

Huruf 
Penulisan Kata Penulisan Tanda Baca 

Kata 

Baku 
Kapit

al 
Miring 

Imbuh

an 

Kombi

nasi 

Gab.k

ata 

Kt. 

depan 

Parti

kel -

pun 

Parti

kel -

per 

Angka 

&bil 
Titik Koma Hubung 

1  25 14 2 3 29   5 5 7   

2 2 13   1 7   4 10 3  2 

3  23 4  2 19   6 1 3  1 

4 3 124 17  4 9  2 22  12 1 5 

5 1 10 7 6 1 12   4 2 11  2 

6  2 3 2  9   7  12  1 

7  7 14 1  4 1  9 1 4 4 3 

8 1 8  4  21   2 1 5  7 

9  1    5   4  6   

10  15  1 1 4   11  9  4 

11 7 37  5 5 12 2  19 4 11 2 11 

12 1 13 1 4 1 22 1  10  10 1 2 

13  1 3 1  5 5  2    3 

14  11        1  1  

33.70%

39.60%

20.50% 6.10%

penulisan huruf penulisan kata

penulisan tanda baca kosakata baku
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15 1 12       4 1 4  2 

16 1 4 1       1 2   

17  15 3 2  8 3  1 4 6  4 

18 1 18 6 2  12   10  10 1 4 

19 1 1 2  1 13   2  4  2 

20 2 10 4 1 1 9   2  9  5 

21  6 2 1 1 22   1 1 5 2  

22 1 9 9 4  3   9  9  1 

23  8 7 2 1 10 1  7 1 15   

24 2 10 1 3 2 15   2 5 10   

25  16  4 2 7   8  5  2 

26  25 4 9  15   10 7 16  7 

27 1 6 2 1  3   7  9  3 

28 1 9 1 1  8   6  10  8 

29  11  2 1 7   6  15  7 

30 2 10 1 3  6   4 1 18  6 

31  19  4  8   9  6  2 

32  4 1 1  3   1  4   

33 1 3 1 4 1 5   3 2 8  1 

34  14  3 1 3   2  7  1 

35  10 1   2   1 1 4  2 

36  3 4 2 3 5   5 3 4   

37  8   1 4   3 5 2   

38  23 4  2 7   6 1 3   

39  1 3  4 9   1  10 1 2 

40 1 10  6  3   5 2 11  2 

41  2 3 2  9   7  12  1 

42  7 14 1  4 1  9 1 4 4 3 

43 1 8  4  2   2 3 7  7 

44  1    2   4  6   

45  15  1 1 4   11  9  4 

46 4 30  5 5 11 2  14 4 10  11 

47 1 10   1 21 1  6  7 1 2 

48  1 1   4 4  2  1  3 

49  8  1  1    1  1  

50 1 12       2 1 2  2 
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51  4 1       1 2   

52  12 3 2  6 3  1 2 5  2 

53  16  1  12   11  10 1 4 

54 1 1 2  1 13   2  4  2 

55 2 9 4 3 1 8     4  4 

56  6 2 1 1 22   1 1 5 2  

57 1 9 9 4  3   9  9  1 

58  8 7 2 1 10 1  7 1 15   

59 2 10 1 3 2 15   2 5 10   

60  25 14 2 3 29   5 5 7   

61 2 11   1 7   4 10 3  2 

62  23 4  2 19   6 1 3  1 

63  60 18  4 8   18  11 1 7 

64 1 10 7 6 1 12   4 2 11  2 

65  2 3 2  9   7  12  1 

66  7 14 1  4 1  9 1 4 4 3 

67 1 8  5  16   2 1 8  5 

68  1   1 3   1  2   

69  15  1 1 4   11  9  4 

70 3 30  5  10 2  16  10 2 10 

71  6 1 4 1 2 1  8 2 6 1 2 

72  1 3 1  5   2    3 

73  11     4   1  1  

74  12     1  4 1 4  2 

75 1 4 1       1 2   

76  7 3 2  8 3  1 4 6  4 

77 1 10 6 2  17   10  10 1 4 

78 1 1 2  1 14 1  2  4  2 

79  12 4 1 1 9   2  9  5 

80  6 2 1 1 20   1 1 5 2  

81 1 11  4 3    6  9  1 

Ttl 54 1086 249 148 72 392 39 2 435 104 558 28 206 

Tabel 1 : Kesalahan Ejaan Bahasa Indonesia dalam skripsi peserta didik Prodi. D4 MICE PoliteknikNegeri Medan 

T.A 2017/201 
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Berdasarkan tabel 1 di atas dapat dijelaskan bahwa kesalahan Ejaan Bahasa Indonesia 

ditemukan dalam skripsi peserta didik Prodi D4 MICE Politeknik Negeri Medan T.A 2017-2018 

berjumlah 3.373 kalimat. 

Kesalahan Ejaan Bahasa Indonesia yang ditemukan mencakup penulisan huruf terdiri atas; 

huruf kapital dan miring. Kesalahan penulisan kata yang terdiri atas; kata imbuhan, gabungan kata 

kombinasi, gabungan kata, kata depan, singkatan, angka dan bilangan, partikel pun, partikel per. 

Kesalahan penulisan tanda baca terdiri atas; tanda titik, koma, hubung, dan penulisan kata baku.  

 Kesalahan terbanyak pada aspek ejaan dalam skripsi peserta didik Prodi D4 MICE T.A 2017-

2018 adalah kesalahan penulisan huruf miring sebanyak 1084 kalimat (32.0%), penulisan tanda baca 

koma sebanyak 558 (16.5%), penulisan angka dan bilangan sebanyak 435 (12.8%), penulisan kata 

depan sebanyak 392 (11.6%), penulisan kata berimbuhan sebanyak 249 (7.4%), penulisan kosakata 

baku sebanyak 206 (6.1%), penulisan gabungan kata kombinasi sebanyak 148 (4.4%), penulisan tanda 

titik sebanyak 104 (3.1%), penulisan gabungan kata sebanyak 72 (2.13%), penulisan huruf kapital 

sebanyak 54 (1.6%), penulisan partikel –pun sebanyak 39 (1.2%), penulisan tanda hubung sebanyak 28 

(0.82%), dan penulisan partikel per sebanyak 2 (0.05%). 

 Berikut adalah bentuk-bentuk kesalahan ejaan bahasa Indonesia yang ditemukan dalam skripsi 

peserta didik Prodi D4 MICE T.A 2017-2018. 

1. Kesalahan Penulisan Huruf 

a. Kesalahan penulisan huruf kapital 

(1) Dari defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa Reputasi Perusahaan adalah persepsi konsumen 

terhadap keunggulan…. 

(2)…..menjunjung tinggi kesakralan upacara adat indonesia. Misalnya; prosesi pernikahan adat Jawa. 

b. Kesalahan penulisan huruf miring 

(3) ….semakin meningkatnya jumlah event yang ditangani setiap tahunnya.  

(4) ….diselesaikan di awal waktu sampai menjadi output. 

2. Kesalahan Penulisan Kata 

a. Kesalahan penulisan kata imbuhan 

(5) …harga pada produk yang di ketahui melalui sosial media. 

(6) Konstan yang di dapat dalam penelitian ini… 

b. Kesalahan Penulisan Gabungan Kata Kombinasi 

(7) …ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) 
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(8) Periklanan adalah komunikasi non individu dengan sejumlah biaya melalui berbagai media… 

c. Kesalahan Penulisan Gabungan Kata 

(9) …oleh karena itu motivasi sering kali diartikan sebagai faktor pendukung dan pendorong perilaku 

seseorang. 

(10) …keseluruhan populasi yang jumlahnya lebih sedikit dari pada jumlah populasi. 

d. Kesalahan Penulisan Kata Depan 

(11) Berdasarkan pemaparan diatas menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan… 

(12) …baik melalui telepon, pos, atau dengan langsung ketempat pemasar. 

e. Kesalahan Penulisan Partikel –pun 

(13) …ataupun bawahannya tidak mempunyai hak sesuatu apapun dan hanya diberikan tanggung 

jawab. 

(14) penawaran atau pun contoh produk yang dilakukan kurang menarik bagi minat konsumen. 

f. Kesalahan Penulisan Partikel Per 

(15) …atau memperkenalkan barang dengan menyebarkan satu persatu merk 

(16) Penulis akan menyebutkan satu persatu apa saja…. 

g. Kesalahan Penulisan Angka dan Bilangan 

(17) Jumlah sampel yang diambil sebanyak 20 responden. 

(18) Penerapan organisasi perusahaan ada 3 jenis, yaitu : 

3. Kesalahan Penulisan Tanda Baca 

a. Kesalahan Penulisan Tanda Titik 

(19) Struktur organisasi PT. Multi Taruna Sejati 

(20) Apabila telah lewat dari waktu tersebut maka pegawai akan menerima sanksi berupa pemotongan 

gaji senilai Rp. 25.000.000,00 

b. Kesalahan Penulisan Tanda Koma 

(21) Oleh karena itu banyak perusahaan-perusahaan jasa yang menyediakan… 

(22) Jadi kualitas pelayanan adalah cara melayani, membantu, menyiapkan, mengurus, 

menyelesaikan…. 

c. Kesalahan Penulisan Tanda Hubung 

(23) …guna menjaga efisiensi dengan mencegah dari mengoreksi tindakan tindakan individu dalam 

itikad tidak baik. 

(24) Pedoman yang digunakan adalah garis garis besar permasalahan yang akan ditanyakan .. 

4. Kesalahan Penulisan Kosakata Baku 
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(25) Dari staf yang satu dioper ke staf yang lain… 

(26) …karyawan dalam memberikan pelayanan, ketrampilan dalam memberikan informasi. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan  

 Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kesalahan berbahasa berdasarkan EBI dalam skripsi peserta didik Prodi D4 MICE T.A 

2017-2018 mencakup penulisan huruf, penulisan kata, penulisan tanda baca dan 

penulisan kosa kata baku. Kesalahan paling banyak ditemukan pada penulisan kata 

yaitu 1337 (39.6%), penulisan huruf sebanyak 1140 (33.7%), penulisan tanda baca 

sebanyak 690 (20.5%), dan penulisan kosakata baku sebanyak 206 (6.1%). 

2. Kesalahan Ejaan Bahasa Indonesia yang ditemukan mencakup penulisan huruf terdiri 

atas; huruf kapital dan miring. Kesalahan penulisan kata yang terdiri atas; kata 

imbuhan, gabungan kata kombinasi, gabungan kata, kata depan, singkatan, angka dan 

bilangan, partikel pun, partikel per. Kesalahan penulisan tanda baca terdiri atas; tanda 

titik, koma, hubung, dan penulisan kata baku.  

3. Kesalahan terbanyak pada aspek ejaan dalam skripsi peserta didik Prodi D4 MICE T.A 

2017-2018 adalah kesalahan penulisan huruf miring sebanyak 1084 kalimat (32.0%), 

penulisan tanda baca koma sebanyak 558 (16.5%), penulisan angka dan bilangan 

sebanyak 435 (12.8%), penulisan kata depan sebanyak 392 (11.6%), penulisan kata 

berimbuhan sebanyak 249 (7.4%), penulisan kosakata baku sebanyak 206 (6.1%), 

penulisan gabungan kata kombinasi sebanyak 148 (4.4%), penulisan tanda titik 

sebanyak 104 (3.1%), penulisan gabungan kata sebanyak 72 (2.13%), penulisan huruf 

kapital sebanyak 54 (1.6%), penulisan partikel –pun sebanyak 39 (1.2%), penulisan 

tanda hubung sebanyak 28 (0.82%), dan penulisan partikel per sebanyak 2 (0.05%). 

 

Saran  

 Adapun saran yang disampaikan pada penelitian ini adalah diharapkan peserta didik, 

ketika menulis skripsi lebih memerhatikan kaidah Ejaan Bahasa Indonesia (EBI) agar skripsi 

yang ditulis menjadi lebih baik. Selain itu, peran pembimbing skripsi peserta didik ketika 
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membimbing telah memiliki pengetahuan menulis dengan berpedoman pada kaidah Ejaan 

Bahasa Indonesia (EBI). Sehingga skripsi menjadi lebih berkualitas.   
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Abstact 

 

The Power of Reward Incentive Travel, as a management tool in increasing commitment to achieve employee 

performance in achievers. Data analysis techniques with descriptive analysis with inferential statistics SEM 

(structural Equation Modeling) showed that the incentive travel reward program, consisting of: determination 

of selection criteria, program communication, program design, destination, interactive and entertainment 

session, strengthening of leadership commitments, productivity reports and contribution of participants ' 

performance, recognition of achievement, networking, collaboration, and continuing motivation of high 

performance affect the improvement of individual commitment and performance of the group's business leaders 

in Medan. Reward insentive travel affects the increase in individual commitment and performance of business 

leader group in Medan.  Through a series of interactive event sessions, training, company visits, product 

launching can be done to increase the capacity of human resources to achieve an accomplished performance 

target. The repetition of such performance will be the sustainability of the next travel incentive program can 

impact to the advancement of MICE tourism. 

 

Keywords: Reward travel incentives, individual commitments, performance. 

 

Abstrak 

The Power of Reward Incentive Travel, sebagai alat manajemen dalam meningkatkan motivasi untuk mencapai 

kinerja karyawan dalam berprestasi. Teknik analisis data dengan analisis deskriptif dengan  statistik inferensial 

SEM (Struktural Equation Modeling) menunjukkan bahwa program reward incentive travel, terdiri dari: 

Penetapan kriteria seleksi, komunikasi program, design program, destinasi, sesi interaktif dan hiburan, 

penguatan komitmen pimpinan, laporan produktivitas dan kontribusi kinerja peserta, rekognisi atas capaian 

prestasi, networking, kolaborasi, dan melanjutkan motivasi kinerja tinggi berpengaruh terhadap peningkatan 

komitmen individu dan kinerja kelompok leader bisnis di Medan. Reward insentive travel berpengaruh terhadap 

peningkatan komitmen dan kinerja kelompok leader bisnis di Medan.  Melalui rangkaian sesi acara interaktif, 

pelatihan, kunjungan perusahaan, launching product dapat dilakukan peningkatan kapasitas Sumber daya 

manusia guna mencapai target kinerja berprestasi. Pengulangan kinerja berprestasi tersebut akan menjadi 

keberlanjutan (sustainability) program insentif perjalanan berikutnya dapat berdampak pada kemajuan 

pariwisata MICE. 

 

Kata Kunci: Reward Perjalanan insentif, komitmen individu, kinerja 

 

 

http://sinta2.ristekdikti.go.id/authorverification/?mod=profile&p=detail&id=6005939
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INTRODUCTION 

Incentive travel rewards are an enterprise management tool in motivating employees to 

improve quality performance and performance. Awards in incentive travel as a part of human resource 

management as an important thing on the increase in motivation and performance, which by gaining 

an appreciation that employees can improve work productivity. Award (Reward) in each employee's 

performance can be given in the form of cash, goods, health facilities, and incentive travel. Some 

factors in determining the success of incentive travel as part of organizing the employee's award must 

be managed with the most to provide satisfaction for the employees of the participants traveling as 

an accomplished person. The Incentive Travel reward in the form of appreciation for the achievements 

given in the journey of an amazingly enjoyable incentive called "wow" is not just a regular trip but a 

remarkable journey given as a reward for appreciating and recognition of the resources that excel in 

the company. Management of interesting event form in incentive travel activities aimed at increasing 

the capacity of HR (Travel Plus Capacity Building) aims at improving skills (skills) knowledge, and 

attitude (attitude)/(SKA) through learning programs seminars, training, company visits and others. The 

choice of incentive tourist destinations within the country or the incentive trip to Indonesia will be 

profitable for MICE tourism.  

The power of reward on Employe aims to analyse how the concept of award-winning (Reward) 

has an effect on improving well-being while reward incentive travel at increased HR capacity of the 

recipient of the award as a human resource company that has successfully carved out achievements 

that exceed the standard. Reward Incentive Travelin Principle aims to motivate human resources or 

business partners, Downline and upline, subordinates and superiors (sponsors) in order to be able to 

do and reach the target exceeds the specified standards. The increased capacity done in a series of 

travel event packages aims to increase individual commitments on the focus of achieving specific 

production targets as a performance subset to repeat the following achievements for sustainability of 

the following incentive travel tickets. 

Some business companies that implement appreciation for achievement through incentive 

Travel (Reward Incentive Travel), both companies selling insurance products, cosmetics products, 

healthy food and beverage products, and medicines products with conventional sales and network 

systems (MLM) There are about 20,000 business people in North Sumatera. That implement and 

organise incentive journeys to motivate employees to improve performance, for incentive journeys in 

the form of meeting programs, seminars, trainings, corporate visits, special programs, and more. 

Criteria for determining the participants who have an incentive trip with achievement criteria based 

on the fulfillment of production turnover based on the time period specified by the company. The 

awarding of the award in the form of incentive travel of domestic and foreign destinations, and if by 

selecting a destination in the country, will give a double impact (multiplier effect) for the development 

of tourism in Indonesia. 

LIBRARY OVERVIEW 

Rewards are one of the techniques used to encourage a person to do good and improve work 

performance. Award (reward) can be interpreted as a form of appreciation to the particular 

achievement gained, either by the individual or an institution that is usually given in the form of 

material or speech (Astuti, 2018). The Reward of Incentive Travel as one part of the extrinsic reward is 

an award given by the company to participants on the achievement of certain achievements (the 

winners).  
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The Society of Incentive Travel Excellent (SITE), said Incentive Travel is a global management 

tool that uses extraordinary travel experiences to motivate and recognise participants for increased 

performance levels in the organization of the organisation. Unlike ordinary travel but MICE (Meetings, 

incentives, conferences, events) travel, where incentive travel is focused on fun, food and educational 

activities and other occupations. Travel incentives basically provide a pleasant and unforgettable 

experience, with the goal of enhancing the performance of employees or groups so that corporate 

objectives can be achieved. Incentive travel is mainly used with the basic goal of increasing sales 

(Millic,2010). 

Rogers (2013) states that incentive travel serves as a motivator for employees who have good 

performance. The incentive trip is a very important component, so the incentive trip must be "tailored 

to create a dream or attraction that makes others want to make extra effort". 

According to Schult in Soekaemi, that some things related to an incentive program should meet 

some requirements that support, consisting of: Understanding local regulations, understanding the 

lifestyle and local cultural traditions, support from local governments, support from airport authorities, 

professional services, reliable and resilient work teams, good relations with event organizers, the 

mastery of product/supplier information (Soekaemi, 2013 

The Anatomy of an Incentive Travel Program, recommends The successful implementation 

model of Insentive Travel, among others: 

a. Determination of incentive travel recipient selection criteria 

b. Communication program to be implemented 

c. Design programs, destinations, interactive sessions and entertainment  

d. Strengthening leadership commitments  

e. Productivity reports and performance contributions of participants 

f. Recognition of achievement, 

g. Networking  

h. Collaboration  

i. Continuing the motivation of high performance (Severt & Breiter, 2010) 

INDIVIDUAL COMMITMENTS 

 Individual commitment is the steadfast attitude of a person to focus on doing a specific job by 

establishing a working time and all its capabilities in hopes of improving the progress of the work done. 

Commitment is a strong urge to remain a member of a particular organization, the urge to strive in 

accordance with the Organization's desires, as well as seriousness in the acceptance of the values and 

objectives of the Organization. (Nurandini and Lataruva, 2014).  

It is further said that the commitments consist of three things, as follows: 

a. Affective commitment is the emotional relationship of members to the group, 
identification with the group and the involvement of members with the activities of 
the group. 
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b. Continuing commitment, i.e. the awareness of group members will be individual losses 
if leaving the organization. 

c. Normative commitment, which is the feeling of attachment to be in the organization 
group. 
 

HUMAN RESOURCES PERFORMANCE  

The performance of human resources (employee performance) as the totality of the results of 

the deeds of thought and energy given in completing the work of the company, resulting from the 

function of ability (ability) associated with the motivation (motivation) that a person's owned 

employees, can be formulated as: P = f (A x M). Ruky (2012) suggests Bernardin and Rusel's opinion 

that achievement or performance is a record of outcomes derived from specific job functions or 

activities during the period or specific periods set forth first as a measuring boundary. There are 6 (six) 

criteria to assess the employee's performance: a. Quality   b. Quantity  c. Timeliness  d. Cost 

Effectivenes  e. Need for supervision f. Interpersonal Impact. 

RESEARCH METHODS 

Stages of Study: 

1. The preparation phase, consists of preliminary research in the form of survey on 

incentive  

travel reward system in the group of business leaders in North Sumatra and seek 

suitable construction in the research plan. 

2. Proposal drafting phase, drafting appropriate proposal based on the rules and format 

specified by UPPM Polmed. 

3. The stage of Data collection, which is preparing the research instrument in the form of  

questioner given to the subject of the study respondents, and conducting a structured 

interview to complete the necessary Data. 

4. Analysis stage, conducting analysis and discussion of data obtained to draw 

conclusions from solution of problems based on research objectives. 

5. Reporting stage, conducting research reporting based on the format determined by 

the UPPM. 

Location Research 

Location of research conducted on the Community Leader Business sales products and services 

in the form of sales of healthy food and beverage products, cosmetic products, other products sold 

with conventional and network systems (multi-level marketing) in Medan.  

The data presented above consist of business leader data as of March 2018, and the interview 

result with several company leaders as parent of business partners estimated average annual increase 

10% in 2019 to 324 people. Then the number of samples can be calculated using the formula Slovin, 

then the sample obtained as much as 179 people. 

Research Plan 

Quantitative research plan is a study based on the philosophy of positivism, used to research 

on certain populations or samples, data collection using research instruments, quantitative data 
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analysis With statistics aimed at testing the money hypothesis of Sugiyono (2017). The design used is 

quantitative research with an explanatory which is research aimed at finding explanations of causal 

relationships between one variable and another with hypothesized testing Filed 

Data collection techniques and Data analysis 

Primary data collection techniques are conducted through the provision of questionnaires to the group 

of business leaders scattered in Medan North Sumatera according to the leader group sales of healthy 

food and beverage products, medicines and supplements as well as insurance services. And to 

complement the analysis required secondary data in the form of information related to the company. 

Data analysis techniques used are statistic descriptive analyses and inferential analysis. 

1. A descriptive statistical analysis is used to describe the research variables. The Data is 
in a table and a descriptive discussion consists of the granting of numbers, and the 
average value of the respondent's response. 

2. The Inferential statistical analysis is used to explain variable contributions. Structural 
Equation Modeling (SEM) is an integrated model of analysis factor, a structural model 
that can be used to explain the contribution between variables (Ferdinand, 2006). 
 

Research Results 

Description of Respondent Answers 

The results of a descriptive statistical analysis of respondents ' responses to each research 

indicator are described as follows: 

Incentive Travel Reward: 

The respondent's response to the Incentive Travel Reward variable with 9 questions can be 

noted with the following details. Of the 9 questions given to the respondent, the most poorly elected 

answer is 0 times or 0.0%. The worse answer there are 8 times or 0.5%, the answer is enough 219 or 

13.6%, the answer is better there is 797 times or 49.5%, and the answer is best there is 587 times or 

36.4%. An average of 4.22 which means that respondents tend to answer better for Incentive Travel 

Reward variables.  

 The highest average is in the recognition dimension with an average of 4.44. This shows that 

recognition is that there is a recognition/Achievement award judged best by respondents compared 

to other dimensions in the Reward Incentive Travel variable. While the lowest average is present in 

the program communication dimensions with a value of 3.96. This indicates that program 

communication is announced at the beginning of the year, and there is the worst-rated travel incentive 

package brochure and should be increased by respondents compared to other dimensions in the 

Reward Incentive Travel variable.  

Individual Commitments  

Based on the results of the above data, it is noted that respondents ' responses to individual 

commitments variables with 3 questions may be known with the following details. Of the 3 questions 

given to the respondent, the most poorly elected answer was 0 times or 0.0%. The worse answer is 0 

times or 0.0%, the answer is enough 37 or 6.9%, the answer is better there is 274 times or 51.0%, and 

the answer is best there is 226 times or 42.1%. 
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An average of 4.35 which means that respondents tend to answer better for individual 

commitment variables.  

 The highest average is on the dimension of normative commitment with an average of 4.43. 

This suggests that a normative commitment is the feeling of attachment to being in an organization 

group judged best by the respondent compared to the other dimensions in the individual commitment 

variables. The lowest average is the dimension of sustainable commitment with a value of 4.23. This 

suggests that a continuing commitment is the awareness of the group's members of the INDIVDU loss 

if leaving the organization is most poorly rated and should be increased by respondents compared to 

other dimensions in the commitments variable Individual.  

Performance 

Based on the respondent's response to the performance variable with 6 questions can be 

noted with the following details. Of the 6 questions given to the respondent, the most poorly elected 

answer was 0 times or 0.0%. The worse answer there are 18 times or 1.7%, the answer is enough 172 

or 16.0%, the answer is better there is 475 times or 44.2%, and the answer is best there is 409 times 

or 38.1%. An average of 4.19 means that respondents tend to answer better for performance variables.  

The highest average is on the Quantity dimension with an average of 4.66. This indicates that 

the quantity (Quantity) performance is the number of production units or the number of completed 

activities assessed best by the respondent compared to the other dimensions in the performance 

variable. While The lowest average is at The dimension of The lines with a value of 3.83. This indicates 

that the time limit (Timeliness) of the work can be completed according to the specified time is most 

poorly rated and should be increased by respondents compared to other dimensions in the 

performance variable. 

Results of analysis  

In this SEM analysis there are several assumptions that need to be met, the following are: 

1. Test the normality of spread 

Test normality is used to see whether the spread of data has a normal distribution or not. Test 

normality can be done by observing critical ratio of test results in the assessment of normality of the 

AMOS program. If the critical ratio is in the range-2.58 ≤ c. R ≤ 2.58 It can be said that the data is normal 

distribution (assuming normality is met). Conversely, if the critical ratio is outside of that range it can 

be categorized as abnormal data distribution. Based on the results The study showed a C.R. mutivariate 

value of 1.187. The number is within the range of-2.58 ≤ c. R ≤ 2.58 So it can be said that the data used 

in this research is a normal distribution.  

2. Outlier Testing 

Outlier is an observation condition of a data that has a unique characteristic that looks very 

different away from other observations and appears in the form of extreme values both in a single 

variable as well as Variable combinations. In this study, the detection of multivariate outliers was done 

by observing the value of Mahalanobis Distance. 

The Mahalanobis distance test describes each data being computed and shows the data 

distance from the average of all variables in the mutidimensional space. If the value of the fault 

probability (P2) data on the highest distance mahalanobis exceed the value of the significant level 

0.001, then it can be said that there is no multivariate outliers, otherwise it will occur multivariate 
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outliers. Because the data with the highest mahalanobis distance, which causes outliers. From the 

results it can be concluded that the P2 value at the highest mahalanobis of 0.115. So it can be 

concluded does not happen multivariate outliers. For more results can be seen in the appendix. 

Measuring Model (The Validity and Reliability of The Conduction) 

Validity concerns the level of accuracy achieved by an indicator in assessing something or the 

accuracy of the measurements of what should be measured. While reliability is a measure of the 

internal consistency of indicators of a construction indicating the degree to which each indicator 

indicates a common construction. Due to the multidimensional indicator, the validity test of each 

latent variable/construct will be tested by looking at the loading factor of the relationship between 

each variable observed and latent variables. While reliability is tested by the construct reliability and 

variance extracted.  

From the data processing results that on all indicators are declared valid. This is indicated by 

the value of loading factor obtained by each indicator more than 0.5. Once known the validity of the 

construct, the next is to know the reliability of the construct.  

In general, the limit value used to assess a acceptable level of reliability is if the value of the 

reliability construct is greater than 0.7. The results of the reliability of instrument testing with the 

reliability construct indicates the already reliable instrument, which is indicated by the value of the 

reliability construct already meets the acceptable limit. Thus, all indicators in all variables have been 

reliable. 

Structural Model : 

 

Source: Primary Data is processed 

On the SEM model, the measuring model and the structural model of the parameters 

are estimated jointly and must meet the demands of fit models, therefore models must be 

based on a strong theory. The result of an estimate and fit model one step approach to SEM 

using application program Amos 21, can be seen below: 
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Table Results Goodness Of Fit: 

Criteria Results Goodness of Fit Cut-off Value Evaluation Model 

Χ2 - Chi Square 307,310 ≤ 146,567 Tidak Fit 

Probability 0,000 ≥ 0,05 Tidak Fit 

CMIN/DF 2,311 ≤ 2,00 Tidak Fit 

RMSEA 0.086 ≤ 0.08 Tidak Fit 

GFI 0,830 ≥ 0,90 Marginal Fit 

AGFI 0,782 ≤  0,90 Tidak Fit 

TLI 0,776 ≥ 0,90 Tidak Fit 

CFI 0,805 ≥ 0,90 Marginal Fit 

NFI 0,707 ≥ 0,90 Tidak Fit 

Source: Data Processed 

The Goodness of Fit result table indicates that the Goodness of fit criterion does not exist that 

satisfies the cut-off value. Thus this model will be done modification indices according to the guidelines 

in AMOS 21. 

 

 

Results Goodness Of Fit once done Modification Indices: 
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Table Results Goodnes Of Fit After Modification Indices: 

Criteria Results Goodness of Fit Cut-off Value Evaluation Model 

Χ2 - Chi Square 140,568 ≤ 146,567 Good Fit 

Probability 0,097 ≥ 0,05 Good Fit 

CMIN/DF 1,171 ≤ 2,00 Good Fit 

RMSEA 0,031 ≤ 0.08 Good Fit 

GFI 0,920 ≥ 0,90 Good Fit 

AGFI 0,887 ≤  0,90 Marginal Fit 

TLI 0,971 ≥ 0,90 Good Fit 

CFI 0,977 ≥ 0,90 Good Fit 

NFI 0,866 ≥ 0,90 Marginal Fit 

 

Table results Goodness of fit after Modification Indices showed that the 7 criteria Goodness of 

fit had fulfilled cut off value, meaning that the evaluation results showed a good model. The models 

used in this study resulted in expected estimate levels. Thus this model is a good model and deserves 

to explain the linkage between variables in the model. 

 

 

Hypothesis Testing  

Hypothesis testing results after goodness of fit criteria are met, thus the magnitudes of each 

factor are more trustworthy. The test criteria states that if the C. R value is greater than 1.96 or the 

probability value of < level of significant (alpha = 5% or 0.05) Then there is a variable influence 

independent of the dependent variable.  

Hypothesis Testing Table: 

Relationship Estimate C.R. P Description 

Reward Incentive Travel  Individual 

Commitments 
0,467 3,718 0,000 Significant 

Individual Commitments Performance 0,395 2,674 0,007 Significant 

Source: Data Processed 

Based on the results of the causality test shown in the hypothesis testing table, it can be described as 

follows: 

1. Reward Incentive Travel has a positive and significant effect on the individual 
commitments.This is because the estimate value shown is positive, amounting to 0.467 
with a probability of 0.000. Where the probability value is smaller than α = 5% or 0.05. 
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The value of estimate positive value indicates that the higher Incentive Travel Reward 
is likely to increase the commitment of individual groups of business leaders in Medan. 
So it can be concluded that hypotheses 1 is fulfilled 

2. Individual commitments positively and significantly impact performance. This is 
because the estimate value shown is positive, amounting to 0.395 with a probability 
of 0.007. Where the probability value is less than α = 5% or 0.05. The value of estimate 
positive value suggests that the higher the individual's commitment is likely to improve 
the performance of business leader groups in Medan. So it can be concluded that 
hypothesis 2 is fulfilled. 

Indirect Test Table: 

Eksogen Endogen Intervening 
Estimate 

(Indirect) 

S.E. 

(Indirect) 

C.R. 

(Indirect) 

Reward Incentive 

Travel 
Performance 

Individual 

Commitments 
0,184 0,085 2,166 

 

Results of indirect impact testing of Reward Incentive Travel on performance through 

individual commitments generated C. R value of 2.166. This C. R value is greater than 1.96. It can 

therefore be concluded that there is a significant indirect influence of Incentive Travel Reward towards 

performance through individual commitment. The positive value of the estimate, which is 0.184, 

indicates a direct influence, meaning that the higher the individual commitments caused by the high 

Reward Incentive Travel are likely to improve the performance of the group's business leaders in 

Medan .  

 

CONCLUSION AND SUGGESTION 

Inferred: 

1. Reward Incentive Travel is positively and significantly influential to the individual 
commitment. This is because the estimate value shown is positive, amounting to 0.467 
with a probability of 0.000. Where the probability value is smaller than α = 5% or 0.05. 
The value of estimate positive value indicates that the higher Incentive Travel Reward 
is likely to increase the commitment of individual groups of business leaders in Medan.  

2. Individual commitments have a positive and significant effect on performance. This is 
because the estimate value shown is positive, amounting to 0.395 with a probability 
of 0.007. Where the probability value is less than α = 5% or 0.05. The value of estimate 
positive value suggests that the higher the individual's commitment is likely to improve 
the performance of business leader groups in Medan. 

3. Based on the results of a test of indirect influence Incentive Travel Reward against 
performance through individual commitment generated C. R value of 2.166. This C. R 
value is greater than 1.96 that there is a significant indirect influence of Incentive 
Travel Reward towards performance through individual commitment. The positive 
value of the estimate, which is 0.184, indicates a direct influence, meaning that the 
higher the individual commitments caused by the high Reward Incentive Travel are 
likely to improve the performance of the group's business leaders in Medan . 
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Advice: 

1. Insentive Travel Reward is maintained and upgraded into an organizational culture to 
enhance the individual commitment and performance of the group's business leaders 
in Medan. 

2. The Power of Insentive Travel can be done by completing the incentive travel activities 
at the capacity development event of human resources in the form of seminars, 
training, industry visits at incentive travel destinations. 

3. The Power of Incentive Travel can be achieved by completing a series of recognition 
organizing events at incentive travel destinations can foster an individual commitment 
that leads to the motivation of the performance repetition of achievement, and 
repetition Subsequent achievements have an impact on MICE tourism. 
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