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ABSTRACT 

 This research is conducted to find out the determinant factors toward impulse buying in CV. Arli 
Singkawang. The method used in this research is descriptive and the technique of data collecting 
used is questionaire. The population in this research is the all consumers that shop in CV. Arli 
Singkawang with 100 respondents. The sampling used in this research is non probability sampling 
accidental sampling. The result of the data analysis shows that person’s situation, motivational 

activities by retailers, product attributes, shopping enjoyment tendency and store environment affect 
the impulse buying. 

JEL: D11, M31 
Keywords: shopping enjoyment tendency, person’s situation, store environment, motivational 

activities by retailers, product attributes, impluse buying.  

 

1. PENDAHULUAN 

Berbelanja di ritel modern dapat difasilitasi dengan kenyamanan saat berbelanja, jumlah 
atribut produk yang lengkap, dan lingkungan toko yang menarik sehingga dapat menimbulkan 
perilaku pembelian secara spontan dan biasanya disebut juga dengan perilaku pembelian tidak 
terencana atau impulse buying. Berdasarkan data Aprindo, nilai penjualan ritel modern pada tahun 
2016, tahun 2017, dan tahun 2018 berturut-turut mencapai Rp. 205 triliun, Rp. 212 triliun, dan Rp. 
233 triliun. Diperkirakan bahwa pada tahun 2019 yang akan datang penjualan ritel modern ditaksir 
menembus Rp. 256 triliun (Bisnis.com). Melihat angka penjualan yang cukup tinggi, dibandingkan 
dengan jumlah penduduk Indonesia tahun 2019 berjumlah 267 juta jiwa. Artinya dari satu orang 
Indonesia mengeluarkan uang untuk melakukan aktivitas berbelanja di pasar modern sekitar hampir 
Rp. 1 juta. Maka dari itu dilihat dari kondisi demikian bahwa potensi ritel semakin hari atau semakin 
tahun akan menunjukkan peningkatan yang cukup meyakinkan (Barantum.com).  

Kalimantan Barat secara khusunya Kota Singkawang merupakan salah satu kota yang 
memiliki keanekaragaman suku etnis dan budaya. Singkawang berasal dari kata San Keuw Jong 
Artinya kota di antara gunung dan laut. Kota Singkawang juga terkenal dengan sebutan kota seribu 
kelenteng atau kota amoy karena begitu banyaknya kelenteng yang tegak bermunculan dan juga 
mayoritas penduduk di Singkawang adalah etnis Tionghoa (dengan persentase 42%). Masyarakat 
Singkawang adalah masyarakat yang terdiri dari atas berbagai kelompok suku bangsa dan agama, 
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namun masyarakat Singkawang mampu mempertahankan harmoni antar agama dan memiliki 
kerukunan antar umat beragama yang sangat tinggi.  

Begitu banyak pusat perbelanjaan yang ada di Kota Singkawang maka dapat memudahkan 
masyarakat untuk berbelanja, walaupun di Kota Singkawang sudah begitu banyak pasar modern 
tetapi dari tahun ke tahun pasar tradisonal juga bertahan hingga saat ini yaitu pasar Hongkong. 
Dinamakan pasar Hongkong oleh masyarakat Kota Singkawang karena kemiripannya dengan 
Hongkong dan juga kebanyakan orang yang berjualan didominasi oleh etnis china. Pasar Hongkong  
menggambarkan kehidupan Kota Singkawang yang tidak pernah tidur pada malam hari, aktivitas 
pasar ini dimulai dari sore sampai dini hari atau menjelang terbitnya matahari. Pasar Hongkong ini 
terletak di tengah Kota Singkawang yaitu sepanjang jalan Setia Budi dan beberapa perempatan jalan 
sekitarnya. Disepanjang jalan Setia Budi berjejer gerobak dorong, tatanan meja dan kursi yang 
terletak di depan toko yang sudah tutup di sore hari. Barang yang dijual juga tidak seluruhnya 
makanan dan minuman tetapi juga ada barang-barang yang lain seperti sayuran, buah-buahan, 
pakaian, alat-alat elektronik dan lainnya. Meskipun di Kota Singkawang memiliki berbagai pusat 
perbelanjaan baik itu modern dan tradisional tetapi tidak menjadikan kedua pusat perbelanjaan itu 
sepi melainkan setiap harinya selalu banyak orang berbelanja baik itu pada pasar modern dan 
tradisional. Berikut survey yang peneliti lakukan merupakan daftar pusat perbelanjaan modern yang 
ada di Kota Singkawang.  

Tabel 1. Daftar Pusat Perbelanjaan Modern yang ada di Kota Singkawang 
No Nama Ritel Alamat 
1 Singkawang Grand Mall Jl. Tani, Pasiran, Singkawang Barat  
2 Hypermart Jl. Tani, Pasiran, Singkawang Barat 
3 CV. Arli Singkawang Jl. Alianyang, Singkawang Barat  
4 HM Mart Jl. Yos Sudarso, Singkawang Barat 
5 New Fashion Singkawang Jl. Setia Budi, Singkawang Barat 
6 Vita Jaya Houseware Jl. Jendral Sudirman, Roban, Singkawang Tengah 
7 GVL Store  Jl. Pramuka, Sekip Lama, Singkawang Tengah 
8 Sinar pagi Jl. Alianyang, Pasiran, Singkawang Barat 
9 Sinar mitra Sungai Garam Hilir, Singkawang Utara 
10 Himalaya Jl. P. Diponegoro, Pasiran, Singkawang Barat  
11 Bintang Jaya Jl. Kalimantan, Singkawang tengah 
12 Semangat pagi Jl. Alianyang, singkawang barat 
13 Papa mama Jl. GM Situt, Pasiran, Singkawang Barat   
14 Multi Jaya Jl. P. Diponegoro, Pasiran, Singkawang Barat 
15 Timur Jaya Jl. P. Diponegoro, Pasiran,  Singkawang Barat 
16 Toko Asoka Baru Jl. P. Diponegoro, Pasiran, Singkawang Barat 
17 Mega Mart Jl. Kalimantan, Singkawang Tengah 
18 Multi Mart Jl. GM Situt, Pasiran, Singkawang Barat 
19 Nusantara Jaya  Jl. Nusantara, Condong, Singkawang Tengah 
20 Sierra Mart Jl. GM Situt, Pasiran, Singkawang Barat 

     Sumber: survey awal peneliti, tahun 2019 

Berdasarkan Tabel 1 menunjukkan banyaknya daftar pusat perbelanjaan yang ada di Kota 
Singkawang yang menjadi objek penelitian yang akan diteliti adalah CV. Arli Singkawang yang 
berada dijalan Alianyang No 74 A Kel. Melayu, Kec. Singkawang Barat. Masyarakat hingga saat 
ini mengenalnya dengan sebutan CV. Arli. CV. Arli Singkawang cukup diuntungkan dalam hal 
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lokasi yang strategis. CV. Arli yang berada di Kota Singkawang memiliki banyak pesaing yang siap 
memperebutkan konsumen, hal ini menuntun CV. Arli harus mampu merespon dan dapat mengatur 
strategi agar mampu bersaing dan bertahan dipasar, sehingga dapat menjadi pilihan konsumen. 
Berdasarkan Tabel di atas yang menjadi pesaing utama toko CV. Arli Singkawang adalah HM Mart 
dan New Fashion. HM Mart berada di jalan Yos Sudarso, Kec. Singkawang Barat sedangkan New 
Fashion berada di jalan Setia Budi Kec. Singkawang Barat, dilihat dari pengamatan bahwa kedua 
toko ini memiliki lokasi yang hampir berdekatan dengan toko CV. Arli Singkawang dan barang-
barang yang dijual di toko tersebut juga hampir sama dengan CV. Arli Singkawang dan juga 
pengunjung yang datang ke dua toko tersebut setiap harinya selalu ramai.  

Nuansa islami langsung bisa dirasakan oleh konsumen ketika mengunjungi CV. Arli yang 
berbeda dari supermarket sejenis lainnya. Pemiliknya seorang warga lokal islami, para karyawannya 
berpakaian syar’i bahkan banyak karyawan (perempuan) memakai cadar atau niqab sedangkan 

karyawan laki-laki menggunakan celana cingkrang. Jumlah karyawan yang bekerja di CV. Arli 
berjumlah 122 orang. Pengunjung pada CV. Arli ini tidak hanya orang islam sendiri melainkan juga 
ada non islam. Pengunjung yang datang kesini tidak hanya pengunjung yang ada di dalam kota saja, 
melainkan juga ada yang dari luar kota seperti Sambas, Bengkayang dan Pontianak. Jumlah 
pengunjung tiap hari selalu ramai, hari biasa sekitar 880 pengunjung, sedangkan untuk hari libur 
sekitar 1.510 pengunjung.  

CV. Arli dapat memberikan banyak varian produk yang dapat mmemanjakkan konsumen dan 
membuat betah untuk lebih lama didalam toko sehingga dapat membuat konsumen untuk melakukan 
keputusan pembelian. Sebelum melakukan keputusan pembelian, biasanya konsumen terlebih 
dahulu merencanakan apa yang ingin dibeli. Akan tetapi ada saatnya proses pembelian yang 
dilakukan oleh konsumen muncul begitu saja saat melihat barang. Konsumen seringkali melakukan 
pembelian yang melebihi dari rencana pembelian sebelumnya dan menunjukkan bahwa konsumen 
sering melakukan pembelian tidak terencana (Adiputa, 2015). Hal ini karena keputusan pembelian 
konsumen secara spontan dipengaruhi oleh stimulus yang ada disekitarnya. 

Banyak konsumen yang melakukan impluse buying dan tidak sedikit yang terpengaruh oleh 
suasana toko itu sendiri. Hal ini tentu akan menjadi keuntungan besar bagi pemasar, karena hampir 
setengah dari pengunjung toko merupakan konsumen dengan perilaku impulse buying (Maymand & 
Ahmadinejad, 2011). Impulse buying juga terjadi ketika konsumen mengalami dorongan atau 
desakan secara mendadak, keinginan yang kuat dan gigih untuk mendapatkan barang dengan segera. 
Dorongan yang ia rasakan secara tiba-tiba dan kuat, kadang-kadang tak tertahankan dan sulit 
dihentikan (Beatty &Ferrell, 1998).  

Maka dari itu konsumen ini lebih difokuskan terhadap kepuasan segera dari produk yang dibeli 
dan rela menerima pembelian impulsif, tanpa mempertimbangkan alternatif ataupun kedepannya. 
Dibandingkan dengan pembelian yang direncanakan, pembelian impulsif terjadi dengan lebih 
gembira dan kurang hati-hati dan ia biasanya tidak dapat dihindari. Menurut Jones et al., (2003) Tiga 
karakteristik yang membedakan pembelian impulsif dengan pembelian lainnya yaitu sedang tidak 
diinginkan dan atau tidak diinginkan, tidak reflektif dan spontan atau mendadak. Menurut Bermen 
& Evans (2006:217) dalam Utami (2010:51) beberapa konsumen belanja produk tidak direncanakan 
sama sekali, dimana pada kenyataannya, keputusan pembelian yang terjadi di dalam toko mencapai 
rata-rata sebesar 74 persen.  
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Salah satu yang dapat menjadikan konsumen dalam melakukan pembelian yang tidak 
direncanakan adalah dari faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor dari dalam 
diri konsumen seperi kenikmatan berbelanja yang dirasakan oleh konsumen, sedangkan faktor 
eksternal adalah dari luar konsumen seperti situasi seseorang, lingkungan toko yang dirasakan oleh 
konsumen, kegiatan motivasi yang dapat mendorong konsumen untuk melakukan pembelian tidak 
terencana serta atribut produk yang ada di dalam toko.  

 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1 Perilaku Konsumen 

Menurut Kotler & Keller (2009:166) perilaku konsumen didefinisikan sebagai proses yang 
berkaitan erat dengan keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen, bagaimana individu, 
kelompok, dan organisasi memilih, membeli, mengunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau 
pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen.  

2.2 Proses Keputusan Pembelian 

Menurut Kotler & Keller (2009:184) Proses keputusan pembelian terdiri dari lima tahap yaitu, 
pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif,  keputusan pembelian dan perilaku 
pasca pembelian.  
a. Pengenalan masalah 

Proses pembelian diawali dengan suatu masalah atau kebutuhan yang dipicu oleh rangsangan 
internal dan eksternal. Dengan rangsangan internal, ketika salah satu kebutuhan normal 
seseorang seperti rasa lapar dan haus muncul pada tingkat yang cukup tinggi untuk menjadi 
dorongan. Suatu kebutuhan juga dapat dipucu oleh rangsangan eksternal misalnya seseorang 
mungkin mengagumi mobil baru tetangga  yang memicu pemikiran tentang kemungkinan 
melakukan pembelian.  

b. Pencarian informasi 
Seseorang konsumen yang telah tertarik dan mulai timbul minatnya akan terdorong untuk 
mencari lebih banyak informasi. Jika dorongan konsumen begitu kuatnya dan produk yang 
memuaskan berada dalam jangkauan, konsumen kemungkinan besar akan membelinya.  

c. Evaluasi berbagai alternatif 
Bagaimana konsumen mengevaluasi alternatif pembelian tergantung pada konsumen individu 
dan situasi pembelian tertentu. Dalam beberapa kasus,  konsumen menggunakan perhitungan 
yang cermat dan pemikiran logis. Pada waktu lain, konsumen yang sama hanya sedikit 
mengevaluasi, bahkan mereka membeli hanya berdasarkan dorongan sesaat dan tergantung 
pada intusi. Kadang kala mereka bertanya pada teman, pemerhati konsumen, atau wiraniaga 
untuk nasehat pembelian. 

d. Keputusan pembelian 
Dalam tahap evaluasi, konsumen membuat preferensi antar merek dan membentuk niat untuk 
membeli. Ada dua faktor yang muncul ketika konsumen niat untuk membeli. Faktor pertama 
adalah sikap orang lain dan faktor yang kedua adalah kaftor situasi yang tidak diharapkan.  

e. Perilaku pasca pembelian 
Didalam tahap ini biasanya konsumen bisa puas bisa juga tidak puas. Alasannya ada pada 
hubungan antara harapan konsumen dengan kinerja yang dirasakan dari produk. Jika produk 



Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020  
ISBN: 978-602-53460-5-7 
 
 

212 
 

gagal memenuhi harapan, konsumen akan kecewa, sebaliknya jika harapan terpenuhi maka 
konsumen akan puas dan jika harapan terlampaui maka konsumen akan amat puas. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Impulse Buying 

Menurut Utami (2010:50) perilaku pembelian yang tidak direncanakan (unplanned buying) 
merupakan perilaku pembelian yang dilakukan di dalam toko, di mana pembelian berbeda dari apa 
yang telah direncanakan oleh konsumen pada saat mereka masuk ke dalam toko. Pembelian tak 
terencana bisa terjadi ketika seorang konsumen tidak familiar dengan tata ruang toko, di bawah 
tekanan waktu, atau seseorang yang teringat atas kebutuhan untuk membeli sebuah unit ketika 
melihat pada rak di toko. Beberapa pembelian tidak terencana mungkin ditimbulkan oleh stimulus 
atau rangsangan di dalam toko, sedangkan yang lain mungkin tidak direncanakan sama sekali akan 
tetapi dikarenakan perilaku yang terungkap.  

Menurut Rook (1987: 193-195) perilaku impulse buying memiliki beberapa karakteristik 
sebagai berikut: 
1. Spontanitas (spontaneity). 

Pembelian terjadi secara tidak diharapkan, tidak terduga dan memotivasi konsumen untuk 
membeli saat itu juga, seringkali dianggap terjadi karena respon terhadap stimulasi visual yang 
berlangsung di tempat penjualan. 

2. Kekuatan, paksaan dan intensitas (power, compulsion and intensity). 
Adanya motivasi untuk mengesampingkan hal-hal lain dan melakukan tindakan secara cepat. 

3. Kegairahan dan stimulasi (excitement and stimulation). 
Keinginan membeli secara tiba-tiba disertai oleh adanya emosi yang dikarakteristikan dengan 
perasaan bergairah dan tidak terkendali. 

4. Ketidakpedulian akan akibat (disregard for consequences). 
Desakan untuk membeli dapat menjadi begitu sulit ditolak, sehingga konsekuensi negatif yang 
mungkin terjadi diabaikan begitu saja. 

2.4 Shopping Enjoyment Tendency  

Menurut Beatty & Ferrell (1998) shopping enjoyment tendency atau kenikmatan belanja 
didefinisikan sebagai kesenangan yang diperoleh seseorang dalam proses belanja. Dapat 
disimpulkan bahwa shopping enjoyment tendency adalah perilaku belanja yang kronis dan 
melakukan pembelian secara berulang, beberapa orang menikmati belanja dibandingkan yang lain, 

Keputusan 
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banyak konsumen menghabiskan waktu didalam toko untuk berbelanja dan berbelanja lagi setelah 
melakukan pembelian.  

2.5 Person’s Situation 

Menurut Badgain & Verma (2015) situasi seseorang terkait dengan ketersediaan waktu dan 
uang. Beatty & Ferrell (1998) menyatakan terdapat dua faktor situasional yang penting dalam 
skenario perilaku impulse buying, yaitu : 
a. Availability of money  

Menurut Beatty & Ferrell (1998) Availability of money adalah jumlah anggaran atau uang ekstra 
yang dimiliki untuk dapat dihabiskan pada saat ataupun hari itu. Availability of money menjadi 
persan penting sebagai faktor pemdorong peningkatan keinginan membeli pada konsumen. 
Availability of money menjadi fasilitator yang penting dalam mengukur seberapa besar 
kemampuan yang dimiliki oleh konsumen untuk membeli suatu produk. Jika seseorang tidak 
memiliki banyak uang maka ia akan menghindari proses belanja. Sebaliknya jika seseorang 
memiliki kelebihan uang maka ia akan melakukan pembelian impulsif  

b. Availability of time  
Menurut Beatty & Ferrell (1998) availability of time adalah jumlah waktu yang dirasa tersedia 
pada saat itu dan dapat mempengaruhi waktu yang dihabiskan oleh konsumen untuk mencari 
produk di toko. Ketersediaan waktu mengacu pada jumlah waktu yang dirasakan tersedia 
membuat pertimbangan dalam keputusan pembelian. Availability of time memiliki kesan positif 
terhadap mencari suatu produk di dalam toko, konsumen yang memiliki wkatu yang cukup 
panjang tentu akan lebih lama dalam mencari dan melihat-lihat produk yang ada di dalam toko.  

Dapat disimpulkan bahwa ketika konsumen memiliki waktu yang begitu singkat, konsumen 
akan menghabiskan waktu yang begitu sedikit untuk mencari informasi, dan meningkatkan 
informasi yang tidak menguntungkan bagi mereka dalam memutuskan pembelian. Selain waktu, 
uang juga mempengaruhi pembelian, ketika konsumen tidak memiliki banyak uang maka mereka 
tentu akan menghindarai kegiatan belanja.   

2.6 Store Environment  

Menurut Peter dan Olson (2000:268) lingkungan toko merupakan lingkungan yang dapat 
menyebabkan terjadinya afeksi, kognisi, dan perilaku konsumen serta merupakan lingkungan yang 
relatif tertutup.  

Store environment yang dikemukakan Baker et al (2000) kemudian digunakan oleh Mohan 
(2013) dimana store environment terdiri dari faktor-faktor ambien (suasana) seperti pencahayaan, 
aroma, dan musik ; faktor-faktor desain seperti tata letak, dan berbagai jenis barang ; dan faktor-
faktor sosial seperti keberadaan dan efektivitas tenaga penjualan.  

2.7 Kegiatan Motivasi Pedagang Ritel  

Kegiatan motivasi pedagang ritel adalah upaya khusus, yang dirancang untuk memiliki 
dampak langsung pada penjualan, termasuk sampel gratis, voucher hadiah, kupon, tempat 
pembelian, tanda display, pertunjukan langsung dan staf penjulan yang mendukung (Arnold & 
Reynolds, 2003 ; Amos et al., 2014). 

Para retailer mengakui betapa pentingnya pemberian hadiah terhadap laba mereka dan 
sepenuhnya memanfaatkan banyak kesempatan pemberian hadiah yang telah ditetapkan oleh 
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masyarakat. Jenis situasi hadiah dapat mempengaruhi keterlibatan konsumen dalam pembelian 
(Mowen & Minor, 2001:145)  

2.8 Atribut Produk  

Menurut Indriyo (2014:226) atribut produk adalah suatu komponen yang merupakan sifat-
sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang 
diharapkan oleh pembeli. Apabila suatu produk memiliki atribut atau sifat-sifat yang sesuai dengan 
apa yang diharapkan oleh pembelinya maka produk tersebut akan dianggap cocok oleh konsumen.  

Menurut Simamora (2003:147) atribut produk adalah faktor-faktor yang dipertimbangkan 
oleh pembeli pada saat membeli produk, seperti harga, kualitas, kelengkapan fungsi (fitur), desain, 
layanan purna jual, dan lain-lain. 

 

3. METODA PENELITIAN 

Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan 
menghitung persentase pada tiap butir pertanyaan pada kuesioner terkait shopping enjoyment 
tendency, person’s situation, store environment, kegiatan motivasi pedagang ritel, dan atribut produk 
terhadap impulse buying. Data primer yang ada dalam penelitian ini merupakan hasil penyebaran 
kuesioner kepada 100 orang responden/konsumen toko CV. Arli Singkawang mengenai shopping 
enjoyment tendency (X1), person’s situation (X2), store environment (X3), kegiatan motivasi 
pedagang ritel (X4), dan atribut produk (X5) terhadap impulse buying (Y). Sedangkan data sekunder 
yang digunakan seperti data profil dan sejarah perkembangan toko CV. Arli Singkawang dan jenis-
jenis produk yang dijual di toko CV. Arli Singkawang. Teknik penarikan sampel yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah teknik pengambilan sampel non probability sampling jenis accidental 
sampling.  

 

4.    HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Penelitian 

Pada bagian ini akan disajikan data tanggapan responden terhadap indikator-indikator dari 
setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini sehingga diperoleh gambaran dari tanggapan 
responden untuk memudahkan dalam membaca hasil penelitian yang dilakukan. Adapun data yang 
disajikan pada tabel tersebut diperoleh dari hasil pengolahan kuesioner menggunakan SPSS 23 
dengan melihat frekuensi jawaban yang diberikan oleh responden. Peneliti menggunakan tabel 
distribusi frekuensi untuk menganalisis jawaban (tanggapan) responden. Hal ini juga dilakukan 
untuk mengetahui indikator mana yang lebih dominan pada jawaban yang diberikan oleh responden. 
Item pertanyaan dalam penleitian ini diukur dengan menggunakan skala likert. Dalam penelitian ini 
gambaran terhadap tanggapan responden berdasarkan statistik deskriptif yang meliputi mean dan 
standar deviasi. 

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat rata-rata tanggapan responden toko CV. Arli Singkawang 
tertinggi berada pada item 3 yaitu saya senang ketika berbelanja di lingkungan toko dengan suasana 
santai dan segar dengan nilai sebesar 4,16 yang termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan rata-rata 
tanggapan responden toko CV. Arli Singkawang terendah berada pada item 2 yaitu tentang saya 
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senang ketika berbelanja karena bisa mendapatkan sesuatu yang menarik dengan nilai sebesar 3,94 
yang juga berada dalam kategori tinggi. Kategori tinggi berarti jawaban/tanggapan responden 
terhadap item/pernyataan tersebut berada pada nilai yang tinggi pula (misalnya setuju, dan sangat 
setuju) yang menunjukkan bahwa rata-rata responden menyetujui item/pernyataan tersebut. 

Tabel 2. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Shopping Enjoyment Tendency (X1) 

                   Sumber: Data Penelitian Olahan (2019). 

Nilai standar deviasi responden toko CV. Arli Singkawang tertinggi berada pada item 2 yaitu 
saya senang ketika berbelanja karena bisa mendapatkan sesuatu yang menarik dengan nilai sebesar 
0,749. Hal ini menunjukkan item tersebut ditanggapi dengan penilaian responden yang memiliki 
variasi yang sangat beragam. Sedangkan nilai standar deviasi responden toko CV. Arli Singkawang 
terendah berada pada item 1 yaitu belanja adalah kegiatan yang menyenangkan bagi saya  dengan 
nilai sebesar 0,700. Hal ini juga menunjukkan item tersebut ditanggapi dengan penilaian responden 
yang memiliki variasi yang sangat beragam. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa responden toko CV. Arli Singkawang 
memberikan tanggapan yang positif terhadap keseluruhan item variabel shopping enjoyment 
tendency dengan nilai rata-rata 4,05 yang berada pada kategori tinggi. Sedangkan untuk nilai standar 
deviasi responden toko CV. Arli Singkawang terhadap variabel shopping enjoyment tendency 
sebesar 0,727 yang berarti tanggapan responden terhadap variabel ini cukup beragam. 

4.2 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Person’s Situation (X2) 

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel person’s situation adalah situasi seseorang 
yang terkait dengan ketersediaan waktu dan ketersediaan uang, ketika konsumen memiliki waktu 
yang begitu singkat maka konsumen menghabiskan waktu yang begitu sedikit ketika berbelanja. 
Selain waktu, uang juga mempengaruhi pembelian, ketika konsumen tidak memiliki banyak uang 
maka mereka tentu menghindari kegiatan berbelanja.  

Tanggapan responden terhadap variabel Person’s Situation dapat dilihat pada Tabel 3. 
Berdasarkan Tabel 3 dapat dilihat rata-rata tanggapan responden toko CV. Arli Singkawang tertinggi 
berada pada item 1 yaitu saya selalu memiliki uang lebih/ekstra ketika berbelanja, sehingga saya 
bisa membeli sesuatu yang sangat saya suka dengan nilai sebesar 3,57 yang termasuk dalam kategori 
tinggi. Kategori tinggi berarti jawaban/tanggapan responden terhadap item/pernyataan tersebut 
berada pada nilai yang tinggi pula (misalnya setuju, dan sangat setuju) yang menunjukkan bahwa 
rata-rata responden menyetujui item/pernyataan tersebut. Sedangkan rata-rata tanggapan responden 

No. ITEM STS TS N S SS Mean Kategori St Dev 

1. Belanja adalah kegiatan yang 
menyenangkan bagi saya 

0 3 12 60 25 4,07 Tinggi 0,700 

2. Saya senang ketika berbelanja 
karena bisa mendapatkan sesuatu 
yang menarik 

2 2 13 66 17 3,94 Tinggi 0,749 

3. Saya senang ketika berbelanja di 
lingkungan toko dengan suasana 
santai dan segar  

1 0 14 52 33 4,16 Tinggi 0,734 

Shopping Enjoyment Tendency (X1) 4,05 Tinggi 0,727 
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toko CV. Arli Singkawang terendah berada pada item 2 yaitu saya selalu memiliki keterbatasan 
waktu ketika berbelanja dengan nilai sebesar 3,40 yang termasuk dalam kategori sedang. 

Tabel 3. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Person’s Situation (X2) 

                    Sumber: Data Penelitian Olahan (2019). 

Nilai standar deviasi responden toko CV. Arli Singkawang tertinggi berada pada item 2 saya 
selalu memiliki keterbatasan waktu ketika berbelanja dengan nilai sebesar 1,163. Hal ini 
menunjukkan item tersebut ditanggapi dengan penilaian responden yang memiliki variasi yang 
sangat beragam. Sedangkan nilai standar deviasi responden toko CV. Arli Singkawang terendah 
berada pada item 1 yaitu saya selalu memiliki uang lebih/ekstra ketika berbelanja, sehingga saya 
bisa membeli sesuatu yang sangat saya suka dengan nilai sebesar 1,094. Hal ini juga menunjukkan 
item tersebut ditanggapi dengan penilaian responden yang memiliki variasi yang sangat beragam. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa responden toko CV. Arli Singkawang 
memberikan tanggapan yang positif terhadap keseluruhan item variabel person’s situation dengan 
nilai rata-rata 3,48 yang berada pada kategori tinggi. Sedangkan untuk nilai standar deviasi 
responden toko CV. Arli Singkawang terhadap variabel person’s situation sebesar 1,128 yang berarti 
tanggapan responden terhadap variabel ini cukup beragam. 

4.3 Tanggapan Responden Terhadap Variabel Store Environment (X3) 

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel store environment  adalah suasana 
lingkungan yang ada di dalam toko yang menampilkan suasana yang nyaman dan menyenangkan 
bagi konsumen yang meliputi keseluruhan dalam toko, mulai dari rak display hingga area kasir yang 
akhrinya merangsang konsumen untuk berlama-lama di dalam toko. Tanggapan responden terhadap 
variabel Store Environment dapat dilihat pada Tabel 4 berikut ini: 

Tabel 4. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Store Environment (X3) 

                       Sumber: Data Penelitian Olahan (2019). 

No. ITEM STS TS N S SS Mean Kategori St Dev 

1. Saya selalu memiliki uang 
lebih/ekstra ketika berbelanja, 
sehingga saya bisa membeli 
sesuatu yang sangat saya suka 

5 11 27 36 21 3,57 Tingi  1,094 

2. Saya selalu memiliki keterbatasan 
waktu ketika berbelanja 

10 11 22 43 14 3,40 Sedang  1,163 

Person’s Situation (X2) 3,48 Tinggi 1,128 

No. ITEM STS TS N S SS Mean Kategori St Dev 

1. Pemutaran murottal dan kajian 
islami yang ada di toko CV. Arli 
secara positif mempengaruhi 
belanja saya 

5 20 9 33 33 3,69 Tinggi 1,260 

2. Aroma toko yang segar menjadi 
daya tarik tersendiri ketika 
berbelanja 

2 8 13 52 25 3,90 Tinggi 0,937 

3. Lingkungan toko yang menarik 
dan nyaman menciptakan mood 
yang positif sehingga mendorong 
membeli lebih banyak 

1 2 18 50 29 4,04 Tinggi 0,803 

Store Environment (X3) 3,87 Tinggi 1,000 
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Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat rata-rata tanggapan responden toko CV. Arli Singkawang 
tertinggi berada pada item 3 yaitu lingkungan toko yang menarik dan nyaman menciptakan mood 
yang positif sehingga mendorong membeli lebih banyak dengan nilai sebesar 4,04 yang termasuk 
dalam kategori tinggi. Sedangkan rata-rata tanggapan responden toko CV. Arli Singkawang terendah 
berada pada item 1 yaitu pemutaran murottal dan kajian islami yang ada di toko CV. Arli secara 
positif mempengaruhi belanja saya dengan nilai sebesar 3,69 yang termasuk dalam kategori tinggi. 
Kategori tinggi berarti jawaban/tanggapan responden terhadap item/pernyataan tersebut berada pada 
nilai yang tinggi pula (misalnya setuju, dan sangat setuju) yang menunjukkan bahwa rata-rata 
responden menyetujui item/pernyataan tersebut. 

Nilai standar deviasi responden toko CV. Arli singkawang tertinggi berada pada item 1 yaitu 
pemutaran murottal dan kajian islami yang ada di toko CV. Arli secara positif mempengaruhi belanja 
saya dengan nilai sebesar 1,260. Hal ini menunjukkan item tersebut ditanggapi dengan penilaian 
responden yang memiliki variasi yang sangat beragam. Sedangkan nilai standar deviasi responden 
toko CV. Arli Singkawang terendah berada pada item 3 yaitu lingkungan toko yang menarik dan 
nyaman menciptakan mood yang positif sehingga mendorong membeli lebih banyak dengan nilai 
sebesar 0,803. Hal ini juga menunjukkan item tersebut ditanggapi dengan penilaian responden yang 
memiliki variasi yang sangat beragam. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa responden toko CV. Arli Singkawang 
memberikan tanggapan yang positif terhadap keseluruhan item variabel store environment dengan 
nilai rata-rata 3,87 yang berada pada kategori tinggi. Sedangkan untuk nilai standar deviasi 
responden toko CV. Arli Singkawang terhadap variabel store environment sebesar 1,000 yang 
berarti tanggapan responden terhadap variabel ini cukup beragam. 

4.4. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kegiatan Motivasi Pedagang Ritel (X4) 

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel kegiatan motivasi pedagang ritel adalah 
upaya khusus yang dirancang oleh pengecer untuk memiliki dampak langsung pada penjualan 
seperti memberikan sampel gratis, voucher hadiah, kupon, tempat pembelian, tanda display, 
petunjuk langsung dan staf penjualan yang mendukung sehingga berdampak pada konsumen untuk 
melakukan suatu pembelian.  

Tanggapan responden terhadap variabel Kegiatan Motivasi Pedagang Ritel dapat dilihat pada 
Tabel 5. Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat rata-rata tanggapan responden toko CV. Arli Singkawang 
tertinggi berada pada item 2 yaitu saya suka membeli produk untuk mendapatkan manfaat tambahan 
dari promosi yang ditawarkan (misalnya promo beli 1 gratis 1) dengan nilai 3,72 yang termasuk 
dalam kategori tinggi. Sedangkan rata-rata tanggapan tanggapan responden toko CV. Arli 
Singkawang terendah berada pada item 3 yaitu perilaku ramah tenaga penjualan menarik saya ke 
ativitas penelusuran dan pembelian (misalnya tawaran promo di meja kasir ketika ingin membayar) 
dengan nilai sebesar 3,63 yang termasuk dalam kategori tinggi. Kategori tinggi berarti 
jawaban/tanggapan responden terhadap item/pernyataan tersebut berada pada nilai yang tinggi pula 
(misalnya setuju, dan sangat setuju) yang menunjukkan bahwa rata-rata responden menyetujui 
item/pernyataan tersebut. 
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Tabel 5. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Kegiatan Motivasi Pedagang Ritel (X4) 

Sumber: Data Penelitian Olahan (2019). 

Nilai standar deviasi responden toko CV. Arli Singkawang tertinggi berada pada item 3 yaitu 
perilaku ramah tenaga penjualan menarik saya ke ativitas penelusuran dan pembelian (misalnya 
tawaran promo di meja kasir ketika ingin membayar)  dengan nilai sebesar 0,906. Hal ini 
menunjukkan item tersebut ditanggapi dengan penilaian responden yang memiliki variasi yang 
sangat beragam. Sedangkan nilai standar deviasi responden toko CV. Arli Singkawang terendah 
berada pada item 1 yaitu jika saya melihat promosi harga, saya ingin membeli secara impulsif (tidak 
terencana) dengan nilai sebesar 0,880. Hal ini juga menunjukkan item tersebut ditanggapi dengan 
penilaian responden yang memiliki variasi yang sangat beragam. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa responden toko CV. Arli Singkawang 
memberikan tanggapan yang positif terhadap keseluruhan item variabel kegiatan motivasi pedagang 
ritel dengan nilai rata-rata 3,66 yang berada pada kategori tinggi. Sedangkan untuk nilai standar 
deviasi responden toko CV. Arli Singkawang terhadap variabel kegiatan motivasi pedagang ritel 
sebesar 0,891 yang berarti tanggapan responden terhadap variabel ini sangat beragam. 

4.5. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Atribut Produk (X5) 

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel atribut produk adalah suatu komponen yang 
merupakan sifat-sifat produk yang menjamin agar produk tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan 
keinginan yang diharapkan oleh pembeli atau suatu faktor yang menjadi bahan pertimbangan 
konsumen ketika membeli suatu produk. 

Tanggapan responden terhadap variabel Atribut Produk dapat dilihat pada Tabel 6. 
Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat rata-rata tanggapan responden toko CV. Arli Singkawang tertinggi 
berada pada item 1 yaitu sebelum membeli saya selalu mempertimbangkan harga dan kualitas 
produk dengan nilai 4,08 yang termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan rata-rata tanggapan 
tanggapan responden toko CV. Arli Singkawang terendah berada pada item 2 yaitu saya ingin 
membeli produk dengan harga yang lebih rendah dalam jumlah yang lebih banyak dengan nilai 
sebesar 3,68 yang termasuk dalam kategori tinggi. Kategori tinggi berarti jawaban/tanggapan 
responden terhadap item/pernyataan tersebut berada pada nilai yang tinggi pula (misalnya setuju, 

No. ITEM STS TS N S SS Mean Kategori St Dev 

1. Jika saya melihat promosi harga, 
saya ingin membeli secara 
impulsif (tidak terencana) 

1 11 23 52 13 3,65 Tinggi 0,880 

2. Saya suka membeli produk untuk 
mendapatkan manfaat tambahan 
dari promosi yang ditawarkan 
(misalnya promo beli 1 gratis 1) 

2 8 21 54 15 3,72 Tinggi 0,888 

3. Perilaku ramah tenaga penjualan 
menarik saya ke ativitas 
penelusuran dan pembelian 
(misalnya tawaran promo di meja 
kasir ketika ingin membayar) 

3 6 30 47 14 3,63 Tinggi 0,906 

Kegiatan Motivasi Pedagang Ritel (X4) 3,66 Tinggi 0,891 
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dan sangat setuju) yang menunjukkan bahwa rata-rata responden menyetujui item/pernyataan 
tersebut.  

Tabel 6. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Atribut Produk (X5) 

  Sumber: Data Penelitian Olahan (2019). 

Nilai standar deviasi responden toko CV. Arli Singkawang tertinggi berada pada item 2 yaitu 
saya ingin membeli produk dengan harga yang lebih rendah dalam jumlah yang lebih banyak  dengan 
nilai sebesar 1,013. Hal ini menunjukkan item tersebut ditanggapi dengan penilaian responden yang 
memiliki variasi yang sangat beragam. Sedangkan nilai standar deviasi responden toko CV. Arli 
Singkawang terendah berada pada item 1 yaitu sebelum membeli saya selalu mempertimbangkan 
harga dan kualitas produk dengan nilai sebesar 0,774. Hal ini juga menunjukkan item tersebut 
ditanggapi dengan penilaian responden yang memiliki variasi yang sangat beragam. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa responden toko CV. Arli Singkawang 
memberikan tanggapan yang positif terhadap keseluruhan item variabel atribut produk dengan nilai 
rata-rata 3,88 yang berada pada kategori tinggi. Sedangkan untuk nilai standar deviasi responden 
toko CV. Arli SIngkawang terhadap variabel atribut produk sebesar 0,893 yang berarti tanggapan 
responden terhadap variabel ini sangat beragam. 

4.6. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Impulse Buying (Y) 

Dalam penelitian ini, definisi operasional variabel impulse buying adalah upaya seseorang 
melihat produk kemudian secara tiba-tiba untuk mendapatkan produk tersebut, karena adanya 
rangsangan emosional yang dapat menimbulkan ketertarikan untuk membeli dan konsumen 
menganggap bahwa hal tersebut yang dilakukan adalah sesuatu hal yang wajar. Tanggapan 
responden terhadap variabel Impulse Buying dapat dilihat pada Tabel 7 berikut ini: 

Tabel 7. Tanggapan Responden Terhadap Variabel Impulse Buying (Y) 

Sumber: Data Penelitian Olahan (2019). 

No. ITEM STS TS N S SS Mean Kategori St Dev 

1. Sebelum membeli saya selalu 
mempertimbangkan harga dan 
kualitas produk  

1 3 11 56 29 4,08 Tinggi 0,774 

2. Saya ingin membeli produk 
dengan harga yang lebih rendah 
dalam jumlah yang lebih banyak 

4 8 24 43 21 3,68 Tinggi  1,013 

Atribut Produk (X5) 3,88 Tinggi 0,893 

No. ITEM STS TS N S SS Mean Kategori St Dev 

1. Kegiatan pemasaran yang menarik 
memotivasi saya untuk membeli 
lebih dari pembelian yang 
direncanakan 

1 6 23 54 16 3,78 Tinggi 0,823 

2. Penciptaan proses belanja 
emosional mendorong saya 
melakukan pembelian secara tidak 
terencana (misalnya dekorasi toko 
dan promo produk khusus jelang 
ramadhan) 

1 5 19 58 17 3,85 Tinggi  0,796 

Impulse Buying (Y) 3,81 Tinggi 0,809 
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Berdasarkan Tabel 7 dapat dilihat rata-rata tanggapan responden toko CV. Arli Singkawang 
tertinggi berada pada item 2 yaitu penciptaan proses belanja emosional mendorong saya melakukan 
pembelian secara tidak terencana (misalnya dekorasi toko dan promo produk khusus jelang 
ramadhan) dengan nilai 3,85 yang termasuk dalam kategori tinggi. Sedangkan rata-rata tanggapan 
tanggapan responden toko CV. Arli Singkawang terendah berada pada item 1 yaitu kegiatan 
pemasaran yang menarik memotivasi saya untuk membeli lebih dari pembelian yang direncanakan 
dengan nilai sebesar 3,78 yang termasuk dalam kategori tinggi. Kategori tinggi berarti 
jawaban/tanggapan responden terhadap item/pernyataan tersebut berada pada nilai yang tinggi pula 
(misalnya setuju, dan sangat setuju) yang menunjukkan bahwa rata-rata responden menyetujui 
item/pernyataan tersebut.  

Nilai standar deviasi responden toko CV. Arli Singkawang tertinggi berada pada item 1 yaitu 
kegiatan pemasaran yang menarik memotivasi saya untuk membeli lebih dari pembelian yang 
direncanakan  dengan nilai sebesar 0,829. Hal ini menunjukkan item tersebut ditanggapi dengan 
penilaian responden yang memiliki variasi yang sangat beragam. Sedangkan nilai standar deviasi 
responden toko CV. Arli Singkawang terendah berada pada item 2 yaitu  penciptaan proses belanja 
emosional mendorong saya melakukan pembelian secara tidak terencana (misalnya dekorasi toko 
dan promo produk khusus jelang ramadhan) dengan nilai sebesar 0,796. Hal ini juga menunjukkan 
item tersebut ditanggapi dengan penilaian responden yang memiliki variasi yang sangat beragam. 

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa responden toko CV. Arli Singkawang 
memberikan tanggapan yang positif terhadap keseluruhan item variabel impulse buying dengan nilai 
rata-rata 3,81 yang berada pada kategori tinggi. Sedangkan untuk nilai standar deviasi responden 
toko CV. Arli Singkawang terhadap variabel atribut produk sebesar 0,809 yang berarti tanggapan 
responden terhadap variabel ini sangat beragam. 

 

5. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat 
disimpulkan bahwa variabel shopping enjoyment tendency dari 3 item pertanyaan, nilai mean 
tertinggi berada pada item 3 dengan nilai sebesar 4,16 dan terendah berada pada item 2 dengan nilai 
sebesar 3.94. Variabel person’s situation dari 2 item pertanyaan, nilai mean tertinggi berada pada 
item 1 dengan nilai sebesar 3,57 dan terendah berada pada item 2 dengan nilai sebesar 3,40. Variabel 
store environment dari 3 item pertanyaan, nilai mean tertinggi berada pada item 3 dengan nilai 
sebesar 4,04 dan terendah berada pada item 1 dengan nilai sebesar 3,69. Variabel kegiatan motivasi 
pedagang ritel dari 3 pertanyaan, nilai mean tertinggi berada pada item 2 dengan nilai sebesar 3,72 
dan terendah berada pada item 3 dengan nilai sebesar 3,63. Variabel atribut produk dari 2 item 
pertanyaan, nilai mean tertinggi berada pada item 1 dengan nilai sebesar 4,08 dan terendah berada 
pada item 2 dengan nilai sebesar 3,68. Variabel impulse buying dari 2 item pertanyaan, nilai mean 
tertinggi berada pada item 2 dengan nilai sebesar 3,85 dan terendah berada pada item 1 dengan nilai 
sebesar 3,78.  

Mengingat tanggapan responden terhadap variabel shopping enjoyment tendency dari 3 item 
pernyataan, nilai mean terendah berada pada item 2 yaitu tentang konsumen senang ketika berbelanja 
karena bisa mendapatkan sesuatu yang menarik dengan nilai 3,94. Maka dapat disarankan pada 
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pihak CV. Arli Singkawang hendaknya meningkatkan variasi produk yang di jual sehingga 
konsumen merasa senang dan tertarik untuk datang dan berbelanja di toko tersebut.  

Mengingat tanggapan responden terhadap variabel person’s situation dari 2 item pernyataan, 
nilai mean terendah berada pada item 2 yaitu tentang konsumen selalu memiliki keterbatasan waktu 
ketika berbelanja dengan nilai 3,40. Diharapkan pada pihak CV. Arli Singkawang sebaiknya 
menekankan pada karyawan untuk mengetahui informasi, menguasai produk yang dijual dan 
merespon cepat masalah atau keluhan dari konsumen sehingga dapat mengefisienkan waktu 
konsumen saat berbelanja.  

Mengingat tanggapan responden terhadap variabel store environment dari 3 item pernyataan, 
nilai mean terendah berada pada item 1 yaitu pemutaran murottal dan kajian islami yang ada di toko 
CV. Arli secara positif mempengaruhi belanja mereka dengan nilai 3,69. Untuk meningkatkan 
kenyaman konsumen saat berada didalam toko maka pihak CV. Arli Singkawang dapat memberikan 
pemutaran kajian islami dengan tema yang menarik perhatian konsumen pada setiap harinya.  

Mengingat tanggapan responden terhadap variabel kegiatan motivasi pedagang ritel, nilai 
mean terendah berada pada item 3 yaitu perilaku ramah tenaga penjualan menarik saya ke aktivitas 
penelusuran dan pembelian (misalnya tawaran promo di meja kasir ketika ingin membayar) dengan 
nilai 3,63. Maka dapat disarankan pada pihak CV. Arli Singkawang diharapkan dapat meningkatkan 
ketertarikan konsumen agar melakukan pembelian tidak terencana (impulse buying). Meningkatkan 
ketertarikan konsumen dalam melakukan keputusan pembelian dapat melalui promosi penjualan 
seperti memberikan diskon ataupun potongan harga, oleh karena itu pihak CV. Arli Singkawang 
dapat mempertahankan dan bahkan dapat meningkatkan promosi penjualan yang sudah ada pada 
saat ini serta pihak CV. Arli Singkawang harus berupaya dalam memperbaiki interaksi antara 
karyawan dengan konsumen agar menciptakan suasana dan pelayanan memuaskan seperti yang 
diharapkan konsumen pada umumnya.  

Mengingat tanggapan responden terhadap variabel atribut produk, nilai mean terendah berada 
pada item 2 yaitu konsumen ingin membeli produk dengan harga yang lebih rendah dalam jumlah 
yang lebih banyak dengan nilai 3,68. Maka disarankan pada pihak CV. Arli Singkawang dapat 
memperhatikan barang-barang yang dijual sehingga mendorong konsumen untuk membeli barang 
dalam jumlah yang lebih banyak, misalnya dengan memperhatikan kualitas produk yang dijual.  

Mengingat tanggapan responden terhadap variabel impulse buying, nilai mean terendah berada 
pada item 1 yaitu tentang kegiatan pemasaran yang menarik memotivasi saya untuk membeli lebih 
dari pembelian yang direncanakan dengan nilai 3,78. Maka diharapkan pada pihak CV. Arli 
Singkawang untuk meningkatkan faktor-faktor yang dapat mendorong konsumen untuk melakukan 
pembelian yang tidak direncanakan (impulse buying) di toko tersebut, misalnya barang-barang di 
dalam toko di susun atau diletakkan semenarik mungkin.    
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ABSTRACT 

This study aimed to analyze urban consumer's attitude towards local rice of West Kalimantan. This 
is considered important as it is in accordance with the local government's program of continuous 
improvement on production of the local rice. Nowadays, most of the people's demand for local rice 
mainly in the city is filled with rice from Java island. This study is analysis from the side of 
consumer's demand for the local rice of West Kalimantan. This study was conducted in Pontianak 
with sample of 106 people. Two analysis instruments were applied. They are fishbone for measuring 
the attitude and probit regression and correlation analysis for identifying factors influencing the 
attitude. Based on the analysis results, most of the consumers are still consuming the local rice 
despite some consumption of rice mixed with that from outside area. The consumers chose rice to 
consume based on factors: number of family member, price, taste, quality, and appearance. 
Regarding the results, related parties are suggested to improve the factors influencing the consumers 
in choosing rice and to do further study for investigating variables or other factors which have not 
been identified in this current study. 

JEL: D12, Q13, Q21 
Keywords: Perception, consumer, local rice, fishbone, and probit 

 

1. PENDAHULUAN 

Kontribusi sektor pertanian mencapai 25% dari total PDRB Provinsi Kalimantan Barat sebesar 
60.48 trilyun rupiah (BPS, 2014). Kontribusi tertinggi berasal dari sub-sektor tanaman pangan, 
disusul perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. (Yustian, Sudadi, & Ardiansyah, 2014).  
Walaupun demikian angkat perdagangan beras antar pulau di Kalimantan Barat masih cukup tinggi 
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Beras yang masuk kewilayah Kalimantan Barat berdasarkan rekapitulasi pengadaan beras oleh 
distributor masih sangat tinggi sekalai.  Pada tahun 2018, beras masuk ke Kalimantan Barat sebanyak 
3,6 juta ton (BPS, 2019).  Angka ini sangat fantastis jika kita menlihat angka produksi dan konsumsi 
beras di Kalimantan Barat.  Pada tahun 2012 saja provinsi Kalimantan Barat memproduksi beras 
sebesar 717.909 ton, dan konsumsi masyarakat sebesar 629.654 ton, sehingga angka beras masuk 
tersebut perlu mendapat perhatian (Suyatno, Ike, & Kusrini, 2014). 

Angka beras masuk dari luar pulau, terutama dari Jawa yang masih besar membawa beberapa 
pertanyaan yang harus mendapatkan jawabannya.  Di antara pertanyaan besar tersebut adalah: 
bagaimana respon masarakat dalam mengkonsumsi beras lokal.  Permintaan beras tidak hanya 
dipengaruhi oleh harga dan kesedian beras juga, tetapi tergantung juga oleh selera dan kebiasaan.  
Sudah sekian lama masyarakat di Kalimantan Barat mengkonsumsi beras dari luar tersebut pasti 
akan berpengaruh juga terhadap beras mana yang mereka pilih untuk dikonsumsi. 

Masyakat perkotaan dipilih karena masyarakat ini mempunyai referensi yang banyak dalam 
konsumsinya.  Kemampuan keuangan dari masyakat perkotaan memberikan keleluasaan dalam 
memilih beras yang akan dikonsumsi mereka. Persepsi konsumen tentang produk tersebut sangat 
bervariasi, oleh karena itu para pemasar harus memperhatikan kebutuhan dan selera konsumen demi 
menghadapi persaingan, karena saat ini kekuatan pasar ada di tangan pembeli, mau tidak mau 
pemasar harus meningkatkan kualitas produknya agar menjadi produk yang berkualitas dan baik 
sehingga dapat memenuhi permintaan dan kebutuhan konsumen. Demikian pula tuntutan terhadap 
beberapa atribut penting yang harus dimiliki oleh produk. Tuntutan akan adanya berbagai atribut 
tersebut seperti kualitas produk, desain produk, dan manfaat produk tersebut bagi konsumen. maka 
perlu adanya survei atau riset untuk mengetahui karakteristik dan perilaku konsumen dalam 
mengkonsumsi produk tersebut (Rizki, Munandar, & Andrianto, 2016), demikian juga dengan beras 
lokal Kalimantan Barat.  Sehingga penelitian ini perlu dilakukan untuk melihat sikap konsumen 
terhadap beras lokal Kalimantan Barat. 

Dari uraian pendahuluan di atas maka dapat dirumusan permasalahan dalam penelitia ini 
adalah: 1. Bagaimana sikap konsumen perkotaan terhadap beras lokal Kalimatan Barat? Dan 2.  
Faktor apa yang mempengaruhi sikap konsumen tersebut?. Penelitian ini bertujuan untuk melihat 
bagaimana sikap dan faktor yang mempengaruhi sikap konsumen perkotaan terhadap beras produksi 
lokal Kalimantan Barat. Penelitian ini penting untuk dilaksanakan karena masih banyaknya beras 
yang masuk dari luar Kalimantan Barat yang ada dipasaran dan konsumen sudah terbiasa untuk 
menkonsumsi beras tersebut.  Untuk itu perlu diketahui sikap konsumen terutama di perkotaan 
terhadap beras lokal agar bisa menjamin demand terhadap beras lokal tersebut.  Studi ini penting 
untuk mengetahui selera konsumen perkotaan dalam hal mengkonsumsi beras. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Sikap adalah kesadaran individu yang menentukan perbuatan nyata dan perbuatan-perbuatan 
yang mungkin akan terjadi.  Sikap adalah sebagai suatu kesadaran individu yang menentukan 
perbuatan-perbuatan yang nyata ataupun yang mungkin terjadi di dalam kegiatan-kegiatan sosial.  
Lebih lanjut dijelaskan bahwa sikap seseorang selalu diarahkan terhadap sesuatu hal atau suatu objek 
tertentu.  Tidak ada satu sikap pun yang tanpa objek (Azwar, 2013). 
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Ciri-ciri dari sikap, yaitu: (1) bukan dibawa sejak lahir; (2) dapat berubah-ubah; (3) tidak 
berdiri sendiri; (4) mempunyai segi-segi motivasi dan segi-segi perasaan/emosi.  Faktor-faktor yang 
dapat merubah sikap petani adalah: (1) selektifitasnya sendiri, (2) daya pilihnya sendiri; (3) minat 
perhatiannya; (4) Interaksi kelompok; (5) komunikasi; (6) pengetahun; (7) keterampilan; (8) 
kecakapan berpikir, dan (9) sikap awal (seperti tidak berprasangka terhadap hal-hal baru, mencoba 
sesuatu yang baru, mau bergotong royong, sikap swadaya dan swadana) (Azwar, 2013).  

Beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan rumah tangga terhadap 
beras produksi Kabupaten Kubu Raya yaitu jumlah anggota keluarga sedangkan pendapatan rumah 
tangga, harga beras lokal serta harga beras non lokal tidak menunjukkan pengaruh nyata terhadap 
permintaan rumah tangga.  Elastisitas permintaan rumah tangga terhadap beras produksi Kabupaten 
Kubu Raya adalah inelastis  Beras non lokal ( beras yang diproduksi oleh petani diluar Kabupaten 
Kubu Raya ) dapat dikategorikan sebagai barang substitusi dari beras non lokal (beras yang 
diproduksi oleh petani Kabupaten Kubu Raya) berdasarkan hasil analisis elastisitas harga silang 
(Suyatno et al., 2014). 

 

3. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan di Kota Pontianak.  Sample di ambil sebanyak 106 orang terdiri dari 
berbagai tingkatan pendapatan yang dipilih secara acak sederhana.  Digunakan kuestioner untuk 
memperoleh data dari responden. 

Sikap responden terdiri dari beberapa komponen, yaitu komponen kognitif, afektif, konatif.  
Komponen kognitif terdiri dari variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur tingkat 
pengetahuan dan keyakinan responden terhadap beras lokal. Komponen afektif terdiri dari variabel-
variabel yang digunakan untuk mengetahui bagaimana sikap responden terhadap beras lokal itu 
sendiri.  Komponen afektif terdiri dari variabel-variabel yang digunakan untuk mengukur 
kecenderungan responden untuk mengkonsumsi beras lokal. Untuk menghitung sikap responden 
digunakan metode Fishbein (Simamora, 2015). 

Secara umum rumus yang digunakan Resin Fishbein untuk mengukur sikap baik terhadap 
obyek maupun perilaku adalah sama, yang berbeda hanyalah pengertian dari simbol-simbolnya: 

𝐴𝑡𝑡𝑖𝑢𝑑𝑒 (𝑏𝑒ℎ) =  ∑ 𝑏𝑖𝑒𝑖
𝑛
𝑖=1    .................................................................................  (1) 

Dimana Attitude (beh)  adalah sikap terhadap perilaku tertentu, bi adalah tingkat  keyakinan,  ei  
adalah  dimensi evaluasi dan  n adalah jumlah responden. xit adalah variabel-variabel yang diduga 
mempengaruhi respon petani terhadap program kuat. Variabel-variabel tersebut meliputi kondisi 
sosial ekonomi dari petani responden dan kebijakan pemerintah.   

Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang berperan terhadap sikap konsumen terhadap beras 
lokal digunakan dua uji.  Pertama digunakan regresi probit untuk variabel bebasnya yang kuantitatif.  
Untuk variabel bebas yang kualitatif digunakan analisis korelasi rank Spearman. 

Untuk keperluan analisis data digunakan model Probit.  Formalitas model Probit adalah 
sebagai berikut (Ramanathan & Mitchem, 1982): 

𝑌𝑡
∗ =  𝛼 +  ∑ 𝛽𝑖𝑥𝑖𝑡 +  𝜇𝑡

𝑚
𝑖=1   ................................................................................... (2) 
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Dimana xit adalah variabel-variabel yang dapat diobservasi, sedangkan Yt* adalah variabel yang 
dapat diobservasi.  Yang diobservasi dalam penelitian adalah Yt, Yt sama dengan 1 jika Yt* lebih 
besar dari 0 dan 0 untuk lainnya. Untuk menghindari terjadinya multikolenearity karena banyaknya 
variabel xit, digunakan analisis faktor untuk mengelompokan beberapa variabel yang berkorelasi 
menjadi satu variabel.   

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Karaktertik Responden.  Responden dari penelitian ini berjumlah 106 orang dari 100 orang 
yang direncanakan.  Responden tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kota Pontianak. 
Responden berusia antaran 20 – 61 tahun. Sebagian besar responden membeli beras di Pasar Modern, 
sebarannya adalah seperti pada tabel berikut. 

Tabel   1.  Sebaran Tempat Membeli Beras 
Tempat Membeli Jumlah Responden Persentase 

Lansung dari petani 3 2,83 
Pasar Modern (Supermarket) 49 46,23 
Pasar Tradisionil 44 41,51 
Lainnya (sebutkan) 10 9,43 

Total 106 100,00 

                         Sumber:  Pengolahan data primer, 2020 

Sebagian besar responden membeli beras dari luar jawa, atau digabung antara beras kampung 
(lokal) dan beras dari luar.  Jenis beras yang dibeli oleh responden dapat dilihat pada Tabel 2. 

Tabel 2.  Jenis Beras yang di Konsumsi Responden 
Jenis Beras Jumlah Responden Persentase 

Beras dari Luar (jawa) 48 45,28 
Beras Kampung 13 12,26 
Kedua-duanya 45 42,45 

Total 106 100,00 

                    Sumber:  Pengolahan data primer, 2020 

Kalau responden membeli dua jenis beras, beras yang lebih banyak dibeli adalah beras dari 
luar.  Untuk kepentingan analisis, meskipun demikian, kita anggap responden yang membeli dua 
jenis beras adalah mengkonsumsi beras kampung.  Komposisi pembelian beras yang lebih dari satu 
jenis dapat dilihat di Tabel 3. 

Tabel 3.  Beras yang dibeli Jika lebih dari 1 Jenis Beras 
Jenis Beras Jumlah Responden Persentase 

Beras dari luar 37 82,22 
Beras kampung 8 17,78 

Total 45 100,00 

                                   Sumber:  Pengolahan data primer, 2020 
 

Analisis Fishben. Berdasarkan hasil analisis tingkat kepentingan dari variabel yang diolah 
adalah sebagai berikut: 
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Tabel 4.  Hasil Analisis Fishben 
 Rasa Kualitas Harga Kemasan Tampilan 

 Persen Jumlah Persen Jumlah Persen Jumlah Persen Jumlah Persen Jumlah 

Sangat 
Tidak 
Penting 

0,94 0,94 1,89 1,89 2,83 2,83 2,83 2,83 3,77 3,77 

Tidak 
Penting 

0,00 0,94 8,49 10,38 2,83 5,66 0,94 3,77 0,00 3,77 

Netral 3,77 4,72 17,92 28,30 18,87 24,53 7,55 11,32 1,89 5,66 
Penting 53,77 58,49 47,17 75,47 50,00 74,53 56,60 67,92 50,94 56,60 
Sangat 
Penting 

41,51 100,00 24,53 100,00 25,47 100,00 32,08 100,00 43,40 100,00 

Sumber:  Pengolahan data primer, 2020 
 

Secara ringkas, hasil analisis Fishben tentang respon dan kepentingan dapat dilihat dari tabel 
5. 

Tabel 5. Respon dan Kepentingan analisis Fishben 
 Rasa Kualitas Harga Kemasan Tampilan Teksture 

Respon 4,23 4,35 3,84 3,92 4,14 4,30 
Kepentingan 4,32 3,71 3,11 3,59 3,71 3,89 

                   Sumber:  Pengolahan data primer, 2020 

Untuk menentukan bagaimana sikap responden terhadap beras lokal maka dibuat dulu rentang 
kelas untuk masing-masing kriteria.  Nilai terendah yang mungkin adalah 6 sedangkan nilai tertinggi 
adalah 160.  Dengan lima kreteria maka didapatkan kelas rentang untuk masing-masing kriteria 
seperti pada Tabel 6. 

Tabel 6.  Rentang kelas untuk masing-masing kriteria 
Kelas Nilai Terendah Nilai Tertinggi Keterangan 

1 5,9 34,7 Sangat Kurang Suka 
2 34,8 63,6 Kurang Suka 
3 63,7 92,5 Netral 
4 92,6 121,4 Suka 
5 121,5 150,3 Sangat Suka 

                        Sumber:  Pengolahan data primer, 2020 

Hasil pengelohan dengan metode Fisben diperoleh hasil sikap responden sebesar  93,70, maka 
sikap responden terhadap beras lokal adalah suka. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang 
berperan terhadap sikap konsumen terhadap beras lokal digunakan dua uji.  Pertama digunakan 
regresi probit untuk variabel bebasnya yang kuantitatif.  Untuk variabel bebas yang kualitatif 
digunakan analisis korelasi rank Spearman. Hasil uji regresi Model Probit adalah seperti Tabel 7 dan 
Tabel 8. 

Tabel 7.  Analisa Varian Regresi Model Probit 
Sumber SS DF MS F 
Regresi 461,00 3 153,67 153,77 
Error 102,93 103 0,99 P-value 

Total 563,93 106 5,32 0,00 

                                      Sumber:  Pengolahan data primer, 2020 
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Tabel 8.  Hasil Analisa Regresi Model Probit 

Variabel Koefisen SE T Rasio P-Value 
Pendapatan 0,87 x 20E-05 0,17e-04 0,51 0,61 
Jumlah Keluarga 0,04 0,02 1,75 0,08 

Harga 0,14 0,03 5,078 0,000 

                          Sumber:  Pengolahan data primer, 2020 

Dari analisis regresi diperoleh hasil bahwa jumlah keluarga dan harga berpengaruh terhadap 
respon konsumen pilihan beras, sedangkan pendapatan tidak. Hasil uji korelasi Rank Spearman 
adalah sebagai berikut: 

Tabel 9. Hasil Analisis Korelasi Rank Spearman 
 Rasa Kualitas Kemasan Tampilan Tekstur 

Jenis 
Beras 

R 0,235 0,178 0,138 0,312 0,148 
p-value 0,015 0,068 0,157 0,001 0,131 

                      Sumber:  Pengolahan data primer, 2020 

Dari analisis korelasi diperoleh hasil bahwa rasa, kualitas dan tampilan mempunyai korealasi 
dengan jenis beras yang dipilih, sedangkan kemasan dan tekstur beras tidak. 

 

5. SIMPULAN 

Dari hasil analisis dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut. 1. Sebagian besar 
responden masih mengkonsumsi beras lokal, walaupun sebagian masih dicampur dengan beras dari 
luar; 2. Konsumen memilih beras apa yang dikonsumsi karena faktor jumlah keluarga , harga, rasa, 
kualitas dan tampilan. Dari hasil penelitian ini disarankan: 1. Kepada berbagai pihak terkait, untuk 
dapat memperbaiki faktor-faktor yang menjadi penyebab konsumen memilih jenis beras; 2. 
Dilakukan penelitian lebih lanjut untuk melihat variabel atau faktor lain yang belum dilihat pada 
penelitian ini 
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ABSTRACT 

PT Perkebunan Nusantara XIII Pontianak is an agro-business and agro-industrial company spread 
across West Kalimantan, East Kalimantan, South Kalimantan and Central Kalimantan. The research 
are to find out how the company image is at PT Perkebunan Nusantara XIII Pontianak, to find out 
the company image constraints faced by PT Perkebunan Nusantara XIII Pontianak, and to find out 
how to solve the problem of corporate image at PT Perkebunan Nusantara XIII Pontianak. In this 
study the authors used qualitative data analysis methods with data collection using interviews and 
documentation and using descriptive data presentation methods. Based on the results obtained from 
interviews and documentation, it can be concluded that the company image at PT Perkebunan 
Nusantara XIII Pontianak is quite good. The obstacles faced in building a company image are a lack 
of funds and labor and a lot of damaged factory equipment so that production is not optimal. The 
solutions for the obstacles faced are improving the company's internal, making maximum use of 
human resources, repairing damaged factory equipment, using the right of reply to respond to 
negative news against the company, and holding meetings to resolve customer complaints. 

JEL: M10 
Keywords: Corporate Image, Public Relations, PT. Perkebunan Nusantara XIII 

 

1. PENDAHULUAN 

 Perusahaan sangat memerlukan aset, salah satunya adalah citra. Citra mengandung tujuan 
serta reputasi bahkan  prestasi yang hendak dicapai. ”Citra perusahaan mencerminkan  kesan publik 

terhadap perusahaan berdasarkan pada pengetahuan dan pengalaman mereka” (Suwatno, 2018). 
Citra dapat berubah-ubah berdasarkan pengalaman setiap individu. Semakin baik pengalaman yang 
mereka terima, maka akan semakin baik citra perusahaan. Citra perusahaan yang baik akan 
membangun kepercayaan publik terhadap perusahaan. Dibentuknya citra bertujuan untuk 
mengevaluasi kebijaksanaan dan memperbaiki kesalahpahaman.  

Public Relations (PR) atau biasa dikenal dengan humas (hubungan masyarakat) sangat 
dibutuhkan oleh perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan. Mukarom dan Laksana (2015) 
mengemukakan, “PR fungsinya adalah untuk memahami dan mengevaluasi segala opini publik atau 

isu publik yang berkembang terhadap suatu organisasi/perusahaan”. PR dituntut untuk bisa 

berkomunikasi dan berhubungan baik dengan publik internal maupun publik eksternal untuk 
mencapai tujuan perusahaan. Hubungan yang diharapkan adalah hubungan yang harmonis, dalam 

                                                             
*Email: srisyabanitaelida@gmail.com 



Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020  
ISBN: 978-602-53460-5-7 
 
 

231 
 

arti saling pengertian. Mukarom dan Laksana (2015) mengungkapkan, “Public relations adalah seni 
menciptakan pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik 
terhadap suatu individu atau organisasi”. Terbentuknya kepercayaan publik terhadap citra 

perusahaan yang baik. Salah satu tugas seorang humas adalah membangun dan mempertahankan 
citra perusahaan seperti halnya yang terjadi pada PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) 
Pontianak. 

PT Perkebunan Nusantara XIII (Persero) yang biasa disebut PTPN XIII adalah Badan Usaha 
Milik Negara (BUMN) yang didirikan pada 11 Maret 1996. Tata nilai organisasi yang dianut oleh 
PTPN XIII adalah sinergi, integritas, profesional – PTPN XIII Bangkit. Setiap perusahaan pasti 
menginginkan citra yang positif, baik itu di publik internal maupun publik eksternal perusahaan 
karena citra perusahaan yang positif dapat meningkatan kepercayaan publik sedangkan citra negatif 
dapat merugikan perusahaan. 

Berdasarkan press release pada 4 September 2019 perkebunan milik PTPN XIII Pontianak di 
areal Kebun Rimba Belian dan Kebun Sungai Dekan mengalami kebakaran yang belum diketahui 
darimana penyebab sumber api. Kebakaran hutan tersebut mengakibatkan asap yang mengganggu 
kegiatan warga sekitar dan meluasnya asap ke beberapa daerah di Kalimantan Barat. Kerusakan 
yang terjadi akibat kebakaran tersebut yaitu Kebun Rimba Belian seluas 1,5 Ha (Hektar) di blok 66, 
dengan jumlah 191 pokok sawit terbakar. Pada areal tersebut baru dilakukan pekerjaan pemeliharaan 
tanaman yaitu Tebas Gulma pada bulan Agustus 2019. Kemudian Kebun Sungai Dekan seluas 2,9 
Ha di blok 542, dengan jumlah 415 pokok sawit terbakar. Pada areal tersebut juga baru dilakukan 
pekerjaan pemeliharaan tanaman yaitu Tebas Gulma pada bulan Juni 2019. Kepala Sub Bagian 
Humas mengatakan kebakaran hutan ini menyebabkan perusahaan terancam ditutup karena tidak 
memenuhi Undang-undang yang berlaku. 

Latar belakang tersebut merupakan dasar dalam dirumuskannya masalah yang akan diteliti 
yaitu “Bagaimana citra perusahaan, hambatan, dan solusi pada PT Perkebunan Nusantara XIII 

Pontianak?”. Adapun tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui citra perusahaan pada PT 
Perkebunan Nusantara XIII Pontianak, mengetahui kendala citra perusahaan yang dihadapi pada PT 
Perkebunan Nusantara XIII Pontianak, mengetahui bagaimana solusi dalam mengatasi kendala citra 
perusahaan yang terjadi pada PT Perkebunan Nusantara XIII. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1. Citra 

Citra yang baik sangat diharapkan setiap perusahaan. Gassing dan Suryanto (2016) 
mengemukakan,  “Citra merupakan aset penting dari organisasi yang selayaknya terus dibangun dan 
dipelihara”. Apriananta dan Wijaya (2018) mengatakan, “Citra sebuah perusahaan atau organisasi 

(corporate image) akan terbentuk melalui proses program dari Public Relations (PR), karena 
perusahaan tidak akan lepas dari stakeholder maupun stakeholder yang berinteraksi langsung 
dengan perusahaan, dengan begitu akan menghasilkan hubungan timbal balik yang diterima, dan 
diantaranya muncul image perusahaan”. Dapat penulis simpulkan citra adalah kesan seseorang atau 
sekelompok orang terhadap perusahaan atau produk yang harus dibangun dan ditingkatkan melalui 
program humas untuk menciptakan hubungan yang harmonis sehingga tercipta image perusahaan 
yang baik. Image perusahaan yang baik, maka akan mencapai tujuan perusahaan dengan mudah. 
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2.2 Dimensi dan Indikator Citra 

Suwatno (2018) menyebutkan bahwa empat dimensi citra sebagai berikut: 1. Thoughts about 
the corporation (pemikiran mengenai perusahaan). 2. Recognition of the corporation (pengakuan 
terhadap perusahaan). 3. Reputation of the corporation (reputasi perusahaan). 4. The comparability 
of the firm with its competitors (perbandingan perusahaan dengan pesaingnya).  

Tabel 1. Indikator Citra Perusahaan menurut Suwandi (2010) dan Purba (2017) 
Variabel Dimensi Indikator 

Citra 

1. Personality (Kepribadian) 
a. Kepercayaan 
b. Tanggung jawab social 

2. Reputation (Reputasi) 
a. Hasil kinerja 
b. Pengalaman 

3. Value (Nilai) 
a. Cepat tanggap 
b. Inovatif 

4. Corporate Identity 
(Identitas Perusahaan) 

a. Logo Perusahaan 
b. Slogan perusahaan 
c. Merek Perusahaan 
d. Warna Perusahaan 

      Sumber: Data Olahan, tahun 2020 

Berdasarkan Tabel 1 dapat penulis jelaskan bahwa variabel citra perusahaan terdiri dari empat 
dimensi dan beberapa indikator. Suwandi (2010) dan Purba (2017) mengemukakan sebagai berikut:  

 1. Personality, keseluruhan karakteristik perusahaan yang dipahami publik sasaran 
 contohnya adalah perusahaan yang dapat dipercaya, perusahaan yang mempunyai 
 tanggung jawab sosial. 2. Reputation, hal yang telah dilakukan perusahaan dan diyakini 
 publik sasaran berdasarkan pengalaman sendiri maupun pihak lain contohnya adalah 
 kinerja keamanan transaksi sebuah bank. 3. Value, Nilai-nilai yang dimiliki suatu 
 perusahaan dengan kata lain budaya perusahaan contohya adalah sikap manajemen yang 
 peduli terhadap pelanggan, karyawan yang cepat tanggap terhadap permintaan maupun 
 keluhan pelanggan. 4. Corporate Identity, komponen-komponen yang mempermudah 
 pengenalan public sasaran terhadap perusahaan diataranya adalah logo, warna dan 
 slogan. 

Dari teori yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan citra adalah persepsi publik terhadap 
perusahaan melalui apa yang mereka lihat dan pahami. Persepsi tersebut dapat terbentuk melalui apa 
yang sudah perusahaan lakukan dan hasilkan. 

2.3 Citra Perusahaan 

Citra perusahaan menurut (Suwatno, 2018), “Kesan publik terhadap perusahaan berdasarkan 

pada pengetahuan dan pengalaman mereka. Hal tersebut dapat berubah-ubah karena pengetahuan 
dan pengalaman setiap orang bersifat personal”. Kemudian, Rusdian dan Putri (2020) 
mengungkapkan, “Citra perusahaan adalah merupakan persepsi publik/masyarakat atau anggapan 
tentang perusahaan atau organisasi yang menyangkut pelayanan, kualitas produk, budaya organisasi, 
perilaku organisasi, perilaku individu-individu dalam perusahaan atau organisasi dan sebagainya”. 

Penulis simpulkan bahwa citra perusahaan adalah persepsi seseorang/publik terhadap perilaku 
perusahaan maupun perilaku perorangan yang ada dalam perusahaan berdasarkan pengalaman yang 
mereka rasakan dan simpan dalam ingatan melalui pelayanan, kualitas produk, dan sebagainya. 
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2.4 Public Relations 

Mukarom dan Laksana (2015) berpendapat bahwa, “Public Relations adalah seni menciptakan 
pengertian publik yang lebih baik sehingga dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap suatu 
individu atau organisasi”. Luthfiyyah (2017) menyatakan, “PR merupakan fungsi manajemen untuk 

membantu membangun dan memelihara hubungan dalam menaikkan citra perusahaan, dengan 
menggunakan strategi-strategi yang sudah terencana dan berkesinambungan”. 

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, penulis menyimpulkan PR merupakan fungsi 
manajemen untuk membangun dan memelihara hubungan baik guna menciptakan citra perusahaan 
yang baik serta dapat dipercaya. 

 

3. METODA PENELITIAN 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

Sebuah penelitian yang dilakukan perlu adanya metode yang digunakan untuk menunjang 
peneliti dalam melakukan penelitian. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan yaitu 
wawancara dan dokumentasi. 

a. Metode Wawancara 

Edi (2016) mengungkapkan, “Wawancara merupakan proses percakapan yang dilakukan oleh 

interviewer dan interviewee dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, dan bisa bertatap muka 
maupun melalui alat komunikasi tertentu”. Mamik (2015) menyatakan, “Wawancara merupakan 

pertanyaan yang dilakukan secara verbal kepada orang-orang yang dianggap dapat memberikan 
informasi atau penjelasan hal-hal yang dipandang perlu”. Penulis simpulkan bahwa wawancara 
adalah komunikasi secara verbal untuk mendapatkan informasi secara langsung maupun melalui alat 
komunikasi lainnya antara pewawancara dan yang diwawancarai. Wawancara yang penulis lakukan 
untuk mendapatkan data adalah dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada informan 1 yakni 
Kepala Sub Bagian Humas, informan 2 yakni staf Urusan Humas, informan 3 yakni Pelaksana 
Kehumasan karena informan tersebut yang langsung berhubungan dengan citra perusahaan, dan 
wawancara kepada informan 4 yakni Manager Koperasi Karyawan Sejahtera sebagai vendor yang 
bekerjasama dengan PTPN XIII, untuk mengetahui bagaimana citra eksternal PTPN XIII. 

b. Dokumentasi 

Fitrah dan Luthfiyah (2017) mengemukakan, “Dokumentasi merupakan sumber data yang 
digunakan untuk melengkapi penelitian, baik berupa sumber tertulis, film, gambar, dan karya-karya 
monumental, yang semuanya itu memberikan informasi bagi proses penelitian”. Sugiyono (2015) 
mengungkapkan,  

 “Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa 
 dibentuk berdasarkan tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. 
 Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life 
 histories), cerita biografi, peraturan, kebijakan. Dokumentasi yang berbentuk gambar, 
 misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya 
 misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain”. 

Berdasarkan definisi yang diuraikan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa dokumentasi 
adalah data yang memberikan informasi mengenai peristiwa yang sudah  berlalu yang dapat 
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berbentuk dalam tulisan, gambar, karya monumental. Dalam hal ini penulis menampilkan 
dokumentasi berupa press release, foto kegiatan humas dalam melakukan CSR dimasa pandemik 
Covid 19 serta foto aplikasi E-Procurement. 

3.2 Metode Penyajian Data 

Penelitian ini menggunakan metode penyajian data yaitu metode penyajian dengan model 
deskriptif. Rukajat (2018) mengungkapkan,“Penelitian desktriptif adalah penelitian yang berusaha 

menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, dan terjadi, karena penelitian 
ini untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai 
fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki”. 

Kemudian Zellatifanny dan Mudjiyanto (2018) mengungkapkan, “Penelitian deskriptif 

merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang 
ada, yaitu gejala yang ada pada saat penelitian dilakukan”. Berdasarkan teori tersebut, maka dapat 

penulis simpulkan bahwa metode penelitian deskriptif adalah sekumpulan informasi yang nyata 
mengenai penelitian yang sedang diselidiki dan menghubungkan antar fenomena yang terjadi selama 
penelitian. 

3.3 Analisis Data 

Analisis data yang penulis lakukan adalah dengan data kualitatif. Sugiyono (2018) 
mengemukakan, model Miles dan Huberman yang digunakan dalam analisis data, melalui tiga tahap, 
yaitu : 
a. Reduksi Data (Data Reduction) 

Mereduksi data berarti merangakum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 
yang penting, dicari pola dan temanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan 
gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 
selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 
b. Penyajian Data (Data Display) 

Penelitian kualitatif, dalam penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 
hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya. Paling sering digunakan juga untuk menyajikan 
data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 
c. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (Conclusion Drawing and Verification) 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab pertanyaan rumusan 
masalah yang dirumusakan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan 
bahwa masalah dan rumusaan masalah dalam penelitian kualitatif masih  bersifat sementara dan 
akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Organisasi baik swasta maupun pemerintah dipastikan memiliki citranya masing-masing. 
Tentunya citra yang ingin dibangun oleh perusahaan adalah citra yang positif. Citra dari suatu 
perusahaan dapat terbentuk berdasarkan persepsi publik terhadap apa yang telah dilakukan 
perusahaan. PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) Pontianak pasti memiliki citra perusahaan 
baik citra positif maupun citra negatif. Hal tersebut dapat terbentuk berdasarkan persepsi dan 
pengalaman masing-masing orang maupun organisasi. Hal tersebut sesuai dengan pendapat Suwatno 
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(2018) citra perusahaan yaitu, “Kesan publik terhadap perusahaan berdasarkan pada pengetahuan 
dan pengalaman mereka. Pembentukan citra tersebut dilihat berdasarkan empat dimensi citra yaitu 
personality, reputation, value, dan corporate identity. 

PT Perkebunan Nusantara XIII Pontianak memiliki bagian public relations atau yang biasa 
disebut humas. Salah satu tugas humas adalah untuk membangun dan mempertahankan citra 
perusahaan serta sebagai penghubung komunikasi antara atasan dan bawahan maupun perusahaan 
kepada publiknya. Luthfiyyah (2017) menyatakan, “PR merupakan fungsi manajemen untuk 

membantu membangun dan memelihara hubungan dalam menaikkan citra perusahaan, dengan 
menggunakan strategi-strategi yang sudah terencana dan berkesinambungan”. Berikut ini adalah 
dimensi citra perusahaan pada PT Perkebunan Nusantara XIII Pontianak, yaitu: 
1. Personality (Kepribadian) 

Pembahasan hasil wawancara kepada para informan sesuai dengan indikator yang telah 
ditetapkan yaitu kepercayaan dan tanggung jawab sosial adalah sebagai berikut: 
a. Kepercayaan 

PT Perkebunan Nusantara XIII Pontianak adalah perusahaan yang dapat dipercaya karena 
PTPN XIII Pontianak adalah merupakan perusahaan BUMN yang sebagian besar sahamnya 
merupakan saham pemerintah dan sudah diakui di seluruh Indonesia dan dapat memabantu 
perekonomian para vendor yang ada di Kalimantan Barat. 
b. Tanggung Jawab Sosial 

PT Perkebunan Nusantara XIII Pontianak memiliki tanggung jawab sosial namun tidak kepada 
vendor. Tetapi perusahaan bekerjasama dengan vendor melakukan tanggung jawab sosial. Tanggung 
jawab sosial yang ada di PTPN XIII Pontianak adalah CSR (Corporate Social Responsibility) dan 
kemitraan yaitu program sosial yang dijalankan perusahaan untuk membantu masyarakat sekitar 
perusahaan. Contoh tanggung jawab sosial yang dilakukan PTPN XIII Pontianak seperti perbaikan 
jalan, peningkatan jalan, perbaikan sarana ibadah, bantuan air bersih, pembuatan jembatan yang 
menghubungkan jalan produksi ke masyarakat setempat, bantuan listrik bagi masyarakat yang belum 
mendapatkan penerangan, dana pendidikan bagi anak karyawan yang berprestasi atau masuk ke 
perguruan tinggi negeri, bantuan APD (Alat Pelindung Diri) lengkap untuk rumah sakit pada saat 
pandemik Covid 19. Selanjutnya, contoh kerjasama dalam tanggung jawab sosial adalah melakukan 
pasar murah, dan lain-lain. Dari pembahasan yang telah dijelaskan bahwa sesuai dengan pendapat 
Purba (2017), “Personality, merupakan keseluruhan karakteristik perusahaan yang dipahami publik 
sasaran yaitu perusahaan yang dapat dipercaya, perusahaan yang mempunyai tanggung jawab 
sosial”. 
2. Reputation (Reputasi) 

Pembahasan hasil wawancara kepada informan 1, informan 2, informan 3, dan informan 4 
sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu hasil kinerja dan pengalaman adalah sebagai 
berikut: 
a. Hasil Kinerja 

Hasil kinerja PTPN XIII Pontianak sudah cukup baik. Masyarakat menilai citra perusahaan 
PTPN XIII Pontianak selama ini sudah cukup baik. Atasan dan bawahan saling mendukung untuk 
memajukan kesejahteraan perusahaan dan karyawan agar lebih baik. Terdapat beberapa kendala 
yang dihadapi PTPN XIII Pontianak, tetapi perusahaan masih dapat menyikapi kendala tersebut 
dengan baik. 
b. Pengalaman 
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Pengalaman yang pernah didapatkan PTPN XIII Pontianak adalah pemberitaan negatif dari 
LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat). Dalam mengatasi dan mengantisipasi hal tersebut, Humas 
PTPN XIII Pontianak mendatangi pihak tersebut dan menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi. 
Setelah dijelaskan, pihak tersebut tidak menerbitkan kembali berita negatif tentang PTPN XIII 
Pontianak. Kemudian pengalaman yang vendor dapatkan selama bekerjasama dengan PTPN XIII 
adalah mendapat banyak pelajaran yaitu bagaimana tata cara mengelola perusahaan yang baik seperti 
pengelolaan dana, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya alam, dan 
bagaimana tata cara administratifnya. Dari pembahasan yang telah dijelaskan bahwa sesuai dengan 
pendapat Purba (2017), “Reputation, merupakan hal yang telah dilakukan perusahaan dan diyakini 
publik sasaran berdasarkan pengalaman sendiri maupun pihak lain seperti kinerja keamanan 
transaksi sebuah bank”. 
3. Value (Nilai) 

Pembahasan hasil wawancara kepada para informan sesuai dengan indikator yang telah 
ditetapkan yaitu cepat tanggap dan inovatif adalah sebagai berikut: 
a. Cepat Tanggap 

PT Perkebunan Nusantara XIII Pontianak cepat tanggap dalam menangani keluhan para 
pelanggan karena PTPN XIII Pontianak memproduksi bahan baku sehingga pelanggan PTPN XIII 
Pontianak hanya perusahaan-perusahaan besar. Kemudian PTPN XIII Pontianak juga memiliki 
bagian Humas, Tim Legal, dan SPI (Satuan Pengawasan Intern), ketiga bagian tersebut bekerjasama 
menanggapi hal-hal negatif terhadap perusahaan agar tidak menjadi masalah. Keluhan yang pernah 
PTPN XIII Pontianak terima adalah pelanggan memesan CPO (Crude Palm Oil) dengan ALB (Asam 
Lemak Bebas) sebesar 5%, tetapi PTPN XIII Pontianak mengirimkan ALB sebesar 8%. Hal tersebut 
membuat pelanggan komplain ke perusahaan, dengan cepat PTPN XIII Pontianak memperbaiki 
mutu produknya agar tidak terjadi complain kembali. Kemudian keluhan lain yang pernah diterima 
adalah pelanggan memesan CPO kepada PTPN XIII Pontianak, tetapi tidak segera dikirim padahal 
pelanggan sudah membayar kontrak. Selain itu, keluhan yang pernah diterima PTPN XIII Pontianak 
dari vendor yaitu mengenai masalah cashflow atau pembayaran tagihan. 
b. Inovatif 

Inovasi yang dilakukan PTPN XIII Pontianak adalah langsung menanggapi pemberitaan 
negatif tentang perusahaan dengan mendatangi pihak tersebut dan menjelaskan agar masyarakat atau 
publik tidak menilai perusahaan tidak baik karena perusahaan memiliki hak jawab. Kemudian para 
karyawan saling bekerjasama untuk membangun perusahaan lebih baik lagi dan memiliki media 
sosial seperti facebook, instagram, dan twitter untuk melakukan promosi agar dikenal lebih luas. 
PTPN XIII Pontianak memiliki aplikasi E-proc. Aplikas E-Proc adalah lelang yang dilakukan secara 
elektornik yang langsung diawasi oleh pihak terkait di PTPN XIII Pontianak. Berdasarkan 
pembahasan yang telah dijelaskan bahwa sesuai dengan pendapat Purba (2017), “Value, Nilai-nilai 
yang dimiliki suatu perusahaan dengan kata lain budaya perusahaan seperti sikap manajemen yang 
peduli terhadap pelanggan, karyawan yang cepat tanggap terhadap permintaan maupun keluhan 
pelanggan”. 
4. Corporate Identity (Identitas Perusahaan) 

Pembahasan hasil wawancara kepada seluruh informan sesuai dengan indikator yang telah 
ditetapkan yaitu logo perusahaan, slogan perusahaan, merek perusahaan, dan warna perusahaan 
adalah sebagai berikut: 
a. Logo Perusahaan 
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PT Perkebunan Nusantara XIII Pontianak memiliki logo perusahaan dan vendor mengetahui 
logo pada PTPN XIII Pontianak. Maksud dari logo perusahaan tersebut adalah PTPN XIII Pontianak 
memiliki usaha yang terkenal di seluruh dunia melalui produk sawit dan karet yang digambarkan 
dengan pada logo berbentuk bulat. Pada logonya terdapat warna oranye, hijau, dan berbentuk daun 
terdapat motif yang berbeda pada logo tersebut, artinya motif bergaris adalah daun sawit dan daun 
yang lebar adalah daun karet, kemudian garis lengkung berwarna oranye adalah hasil dari sawit yaitu 
CPO. 
b. Slogan Perusahaan 

PT Perkebunan Nusantara XIII Pontianak memiliki slogan perusahaan dan vendor mengetahui 
slogan pada PTPN XIII Pontianak. Slogan perusahaan disebut SIPro - PTPN XIII Bangkit, yaitu 
Sinergi, Integritas, Profesional – PTPN XIII Bangkit. Slogan ini biasanya ditampilkan pada bagian 
bawah surat keluar. Slogan tersebut memiliki arti yaitu sinergi diwujudkan dalam perilaku empati, 
kepedulian, komunikasi, harmoni, kerjasama, kepercayaan, ideal, dan memberi nilai 
tambah.Integritas yaitu diwujudkan dalam peilaku jujur, disiplin, komitmen, konsisten, sadar resiko, 
dan keteladanan. Profesional yaitu diwujudkan dalam perilaku bertanggung jawab, kompeten, solusi 
tuntas, berani bertindak segera, kreatif, dan inovatif. 
c. Merek Perusahaan 

PT Perkebunan Nusantara XIII Pontianak menghasilkan produk dan vendor mengetahui 
produk pada PTPN XIII Pontianak. Produk yang dihasilkan dari sawit dan karet. Produk dari sawit 
yaitu CPO dan inti sawit atau kernel, dan produk dari karet yaitu SIR-20. Kemudian PTPN XIII 
Pontianak tidak memiliki merek pada produknya karena produk yang dihasilkan masih merupakan 
bahan baku. 
d. Warna Perusahaan 

PT Perkebunan Nusantara XIII Pontianak memiliki warna ciri khas perusahaan dan vendor 
mengetahui warna ciri khas perusahaan yaitu oranye dan hijau. Warna hijau memiliki arti daun sawit 
dan daun karet. Warna oren memiliki arti produk yang dihasilkan perusahaan yaitu CPO. 
Berdasarkan data yang penulis sajikan sesuai dengan pendapat Purba (2017) “Corporate Identity, 
komponen-komponen yang mempermudah pengenalan public sasaran terhadap perusahaan seperti 
logo, warna dan slogan”.  

Penulis mengetahui bahwa dalam membangun dan mempertahankan citra perusahaan terdapat 
kendala. Berdasarkan informasi yang peneliti dapatkan dilapangan bahwa kendala yang dihadapi 
dalam membangun citra perusahaan adalah sebagai berikut: 
1. Personality (Kepribadian) 

Pembahasan hasil wawancara kepada informan 1, informan 2, informan 3, dan informan 4 
sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu kepercayaan dan tanggung jawab sosial 
kendalanya adalah sebagai berikut: 
a. Kepercayaan 

Kendala yang dihadapi perusahaan dalam membangun kepercayaan publik adalah kurangnya 
publikasi yang dilakukan perusahaan karena tidak adanya dana. Promosi yang dilakukan hanya 
melalui annual report dan website perusahaan. Tetapi sebagai vendor yang bekerjasama dengan 
PTPN XIII Pontianak tidak ada kendala dalam hal kepercayaan. 
b. Tanggung Jawab Sosial 

Kendala yang dihadapi perusahaan dalam melakukan tanggung jawab sosial adalah kurangnya 
dana sehingga tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak rutin. 
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2. Reputation (Reputasi) 
Pembahasan hasil wawancara kepada informan 1, informan 2, informan 3, dan informan 4 

sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu hasil kinerja dan pengalaman kendalanya adalah 
sebagai berikut: 
a. Hasil Kinerja 

Kendala yang dihadapi dalam kinerja perusahaan adalah kurangnya tenaga kerja pada bagian 
produksi, banyak alat yang rusak, buah sawit tidak bisa dipanen karena jalan yang rusak. Kemudian 
terjadi salah paham dalam komunikasi antar karyawan. 
b. Pengalaman 

Kendala yang dihadapi dalam pengalaman yang pernah dialami perusahaan adalah pihak yang 
menerbitkan berita negatif tentang perusahaan tidak bisa ditemui. Kemudian kendala dalam 
pengalaman yang dialami oleh vendor adalah tentang masalah pembayaran yang dilaksanakan 
perusahaan kepada vendor. 
3.Value (Nilai) 

Pembahasan hasil wawancara yang didapat dari para informan sesuai dengan indikator yang 
telah ditetapkan yaitu cepat tanggap dan inovatif kendalanya adalah sebagai berikut: 
a. Cepat Tanggap 

Kendala yang dihadapi perusahaan dalam mengatasi keluhan pelanggan adalah perusahaan 
yang tidak bisa membayar tepat waktu atau lama mengirimkan produk yang telah dipesan pelanggan 
sehingga pelanggan menjadi marah. 
b. Inovatif 

Kendala yang dihadapi perusahaan dalam inovasi adalah waktu dan sumber daya manusia. 
Untuk mengkonfirmasi berita negatif tentang perusahaan maka butuh waktu untuk meminta data 
yang akurat dan tepat. Kemudian pihak yang mengoperasikan media sosial tersebut belum terlalu 
memahami karena belum terbiasa. 
4. Corporate Identity (Identitas Perusahaan) 

Hasil wawancara yang dihimpun dari semua informan sesuai dengan indikator yang telah 
ditetapkan yaitu logo perusahaan, slogan perusahaan, merek perusahaan dan warna perusahaan 
kendalanya adalah sebagai berikut: 1. Logo perusahaan, dalam logo perusahaan tidak terdapat 
kendala. 2. Slogan perusahaan, dalam slogan perusahaan tidak terdapat kendala. 3. Merek 
perusahaan, kendala yang dihadapi perusahaan dalam produk yang dihasilkan adalah pada pabrik 
yang tidak bisa menghasilkan produk sesuai yang diinginkan oleh pelanggan atau tidak sesuai 
dengan standar produk. Kemudian buah sawit tidak sesuai dengan mutu panen karena buah tidak di 
sortir dengan baik. 4. Warna Perusahaan, dalam warna ciri khas perusahaan tidak terdapat kendala. 

Berdasarkan data yang penulis sajikan dalam kendala di sebuah perusahaan pasti memiliki 
solusi, sehingga kendala yang terjadi dapat diselesaikan. Berdasarkan informasi yang peneliti 
dapatkan dilapangan bahwa solusi dalam mengatasi kendala yang dihadapi dalam membangun citra 
perusahaan adalah sebagai berikut: 
1. Personality (Kepribadian) 

Pembahasan hasil wawancara kepada informan 1, informan 2, informan 3, dan informan 4 
sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu kepercayaan dan tanggung jawab sosial solusi 
dalam mengatasi kendala adalah sebagai berikut: 
a. Kepercayaan  
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Solusi dalam mengatasi kendala membangun kepercayaan publik adalah dengan memperbaiki 
internal perusahaan. Kemudian menggunakan media sosial untuk melakukan promosi supaya publik 
dapat melihat berita-berita tentang PTPN XIII Pontianak. 
b. Tanggung Jawab Sosial 

Solusi dalalm mengatasi kendala melakukan tanggung jawab sosial adalah menunggu 
proposal permintaan bantuan dana. Tanggung jawab sosial yang dilakukan tidak rutin seperti dulu. 
2. Reputation (Reputasi) 

Pembahasan hasil wawancara kepada informan 1, informan 2, informan 3, dan informan 4 
sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu hasil kinerja dan pengalaman solusi dalam 
mengatasi kendala adalah sebagai berikut: 
a. Hasil Kinerja 

Solusi dalam mengatasi kendala kinerja perusahaan adalah perbaiki internal perusahaan, 
memanfaatkan sumber daya manusia agar produksi lebih maksimal. Kemudian jika terjadi salah 
paham, bicarakan dengan baik kepada pihak tersebut. 
b. Pengalaman 

Solusi dalam mengatasi kendala pengalaman perusahaan adalah dengan menggunakan hak 
jawab jika pihak yang menerbitkan berita negatif tentang PTPN XIII Pontianak tidak dapat ditemui. 
Kemudian solusi vendor dalam mengatasi kendala pengalaman adalah tetap melakukan kerjasama 
dengan perusahaan melalui surat menyurat atau secara langsung. 
3. Value (Nilai) 

Pembahasan hasil wawancara kepada informan 1, informan 2, informan 3, dan informan 4 
sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu cepat tanggap dan inovatif solusi dalam 
mengatasi kendala adalah sebagai berikut: 
a. Cepat Tanggap 

Solusi dalam mengatasi kendala keluhan pelanggan adalah mengadakan rapat dengan bagian 
yang berkaitan dengan keluhan tersebut. Hasil dari rapat akan diserahkan kepada pimpinan untuk 
diputuskan bagaimana selanjutnya. Keputusan tersebut disampaikan kepada pelanggan. 
b. Inovatif 

Solusi dalam mengatasi kendala inovasi perusahaan adalah menghubungi bagian terkait untuk 
menyiapkan data dan segera mengirimkan kepada perusahaan. Kemudian terus belajar dalam 
teknologi agar perusahaan berkembang. 
4. Corporate Identity (Identitas Perusahaan) 

Pembahasan hasil wawancara kepada informan 1, informan 2, informan 3, dan informan 4 
sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan yaitu logo perusahaan, slogan perusahaan, merek 
perusahaan dan warna perusahaan solusi dalam mengatasi kendala adalah sebagai berikut: 1. Logo 
Perusahaan, dalam logo perusahaan tidak ada solusi karena tidak terdapat kendala. 2. Slogan 
perusahaan, dalam slogan perusahaan tidak ada solusi karena tidak terdapat kendala. 3. Merek 
perusahaan, solusi dalam mengatasi kendala produk yang dihasilkan perusahaan adalah 
memperbaiki pabrik sehingga produk yang dibuat sesuai dengan harapan dan keinginan pasar. 
Kemudian sumber daya manusia lebih teliti dalam memilah buah yang akan diproduksi. 4. Warna 
perusahaan, dalam warna ciri khas perusahaan tidak ada solusi karena tidak terdapat kendala. 
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5. SIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan yang telah dipaparkan sebelumnya mengenai citra perusahaan pada 
PT Perkebunan Nusantara XIII Pontianak dapat penulis simpulkan bahwa citra perusahaan pada PT 
Perkebunan Nusantara XIII Pontianak sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat bahwa perusahaan 
dapat dipercaya, memiliki tanggung jawab sosial, hasil kinerjanya sudah cukup baik, melakukan 
inovasi dalam membangun citra perusahaan, dan cepat tanggap dalam mengatasi keluhan pelanggan. 

Kendala dalam citra perusahaan pada PT Perkebunan Nusantara XIII Pontianak adalah 
kurangnya dana sehingga program-program kehumasan menjadi tertunda. Banyak alat pabrik yang 
rusak dan kurangnya tenaga kerja sehingga tidak dapat menghasilkan produk dengan maksimal. 
Solusi dalam mengatasi kendala citra perusahaan pada PT Perkebunan Nusantara XIII Pontianak 
adalah memperbaiki internal perusahaan; memanfaatkan sumber daya manusia agar produksi lebih 
maksimal kemudian pendapatan dari hasil produksi digunakan untuk memperbaiki alat pabrik yang 
rusak; menggunakan hak jawab untuk menanggapi berita negatif terhadap perusahaan; mengadakan 
rapat untuk mengatasi keluhan pelanggan. 

Berdasarkan simpulan diatas, maka saran yang penulis berikan adalah pertahankan dan 
tingkatkan citra baik perusahaan PT Perkebunan Nusantara XIII yang sudah dibangun, selalu cepat 
tanggap terhadap masukan atau keluhan dari pelanggan, tingkatkan produksi agar pendapatan 
perusahaan dapat lebih maksimal, dan untuk pendanaan sebaiknya mencari sumber dana dari para 
stakeholder PT Perkebunan Nusantara XIII Pontianak atau mencari sponsor untuk bekerjasama 
sehingga tidak mengeluarkan biaya yang besar. 
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ABSTRAK 

Makalah ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama yaitu membandingkan konsep pembangunan di 
daerah perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia-Sarawak, Malaysia. Tujuan kedua yaitu 
menginvestigasi penyebab dari tidak digunakannya fasilitas perumahan dan balai latihan kerja di 
Entikong oleh pekerja Indonesia di Sarawak. Data yang digunakan dalam makalah ini adalah data 
primer dan data sekunder yang diterbitkan oleh instansi terkait. Data primer dikumpulkan dengan 
metode observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci pada 2014, baik di 
Kalimantan Barat maupun di Sarawak. Hasil penelitian membuktikan bahwa investasi di Entikong 
hanya merupakan pemborosan karena lebih berdasarkan pada asumsi dengan data dan pemahaman 
yang terbatas terhadap pekerja migran Indonesia di Sarawak.  

JEL: J10 
Kata kunci: Pekerja Migran, Perbatasan, Sarawak, Kalimantan Barat 

 

1. PENDAHULUAN 

Isu daerah perbatasan lebih populer di Kalimantan Barat (Indonesia) daripada di Sarawak 
(Malaysia). Penduduk di Sarawak yang tidak tinggal di daerah yang berbatasan langsung dengan 
Indonesia, mengetahui bahwa Sarawak secara geografis dekat dengan Indonesia. Namun, mereka 
tidak mengetahui secara pasti bahwa Sarawak memiliki perbatasan darat dengan Kalimantan Barat. 
Pada 2014, hanya 3 dari 50 mahasiswa di Sarawak yang pernah mendengar bahwa daerah ini berbagi 
daratan dengan Indonesia. Sebaliknya, umumnya mahasiswa di Pontianak, ibukota Kalimantan 
Barat, mengetahui bahwa provinsi ini berbatasan dengan Sarawak dan 5 dari 50 mahasiswa pernah 
pergi ke Sarawak untuk berlibur dengan menggunakan bus atau mobil pribadi (hasil tanya jawab 
penulis di kelas ketika memberikan kuliah di Sarawak dan Kalimantan Barat).   

Isu daerah perbatasan tidak hanya populer di kalangan warga seperti mahasiswa, tetapi juga 
di kalangan pejabat pemerintah. Isu ini sering digaungkan oleh pejabat daerah sebagai upaya 
menarik pemerintah pusat untuk lebih memperhatikan daerah perbatasan. Setiap kabupaten 
perbatasan termasuk provinsi, masing-masing memiliki konsep pembangunan daerah perbatasan 
yang terkesan canggih walau mereka juga selalu menyatakan bahwa otoritas pembangunan di 
perbatasan berada pada pemerintah pusat. Otoritas penuh pemerintah pusat sebenarnya hanya pada 
area ICQS (Immigration, Customs, Quarantine and Security) yang merupakan wilayah pertama 
setelah zona netral antara negara yang berbatasan. Sejak pemerintahan Presiden Joko Widodo, istilah 
ICQS dikenal dengan nama Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang sebelumnya menggunakan nama 
Pos Pemeriksaan Lintas Batas (PPLB). Sumber dana pembangunan di luar wilayah ICQS dapat 
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bersumber dari pemerintah pusat, namun usulan pembangunan tetap dari pemerintah daerah, yaitu 
provinsi.    

Makalah ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah membandingkan konsep 
pembangunan di daerah perbatasan Kalimantan Barat, Indonesia-Sarawak, Malaysia. Tujuan kedua 
adalah menginvestigasi penyebab dari tidak digunakannya fasilitas perumahan dan balai 
pelatihan oleh pekerja migran di Sarawak. Penelitian dilakukan di luar wilayah ICQS Kecamatan 
Entikong, Kabupaten Sanggau yang merupakan lokasi tempat dibangunnya fasilitas tersebut, dan 
Tebedu serta Kuching di Sarawak. Makalah ini terutama menggunakan data primer yang diperoleh 
dengan metode observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa informan kunci baik pekerja 
migran Indonesia maupun pejabat terkait, pada 2014. Observasi ke Entikong juga dilakukan pada 
2020 dalam rangka mendapatkan fakta terkini yang diperlukan.  

 

2. BORDER DEVELOPMENT CENTRE/BDC DAN SARAWAK CORRIDOR 
RENEWABLE ENERGY/SCORE  

BDC adalah konsep pemerintah Kalimantan Barat untuk pembangunan di perbatasan 
(http://tataruang.atr-bpn.go.id). BDC akan dikembangkan pada setiap kecamatan yang  berbatasan 
dengan Sarawak. Setiap BDC memiliki tujuh fungsi yaitu kawasan industri, zona perdagangan bebas 
(pasar tradisional, pasar regional dan titik pemasaran), tempat pemeriksaan lintas batas, pelabuhan 
darat, balai latihan bagi pekerja yang akan berangkat ke Sarawak, perumahan untuk pekerja yang 
bekerja di Sarawak dan pariwisata.  Kalimantan Barat memiliki tiga perbatasan darat resmi dengan 
Sarawak yang terletak di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau, Kecamatan Sajingan 
Besar Kabupaten Sambas, dan Kecamatan Badau Kabupaten Kapuas Hulu.   

SCORE (State Planning Unit Chief Minister’s Department, 2016) adalah konsep 
pembangunan Sarawak. Sarawak memiliki lima pusat pertumbuhan yang terletak di Tanjong Manis, 
Mukah, Samalaju, Baram dan Tunoh. Setiap pusat pertumbuhan  
memiliki peran yang berbeda namun saling terintegrasi. Mukah adalah Smart City sebagai pusat 
pelayanan; Tanjong Manis adalah pelabuhan regional dan pusat industri halal; Samalaju adalah pusat 
industri berat; Baram dan Tunoh adalah pusat wisata dan sumber daya industri.  

Lokasi pusat pertumbuhan Sarawak lebih dekat ke Brunei dibanding Kalimantan Barat. 
Sarawak sebagai daerah perbatasan sama sekali tidak ditulis dalam dokumen SCORE sehingga 
terkesan tidak ada peran strategis daerah ini sebagai daerah perbatasan. Sebaliknya, BDC sangat 
menggantungkan diri pada Sarawak sebagai pasar produk dan pasar pekerja Indonesia yang 
berketerampilan rendah. BDC bahkan terkesan memposisikan kecamatan perbatasan sebagai 
wilayah khusus yang menjadi bagian dari Sarawak daripada Kalimantan Barat sehingga apa yang 
direncanakan dianggap sesuai dengan situasi di Sarawak.  

BDC juga tidak mengaitkan perencanaan di kecamatan perbatasan dengan daerah lainnya di 
Kalimantan Barat walau sebagian dari pelintas batas berasal dari luar kecamatan perbatasan yang 
harus melalui beberapa kabupaten untuk sampai di PLBN Entikong, sebelum masuk ke ICQS 
Sarawak. BDC dianggap sebagai pendekatan baru dalam pembangunan daerah perbatasan yang 
sebelumnya lebih menekankan pada pendekatan keamanan daripada kesejahteraan. Fakta 
menunjukkan bahwa keamanan di sekitar PLBN masih sangat rawan, terutama bagi pelintas batas 
yang lugu dan tidak memiliki informasi yang cukup.  

http://tataruang.atr-bpn.go.id/
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3. BORDER DEVELOPMENT CENTRE DAN SITUASI DI SARAWAK 

Dari beberapa rencana dalam BDC, telah dibangun balai pelatihan untuk calon pekerja 
Indonesia di Sarawak dan perumahan untuk pekerja Indonesia di Sarawak yang diresmikan pada 
2005. Sampai dengan 2020, fasilitas tersebut tidak pernah digunakan sesuai dengan tujuan awalnya. 
Hal tersebut membuktikan dugaan yang telah dikemukakan sejak sebelum dibangunnya fasilitas ini 
namun tidak ditanggapi oleh pemerintah yang tetap terus mewujudkan rencananya. Situasi ini cukup 
ironis karena pemerintah daerah selalu mengeluh tentang terbatasnya anggaran pembangunan 
terutama di daerah perbatasan. 

Entikong berbatasan langsung dengan Tebedu, Serian, Sarawak. Setiap hari, ICQS di Entikong 
dan Tebedu buka pada pukul 5 pagi dan tutup pukul 5 petang waktu Indonesia atau pukul 6 pagi dan 
pukul 6 petang waktu Malaysia. Kendaraan yang dapat melalui ICQS Entikong dan Tebedu hanyalah 
kendaraan roda empat, baik kendaraan publik yang mendapat izin operasi dari kedua negara maupun 
kendaraan pribadi. Jarak antara ICQS Tebedu dengan Serian, pusat kota terdekat di Sarawak, sekitar 
30 kilometer (km.) sedangkan jarak dari Serian ke Kuching (ibukota Sarawak) sekitar 60 km.  

3.1.  Perumahan untuk pekerja migran Indonesia di Sarawak 

Perumahan untuk pekerja migran Indonesia di Sarawak terdiri dari 96 unit. Perumahan ini 
dibangun dengan maksud warga Indonesia yang bekerja di Sarawak tinggalnya di Entikong sehingga 
mereka lebih banyak mengeluarkan uang di Entikong daripada di Sarawak. Asumsi tersebut sangat 
jauh dari realita. Menjadi komuter sangatlah sulit karena memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang 
tidak sedikit. Sementara itu, pekerja Indonesia di luar negeri berupaya untuk hidup hemat agar dapat 
mengirim lebih banyak uang kepada keluarga di Indonesia. Bahkan, mereka yang memiliki rumah 
dan keluarga di Entikong dan bekerja di Tebedu, tidak pulang setiap hari. Mereka pulang beberapa 
kali dalam setahun jika ada libur umum beberapa hari di Malaysia seperti saat Hari Raya Idul Fitri, 
Natal atau Gawai. Sebagian pekerja dari Entikong bahkan membawa anggota keluarganya untuk 
tinggal di Tebedu.   

 
Sumber: Koleksi penulis 

Gambar 1. Gerbang perumahan untuk pekerja Indonesia di Sarawak, Entikong 

Perusahaan umumnya menyediakan perumahan/asrama gratis untuk pekerja. Ada juga 
pekerja yang menyewa rumah atau kamar di dekat lokasi kerja. Pekerja bangunan bahkan 
membangun pondok di lokasi yang sama dengan bangunan yang sedang dikerjakan 
sementara pembantu rumah tangga tinggal bersama majikan. Jam kerja normal di Malaysia adalah 
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9 jam per hari, tidak termasuk lembur. Pekerja sering diwajibkan lembur untuk mencapai target 
produksi perusahaan. Jam kerja juga bervariasi, ada yang dimulai pukul 8 pagi dan selesai pukul 5 
petang jika tanpa lembur, dan ada juga yang bekerja mulai pukul 1 subuh dan selesai pukul 10 pagi. 
Dengan tuntutan kerja yang tinggi dan perlunya waktu istirahat yang cukup, pekerja Indonesia lebih 
memilih untuk beristirahat di Sarawak daripada pulang ke Entikong.    

 

 

Sumber: Koleksi penulis 
Gambar 2. Perumahan untuk pekerja Indonesia di Sarawak, Entikong 

 

 
Sumber: Koleksi penulis 

Gambar 3. Pos jaga perumahan untuk pekerja Indonesia di Sarawak, Entikong 

Pekerja Indonesia terkonsentrasi di Bintulu, Miri, Kuching dan Sibu (Gambar 4) yang jauh 
dari ICQS Tebedu-Entikong. Walau Gambar 4 menggambarkan data pemilih tetap di Sarawak pada 
Pemilu 2013, data tersebut umumnya mencakup pekerja migran Indonesia. Bintulu, Miri dan Sibu 
yang merupakan pusat perkebunan kelapa sawit di Sarawak, yang lokasinya lebih dekat ke Brunei 
daripada Entikong. Misalnya, dari Bintulu ke Tebedu memerlukan 11 jam perjalanan dengan bus 
dan harga tiket sekitar MYR 81 (ringgit Malaysia). Salah satu perusahaan perkebunan kelapa sawit 
terbesar yang berpusat di Miri, mempekerjakan sekitar 8.000 pekerja yang sekitar 80% merupakan 
warga Indonesia (detik finance, 2016). Selain di perkebunan, warga Indonesia di Sarawak, bekerja 
di sektor bangunan, manufaktur, dan jasa, antara lain sebagai pembantu rumah tangga.   
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       Sumber: Konsulat Jenderal Republik Indonesia, 2013 

Gambar 4 . Distribusi Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri menurut Divisi, Sarawak 

Sebagian pekerja Indonesia yang melalui PLBN Entikong, berasal dari luar Kalimantan Barat. 
Misalnya dari 8.895 pekerja pada 2012 dan 3.974 pekerja pada 2018, 34% dan 62% berasal dari luar 
Kalimantan Barat seperti dari Jawa, Sulawesi atau Nusa Tenggara (Badan Pusat Statistik, 2019). 
Mereka bekerja di Sarawak sehingga lebih dekat dan murah berangkat ke lokasi kerja melalui PLBN 
Entikong. Mereka yang berasal dari Kalimantan Barat, sebagian besar berasal dari Kabupaten 
Sambas. Dari seluruh pekerja yang berangkat melalui prosedur resmi selama 2011-2018 (26.781 
orang), 55% berasal dari Kabupaten Sambas dan hanya sekitar 1,8% dari Kabupaten Sanggau 
(BNP2TKI, 2019). Pekerja yang tidak memiliki rumah dan keluarga inti di Entikong, tidak memiliki 
alasan pribadi maupun ekonomis untuk tinggal dan menyewa rumah di Entikong, apalagi pekerja 
yang berasal dari Entikong.  

3.2.  Unit Latihan Kerja Industri Entikong  

Unit latihan kerja ini direncanakan menjadi tempat pelatihan bagi calon pekerja migran yang 
akan berangkat ke luar negeri, khususnya Sarawak. Bangunan ini berada pada areal yang cukup luas. 
Terdapat beberapa fasilitas di sini seperti kantor, rumah karyawan, aula, tempat pelatihan dan 
penginapan selama latihan.  Lokasi unit latihan kerja ini sangat tidak strategis bagi calon pekerja 
migran yang sebagian besar berasal dari luar Entikong. Mereka hanya melintas karena PLBN 
Entikong merupakan satu-satunya pintu masuk resmi ke Sarawak sebelum PLBN Aruk Sajingan 
Besar diresmikan pada 2011 dan PLBN Badau diresmikan pada 2012. Sebagian dari pekerja migran 
tersebut sudah mengikuti pelatihan di lokasi masing-masing agen. Sebagian lagi tidak merasa perlu 
mengikuti pelatihan di Indonesia karena mereka akan dilatih sambil bekerja di tempat kerjanya 
masing-masing pada awal penempatan di Sarawak. Pekerja migran yang lain merasa sudah cukup 
terampil karena telah memiliki pengalaman kerja di Malaysia atau di Indonesia.  
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Sumber: Koleksi penulis 
Gambar 5. Kantor dan rumah karyawan Unit Latihan Kerja Industri, Entikong 

                  

 

Sumber: Koleksi penulis 

Gambar 6. Ruang pelatihan Unit Latihan Kerja Industri, Entikong 

                

 

Sumber: Koleksi penulis 
Gambar 7. Balai Pertemuan Unit Latihan Kerja Industri, Entikong  
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4. SIMPULAN  

Kasus fasilitas perumahan dan unit latihan kerja di Entikong yang tidak dimanfaatkan oleh 
pekerja Indonesia di Sarawak, menunjukkan bahwa pembangunan di daerah perbatasan tidak selalu 
memberi dampak seperti yang diharapkan. Pemerintah pusat maupun provinsi tampaknya lebih 
mengedepankan jalan pintas untuk terlihat peduli terhadap daerah perbatasan sehingga lebih 
mengutamakan mewujudkan keinginan walau tidak sesuai dengan kebutuhan. Perencanaan yang 
terlihat canggih untuk daerah perbatasan yang cukup mudah ditelusuri secara daring, lebih 
didasarkan pada asumsi yang sangat lemah. Padahal, tak kurang data yang dapat digunakan untuk 
membuat perencanaan yang menyeluruh dan mendasar walau pencapaiannya perlu bertahap. 
Kegagalan investasi di daerah perbatasan yang tidak berdampak terhadap pekerja migran seharusnya 
menjadi pembelajaran agar tidak kembali terjadi di kemudian hari. Keluhan terhadap dana investasi 
yang terbatas tak selayaknya terus digaungkan jika pada kenyataannya pemerintah terus melakukan 
pemborosan yang seharusnya tidak perlu terjadi.     
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Perhitungan Ekonomi dan Peningkatan Gizi Masyarakat Melalui Pengolahan 
Nugget Nabati di Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas 

 

Sri Mulyati* 
Jurusan Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Sambas, Indonesia 

Muslimah† 
Jurusan Agribisnis, Politeknik Negeri Sambas, Indonesia 

Heriyansah‡ 
Jurusan Agribisnis, Politeknik Negeri Sambas, Indonesia 

 

ABSTRAK 

Dalam rangka peningkatan nilai gizi masyarakat di Desa Makjage dan untuk meningkatan 
pendapatan masyarakat, maka perlu adanya pengolahan nugget nabati. Nugget nabati berasal dari 
bahan baku berupa jantung pisang dan ikan tongkol. Jantung pisang dapat digunakan sebagai 
alternatif bahan campuran daging ikan tongkol sebagai sumber protein. Kemudian peneliti tertarik 
untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh variasi pencampuran jantung pisang pada produk 
nugget terhadap sifat organoleptik (warna, aroma, rasa dan tekstur) sehingga menghasilkan nugget 
yang bergizi, disukai dan dapat diterima oleh masyarakat umum serta bagaimana analisis kelayakan 
usaha nugget nabati. Metode dasar penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik. 
Penentuan daerah sampel dilakukan secara sengaja (purposive) yaitu kelompok Ibu-ibu PKK di Desa 
Batu Makjage, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas. Data yang digunakan adalah data primer dan 
data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, sebar questioner 
dan pencatatan. Hasil penelitian menunjukan nugget jantung pisang dengan perlakuan pengukusan 
jantung pisang terlebih dahulu dalam proses pembuatan nugget menghasilkan warna nugget yang 
lebih cerah, aroma nugget yang dihasilkan masih terasa original, tingkat kerenyahan nugget 
dipengaruhi oleh komposisi penggunaan bahan pada pembuatan nugget juga baik, dari segi analisis 
usaha hasil penelitian menunjukan bahwa hasil B/C ratio yang lebih besar dari 1 yaitu 1,87 maka 
usaha nugget layak diusahakan, dengan harga Rp. 8.032,- atau 27 bungkus usaha nugget sudah pada 
posisi pulang pokok (BEP). Sedangkan untuk pengembalian modal usaha secara keseluruhan dapat 
ditempuh dalam waktu 4 hari produksi.  

JEL: M21 
Kata Kunci : Jantung pisang, Nugget, Organoleptik, Analisis usaha 

 

1. PENDAHULUAN 

Bahan makanan yang memerlukan proses untuk dapat dikonsumsi seperti pengelupasan, 
pencucian dan pemasakan sekarang semakin ditinggalkan. Disaat semakin populernya makanan 
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instan dan makanan kebaratbaratan,keberadaan jantung pisang seakan semakin tersingkirkan. 
Bahkan jantung pisang dianggap menu makanan kalangan menengah ke bawah. Keberadaan jantung 
pisang yang semakin terlupakan, perlu dilihat sisi lain dari manfaat jantung pisang. Jantung pisang 
mengandung berbagai zat yang baik bagi kesehatan seperti protein, fosfor, mineral,kalsium vitamin 
B1, C dan kandungan serat yang cukup tinggi. (Panji R,2012). 

Jantung pisang merupakan salah satu bagian dari tanaman pisang yang mempunyai warna 
merah keunguan. Variasi warna pada jantung pisang berhubungan dengan keberadaan antosianin. 
Antosianin merupakan pigmen penyebab hampir semua warna merah sampai biru dalam bunga, 
daun dan buah pada tanaman tingkat tinggi. Antosianin juga mempunyai potensi sebagai 
antioksidan, antimutagenetik, hepatoprotektif, antihipertensi dan antihiperglikemisik. jantung 
pisang memiliki nilai gizi, khasiat dan manfaat yang cukup beragam bagi kesehatan tubuh. Untuk 
meningkatkan daya terima masyarakat luas, maka jantung pisang harus diolah menjadi berbagai 
aneka makanan . Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji secara deskriptif organoleptik dari 
nugget jantung pisang dengan 2 perlakuan pendahuluan yaitu jantung pisang dikukus dan jantung 
pisang di rebus. Atribut fisik yang diamati adalah, warna, tekstur, aroma dan rasa. Serta untuk 
melihat apakah usaha nugget jantung pisang layak untuk diusahakan. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

A. Nugget  

Nugget merupakan salah satu produk makanan beku siap saji, yaitu produk yang telah 
megalami pemanasan sampai setengah matang (precooked), kemudian dibekukan yang prinsipnya 
dapat diolah dari berbagai bahan hewani dan nabati (daging ayam, udang, ikan, dan tahu) dengan 
terlebih dahulu menghaluskan bahan-bahan lain seperti tepung terigu/tapioca, air es dan bumbu-
bumbu.  

B. Jantung Pisang 

Tanaman pisang dapat tumbuh pada iklim tropis basah, lembab dan panas. Taksonomi 
tanaman pisang antara lain yaitu kingdom Plantae, divisi Spermatophyta, sub divisi Angiospermae, 
kelasMonocotylae, ordo Musales, famili Musaceae, genus Musa dan spesies Musa paradisiaca. 
Jantung pisang merupakan bunga yang dihasilkan oleh pokok pisang yang berfungsi untuk 
menghasilkan buah pisang. Jantung Pisang dihasilkan semasa proses pisang berbunga dan 
menghasilkan tandan pisang sehingga lengkap. Hanya dalam keadaan tertentu atau spesis tertentu 
jumlah tandan dan jantung pisang melebihi tengah jantung 12 –25 cm. Kulit luar jantung pisang 
keras dan akan terbuka apabila sampai waktu bagi mendedahkan bunga betina. Bunga betina dan 
jantan menghasilkan nektar untuk menarik serangga menghisapnya dan dari pada satu. Dilihat dari 
segi karakteristiknya jantung pisang aman dikonsumsi oleh penderita diabetes, dapat mencegah 
serangan stroke, jantung koroner, dan memperlancar siklus darah (bersifat antikoagulan). Jantung 
pisang mengandung saponin yang berfungsi menurunkan kolesterol dan meningkatkan kekebalan 
tubuh serta mencegah kanker. Jantung pisang juga mengandung flavonoid yang berfungsi anti 
radikal bebas, anti kanker, dan anti penuaan, serta mengandung yodium untuk mencegah penyakit 
gondok.  
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C. Sifat (karakteristik) Organoleptik 

Sifat organoleptik merupakan hasil reaksi fisikopsikologik berupa tanggapan atau kesan 
pribadi seorang panelis atau penguji mutu. Sifat oganoleptik adalah sifat poduk pangan yang hanya 
diukur dengan proses pengindraan berupa penglihatan, dengan mata, pembauan/penciuam dengan 
hidung, pencicipan dalam rongga mulut, perabaan dengan ujung jari tanan, pendengaran dengan 
telinga. Uji organoleptik disebut juga pengukuran subjektif karena mendasarkan pada respon 
subjektif manusia sebagai alat ukur. 

Panelis merupakan seseorang/ sekelompok orang/ konsumen yang melakukan uji inderawi (uji 
cita rasa) untuk suatu produk pangan berdasarkan kesan subjektif dari para panelis dengan prosedur 
sensorik tertentu yang harus diikuti. Syarat panelis diantaranya : 
1. Mempunyai kepekaan/ sensitifitas yang dapat ditingkatkan melalui latihan. 
2. Usia, dimana usia muda relatif lebih sensitif, tetapi umur yang lebih tua relatif lebih stabil dalam 

menilai. 
3. Jenis kelamin perempuan relatif lebih sensitif. 
4. Tidak memiliki kebiasaan merokok. 
5. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani. 

Berdasarkan karakteristiknya, panelis dibagi menjadi 2 yaitu panelis ahli dan panelis terlatih : 
a. Panelis Ahli (Highly trained expert) 

- Karakteristik : Mandiri dan penentu produk akhir 
- Jumlah panelis : 3 –5 orang 

b. Panelis Terlatih (Trained panel) 
1. Terlatih penuh (Fully trained) - Karakteristik : Seleksi, latihan, lolos evaluasi kemampuan 

jumlah panelis 3 – 10 orang. 
2. Agak terlatih - Karakteristik : Bukan hasil seleksi, individu, spontan sebagai penguji, 

pengalaman secukupnya (hanya sekedar latihan), kurang sensitif dan hasilnya bervariasi, hasil 
yang ekstrim tidak perlu dievaluasi. Jumlah panelis : 8 –25 orang.  

c.  Panelis tidak terlatih (Untrained panel) - Karakteristik : Umumnya untuk menilai kesenangan 
dan kemauan untuk menggunakan produk, tidak didasarkan pada sensitifitas tetapi keadaan 
sosial, ekonomi, asal daerah, dan lain-lain. Jumlah panelis : minimal 30 orang 

D. Validitas dan Reliabilitas 

Menurut Azwar (1997), sifat reliabel dan valid diperlihatkan oleh tingginya reliabilitas dan 
validitas hasil ukur suatu tes. Suatu instrumen ukur yang tidak reliabel atau tidak valid akan 
memberikan informasi yang tidak akurat mengenai keadaan subyek atau individu yang dikenai tes 
itu. Apabila informasi yang keliru itu dengan sadar atau tidak dengan sadar kita gunakan sebagai 
dasar pertimbangan dalam pengambilan suatu keputusan, maka tentunya kesimpulan dan keputusan 
itu tidak akan merupakan kesimpulan atau keputusan yang tepat. 

Instrumen yang reliabel belum tentu valid. Reliabilitas merupakan syarat untuk pengujian 
validitas instrumen. Oleh karena itu, walaupun instrumen yang valid umumnya juga reliabel, tetapi 
pengujian reliabilitas instrumen tetap perlu dilakukan. Suatu instrumen yang dinyatakan tidak valid 
harus digugurkan. Dengan kata lain instrumen tersebut selanjutnya tidak dapat digunakan dalam 
penelitian. Pada akhirnya, instrumen yang digunakan dalam penelitian hanya merupakan instrumen 
yang dinyatakan valid dan juga reliabel (Sugiono, 1997). 
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Menurut Sugiono (1997), salah satu teknik pengujian validitas adalah dengan menggunakan 
rumus korelasi Spearman Brown. Metode Spearman Brown cocok digunakan untuk data yang 
populasinya tidak diketahui dengan pasti normalitasnya. Rumus korelasi Spearman Brown 
dinyatakan  sebagai berikut: 

𝑟𝑖 =
2𝑟𝑏

1+𝑟𝑏
 ……………………………….………………… (1) 

Keterangan: rI = reliabilitas internal seluruh instrumen 
 rb = korelasi product moment antara belahan pertama dan kedua 

Korelasi product moment sendiri dihitung dengan rumus: 

𝑟𝑏 =  
𝑛 ∑ 𝑥𝑦−(∑ 𝑥)(∑ 𝑦)

√[𝑛 ∑ 𝑥2−(∑ 𝑥)2][𝑛 ∑ 𝑦2−(∑ 𝑦)2]
 …………………………………. (2) 

Keterangan: x = skor butir  y = skor factor  n = jumlah faktor 

Metode pengujian reliabilitas yang umum digunakan adalah metode Alpha Cronbach. 
Menurut metode ini, suatu tes dikatakan reliabel jika memiliki nilai koefisien alpha melebihi nilai 
kritisnya. Adapun rumus koefisien Alpha Cronbach adalah sebagai berikut (Nurgiyantoro, 2000): 

𝑟 =
𝑘

𝑘−1
 (1 −

∑ 𝜎𝑖2

𝜎2 )……….………………………………. (3) 

dimana:   r    = koefisien reliabilitas yang dicari 
k   = jumlah butir pertanyaan (soal) 
σi2 = Varians butir-butir pertanyaan 
σ2  = Varians skor tes. 

Instrumen yang reliabel belum tentu valid. Reliabilitas merupakan syarat untuk pengujian 
validitas instrumen. Oleh karena itu, walaupun instrumen yang valid umumnya juga reliabel, tetapi 
pengujian reliabilitas instrumen tetap perlu dilakukan. Suatu instrumen yang dinyatakan tidak valid 
harus digugurkan. Dengan kata lain instrumen tersebut selanjutnya tidak dapat digunakan dalam 
penelitian. Pada akhirnya, instrumen yang digunakan dalam penelitian hanya merupakan instrumen 
yang dinyatakan valid dan juga reliabel (Sugiono, 1997). 

E. Analisis Kelayakan Usaha 

Analisis kelayakan finansial adalah alat yang digunakan untuk mengkaji kemungkinan 
keuntungan yang diperoleh dari suatu penanaman modal. Tujuan dilakukan analisis kelayakan 
finansial adalah untuk menghindari ketelanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan 
yang ternyata tidak menguntungkan (Husnan dan Suwarsono, 1997). Aspek finansial berkaitan 
dengan penentuan kebutuhan jumlah dana dan sekaligus alokasinya serta mencari sumber dana yang 
berkaitan secara efisien sehingga memberikan keuntungan maksimal (Suratman, 2002). Komponen 
yang diperlukan dalam penyusunan analisis ekonomi finansial meliputi: 
1. Asumsi Dasar Perhitungan Sebagai titik tolak dari analisisfinansial, diasumsikan bahwa studi-

studi yang telah dilakukan sebelumnya menghasilkan parameter dasar sebagai landasan 
membuat perkiraan biayasebagai batasan lingkup proyek. Asumsi dasar ini biasanya mencakup 
umur proyek, suku bunga pinjamanyang berlaku, kapasitas produksi, jumlah hari kerja produksi, 
harga yang berlaku, modal yang digunakan, biaya pemeliharaan dan penyusutan mesin/peralatan 
produksi, dan lain sebagainya. 
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2. Kapasitas produksi adalahkemampuan perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk per 
satuan waktu. Besarnya kapasitas produksi merupakan parameter penting yang dapat dipakai 
sebagai masukan dalam perhitungan aspek ekonomi-finansial dan aspek teknis dalam analisis 
kelayakan suatu usaha. 

3. Analisis biaya 
a. Biaya investasi 

Biaya investasi adalah biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan aktiva tetap yang akan 
digunakan perusahaan untuk menjalankanaktivitas usahannya. Secara umum biaya investasi 
digunakan untuk sewa tanah, bangunan, pembeliaan mesin/peralatan produksi, kendaraan 
transportasi, peralatan kamtor, penyediaan instalansi listrik, air, jalan 

b. Biaya produksi 
Biaya tetap adalah biaya produksi yang jumlah totalnya tetap meskipun volume produksi 
berubah. Komponen biaya tetap meliputi biaya pembelian mesin/peralatan produksi, biaya 
pemeliharaan mesin/peralatan produksi, dan biaya penyusutan mesin/peralatan prduksi. Biaya 
variabel adalah biaya produksi yang jumlah totalnya berubah secara proporsional terhadap 
perubahan volume produksi. Komponen biaya variable meliputi biaya bahan baku, biaya bahan 
pembantu, biaya bahan pengemas, biaya utilitas, dan upah tenaga kerja. 

Biaya Produksi 
Biaya produksi adalah semua pengeluaran ekonomis yang harus dikeluarkan untuk 

memproduksi suatu barang. Berikut rumus untuk menghitung biaya produksi (Soekartawi, 2006). 

TC = TFC + TVC …………………………………………. (4) 
Keterangan: 
TC = Total biaya dari usaha 
TFC  = Total biaya tetap dari usaha  
TVC  = Total biaya variabel dari usaha  

Penyusutan 
Penyusutan adalah alokasi harga perolehan dan biaya secara sistematik dan rasional sepanjang 

umur manfaat aktiva tetap yang bersangkutan, secara sistematis dapat ditulis sebagai berikut ( 
Sondik, 2013) : 

Penyusutan =
Harga Perolehan – Nilai Residu

𝑈𝑚𝑢𝑟 𝐸𝑘𝑜𝑛𝑜𝑚𝑖𝑠
 ………………………….. (5) 

 
Pendapatan 

Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan. Adapun rumus yang 
digunakan untuk menghitung pendapatan adalah sebagai berikut (Soekartawi, 2006). 

TR = P x Q ………………………………………… (6) 

Keterangan: 
TR   = Total pendapatan dari usaha  

P      = Harga produk (Rp) 
Q = Total penjualan produk (Rp) 
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Keuntungan 
Keuntungan usaha merupakan pengurangan pendapatan total dengan biaya total. Secara 

matematis dapat ditulis sebagai berikut (Rahim dan Hastuti, 2007) : 

π  = TR – TC ………………………………..………… (7) 
Keterangan: 
π    = Keuntungan (Rp) 
TR = Total pendapatan (Rp) 
TC = Total biaya (Rp) 

Break Even point atau BEP 
Break Even point atau BEP adalah suatu analisis untuk menentukan dan mencari jumlah 

barang atau jasa yang harus dijual kepada konsumen pada harga tertentu untuk menutupi biaya-
biaya yang timbul serta mendapatkan keuntungan / profit. Berikut rumus untuk menghitung BEP 
(Soekartawi, 2006). Rumus BEP untuk menghitung berapa unit yang harus dijual agar terjadi Break 
Even Point: 

BEP unit =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡
 ………………………………. (8) 

Rumus BEP untuk menghitung berapa harga jual yang harus ditetapkan agar terjadi Break Even 
Point : 

BEP Harga =
𝐵𝑖𝑎𝑦𝑎 𝑇𝑒𝑡𝑎𝑝 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖

𝑀𝑎𝑟𝑔𝑖𝑛 𝐾𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑟 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑥 𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑒𝑟𝑢𝑛𝑖𝑡
………………… (9) 

B/C ratio (Benefit/ Cost ratio)  
Net Benefit dan Cost Ratio (Net B/C Rasio) merupakan angka perbandingan antar jumlah 

nilai sekarang yang bernilai positif dengan jumlah nilai sekarang yang bernilai negatif. Adapun 
rumus perhitungan Net B/C yaitu (Soeharto,1997): 

B/C ratio =
Penerimaan perbulan

Biaya Operasional 
 …………………………………. (10) 

 
Kriteria investasi berdasarkan Net B/C rasio adalah:  
- Net B/C = 1, artinya usaha tidak untung ataupun rugi  
- Net B/C > 1, artinya usaha tersebut menguntungkan  
- Net B/C < 1, artinya usaha tersebut merugikan  

PBP (Payback Period) 
Payback Period digunakan untuk melihat jangka waktu pengembalian suatu investasi yang 

dikeluarkan melalui pendapatan bersih tambahan yang diperoleh dari usaha.Semakin kecil Payback 
Period menunjukkan semakin cepat jangka waktu pengembalian suatu investasi dan semakin kecil 
resiko yang dihadapi oleh investor. Rumus untuk menghitung Payback Period yaitu (Suliyanto, 
2008):  

Payback Period (PP) =
I

Ab 
 ………………………………. (11) 

Keterangan:  
I     = Besarnya investasi yang dibutuhkan  
Ab = Benefit bersih yang dapat diperoleh 
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Kerangka dasar pemikiran pada penelitian adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 1. Kerangka Dasar Pemikiran 

 

3. METODE PENELITIAN  

Metode dasar penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif analitik. Data yang 
diperoleh merupakan data kualitatif dan data kuantitatif. Penentuan daerah sampel dilakukan secara 
sengaja (purposive) yaitu kelompok Ibu-ibu PKK di Desa Batu Makjage, Kecamatan Tebas, 
Kabupaten Sambas. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, questioner dan pencatatan. 

Pelaksanaan penelitian terdiri dari tiga tahap yaitu tahap pertama penentuan formulasi dan 
pembuatan nugget jantung pisang. Tahap kedua adalah pengujian organoleptik dengan dua 
perlakuan jantung pisang (dikuku dan direbus), serta penentuan produk yang di sukai panelis 
berdasarkan uji organoleptik. Tahap ketiga yaitu analisis kelayakan usaha nugget jantung pisang.  

DIREBUS atau DIKUKUS 

NUGET NABATI 

KELAYAKAN USAHA UJI ORAGNOLEPTIK 

UJI PENDAHULUAN 

Pengetahuan Dasar 

tentang :  

 Nugget 
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pisang 
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UJI HEDONIK  

Pengujian kesukaan 

tentang :  

 Rasa 
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Sampel untuk pengujian organoleptik terdiri dari 30 orang panelis, kategori pemilihan panelis adalah 
konsumen sacara umum. Dalam hal ini peneliti membatasi kelompok umur tertentu yang dapat 
membedakan rasa, aroma, dan tektur makanan. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pengujian tingkat kesukaan panelis terhadap nugget jantung pisang dikelompokkan 
berdasarkan parameter warna, rasa, aroma dan kerenyahan. Hasil pengujian disajikan dalam bentuk 
diagram laba-laba. Hasil penilaian panelis terhadap nugget jantung pisang perlakuan NJ 1 (dikukus), 
dan NJ 2 (direbus). 

Tabel 1. Hasil Rata-Rata Tingkat Kesukaan Panelis Terhadap nugget jantung pisang 

Perlakuan 
Parameter 

Warna Rasa Aroma Kerenyahan 

NJ 1 2,76 2,56 2,82 2,72 

NJ 2 2,56 2,46 2,78 2,58 

Sumber: Data Primer, 2020 

Tabel 1 merupakan rata-rata hasil nilai panelis persampel yang digunakan untuk membuat 
diagram laba-laba. Penggunaan diagram laba-laba merupakan salah satu alat sederhana yang 
berguna untuk membandingkan kekurangan dan kelebihan antar produk berdasarkan parameter 
masing-masing. Titik pusat diagram laba-laba adalah 0 yakni setiap ujung garis menunjukan nilai 
tertinggi. Penilaian uji hedonik menggunakan skala nilai 1 sampai 4 dengan keterangan penilaian 1 
(sangat tidak suka), 2 (tidak suka), 3 (suka) dan 4 (sangat suka). Penggunaan skala hedonik dalam 
penilitian ini ialah untuk mengatahui perbedaan dari dua perlakuan yang digunakan berdasarkan 
tingkat penerimaan konsumen.  

A. Sampel NJ 1 

Nugget  NJ 1 di berikan perlakuan dikukus. Diagram laba-laba tingkat kesukaan panelis 
terhadap nugget jantung dengan perlakuan NJ 1 disajikan pada gambar berikut : 

 
Gambar 2. Diagram Laba-Laba (NJ1) Hasil Uji Hedonik Nugget Jantung Pisang 
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Penilaian rata-rata tiap parameter disajikan pada diagram laba-laba yang terdiri dari parameter 
warna dengan nilai 2,76, parameter rasa 2,56, parameter aroma 2,82 dan parameter kerenyahan 2,72. 
Nilai tertinggi perlakuan NJ 1 terdapat pada parameter aroma dengan nilai rata-rata sebesar 2,82 dan 
nilai terendah terdapat pada parameter rasa dengan nilai rata-rata 2,56. Berdasarkan hasil rata-rata 
berdasarkan tingkat kesukaan konsumen dapat  dikategorikan suka, karena hasil rata-rata yang 
mendekati nilai 3 bedasarkan skala hedonik. 

Nugget jantung pisang perlakuan NJ 1 mendapat nilai yang cukup baik dari hasil perhitungan 
rata-rata uji kesukaan. Warna Nugget jantung pisang perlakuan NJ 1 yang dihasilkan yaitu 
cenderung putih kekuningan karena pada saat pengolahan tidak ada penambahan zat pewarna baik 
alami maupun sintetis. Warna hasil nugget jantung pisang perlakuan NJ 1 dihasilkan dari jantung 
pisang yang dikukus cenderung lebih cerah. Rasa nugget jantung pisang yang dihasilkan juga gurih. 
Aroma nugget yang dihasilkan masih terasa original Tingkat kerenyahan nugget dipengaruhi oleh 
komposisi penggunaan bahan pada pembuatan nugget serta kandungan air yang lebih sedikit dengan 
perlakuan dikukus. Tingkat kerenyahan yang dihasilkan berdasarkan perlakuan NJ 1 juga renyah,  
karena berdasarkan hasil rata-rata dari memiliki nilai yang cukup baik yaitu 2,72 adapun dari hasil 
tersebut dapat diketahui bahwa berdasarkan tingkat kesukaan konsumen  dapat  dikategorikan suka, 
karena nilai rata-rata yang mendekati nilai 3. 

B. Sampel NJ 2 

Nugget Jantung NJ 2 di berikan perlakuan direbus. Diagram laba-laba tingkat kesukaan 
panelis terhadap nugget jantung dengan perlakuan NJ 2 disajikan pada gambar 3. 

Gambar 3. Diagram Laba-laba (NJ2) Hasil Uji Hedonik nugget jantung 
 
Penilaian rata-rata tiap parameter disajikan pada diagram laba-laba yang terdiri dari parameter 

warna dengan nilai 2,56, parameter rasa 2,46, parameter aroma 2,78 dan parameter kerenyahan 2,58. 
Nilai tertinggi perlakuan NJ 2 terdapat pada parameter aroma dengan nilai rata-rata sebesar 2,78 dan 
nilai terendah terdapat pada parameter rasa dengan nilai rata-rata 2,46. Berdasarkan hasil rata-rata 
parameter warna, aroma dan kerenyahan dapat  dikategorikan suka, karena hasil rata-rata yang 
mendekati nilai 3 bedasarkan skala hedonik. Sedangkan pada parameter rasa dikategorikan tidak 
suka, karena hasil rata-rata lebih mendekati nilai 2 berdasarkan skala hedonik.  
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Warna nugget jantung pisang perlakuan NJ 2 yang dihasilkan yaitu cenderung coklat karena 
pada saat pengolahan jantung pisang direbus terlebih dahulu. Tidak ada penambahan zat pewarna 
baik alami maupun sintetis. Rasa nugget yang dihasilkan yaitu gurih, karena dalam pengolahan 
nugget ditambahkan beberapa rempah pilihan agar dapat memperkuat cita rasa dari nugget.  Namun 
berdasarkan hasil pengujian hedonik penilaian panelis lebih menyukai nugget perlakuan NJ1, 
Berdasarkan hasil rata-rata untuk parameter rasa NJ 2 yaitu 2,46. Aroma nugget yang dihasilkan 
masih terasa original yaitu khas nugget sendiri serta aroma bumbu yang ditambahkan cukup terasa. 
Tingkat kerenyahan nugget dipengaruhi oleh komposisi penggunaan bahan pada pembuatan nugget 
jantung, karena dalam pembuatan nugget yang membedakan tingkat kerenyahan nugget adalah 
proses pendahuluan jantung pisang.  

 
Analisis Biaya 

Modal awal dari memproduksi Nugget Jantung Pisang pada kelompok ibu-ibu PKK Jirak 
adalah terdiri dari modal investasi sebesar Rp. 1.035.000,- dan modal kerja Rp. 398.000,- untuk 
membuat 50 bungkus nugget jantung pisang. Sehingga total modal awal Rp. 1.433.000,- . Modal 
diperoleh dari investasi setiap anggota kelompok PKK jirak.  

Penyusutan peralatan Rp. 3.594,- 

Total biaya produksi perhari sebesar Rp. 401.594,- 

Harga Jual Perbungkus Rp. 15.000,- 

Total penerimaan perhari 50 bks x Rp 15.000,- = Rp. 750.000,- 

Laba perhari Rp. 750.000 - Rp. 401.594 = Rp. 348.406,-  

BEP Harga = Rp. 8.032,- BEP Unit = 27 Bungkus, B/C Ratio = 1,87, PP = 4,11 hari. 

Berdasarkan hasil diatas dapat dianalisis bahwa dengan hasil B/C ratio yang lebih besar dari 
1 yaitu 1,87 maka usaha nugget layak diusahakan, dengan harga Rp. 8.032,- atau 27 bungkus usaha 
nugget sudah pada posisi pulang pokok (BEP). Sedangkan untuk pengembalian modal usaha secara 
keseluruhan dapat ditempuh dalam waktu 4 hari produksi. 

 

5. KESIMPULAN 

Nugget jantung pisang yang disukai adalah nugget jantung pisang NJ 1 dengan perlakukan 
dikukus. Usaha nugget jantung pisang layak diusahakan, dengan sekali produksi menghasilkan 50 
bungkus perhari dan harga jual perbungkus Rp. 15.000,- akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 
348.406,-. Dari hasil penelitian ini kelompok PKK Jirak dapat melanjutkan usaha nugget jantung 
pisang sehingga harga jual jantung lebih tinggi karena sudah diolah. Olahan nugget merupakan 
makanan yang bisa diterima oleh masyarakat luas serta daya simpan yang lebih lama jika dibekukan 
atau disimpan dalam freezer akan memperluas distribusi pemasaranya. Diharapkan dengan usaha 
nugget jantung pisang ini dapat membantu meningkatkan pendapatan keluarga ibu-ibu PKK Jirak. 

Penilitian ini masih sangat sederhana dengan data produksi hanya dalam 1 kali produksi, ini 
disebabkan ibu-ibu pkk jirak baru mengetahui jantung pisang bisa diolah menjadi nugget dan selama 
periode penelitian baru memproduksi 1 kali, sehingga masih sangat dangkal dalam pengujian 
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kelayakan usaha, penulis berharap dapat dilakukan penelitian lanjutan dengan menambah data 
produksi sehingga hasil penelitian sesuai dengan yang harapkan.  
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Dampak Covid-19 Terhadap Pedagang Produk Pertanian di Perbatasan Kalimantan 
Barat - Sarawak 

 

Fariastuti Djafar* 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia 

  

ABSTRAK 

Makalah ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama yaitu mendiskripsikan kondisi pedagang dan 
perdagangan produk pertanian di perbatasan Kabupaten Bengkayang sebelum pandemi. Tujuan 
kedua yaitu mengeksplorasi dampak pandemi terhadap pedagang di perbatasan. Penulisan terutama 
didasarkan pada hasil observasi dan wawancara mendalam dengan pedagang produk pertanian di 
perbatasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditutupnya pintu masuk Malaysia bagi warga 
Indonesia di perbatasan menyebabkan pedagang tidak dapat lagi menjual produk pertaniannya ke 
Malaysia. Penawaran produk pertanian di pasar Kabupaten Bengkayang akhirnya meningkat yang 
pada akhirnya menurunkan harga yang merugikan pedagang, terutama mereka yang juga petani.  

JEL: Q10 
Kata kunci: Produk pertanian, Perbatasan, Sarawak, Kalimantan Barat 

 

1. PENDAHULUAN 

Kalimantan Barat memiliki perbatasan resmi dan tidak resmi dengan Sarawak, Malaysia. 
Salah satu dari perbatasan tidak resmi terletak di Desa Jagoi, Kabupaten Bengkayang yang 
berbatasan dengan Desa Serikin, Bau, Sarawak. Perbatasan tidak resmi hanya boleh dilalui oleh 
penduduk yang tinggal di kecamatan yang langsung berbatasan dengan Sarawak dengan 
menggunakan Kartu Identitas Lintas Batas (KILB).  

Mobilitas penduduk antar desa di perbatasan telah berlangsung sejak sebelum Indonesia 
terbentuk antara lain untuk tujuan berdagang. Perdagangan ini dikategorikan sebagai perdagangan 
tradisional karena tanpa melalui prosedur resmi perdagangan internasional (ekspor dan impor). 
Berdagang di Sarawak dapat mendatangkan penghasilan tambahan karena pedagang dari 
Kalimantan Barat dapat membeli barang kebutuhan sehari-hari seperti gula, minyak goreng dan 
berbagai produk minuman di Sarawak untuk dijual kembali di desanya, selain untuk keperluan 
pribadi. 

Pandemi COVID-19 telah menyebabkan terhentinya perdagangan tradisional di perbatasan 
Jagoi-Serikin karena Malaysia melaksanakan kebijakan lockdown atau Movement Control Order 
(MCO) sejak 18 Maret 2020. Hal ini diikuti dengan penjagaan yang lebih ketat di perbatasan untuk 
mencegah masuknya warga asing ke negara itu. Pedagang dari Kabupaten Bengkayang dan 
Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat yang biasa menjual produk pertanian di Serikin, Sarawak, 
terpaksa harus menghentikan kegiatannya.  

                                                             
*Email : fariastuti@ekonomi.untan.ac.id  

mailto:fariastuti@ekonomi.untan.ac.id
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Tulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan kondisi perdagangan produk pertanian di 
perbatasan Kabupaten Bengkayang sebelum pandemi dan mengeksplorasi dampak pandemi 
terhadap pedagang di perbatasan. Penulisan terutama didasarkan pada hasil observasi dan 
wawancara mendalam dengan pedagang produk pertanian di perbatasan.  

 

2. PEDAGANG PRODUK PERTANIAN DI PERBATASAN  

Produk pertanian seperti lada, sayuran dan buah-buahan merupakan komoditi utama 
perdagangan di perbatasan. Pedagang dari perdesaan Kabupaten Bengkayang dan Kabupaten 
Sambas menjual produk tersebut di Serikin karena lokasi yang relatif dekat dengan harga yang cukup 
bersaing. Tidak mengherankan jika petani di perbatasan lebih mengutamakan untuk menanam 
komoditi yang diminati konsumen di Sarawak yang seleranya tidak selalu persis sama dengan selera 
konsumen di Kalimantan Barat. Misalnya, konsumen di Sarawak lebih menyukai buncis yang 
bewarna keputihan sementara konsumen di Kalimantan Barat lebih menyukai buncis yang bewarna 
kehijauan.  

 

Sumber : Koleksi pribadi 
Gambar 1. Produk pertanian dari Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang di Serikin 

 Pedagang Indonesia di Serikin terdiri dari tiga kelompok. Kelompok pertama yaitu pedagang 
yang merangkap sebagai pedagang pengumpul dan petani; kelompok kedua yaitu hanya pedagang 
pengumpul; kelompok ketiga yaitu orang yang diupah petani untuk menjual produk pertanian ke 
Serikin. Pedagang produk pertanian di perbatasan Bengkayang diperkirakan sekitar 250 orang. 
Mereka berasal dari Kecamatan Sanggau Ledo dan Tujuh Belas (Kabupaten Bengkayang) serta 
Seluas (Kabupaten Sambas) (Djafar et. al, 2016). 

Produk pertanian dibawa oleh pedagang ke Serikin dengan menggunakan kendaraan bermotor 
roda dua yang banyak di antaranya tidak memiliki nomor kendaraan. Setiap sepeda motor dapat 
membawa sekitar 1 sampai 3 kwintal produk pertanian yang tergantung ukuran produk, dan 
pengalaman membawanya dengan sepeda motor pada malam hari. Tidak mudah membawa produk 
yang relatif berat terutama pada saat hujan atau setelahnya, karena jalan desa yang licin dan 
berlumpur sementara sumber penerangan hanya berasal dari lampu kendaraan. Risiko jatuh dari 
kendaraan menyebabkan pedagang lebih suka pergi berombongan agar dapat saling menolong jika 
terjadi kecelakaan.  
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Sumber: Koleksi pribadi 
Gambar 2. Kendaraan motor untuk membawa produk pertanian ke Serikin 

Pelanggan utama pedagang produk pertanian adalah pedagang pengumpul dari kota-kota besar 
di Sarawak, terutama Kuching (Ibukota Sarawak) dan Sibu, yang dipanggil tauke. Setiap tauke 
berlangganan dengan sekitar 20 pedagang namun tidak berkewajiban membeli produk dari pedagang 
langganannya, demikian pula sebaliknya. Hari pasar umumnya tiga hari dalam seminggu dengan 
hari yang tidak selalu sama sepanjang tahun karena tergantung pada permintaan tauke. Pedagang 
dapat membawa produk yang dipesan ke Serikin bukan pada hari pasar jika ada tauke yang memesan 
melalui telepon.   

 

Sumber : Koleksi pribadi  
Gambar 3. Lori dari Sarawak untuk mengangkut produk pertanian dari Serikin 

Pada hari pasar, tauke biasanya sudah tiba di Serikin dengan membawa lori sekitar pukul 5 
pagi waktu Malaysia (pukul 4 pagi waktu Indonesia). Kesibukan puncak perdagangan hanya sekitar 
3 jam. Tauke akan membeli produk dari pedagang yang sudah datang daripada menunggu pedagang 
langganannya yang datang terlambat. Oleh sebab itu, sebagian pedagang harus berangkat tengah 
malam jika jarak dari desa tempat tinggal ke Serikin cukup jauh yang paling lama sekitar 4 jam.  
Pedagang kembali ke desanya pada hari yang sama.  
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Sumber: Koleksi pribadi 
Gambar 4. Pedagang yang terlambat datang sedang menunggu pembeli di Serikin 

 

 

    Sumber: Koleksi pribadi 
Gambar 5: Wanita pedagang eceran sedang membeli produk Pertanian dari pedagang bermotor di 

Serikin 
    

 

 

    Sumber: Koleksi pribadi 
Gambar 6: Berbagai produk pertanian di depan pondok pedagang eceran di Serikin 
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Selain pedagang bermotor yang membawa produk pertanian ke Serikin, terdapat juga 
pedagang eceran yang semuanya perempuan dan berasal dari kabupaten yang sama. Mereka ke 
Serikin setiap Kamis dengan ojek motor, membeli sayur dari pedagang bermotor pada Jumat subuh, 
dan kembali ke desa pada Minggu petang. Mereka berdagang setiap Sabtu dan Minggu, bersamaan 
dengan hari pasar barang kelontong di Serikin, yang pedagangnya juga berasal dari Indonesia. 
Pedagang eceran menginap tiga malam di Serikin di pondok ukuran 2 x 2 meter dengan sewa rata-
rata RM70 per bulan. Di pondok inilah mereka menyimpan peralatan masak sementara sayur ditata 
di depan pondok masing-masing.  

Keluhan utama berdagang di Serikin bagi pedagang bermotor adalah  harga yang lebih 
tergantung pada tauke yang jumlahnya tidak lebih dari 10 orang. Pedagang menganggap tauke 
menekan harga dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal seperti liburan sekolah dan 
penampakan produk. Misalnya, buah yang terlihat mulus harganya lebih mahal dari buah yang 
berbintik hitam walau menurut pedagang, buah yang mulus lebih banyak menggunakan pupuk 
kimia. Pedagang umumnya menjual semua produk yang dibawa, berapapun harga belinya, agar tidak 
membawa kembali produk yang tidak terjual. Produk yang tidak terjual ditinggal di Serikin dan 
bebas diambil bagi yang memerlukan.  

 

3. DAMPAK PANDEMI TERHADAP PEDAGANG DI PERBATASAN  

Sejak pos lintas batas di Serikin ditutup karena pandemi, warga Indonesia tidak lagi dapat 
berdagang di sana. Situasi berbeda terjadi di perbatasan resmi Aruk, Kabupaten Sambas-Biawak, 
Sarawak. Perdagangan tradisional di perbatasan sempat terhenti mulai pertengahan Maret hingga 
Juli 2020 dan kembali aktif sejak pertengahan Juli 2020 karena ketergantungan terhadap produk 
pertanian antar penduduk di perbatasan yang cukup tinggi. Karena Malaysia dan Indonesia masing-
masing menutup perbatasannya, proses bongkar muat pada saat pandemi dilakukan di zona netral 
yang terletak di antara gerbang masuk Aruk dan gerbang masuk Biawak (Suara Pemred, 2020).  

Jalur pemasaran yang tertutup di Sarawak menyebabkan pasokan produk pertanian di 
kabupaten perbatasan melimpah yang berkontribusi terhadap penurunan harga. Sebagai contoh, 
harga buncis pada tingkat petani saat ini berkisar Rp.3.000-Rp.6.000 per kilogram (kg.), yang lebih 
dari dua kali lipat lebih rendah dari harga sebelum pandemi yaitu sekitar Rp. 10.000 – Rp. 15.000 
per kg. Sebagian petani mengalami kerugian karena penghasilan yang diperoleh tidak selalu dapat 
menutupi biaya perawatan. Modal yang terbatas menyebabkan petani di Kecamatan Sanggau Ledo 
menjual produknya hanya di pasar kecamatan atau ke pedagang pengumpul. Pedagang pengumpul 
menjual produknya di kota-kota besar di Kalimantan Barat seperti Pontianak, Singkawang, Ngabang 
dan Sintang. Petani di perbatasan tampaknya mengalami dampak negatif yang lebih besar akibat 
pandemi daripada pedagang.  

Pandemi COVID-19 yang tidak diketahui kapan berakhirnya, tertutupnya pintu masuk 
masing-masing negara dan perlunya penghasilan yang cukup demi kelangsungan hidup petani 
termasuk kelangsungan produksi, memerlukan kebijakan yang tepat untuk mengatasinya. Salah satu 
kebijakan yang dapat ditempuh adalah melakukan perdagangan tradisional di zona netral antara 
Bengkayang dan Bau, seperti yang telah dilakukan antara Aruk, Kabupaten Sambas dan Biawak, 
Sarawak. Perdagangan di zona netral pada saat pandemi memerlukan pembicaraan antar otoritas 
terkait di kedua negara antara lain tentang prosedur perdagangan dan pelaksanaan protokol 
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kesehatan. Perdagangan tersebut wajib diawasi dari negara masing-masing sebagai upaya penegakan 
kesepakatan yang telah dicapai dan mencegah perdagangan produk terlarang.   

 

4. SIMPULAN 

Pandemi COVID-19 telah berdampak buruk terutama terhadap petani di perbatasan karena 
pasar produk pertanian yang semakin terbatas. Penawaran produk pertanian di kabupaten perbatasan 
semakin melimpah yang berdampak terhadap penurunan harga sekaligus penurunan penghasilan 
bagi petani. Pedagang tidak lagi dapat menjual produknya ke Sarawak sehingga perlu mencari pasar 
yang lain. Penjualan produk pertanian di Serikin sebelum pandemi yang tidak memberi keuntungan 
optimal bagi pedagang masih lebih baik, setidaknya masih memungkinkan petani untuk terus 
berproduksi. Dalam jangka pendek, perdagangan produk pertanian di zona netral antara Bengkayang 
dan Bau dengan melaksanakan protokol kesehatan merupakan pilihan yang terbaik karena dapat 
menyelamatkan kehidupan pedagang di perbatasan Indonesia sekaligus berkontribusi terhadap 
pemenuhan kebutuhan makanan sehat dengan harga yang relatif murah bagi penduduk Sarawak.  
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Covid-19 dan Perilaku Masyarakat dalam Mempertahankan dan Melepas Rupiah 

 

Rosyadi* 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia 

Yuga Casandri 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia 

 

ABSTRACT 

COVID-19 is an infectious disease caused by a newly discovered type of coronavirus and classifies 
as Pandemic by WHO. the impact of this pandemic is that every country in the world is required to 
carry out a lockdown to break the chain of spreading the virus. The weakening of the world economy 
will certainly have a lasting domino effect. The more significant the increase in Covid-19 cases 
around the world, the more it worsened the economy, causing panic among the people. Therefore, 
in this study, we want to find out how the public's behavior is about panic due to the development 
of the Covid-19 case in maintaining and releasing the rupiah (IDR-USD). The results showed that 
the number of positive cases and recoveries had a negative effect on the rupiah exchange rate against 
the dollar, while the number of ODP, PDP and deaths had a positive effect on the rupiah exchange 
rate. Only ODP and the number of cures had a significant effect on the exchange rate, while other 
independent variables were not found to have a significant effect. 

JEL: F31, 053, E44  
Keywords: IDR-USD, Covid-19. 

 

1. PENDAHULUAN 

Dunia mulai dihebohkan oleh Coronavirus pada awal tahun 2020, yang kemudian ditetapkan 
World Health Organization (WHO) sebagai pandemi global. Virus yang sedang dialami negara-
negara diseluruh dunia ini pertama ditemukan pertama kali di sekitar wilayah Wuhan, China. Virus 
ini mulai kemudian mulai merebak diseluruh dunia sebagai dampak dari mobilitas orang yang tinggi 
dari satu negara ke negara lain. Dilansir dari website resmi WHO (2020) (www.who.int) 
Coronavirus sendiri adalah sekumpulan virus dari subfamili Orthocronavirinae dalam keluarga 
Coronaviridae dan ordo Nidovirales. Kelompok virus ini dapat menyebabkan penyakit pada hewan 
maupun manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada 
manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome 
(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan 
menyebabkan penyakit Covid-19. 

Pandemi yang sedang terjadi diseluruh dunia ini setidaknya telah menginfeksi hampir 210 
negara dan teritoritas per 23 April 2020 (Worldmeter, 2020), dengan melumpuhkan transportasi 
internasional baik udara, darat maupun laut. Masih dengan sumber data yang sama, hingga 23 April 

                                                             
*Email: yadiehazana@gmail.com 
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2020, 14:15 GMT terdapat 2,668,889 kasus infeksi positif Covid-19 diseluruh dunia, dengan jumlah 
kematian akibat virus ini yang mencapai 186,324 dan kesembuhan sebesar 730,987.  

Dalam kondisi seperti ini, Covid-19 bukanlah suatu wabah yang dapat diabaikan begitu saja. 
Dengan tingkat kematian yang semakin meningkat dari waktu kewaktu, virus ini merupakan masalah 
serius yang sedang dialami dunia. Jumlah kasus baru yang dilaporkan terjadi di China memang 
mengalami penurunan, namun lonjakan kasus positif terinfeksi beberapa waktu yang lalu justru 
terjadi di Korea Selatan, Italia, dan Iran. Dengan perkembangan penularan kasus infeksi Covid-19 
yang sangat signifikan ini seluruh dunia telah merasakan dampaknya dalam berbagai bidang seperti 
sosial, politik, maupun ekonomi, tak terkecuali Indonesia. 

Di Indonesia, kasus Covid-19 pertama kali diumumkan oleh pemerintah pada tanggal 2 Maret 
2020. Dilansir dari Kompas.com (2020), Kasus pertama Covid-19 ini pertama kali dialami oleh ibu 
(64 tahun) dan putrinya (31 tahun). Dari kasus pertama ini, temuan kasus positif Covid-19 di 
Indonesia semakin meningkat dengan signifikan setiap harinya. Hingga saat ini (23/4/2020), kasus 
positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai angka 7.775, dengan jumlah kematian sebanyak 357 
Dan kesembuhan sebanyak 960 (Tirto.id, 2020). 

Selain tindakan panic-buying yang terjadi didalam masyarakat secara mikro, secara makro 
pola kepanikan atas meningkatnya kasus infeksi Covid-19 ini terlihat jelas dengan guncangan 
ekonomi yang dapat dilihat dari pegejolakan nilai tukar atau kurs Rupiah (IDR) terhadap Dolar 
Amerika (IDR). Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika terus bergerak secara fluktuatif dan 
memiliki puncak depresiasi pada 2 April 2020 dengan kurs jual sebesar Rp. 16.824,71 dan kurs beli 
sebesar Rp. 16.657,30 (Bank Indonesia, 2020). Setelah mencapai titik puncak depresiasi tertinggi 
rupiah terhadap dolar amerika abad ini, rupiah perlahan Kembali mengalami apresiasi atau 
penguatan dengan berangsur pelan di kisaran Rp. 15.000,00 per 23 April 2020.  

Bergejolaknya nilai tukar atau kurs Rupiah Indonesia (IDR) terhadap Dolar Amerika (USD) 
ini diprediksi akibat dari guncangan ekonomi global, supply-chain, perdagangan internasional yang 
tidak stabil serta pola kepanikan yang terjadi akibat perkembangan Pandemi Covid- 19 di Indonesia. 
Masyarakat yang memiliki rupiah diprediksi melakukan upaya dalam mempertahankan 
kekayaannya dengan menukarkan rupiah dalam bentuk mata uang lain maupun bentuk aset lain 
seperti logam mulia (emas) agar lukuiditasnya tetap terjaga. Dengan demikian, data perkembangan 
kasus Covid-19 di Indonesia diproyeksi memiliki dampak terhadap kepanikan masyarakat dalam 
mempertahankan atau melepas rupiah kedalam bentuk kekayaan lain. 

Atas latar belakang yang telah dipaparkan diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan 
penelitian tentang “Covid-19 Dan Kepanikan Masyarakat Dalam Perilaku Mempertahankan Dan 
Melepas Rupiah” dengan tujuan untuk menguji pengaruh variabel pandemic Covid-19 (Jumlah 
Positif Terpapar Covid-19, Jumlah Orang Dalam Pengawasan (ODP), Jumlah Pasien Dalam 
Pengawasan (PDP), Jumlah Kematian Akibat Covid-19 dan Jumlah Kesembuhan dari Covid-19) 
pada Nilai Tukar Rupiah (IDR) terhadap Dollar Amerika (USD). 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

Nilai tukar atau kurs (foreign exchange rate) antara lain dikemukakan oleh Abimanyu adalah 
harga mata uang suatu negara relatif terhadap mata uang negara lain. 1) Karena nilai tukar ini 
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mencakup dua mata uang, maka titik keseimbanganya ditentukan oleh sisi penawaran dan 
permintaan dari kedua mata uang tersebut. pengertian lain dari nilai tukar ditulis oleh Blanchard 
(2006) dalam bukunya Macroeconomics adalah “Nominal exchange rate as the price of the domestic 
currency in term of foreign currency”. Menurut Fabozzi dan Franco (2002) : “an exchange rate is 
defined as theamount of one currency that can be exchange per unit of another currency, or the 
price of one currency in items of another curreny”. Nilai tukar mata uang atau kurs valuta asing 
dapat didefinisikan sebagai jumlah uang domestik yang dibutuhkan untuk memperoleh satu unit 
mata uang asing (Sukirno, 2013) 

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau 
manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia 
mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti Middle East Respiratory Syndrome (MERS) 
dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan 
menyebabkan penyakit COVID-19. (WHO, 2020) 

Gejala-gejala COVID-19 yang paling umum adalah demam, rasa lelah, dan batuk kering. 
Beberapa pasien mungkin mengalami rasa nyeri dan sakit, hidung tersumbat, pilek, sakit 
tenggorokan atau diare, Gejala-gejala yang dialami biasanya bersifat ringan dan muncul secara 
bertahap. Beberapa orang yang terinfeksi tidak menunjukkan gejala apa pun dan tetap merasa sehat. 
Sebagian besar (sekitar 80%) orang yang terinfeksi berhasil pulih tanpa perlu perawatan khusus. 
Sekitar 1 dari 6 orang yang terjangkit COVID-19 menderita sakit parah dan kesulitan bernapas. 
Orang-orang lanjut usia (lansia) dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya 
seperti tekanan darah tinggi, gangguan jantung atau diabetes, punya kemungkinan lebih besar 
mengalami sakit lebih serius. Mereka yang mengalami demam, batuk dan kesulitan bernapas 
sebaiknya mencari pertolongan medis. 

Di Indonesia, terdapat beberapa istilah dalam kasus Covid-19 yang terjadi yakni Orang dalam 
Pengawasan (ODP), Pasien dalam Pengawasan (PDP), Kasus Positif (terkonfirmasi) sesuai dengan 
Pedoman Pencegahan Dan Pengendalian Coronavirus Disease (Covid-19) Revisi Ke-4 yang 
dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes). 

Bagian ini berisi kajian berbagai literatur dan teori yang relevan dengan isu yang diangkat. 
Penulis menyajikan bagian ini dengan bahasa yang padat dan ringkas sehingga mampu mengarahkan 
hasil sintesis teori/riset terdahulu dan konsep-konsep penting lainnya ke model penelitian dan 
hipotesis yang dikembangkan. Untuk menulis subbab ini dengan baik, tata cara pengutipan 
berdasarkan APA Style 6th edition menggunakan program Mendeley.   

2.1. Pengaruh Kasus Positif terhadap Nilai Tukar Ripiah terhadap Dollar Amerika (IDR-USD) 

Jumlah kasus positif Covid-19 yang ada di Indonesia diduga memiliki pengaruh positif 
terhadap kepanikan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan Nilai Tukar atau Depresiasi 
Rupiah terhadap Dollar Amerika (IDR-USD), sehingga diprediksi arah hubungan pengaruh adalah 
positif.  

H1: X1 (Kasus Positif) berpengaruh positif terhadap Y (Nilai Tukar (IDR-USD)). 

2.2. Pengaruh ODP terhadap Nilai Tukar Ripiah terhadap Dollar Amerika (IDR-USD) 
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Jumlah ODP Covid-19 yang ada di Indonesia diduga memiliki pengaruh positif terhadap 
kepanikan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan Nilai Tukar atau Depresiasi Rupiah 
terhadap Dollar Amerika (IDR-USD), sehingga diprediksi arah hubungan pengaruh adalah positif.  

H2: X2 (ODP) berpengaruh positif terhadap Y (Nilai Tukar (IDR-USD)). 

2.3. Pengaruh PDP terhadap Nilai Tukar Ripiah terhadap Dollar Amerika (IDR-USD) 

Jumlah PDP Covid-19 yang ada di Indonesia diduga memiliki pengaruh positif terhadap 
kepanikan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan Nilai Tukar atau Depresiasi Rupiah 
terhadap Dollar Amerika (IDR-USD), sehingga diprediksi arah hubungan pengaruh adalah positif.  

H3: X3 (PDP) berpengaruh positif terhadap Y (Nilai Tukar (IDR-USD)). 

2.4. Pengaruh Kesembuhan terhadap Nilai Tukar Ripiah terhadap Dollar Amerika (IDR-USD) 

Jumlah Kesembuhan dari Covid-19 yang ada di Indonesia diduga memiliki pengaruh negatif 
terhadap kepanikan masyarakat yang pada akhirnya menurunkan Nilai Tukar atau Apresiasi Rupiah 
terhadap Dollar Amerika (IDR-USD), sehingga diprediksi arah hubungan pengaruh adalah negatif.  

H4: X4 (Kesembuhan) berpengaruh negatif terhadap Y (Nilai Tukar (IDR-USD)). 

2.5. Pengaruh Kematian terhadap Nilai Tukar Ripiah terhadap Dollar Amerika (IDR-USD) 

Jumlah Kematian akibat Covid-19 yang ada di Indonesia diduga memiliki pengaruh positif 
terhadap kepanikan masyarakat yang pada akhirnya meningkatkan Nilai Tukar atau Depresiasi 
Rupiah terhadap Dollar Amerika (IDR-USD), sehingga diprediksi arah hubungan pengaruh adalah 
positif.  

H5: X5 (Kematian) berpengaruh negatif terhadap Y (Nilai Tukar (IDR-USD)). 

Berikut adalah kerangka konseptual potensial berdasarkan hipotesis yang telah dibangun diatas.  

Gambar 1. Model Penelitian 

 

3. METODA PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif dilakukan untuk melihat perilaku masyarakat 
dalam mempertahankan dan melepas rupiah akibat dari perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia. 
Selanjutnya digunakan analisis dokumentasi untuk melengkapi analisis dan pemabahasan hasil yang 
didapat.  Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis data skunder dalam bentuk data 
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kuantitatif. Adapun sumber data adalah dari publikasi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral di 
Indonesia mengenai data nilai tukar atau kurs Rupiah (IDR) terhadap Dolar Amerika (USD), serta 
data – data pendukung lainnya yang diperoleh dari publikasi BPS, Worldmetter, WHO, dsb. 

Metode analisis yang pertama dilakukan pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif. 
Analisis statistik deskriptif sendiri digunakan untuk menganalisis data dengan cara menganalisis 
hasil perhitngan statistik deskriptif atas data yang telah dikumpulkan dan menarik kesimpulan yang 
berlaku umum. Analisis deskriptif pada penelitian ini meliputi hasil nilai rata-rata (mean), nilai 
tengah (median), nilai tertinggu (maximum), nilai terendah (minimum), dan standar deviasi atas 
variabel yang diteliti. Setelah itu akan dilakukan uji asumsi klasik, meliputi uji normalitas, uji 
autokorelasi, uji multikolinieritas, serta uji heterokedastisitas. Setelah dianggap lolos uji asumsi 
klasik, maka akan dilakukan uji hipotesis meliputi uji koefisien determinasi (r2), uji simultan (uji-
F), dan uji parsial (uji-T). 

3.1. Model Regresi 

Adapun model regresi pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

𝒀𝒕 = 𝜷𝟎 + 𝜷𝟏𝑿𝟏 + 𝜷𝟐𝑿𝟐 + 𝜷𝟑𝑿𝟑 + 𝜷𝟒𝑿𝟒 + 𝜷𝟓𝑿𝟓 + 𝒆…………………………………(1) 

dimana : 
Y = Variabel terikat, yakni Nilai Kurs Rupiah terhadap Dollar Amerika 
β0    = Konstanta 
X1,2  = Koefisien regresi untuk masing-masing X1, X2, X3, X4, dan X5 
X1     = Jumlah Kasus Positif Covid-19 
X2     = Jumlah ODP Covid-19 
X3     = Jumlah PDP Covid-19 
X4     = Jumlah Pasien Sembuh dari Covid-19 
X5     = Jumlah Pasien Meninggal akibat Covid-19 
e        = Error (faktor-faktor lainnya) 

 
4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini menggunakan data harian (7 hari) dengan jangka waktu dari 15 April 2020 
hingga 17 Mei 2020 dengan jumlah obervasi sebesar 32. Hal ini disebabkan karena data ODP dan 
PDP yang hanya dipublikasikan pada rentang waktu tersebut. Data ODP dan PDP di Indonesia 
pertama kali dipublikasikan ke masyarakat umum pada 17 Mei 2020 setelah instruksi Presiden Joko 
Widodo untuk melakukan publikasi transparan terhadap data ODP dan PDP seluruh Indonesia 
(www.nasional.tempo.co, 2020). Sedangkan pada 18 Mei 2020, data ODP dan PDP di Indonesia 
dilakukan perhitungan ulang dengan metode baru sehingga data tidak lagi relevan dengan 
perhitungan sebelumnya (www.nasional.tempo.co, 2020) 

4.1. Uji Asumsi Klasik 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas 
Jarque-Bera Probability Kesimpulan 

1,616191 0,445706 Data Terdistribusi Normal 
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Berdasarkan hasil uji normalitas diatas, dapat diketahui data telah terdistribusi secara normal karena 
nilai probabilitas Jarque-Bera nya yakni 0,456 lebih besar dari alpha 5% (0,456 > 0,05). 

Tabel 2. Hasil Uji Multikolinieritas 
 POSITIF ODP PDP SEMBUH MENINGGAL 

POSITIF  1.000000  0.043184 -0.085041  0.526701  0.080289 
ODP  0.043184  1.000000 -0.029210 -0.112829 -0.090373 
PDP -0.085041 -0.029210  1.000000  0.162961  0.193589 

SEMBUH  0.526701 -0.112829  0.162961  1.000000 -0.016091 
MENINGGAL  0.080289 -0.090373  0.193589 -0.016091  1.000000 

 

Dari hasil uji multikolinieritas diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala 
multikolinieritas pada data penelitian, karena nilai korelasi antar variabel independen atau variabel 
bebas lebih kecil dari 0,8 (Gujarari, 2009). 

Tabel 3. Hasil Uji Autokorelasi 
dU     d 4-dL Kesimpulan 

1,8252 0.943236 2,9096 Terjadi Autokorelasi 

 
Dari hasil uji autokorelasi diatas, dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala autokorelasi positif 

dimana nilai durbin-watson lebih kecil dari nilai dU (0.943236 < 1,8252). Untuk mengatasi dapat 
dilakukan dengan transformasi persamaan dikenal sebagai metode Generalized difference equation. 
Adapun setelah dilakukan transformasi, hasil uji autokorelasi yang didapat adalah sebagai berikut: 

Tabel 4. Hasil Uji Autokorelasi Generalized difference equation 
dU d 4-dL Kesimpulan 

1,8252 1.862666 2,9096 Bebas Autokorelasi 

 
Hasil diatas menunjukan nilai Durbin-watson (d) memiliki nilai yang rendah dari 4-dl dan 

lebih besar dari dU atau du < d < (4-dl), sehingga dapat dikatakan sudah terhindar dari gejala 
autokorelasi. 

Tabel 5. Hasil Uji Heterokedastisitas 
Obs*R-squared     Prob. Chi-Square(5) Kesimpulan 

5.554120 0.3520 Homokedastisitas 

 

Berdasarkan hasil uji Heterokedastisitas diatas, Prob. Chi-Square(5) memiliki nilai 0,3520 
atau lebih besar dari alpha 0,05 sehingga dapat diketahui H0 diterima atau terdapat gejala 
homokedastisitas, atau dengan kata lain tidak terjadi gejala heterokedastisitas. (0,3520 > 0,05).  

4.2. Uji Hipotesis 

Model persamaan regresi yang didapatkan setelah dilakukan perhitungan adalah sebagai 
berikut:  

𝐾𝑢𝑟𝑠 𝑅𝑝 − 𝑈𝑆𝐷𝑖𝑡 = 15272,77 − 0,418610(𝑃𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑓𝑡) + 0,038928(𝑂𝐷𝑃𝑡) + 0,38928(𝑃𝐷𝑃𝑡) −

1,911731(𝑆𝑒𝑚𝑏𝑢ℎ𝑡) + 3,150398(𝑀𝑒𝑛𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎𝑙𝑡) + 𝑒𝑡   

Dari model persamaan diatas, kami menemukan hasil yang sedikit berbeda dengan hipotesis 
yang telah dibangun sebelumnya. Dapat terlihat bahwa kasus positif memiliki pengaruh yang 
negative terhadap nilai tukar (IDR-USD), berbanding terbalik dengan hipotesis sebelumnya yang 
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menyatakan bahwa arah pengaruh positif. Untuk variabel lain, hasil regresi masih sesuai dengan 
hipotesis yang telah dibangun sebelumnya. Selanjutnya untuk mengetahui signifikansi pengaruh 
variabel, kami melakukan uji koefisien determinasi (R2) uji simultan (Uji-F) dan uji parsial (Uji-T) 
dengan hasil sebagai berikut. 

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2) 
R-squared 0.453086 

Adjusted R-squared 0.347910 

Kami menemukan bahwa nilai Adjusted R-square sebesar 0,347910 atau 34,79% menunjukan 
bahwa semua variabel independen yakni Jumlah Kasus Positif, ODP, PDP, Sembuh dan Meninggal 
akibat Covid019 dapat menjelaskan kenaikan maupun penurunan Nilai Tukar Rupiah terhadap 
Dollar Amerika sebesar 34,79% , sedangkan sisanya yakni 65,21% merupakan variabel lain, baik 
variabel fundamental maupun variabel non-fundamental diluar variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini yang dapat menjelaskan kenaikan maupun penurunan nilai tukar rupiah selama 
pandemi.  

Tabel 7. Hasil Uji Parsial (Uji-T) 
Variable Coefficient Prob. Keterangan 

Positif -0.418610 0.3848 Tidak Signifikan 
ODP 0.038928 0.0393 Signifikan 
PDP 0.041732 0.5922 Tidak Signifikan 

Sembuh -1.911731 0.0167 Signifikan 
Meninggal 3.150398 0.3902 Tidak Signifikan 

Ditemukan bahwa hanya terdapat 2 variabel Covid-19 yang signifikan mempengaruhi nilai 
tukar (IDR-USD) selama masa observasi, yakni Orang dengan Pengawasan (ODP) dan Jumlah 
Kesembuhan. Sedangkan variabel lain tidak memberikan dampak atau pengaruh yang signifikan 
terhadap apresiasi maupun depresiasi nilai tukar. 

Tabel 8. Hasil Uji Simultan (Uji-F) 
F-statistic 4.307889 

Prob(F-statistic) 0.005481 

Terakhir, ditemukan bahwa secara simultan, seluruh variabel independent atau variabel Covid-19 
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap apresiasi maupun depresiasi nilai tukar (IDR-USD). 

4.2. Pembahasan 

Kami menemukan bahwa secara simultan variabel-variabel pandemic Covid-19 di Indonesia 
yakni Jumlah Kasus Positif, Jumlah ODP, Jumlah PDP, Jumlah Kesembuhan dan Jumlah Kematian 
akibat Covid-19 berpengaruh signifikan terhadap pergerakan nilai tukar (IDR-USD) dalam rentang 
waktu observasi. Hal ini dapat diartikan bahwa pandemi Covid-19 yang melanda, tak terkecuali di 
Indonesia memberikan efek kekhawatrian dan kepanikan bagi masyarakat pemegang rupiah, 
sehingga memberikan pilihan pada masyarakat untuk mempertahankan atau melepas mata uang 
rupiah. 

Selanjutnya jika dilihat hubungan parsial atau masing-masing variabel, didapatkan hasil 
bahwa hanya variabel ODP  dan Kesembuhan yang memberikan pengaruh signifikan terhadap nilai 
tukar rupiah. Sedangkan variabel lain seperti kasus positif, PDP dan kematian tidak memberikan 
pengaruh yang signifikan. Bahkan, ditemukan bahwa kasus positif memberikan dampak negatif dan 
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juga tidak signifikan terhadap nilai tukar (IDR-USD). Hal ini memberikan arti bahwa peningkatan 
kasus positif terinfeksi akan menyebabkan rupiah apresiasi, namun dengan signifikansi yang sangat 
kecil atau pengaruh yang hampir tidak nyata bahkan tidak ada.  

Negatifnya pengaruh kasus infeksi Covid-19 terhadap nilai tukar disebabkan karena 
masyarakat sadar bahwa pandemi Covid-19 tidak hanya melanda Indonesia, melainkan juga dialami 
oleh negara-negara hampir di seluruh dunia. Sehingga  dapat dikatakan bahwa jumlah kasus positif 
Covid-19 pada pada jangka pendek tidaklah begitu relevan dengan kepanikan masyarakat dalam 
perilaku mempertahankan maupun melepas rupiah dengan mengganti asset lain yang lebih lukuid 
ataupun menukarkan rupiah dengan mata uang yang lebih tahan akan bencana, seperti Dollar 
Amerika. Selain itu, hubungan nilai tukar dan kondisi makro ekonomi dalam jangka pendek 
umumnya lebih lemah. Nilai tukar dalam jangka pendek cenderung akan kurang terikat dengan 
kondisi makro ekonomi karena lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor non fundamental lainnya.   

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Njindan Iyke (2020) yang 
menemukan hubungan negatif antara kasus terkonfirmasi Covid-19 dengan nilai tukar beberapa 
negara di dunia. Hal ini kemudian diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Sharma, Phan, dan 
Narayan (2019) yang menunjukkan bahwa berita yang tidak terduga (unexpected news), seperti 
penutupan (shutdown) oleh pemerintah, memiliki dampak prediksi yang bervariasi terhadap waktu 
tertentu dalam mempengaruhi nilai tukar. 

Positifnya pengaruh ODP dan PDP terhadap nilai tukar disebabkan karena klasifikasi ODP 
yang merupkan orang dengan gejala (demam, batuk-pilek, nyeri tenggorokan) dan pernah 
melakukan kontak atau berada dalam suatu lokasi transmisi penyebaran. Orang yang pernah berada 
di tempat yang terpapar Covid-19 ini dapat saja kemudian bertransformasi menjadi pasien positif 
maupun menyebarkannya pada masyarakat. Tingginya jumlah ODP menggambarkan mobilitas 
masyarakat yang tinggi ditengah kebijakan penutupan (lockdown) yakni Pembatasan Sosial 
Berskala Besar (PSBB) oleh pemerintah. Tingginya angka ODP menyebabkan kepanikan 
masyarakat karena kemungkinan untuk ikut tertular juga ditakutkan akan meningkat. Sehingga pada 
akhirnya akan lebih memungkinkan masyarakat melepas rupiah yang pada akhirnya menyebabkan 
depresiasi nilai tukar. 

Sama seperti kasus ODP, positifnya pengaruh PDP terhadap nilai tukar karena kepanikan 
masyarakat yang meningkat karena mobilitas masyarakat yang tinggi. PDP juga memiliki klasifikasi 
yang hampir sama dengan ODP, yakni orang yang pernah berada di tempat atau lokasi yang terdapat 
kasus positif Covid-19 didalamnya dan melakukan kontak dengan hewan/pasien positif. Selain itu 
PDP juga memiliki demam diatas 38°C dan memiliki gejala demam, batuk pilek, hingga pneumonia 
ringan hingga berat. Tingginya angka PDP menyebabkan kepanikan masyarakat karena 
kemungkinan untuk ikut tertular juga ditakutkan akan meningkat. Sehingga pada akhirnya akan lebih 
memungkinkan masyarakat melepas rupiah yang pada akhirnya menyebabkan depresiasi nilai tukar. 
Namun, sesuai dengan hasil perhitungan signifikansi yang didapatkan, pengaruh ODP lebih kecil 
dan relatif kurang nyata terhadap depresiasi Rupiah terhadap Dollar Amerika jika dibandingkan 
dengan jumlah kasus ODP. Hal ini dapat diartikan bahwa masyarakat lebih relatif memiliki 
kecemasan dan kekhawatiran akan jumlah kasus ODP disbanding PDP dalam perilaku melepaskan 
rupiah. 

Negatifnya pengaruh jumlah kesembuhan Covid-19 terhadap nilai tukar disebabkan oleh 
menurunnya kecemasan masyarakat karena informasi kesembuhan pasien infeksi Covid-19. 
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Kesembuhan dari Covid-19 memberikan sebuah harapan bagi masyarakat dalam menghadapi 
kondisi pandemi yang melumpuhkan kegiatan dan aktivitas masyarakat, termasuk memperkeruh 
kondisi ekonomi nasional dan pengarunya terhadap tiap individu masyarakat. Meningkatnya jumlah 
kesembuhan memberikan kabar yang baik karena memotivasi masyarakat bahwa pandemi ini dapat 
diobati dan dilawan dengan saling menjaga antar sesama. 

Positifnya pengaruh kasus kematian akibat Covid-19 terhadap nilai tukar disebabkan bahwa 
meningkatnya kepanikan diantara masyarakat karena jumlah kematian akibat Covid-19 yang artinya 
pandemi ini sangatlah berbahaya dan dapat menyebabkan kematian. Kepanikan masyarakat ini 
kemudian menyebabkan masyarakat untuk memindahkan asset yang dimiliki dalam bentuk rupiah 
atau melepas rupiah dan menggantinya kedalam bentuk aset lain yang lebih likuid. 

 

5. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, didapatkan beberapa poin-poin 
kesimpulan yakni sebagai berikut: (1) Jumlah kasus positif terinfeksi Covid-19 di Indonesia 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika; (2) 
Jumlah ODP Covid-19 di Indonesia berpengaruh positif dan signifikan terhadap Nilai Tukar Rupiah 
terhadap Dollar Amerika; (3) Jumlah PDP Covid-19 di Indonesia berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika; (4) Jumlah kesembuhan dari 
Covid-19 di Indonesia berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Nilai Tukar Rupiah terhadap 
Dollar Amerika; (5) Jumlah kematian akibat Covid-19 di Indonesia berpengaruh positif dan tidak 
signifikan terhadap Nilai Tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika. 

Adapun rekomendasi atas hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah : (1) Pemerintah 
perlu terus menjaga dan memutus rantai penularan Covid-19 dengan cara terus melakukan tes masal, 
memberikan fasilitas isolasi dan penanganan pasien yang memadai, terus menelusuri dan 
mengkarantina mereka yang memiliki Riwayat kontak dengan pasien positif. Selain itu pemerintah 
juga disarankan untuk terus menginformasikan, mendukung dan mendengar saran/kritikan 
masyarakat; (2) Masyarakat diharapkan dapat lebih sadar akan pentingnya menerapkan protocol 
Kesehatan dalam tatanan normal baru seperti menjaga jarak, social distancing, menggunakan 
masker, tidak sering menyentuh area wajah dan tidak lupa mencuci tangan serta yang paling penting 
menjauh dari keramaian/orang lain ketika hendak batuk/bersin; (3) Penelitian ini sangat terbatas 
dikarenakan data yang sedikit menyebabkan observasi dalam rentang yang cukup sempit. Sehingga 
diharapkan bagi peneliti yang akan datang diharapkan dapat menambah jangka waktu observasi 
penelitian maupun lokasi penelitian sehingga didapatkan hasil yang lebih lengkap. 
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Dampak Pandemi Covid 19 Terhadap Penurunan Kesejahteraan Masyarakat Kota 
Pontianak 

 

           Erni Panca Kurniasih* 
              Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia 

 
ABSTRAK 

Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi dampak pandemic covid-19 terhadap kesejahteraan 
masyarakat di Kota Pontianak. Data primer berasal  dari 36 responden dari enam kecamatan di 
Kota Pontianan dari profesi yang berbeda dan terdampak pandemic serta wawancara mendalam 
kepada kepala puskesmas, camat dan perwakilan ketua RT. Pendapatan responden mengalami 
penurunan tajam antara 30%-70% di awal masa pandemic sementara pengeluaran cenderung 
tetap. Kondisi ini menyebabkan responden harus mensiasati pengeluaran keluarga. Secara 
umum memang terjadi penurunan tingkat pendapatan responden selama masa pandemic, namun 
tidak semua responden melakukan perubahan pola pangan secara drastis. Mereka hanya 
mengganti jenis lauk tertentu dan lebih memilih mencari sumber pendapatan lain untuk 
mempertahankan pola pengeluaran yang lama daripada merubah pola pengeluaran keluarga.  

JEL: I31 
Kata kunci: Pandemi covid-19, dampak ekonomi, perubahan pola konsumsi 

 

1.  PENDAHULUAN 

Covid-19 atau yang lebih dikenal sebagai Virus Corona telah menjadi perhatian publik sejak 
kemunculannya terdeteksi di Tiongkok untuk kali pertama di awal tahun 2020. Meninggalnya ribuan 
jiwa akibat virus ini membuatnya menjadi pusat perhatian banyak negara, termasuk Indonesia. 
Pandemi COVID-19 terbukti telah memberikan tekanan pada kondisi ekonomi dan sosial di 
Indonesia sejak akhir tahun 2019. Dampak ekonomi ini berdampak luas di seluruh wilayah 
Indonesia. Perekonomian masing-masing daerah terancam, ditambah dengan kondisi daerah yang 
lebih buruk dari sebelumnya. Karena hal tersebut, pemerintah Indonesia langsung mengambil 
langkah agresif agar angka penyebaran bisa ditekan semaksimal mungkin.  

Indonesia lebih memilih pembatasan sosial (social distancing) sebagai solusi daripada 
melakukan lockdown yaitu mengunci akses masuk dan keluar wilayah bagi siapapun untuk 
mencegah penyebaran virus yang umumnya digunakan oleh kebanyakan negara. Inti dari 
pembatasan sosial adalah menjauhi diri dari aktivitas sosial secara langsung dengan orang lain, 
sedangkan lockdown berarti suatu wilayah akan diisolasi dan terjadi pemberhentian total semua 
aktivitas di wilayah tersebut. Alasan fundamental kenapa Indonesia lebih memilih memberlakukan 
pembatasan sosial adalah banyak masyarakat Indonesia yang mengandalkan upah harian, jadi akan 
rawan mereka tidak bisa mencari mata pencaharian apabila lockdown diberlakukan. Menjaga jarak 
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sosial setidaknya memberlakukan beberapa himbauan kepada seluruh warga negara, diantaranya 
adalah bekerja dari rumah, belajar dari rumah, dan beribadah di rumah.  

               Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, 2020 
Gambar 1. Kategori Resiko Kenaikan Kasus Covid 19 Kabupaten/Kota di Kalbar 

 
Karena Indonesia adalah negara berkembang, maka masalah kemiskinan merupakan 

masalah yang penting dan pokok dalam upaya pembangunannya. Keberagaman pandangan tentang 
kemiskinan menunjukan bahwa kemiskinan merupakan fenomena multi dimensi. Fenomena ini 
membuat pengukuran kemiskinan menjadi tidak mudah. Namun demikian, kemiskinan tetap harus 
diukur sebagai gambaran dan bahan pengambilan kebijakan penanggulangan kemiskinan. World 
Bank Institute (2020) mengemukakan empat alasan kemiskinan harus diukur, yaitu (1) agar orang 
miskin terus berada dalam agenda dan diperhatikan, (2) pengidentifikasian orang miskin dan 
keperluan intervensi mengenai pengentasan kemiskinan, (3) pemantauan dan evaluasi proyek atau 
kebijakan intervensi terhadap orang miskin, dan (4) evaluasi efektivitas lembaga-lembaga 
pemerintah dalam pengentasan kemiskinan. 

       Sumber : Badan Pusat Statistik, 2019 
Gambar 2. Garis Kemiskinan Kota Pontianak Tahun 2014-2019 
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Angka kemiskinan memiliki pengaruh signifikan positif terhadap total kasus COVID-19. 
Salah satu alasan hal ini terjadi adalah bahwa individu dan populasi miskin tidak memiliki akses ke 
layanan kesehatan dan mungkin mendapat informasi yang salah dan miskomunikasi karena 
kurangnya akses ke saluran informasi, sehingga, mereka lebih cenderung mengabaikan peringatan 
kesehatan masyarakat (Ahmed, Ahmed, Pissarides, & Stiglitz, 2020). Penelitian sebelumnya oleh 
(Patel et al., 2020) menyatakan beberapa alasan utama seperti akomodasi yang terlalu padat, akses 
terbatas ke ruang luar pribadi, pekerjaan yang tidak fleksibel, dan kondisi kerja yang tidak stabil 
menjadi faktor yang meningkatkan paparan COVID-19 pada populasi miskin 

Selama periode 2014 hingga 2019, jumlah penduduk miskin Kota Pontianak berfluktuasi 
dari sebesar 30,93 ribu jiwa Pada tahun 2014, meningkat selama dua tahun berturut-turut hingga di 
Tahun 2016 jumlah penduduk miskin tercatat sebanyak 34,11 ribu jiwa, namun tiga tahun terakhir 
sejak  tahun 2017 jumlahnya terus mengalami penurunan hingga di tahun 2019 menjadi 31,46 persen 
atau 4,88 persen dari jumlah penduduk,  atau dapat dikatakan juga bahwa terdapat 4,88 persen 
penduduk Kota Pontianak yang hidup dibawah garis kemiskinan 

Garis kemiskinan adalah garis batas yang membedakan antara kelompok penduduk miskin 
dan tidak miskin. Garis ini menunjukkan sejumlah rupiah yang diperlukan oleh individu untuk dapat 
memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, baik kebutuhan makanan maupun non makanan. 
Penduduk dengan nilai pengeluaran di bawah garis kemiskinan akan dikategorikan sebagai 
penduduk miskin. Sebaliknya penduduk dengan jumlah pengeluaran yang lebih besar dari nilai garis 
kemiskinan dikategorikan sebagai bukan penduduk miskin. Garis Kemiskinan Kota Pontianak pada 
tahun 2014, tercatat 369.079 rupiah per kapita per bulan (Gambar 2) Angka tersebut menunjukkan 
bahwa seseorang di Kota Pontianak akan dikategorikan sebagai penduduk miskin jika total 
pengeluaran untuk konsumsi makanan dan non makanan setiap bulannya kurang dari 369.079 
rupiah. Garis Kemiskinan pada tahun 2015 mencapai 403.905 rupiah per kapita per bulan dan terus 
mengalami peningkatan untuk tahun selanjutnya. Pada tahun 2019 garis kemiskinan tercatat 523.726 
rupiah perkapita per bulan. Secara rata-rata laju peningkatan garis kemiskinan selama tahun 2014–

2019 adalah sebesar 7  persen per tahun. 

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak bulan November 2020 (Tabel 1) di 
Pontianak terdapat 2195 kasus kontak erat, 724 kasus suspek dan 644 positif COVID-19. Yang 
dimaksud dengan kasus suspek adalah seseorang yang memiliki salah satu dari kriteria berikut: a) 
Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul 
gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah Indonesia yang melaporkan 
transmisi local; b) Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA. ada 14 hari terakhir sebelum timbul 
gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus confirmasi/probable COVID-19; c) Orang dengan 
ISPA berat/pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit DAN tidak ada penyebab 
lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan . 

Yang dimaksud dengan kontak erat adalah Orang yang memiliki riwayat kontak dengan 
kasus probable atau konfirmasi COVID-19. Riwayat kontak yang dimaksud antara lain: a) Kontak 
tatap muka/berdekatan dengan kasus probable atau kasus konfirmasi dalam radius 1 meter dan dalam 
jangka waktu 15 menit atau lebih.: b)Sentuhan fisik langsung dengan kasus probable atau 
konfirmasi) (seperti bersalaman, berpegangan tangan, dan lain-lain); c) Orang yang memberikan 
perawatan langsung terhadap kasus  probable atau konfirmasi tanpa menggunakan APD yang sesuai 
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standar; d) Situasi lainnya yang mengindikasikan adanya kontak berdasarkan penilaian risiko lokal 
yang ditetapkan oleh tim penyelidikan epidemiologi setempat . 

Tabel 1. Kontak Erat, Kasus Suspek, dan Posiitif Covid 19 Kota Pontianak November 2020 

         Sumber : Dinas Kesehatan Kota Pontianak 

Kepadatan penduduk juga berpengaruh dengan prevalensi kasus COVID-19, dalam hal ini 
diukur dari jumlah kasus. Kepadatan penduduk berperan penting dalam pertumbuhan COVID-19 
karena sebanding dengan laju kontak (Rocklöv & Sjödin, 2020). Studi sebelumnya dari tahun 2020 
di Iran menggunakan fungsi Partial Correlation Coefficient (PCC) dan Sobol-Jansen menegaskan 
bahwa kepadatan penduduk memiliki hubungan langsung dengan wabah COVID-19 (Ahmadi, 
Sharifi, Dorosti, Jafarzadeh Ghoushchi, & Ghanbari, 2020).Kepadatan penduduk perkotaan 
memberikan peluan lebih besar dalam penyebaran covid-19 jika tidak dilakukan pembatasan 
sosial.Kota Pontianak merupakan wilayah dengan tingkap kepadatan penduduk tertinggi di Kalbar 
memiliki resiko lebih tinggi terhadap penyebaran virus Covid 19 ini. 
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       Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Kalbar, 2020 
Gambar 2. Kategori resiko kenaikan kasus Covid 19 kabupaten/kota di  Kalbar 

Pandemik covid-19 diprediksi akan memberikan dampak luar biasa pada sektor-sektor seperti 
kinerja perdagangan, nilai tukar, aktivitas bisnis akan mengalami penurunan drastis. Dampak 
pandemic COVID-19 menyebabkan  berkurangnya pasokan tenaga kerja, pengangguran, 
berkurangnya penghasilan, meningkatnya biaya melakukan bisnis di setiap sektor (termasuk 
gangguan jaringan produksi di setiap sektor), pengurangan konsumsi karena pergeseran preferensi 
konsumen atas setiap barang, kerentanan masyarakat terhadap penyakit serta kerentanan terhadap 
perubahan kondisi ekonomi. Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah menyebabkan 
seluruh masyarakat terkena dampak, terutama masyarakat golongan pendapatan menengah ke bawah 
dan pekerja harian. Kelompok masyarakat yang sebelumnya tidak termasuk miskin akhirnya 
menjadi miskin karena pembatasan berskala luas ini. 

Kemiskinan perkotaan relatif lebih tinggi daripada kemiskinan pedesaan termasuk Kota 
Pontianak.  Persentase kemiskinan Kota Pontianak adalah 4,88 persen, menurun dibanding tahun 
sebelumnya 2018. Kondisi ini adalah yang terendah dari  periode lima tahun terakhir dengan jumlah  
31,46 ribu penduduk miskin. Pembatasan sosial yang diberlakukan oleh pemerintah Kota Pontianak 
menyebabkan seluruh masyarakat terkena dampak, terutama masyarakat golongan pendapatan 
menengah ke bawah dan pekerja harian. Berdasarkan latar belakang tersebut maka studi ini 
bermaksud untuk mengeksplorasi dampak ekonomi pandemic covid terhadap kesejahteraan 
masyarakat Pontianak serta bagaimana pola konsumsi rumah tangga pada masa pandemic covid.   

 

2. TINJAUAN EMPIRIS 

Sebuah studi oleh Esubalew A. (2006) tentang faktor-faktor penentu kemiskinan perkotaan di 
salah satu kota di wilayah Amhara, Debre Markos, menemukan bahwa pendapatan bulanan rata-
rata, ukuran keluarga, tingkat pendidikan dan insiden penyakit sebagai penentu signifikan 
kemiskinan perkotaan. Meskipun semua kelas masyarakat dapat terkena dampak yang sama oleh 
pandemi ini, masyarakat yang terpinggirkan, terutama masyarakat miskin perkotaan, pekerja lepas, 
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pekerja sementara dan informal telah terkena dampak pandemi secara tidak proporsional. Imobilitas 
pekerja dari kota satelit dan ketidakmampuan mereka untuk membayar perawatan kesehatan, 
ditambah dengan situasi yang memaksa mereka untuk tidak datang bekerja membuat mereka lebih 
rentan terhadap pandemi (McKibbin & Fernando, 2020). 

Pertengahan Maret 2020 pemerintah mengumumkan regulasi baru untuk mengurangi 
penyebaran COVID-19 yaitu  mendorong masyarakat untuk tinggal di rumah dan bekerja dari 
rumah. Sebagai negara berkembang, Indonesia memiliki sekira 760 ribu pengusaha yang harus terus 
berkarya di luar rumah. Meskipun beberapa pekerja mandiri dapat menciptakan ruang kerja yang 
fungsional di rumah, mereka tetap membutuhkan dukungan keuangan yang mungkin tidak tersedia 
ketika mereka bekerja di luar (Setyawan & Lestari, 2020). Selain itu, lebih dari sekadar memisahkan 
karyawan untuk menyadari bahwa kolaborasi dengan rekan kerja saat bekerja dari rumah bisa 
menjadi tantangan karena mereka mengalami kesulitan dalam kehidupan kerja dan kehidupan rumah 
(Flores, 2019). 

Secara umum masyarakat tidak siap dengan diterapkannya kebijakan pembatasan mobilitas. 
Jadi, meningkatnya jumlah kasus COVID-19 merupakan bentuk rendahnya kepatuhan masyarakat 
terhadap penerapan peraturan ini (Cartenì, Di Francesco, & Martino, 2020). Keberhasilan kebijakan 
pembatasan sosial terkait langsung dengan situasi demografi masyarakat lokal. Terdapat beberapa 
literatur yang mengkaji situasi demografi di Indonesia mengenai variabel ekonomi seperti 
pertumbuhan ekonomi, pengangguran, dan struktur konsumsi (McDonald, 2014). Namun dilihat dari 
sisi gelombang pandemi COVID-19 menunjukkan perilaku dan produktivitas penduduk. Misalnya, 
Provinsi DKI Jakarta merupakan provinsi terpadat di Indonesia sekaligus provinsi yang mencatat 
jumlah kasus COVID-19 tertinggi dibandingkan provinsi lain, dengan peningkatan kasus baru 1,7 
persen pada awal Agustus (WHO, 2020). 

  

3. METODOLOGI PENELITIAN 

Bentuk penelitian ini adalah penelitian yang yang menggunakan analisa deskriptif dan 
eksploratif. Studi ini menggunakan analisis deskriptif ini sebagai alat analisa yang bertujuan untuk 
menganalisis keadaan masyarakat kota Pontianak saat pandemic Covid-19. Lokasi penelitian ini 
dilaksanakan di enam kecamatan yang ada di Kota Pontianak yaitu kecamatan Pontianak Barat. 
Kecamatan Pontianak Timur, kecamatan Pontianak Utara, kecamatan Pontianak Selatan, kecamatan 
Pontianak Tenggara dan Kecamatan Pontianak Kota. Kota Pontianak dijadikan sebagai lokasi 
penelitian karena merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan tertinggi dan tingkat kemiskinan 
tertinggi di Kalbar, sehingga pembatasan sosial akan berdampak luas bagi masyarakat dan pandemic 
covid-19 memerikan dampak luas bagi masyarakatnya. 

Studi ini menggunakan data primer yang diperoleh dan dikumpulkan sendiri untuk 
mendapatkan informasi–informasi yang dibutuhkan. Metode pengumpulan data dengan 
menggunakan kuesioner, hasil observasi dan wawancara mendalam. Kuesioner digunakan sebagai 
pedoman wawancara bagi responden  Kuesioner dan wawancara ditujukan untuk responden yang 
menjadi sampel. Populasi yang digunakan adalah seluruh masyarakat kota Pontianak . Sampe teridi 
dari enam responden dari enam kecamatan yang ada di Kota Pontianak sehingga total responden 
adalah tigapuluh enam responden. Teknik sampel menggunakan teknik purposive sampling dengan 
menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai kebutuhan.   
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Sebuah studi oleh Esubalew A. (2006) tentang faktor-faktor penentu kemiskinan perkotaan di 
salah satu kota di wilayah Amhara, Debre Markos, menemukan bahwa pendapatan bulanan rata-
rata, ukuran keluarga, tingkat pendidikan dan insiden penyakit sebagai penentu signifikan 
kemiskinan perkotaan. Meskipun semua kelas masyarakat dapat terkena dampak yang sama oleh 
pandemi ini, masyarakat yang terpinggirkan, terutama masyarakat miskin perkotaan, pekerja lepas, 
pekerja sementara dan informal telah terkena dampak pandemi secara tidak proporsional. Imobilitas 
pekerja dari kota satelit dan ketidakmampuan mereka untuk membayar perawatan kesehatan, 
ditambah dengan situasi yang memaksa mereka untuk tidak datang bekerja membuat mereka lebih 
rentan terhadap pandemi (McKibbin & Fernando, 2020). 

Responden dalam penelitian ini berjumlah 36 orang yang berasal dari enam kecamatan di Kota 
Pontianak. Rentang uimur responden sebagian besar berada pada usia produktif, paling banyak pada 
kelompok umur 35 – 45 tahun sebanyak 50% . Jika dilihat dari komposisi umur, dapat disimpulkan 
bahwa responden merupakan pasangan muda dengan jumlah tanggungan paling banyak 3-4 orang 
(50%.. Status responden hampir semuanya adalah kepala rumah tangga (suami) dan hanya 10% yang 
berstatus sebagai isteri. Responden yang berstatus sebagai isteri menyatakan bahwa alasan mereka 
ikut mencari nafkah adalah bertujuan untuk membantu meringankan beban ekonomi suami, terutama 
di masa pandemic karena ada suami responden yang tidak lagi bekerja di masa pandemic.  

Dinamika kemiskinan terkait erat dengan karakteristik demografi rumah tangga terutama 
ukuran keluarga, rasio ketergantungan, jenis kelamin kepala rumah tangga, komposisi umur dan 
melek huruf dari kepala rumah tangga. Ukuran rumah tangga adalah faktor utama demografi dan 
umumnya berhubungan positif dengan status kemiskinan (Qureshi dan Arif , 2001; Chaudhry , 
2009). Ukuran keluarga besar kemungkinan akan membebani aset dan sumber daya rumah tangga 
tambahan (McKay dan Lawson, 2002). Tercatat 53% responden berpendidikan SMP dan SD dan 
hanya 8% responden berpendidikan diploma. Bila dikaitkan kondisi pendidikan terakhir responden 
dengan jenis pekerjaan terlihat relevansinya .Jenis pekerjaan responden mulai dari sopir, pengemudi 
ojek on line, pedagang makanan, jasa salon, penjual masker, juru parkir, penjahit, penjual koran, 
buruh dan penjual bensin eceran. Mayoritas profesi tersebut pendapatannya bersifat harian, sehingga 
jika mereka tidak bekerja berarti tidak memperoleh pendapatan. 

4.1. Dampak Pandemi Terhadap Pendapatan Masyarakat 

  Walaupun pandemic mengakibatkan ada masyarakat kehilangan pekerjaan, dirumahkan, 
berpindah pekerjaan, jam kerja dibatasi, dan upah yang diturunkan, namun di sisi lain juga 
menimbulkan peluang kerja baru, misalnya penjual masker kain, penjahit-penjahit APD, penjual 
handsanitizer, penjual sabun cuci tangan serta pengadaan alat-alat kesehatan.Produk-produk herbal 
seperti jamu juga mengalami peningkatan permintaan di masa pandemic karena diyakini dapat 
meningkatkan daya tahan tubuh. Pandemi COVID-19 ini dapat memunculkan peluang kerja baru 
yang mengandalkan kreatifitas contohnya ada bisnis Frozen Food (Makanan Beku) yaitu makanan 
setengah jadi yang tinggal digoreng.  Selain itu penggunaan media sosial serta aplikasi turut 
berkembang pesat di masa pandemic karena banyak transaksi penjualan yang dilakukan secara 
daring.  

Menurut Camat Pontianak Selatan selama pandemi ini, pusat pusat ekonomi di Pontianak 
Selatan seperti di Kelurahan Benua Melayu Darat Jl.Gajah Mada dan Benua Melayu Laut 
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Jl.Tanjungpura serta waterfront yang mengalami penutupan sehingga perekonomian mengendur dan 
berefek terhadap Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) besar-besaran bagi pelaku ekonomi yang ada 
di kawasan tersebut seperti di bisnis warung kopi, perhotelan dan jasa konveksi . Inovasi menjadi 
penting dengan adanya covid-19 ini apabila disiasati dengan baik oleh pelaku usaha yang terpapar 
dampak dari covid-19 ini dari segi ekonomi dengan beralih usaha ke bidang kesehatan dalam 
pembuatan APD dan masker bahkan pembuatan handsanitizer, sehingga dapat membuat dan 
membuka peluang usaha baru di masa pandemi ini. Pandemi menyebabkan masyarakat semakin 
kreatif dalam mencari peluang untuk menambah pendapatan.  

Selama masa pandemic ini kegiatan perdagangan mengalami perbedaan yang sangat jelas, 
banyak usaha yang terpaksa harus tutup karena mengalami kerugian, omset penjualan yang jauh 
menurun, sehingga ada yang cara penjualannya juga berubah menjadi online misalnya semula 
berjualan donat dipinggir jalan sekarang karena tidak boleh berjualan jadi dia memilih menjual 
donatnya lewat online saja. Selama pandemic ini juga membuka peluang pekerjaan baru yaitu 
menjadi penjual masker dan pembuat masker. Ada warga yang awalnya tukang jahit khusus permak 
baju mengalami sepi permintaan permak, padahal biasanya sebelum pandemic pesanan untuk 
permak jahitan tidak pernah putus bahkan harus antri. Menurutnya, di awal pandemic orang menjadi 
takut keluar rumah, jika tidak terlalu penting. Akibatnya permintaan permak jahitan juga turun 80%, 
parahnya lagi jahitan yang sudah selesai dipermak tidak pernah diambil konsumennya selama masa 
pandemic. Akhirnya untuk mengatasi sepinya permintaan permak jahitan, akhirnya dia banting setir 
menjahit masker namun hanya berdasarkan pesanan . Menurutnya walau hasilnya tidak sebesar 
permak jahitan namun masih bisa menambah pendapatan keluarga. Apalagi suaminya tidak bekerja, 
di masa pandemic ini akhirnya suaminya mau turut membantu menjual hasil kebun walaupun tidak 
banyak.   

  Harus diakui semenjak pandemi Covid diumumkan secara resmi oleh pemerintah Indonesia, 
dan terjadi pembatasan sosial serta masyarakat mengurangi aktivitas di luar rumah jika tidak perlu, 
maka dampaknya juga berpengaruh terhadap konsumen yang melakukan transasksi.  Ada yang 
omzet penjualannya turun sampai 50%. Banyak usaha kecil terdampak karena berkurangnya jumlah 
konsumen Mereka melakukan beberapa strategi  agar penjulannya bertahan. Hal ini diperparah lagi 
dengan kenaikan harga bahan baku. Seorang penjual nasi goreng ,  selama pandemi COVID-19 ini 
mengurangi sepertiga  belanja bahan baku nya seperti sawi dan beras .Namun sebisa mungkin 
responden ini tetap menyisihkan uang hasil pendapatannya untuk ditabung walau hanya 5.000– 
10.000/hari, dimana tabungan itu merupakan hasil tabungan dari pendapatan istri dan responden . 
Tabungan yang ada diperuntukkan untuk mempersiapkan masa depan seperti sekolah anak, berjaga-
jaga ataupun hal-hal lainnya. Selain menyisihkan uangnya, responden ternyata sudah memiliki 
tabungan dimana tabungan tersebut difokuskan untuk memenuhi kebutuhan yang penting seperti 
membiayai kuliah anak yang berada diluar pulau, untuk berjaga-jaga ketika sakit, dan tidak 
digunakan untuk usaha. Tabungan ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga hingga saat ini. 

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penjual gorengan, dampak yang dirasakan terhadap 
pendapatannya adalah berkurangnya daya beli masyarakat. Sebelum pandemi COVID-19 responden 
ini bisa memperoleh penghasilan bersih dari berjualan gorengan sebesar 300.000 – 400.000/hari 
sekarang hanya bisa memperoleh pendapatan bersih sebesar 60.000/hari . Kemudian dampak lain 
selama pandemi COVID-19 ini adalah pengurangan bahan baku yang digunakan, dari yang 
sebelumnya bisa menggoreng sebanyak 3-4 kg kentang, ubi, dan bengkoang sudah sangat sulit untuk 
terpenuhi sehingga sekarang hanya menjadi 1- 1,5 kg. Ssebelumnya menggunakan karyawan 
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sebanyak 11 orang sekarang hanya tinggal 4 orang dan menggunakan keluarga. Untuk sementara 
responden ini belum bisa menabung di masa pandemi karena pendapatan hasil jualan hanya 
disisihkan untuk digunakan sebagai modal lagi untuk berjualan keesokan harinya. Prinsipnya jangan 
sampai kegiatan penjualan berhenti.  

Tidak hanya pedagang kecil, usaha katering juga terdampak pandemic ini. Seoran responden 
pemilik usaha katering mengatakan usahanya berhenti total selama masa pandemic berlagsung 
karena seluruh kegiatan seperti arisan begitu juga acara pernikahan batal.Konsumen yang sudah 
membayar uang muka minta dikembalikan uang dan ini sangat memberatkab karena sudah terlanjur 
membeli bahan baku. Dampak yang sangat merugikan adalah ketika seluruh bahan baku untuk 
katering yang sudah jadi dan penuh di freezer ternyata tidak laku ketika dijual kembali. Tapi karena 
bahan semua sudah dalam bentu beku maka masih ada kesempatan untuk menjual barang tersebut 
secara on line dengan waktu yang lebih panjang. Beberapa karyawan harian yang bekerja di katering 
ini juga mendadak kehilangan pekerjaan dan mencari pekerjaan lain. Pendapatan usaha ini turun 
sekitar 70% karena selama pandemic memang tidak ada pesanan. Responden beralih menjadi 
reseller ikan kering yang dijual secara daring dan mendapatkan pengganti pendapatan dari usaha 
baru tersebut walau tidak sebesar usaha katering.  

Pandemi ternyata juga memberikan dampak terhadap profesi dadakan, yaitu penjual masker. 
Seorang penjual masker mengatakan bisa memperoleh 700.000 – 1.000.000 dalam sehari bahkan 
bisa lebih pada awal-awal penyebaran COVID-19 Untuk keuntungan bersihnya bisa memperoleh 
40-50% dari penghasilan hari itu. Berdasarkan keterangannya, responden ini menjual masker 
memang karena pada saat COVID-19 ini saja, sebelumnya ia menjual pakain dan pada saat pandemic 
pendapatan dari penjulan pakaian menurun sehingga ia beralih menjual masker juga sambil 
berjualan pakaian ditambah dengan penjualan lain seperti kacamata, sarung tangan, jas hujan. 
Penjualan masker ini diperoleh dengan mengambil dari agen masker di Pasar Kapuas. 

Bagaimana dengan pendapatan penjual koran di masa pandemi? Apakah penjualan koran 
terkena imbas juga? Berdasarkan hasil wawancara kepada responden penjual koran selama pandemi 
COVID-19 ini penjualan koran juga menurun,  hal ini dikarenakan sebagian besar orang tidak 
melakukan aktivitas diluar rumah dan banyak warung kopi yang menutup usahanya sehingga tidak 
bisa mampir untuk berjualan di tempat tersebut. Diceritakan, sebelum pandemi sehari-hari 
responden bisa memperoleh pendapatan bersih sekitar 60.000 – 70.000 dalam sehari dengan 
penjualan mencapai 100-120 koran dalam sehari dan sekarang saat pandemi ini penjualannya jadi 
menurun dan biasanya memperoleh pendapatan bersih mencapai 40.000 – 45.000. Selama pandemi, 
ia memutuskan untuk mengurangi jumlah pengambilan koran yang diambil dari agen . Menuerut 
responden selama pandemi ini, pendapatan yang ada masih cukup untuk menghidupi kebutuhan 
sehari-hari. Untuk menambah pendapatan , responden ini memanfaatkan  keahliannya  dalam 
memperbaiki listrik dirumah warga sekitarnya, memperbaiki peralon, bertukang, mengangkut pasir, 
dan kerja serabutan lainnya. Responden juga terbantu karena istrinya bekerja sebagai pemulung 
sehingga menambah pendapatan keluarga  

Penjual bensin juga terkena dampak pandemic ini. Sebelum pandemi COVID-19 ini melanda 
sehari-hari responden membuka usaha berjualan bensin eceran dari jam 04.00 s.d 18.00 bisa menjual 
bensin sebanyak 60 liter/hari dengan penghasilan bersih mencapai 48.000 sedangkan selama 
COVID-19 melanda terjadi penurunan omzet penjualan mencapai 50% dari biasanya, dimana ia 
hanya dapat menjual bensin sebanyak 30-32 liter/hari dengan penghasilan bersih sebesar 24.000. 
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Sistem penjualan yang dilakukan responden adalah dengan memperoleh bensin dari agen dengan 
harga modal sebesar 7.200 dengan menetapkan harga jual sebesar 8.000/liter. Penjual bensin ini juga 
mengerjakan pekerjaan lain yaitu bekerja sambilan sebagai tukang parkir dengan penghasilan 
sebesar 20.000 s.d 30.000/hari mengingat lokasi tempatnya berjualan bensin dekat dengan toko 
jamu.  

Di masa pandemi, mulai diberlakukan bekerja dari rumah untuk jenis pekerjaan tertentu , 
demikian juga belajar dari rumah untuk para pelajar dan mahasiswa, bahkan berbelanja pun akhirnya 
dari rumah. Hal ini menimbulkan kebutuhan baru yaitu meningkatnya permintaan kuota internet. 
Bagaimana dampaknya bagi penjual jasa kuota/pulsa di masa pandemic di kota Pontianak? Salah 
seorang responden mengatakan omset yang didapat turun sekitar 10-15 persen, awalnya di kisaran 
Rp.4.000.000/hari menjadi Rp.3.700.000-an/hari dan belum untung bersih. Diakuinya bahwa 
kebanyakan pelanggan responden berasal dari mahasiswa sehingga hal ini menjadi penyebab 
penurunan pendapatan usahanya dikarenakan banyak mahasiswa pulang kampung sehingga pembeli 
berkurang . Hal ini karena di lokasi kios responden banyak rumah kos dan kontrakan mahasiswa 
luar daerah Kota Pontianak. Untuk mendapatkan tambahan pendapatan, responden membuka pula 
jasa service telepon selular dan bayar token listrikserta  pembayaran PDAM. 

Pekerjaan sebagai buruh cuci dan aisten rumah tangga di rumah orang lain ternyata tidak 
terpengaruh pandemic. Mereka tetap menerima gaji per bulan dari majikannya. Namun, menurut 
responden ini beban pengeluaran rumah tangga justru menjadi lebih berat karena suaminya 
dirumahkan akibat toko mebel tempatnya bekerja lockdown dan seluruh pekerja dipulangkan ke 
daerah masing-masing. Akibatnya responden yang menanggung seluruh kebutuhan keluarga.  

Pendapatan responden lain yang bekerja sebagai buruh bangunan juga terpengaruh selama 
pandemic dikarenakan selama pandemic proyek terhenti. Jadi bisa dibilang pendapatannya 
berkurang sebanyak 80 % sehingga responden mencari sumber pendapatan lain dengan menjual 
layangan ataupun menjual ikan cupang. Pekerjaan itupun bertahan selama 1,5 bulan. Responden ini 
memiliki sedikit tabungan dari hasil bekerja sebagai buruh bangunan dan dapat bertahan hanya 
sebulan. Untungnya responden tidak memiliki cicilan maupun hutang. Untuk memenuhi 
kebutuhannya didapat dari orangtuanya dan mertuanya karena ia tinggal di tempat mertuanya. 
Responden lain yang bekerja sebagai buruh bangunan juga mengalami hal yang sama, namun ia 
masih memiliki tabungan dan punya emas untuk digadaikan sehingga masih bis untuk menutupi 
pengeluaran keluarga kecilnya.  

Selain buruh bangunan, ada juga responden yang bekerja sebagai buruh pengupas udang. 
Responden ini mengalami penurunan pendapatan selama covid karena udang dari luar tidak bisa 
masuk ke wilayah Pontianak sehingga jumlah udang yang harus dikupas menjadi berkurang. Sebagai 
buruh harian lepas, selama pandemic dalam seminggu ia kerja hanya 2-3 kali dan pernah juga dalam 
seminggu tidak bekerja sama sekali. Pendapatannya berkurang drastis. Untuk menutupi kekurangan 
pendapatan, responden menjual perhiasannya agar bisa memenuhi kebutuhan sehari harinya 
walaupun hanya bisa bertahan selama 2 bulan. Kadang ia mendapatkan bantuan juga dari kakaknya. 
Responden juga berhutang di warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena selama 
pandemic, suaminya tidak bekerja.  

Sejak adanya wabah covid 19 ini pendapatan sebagai pemilik salon kecil jelas sangat menurun 
karena pengunjung salon sepi dan responden mengalami penurunan pendapatan salon sekitar 70%. 
Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari responden mengandalkan tabungan dan pendapatan suami. 
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Beberapa teman satu profesi dengan responden bahkan terpaksa harus menutup salonnya dan 
menjual barang-barang salon untuk mendapatkan uang selama masa pandemic ini. Responden 
selama masa pandemic ini terpaksa harus merumahkan karyawannya sehingga responden sendiri 
yang turun tangan dalam melayani pelanggan..  

Bagaimana dampak pandemic terhadap bidang transportasi? Seoang pekerja ojek online sudah 
satu bulan tidak bekerja sejak awal pandemic karena terbatasnya orang yang menguunakan 
transportasi on line selama pandemic sehingga pendapatannya turun hingga  80%. Responden 
ininjuga mengandalkan tabungan selama tidak bekerja. Sebulan setelah itu akhirnya dia memutuskan 
bekerja kembali namun konsumen sangat sedikit. Responden lainnya adalah supir oplet trayek luar 
kota yang juga mengalami penurunan pendapatan karena banyak orang yang dari desa tidak berani 
ke kota sejak adanya covid 19. Sebelum masa pandemic  pendapatan nya bisa mencapai Rp.100.000, 
sekarang menjadi Rp. 40.000 saja. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ia berhemat dengan uang 
yang ada saja, responden ini dibantu oleh istrinya yang mulai bekerja untuk menerima jasa cuci 
pakaian. Responden ini berkata tidak memiliki pilihan selain tetap menjadi supir oplet selama 
pandemic ini meskipun sepi karena susah mencari kerja apalagi disaat seperti ini. Responden lain 
yang bekerja sebagai sebagai supir ekdpedisi luar kota juga pendapatannya turun karena frekwensi 
kerjanya berkurang drastis dari 7 hari seminggu menjadi hanya satu hari seminggu. Responden 
tertolong karena anaknya ada yang telah bekerja dan bisa membantu dalam memenuhi kebutuhan 
hidup sehari-hari selama pandemi berlangsung. Setidaknya tidak harus berhutang kepada pihak 
manapun.  

Bagaimana dengan pendapatan juru parkir? Pendapatan responden juru parkir di pasar selama 
masa pandemic ini turut berkurang dikarenakan masyarakat yang berbelanja ke pasar juga tidak 
ramai. Masyarakat mengurangi frekwensi belanja di pasar selama pandemic, yang semula tiap hari 
menjadi seminggu sekali belanja di pasar. Sebagian masyarakat kadang lebih memilih berbelanja di 
warung dibandingkan pasar untuk menghindari keramaian. Ini menyebabkan pendapatan sebagai 
juru parkir berkurang drastis. Untuk mengatasi pengeluaran keluarga responden berhutang kepada 
koperasi. Responden masih tertolong karena istrinya bekerja di warung kopi sehingga dapat 
menambah pendapatan keluarga 

4.2. Pola Perilaku Konsumsi                      

Secara umum memang terjadi penurunan tingkat pendapatan responden selama masa 
pandemic, namun tidak semua responden melakukan perubahan pola pangan secara drastis. Terdapat 
perbedaan pola pegeluaran responden sebelum dan saat masa pandemic. Responden melakukan 
beberapa penyesuaian sesuai kebutuhan atau menghilangkan beberapa jenis pengeluaran keluarga 
yang masih memungkinkan.  Bersiasat di saat sulit itulah yang mereka lakukan. Untuk pola pangan 
tidak terdapat perubahan drastis seperti mengganti makanan pokok nasi dengan sumber karbohidrat 
lain. Mereka hanya mengganti jenis lauk tertentu dan lebih memilih mencari sumber pendapatan lain 
untuk mempertahankan pola pengeluaran yang lama daripada merubah pola pengeluaran keluarga. 
Penghematan lainnya yang dilakukan dengan membawa bekal untuk mengurangi pengeluaran 
makan siang dikarenakan sebelumnya membeli makan siang di warung.. Membeli pulsa per bulan 
menjadi lebih berhemat hanya untuk yang penting-penting saja. Beberapa responden mengurangi 
pengeluaran untuk membeli rokok serta melakukan penghematan. Ada juga responden yang mencari 
tambahan lauk dengan memancing ikan di sungai. Meskipun pengeluaran untuk konsumsi makanan 
berkurang hingga 40% namun responden tetap makan seperti biasa, dan hanya menyesuaikan lauk 
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dengan pendapatan yang diperoleh.. Ada juga responden yang mendapat bantuan pemerintah berupa 
beras. Selama pandemi ini, responden mendapat bantuan beras dari pemerintah sebanyak 60 Kg 
dengan rincian 20 Kg dari Pemkot, 20 Kg dari Pemprov dan 20 Kg dari Kelurahan. 

Pengeluaran untuk biaya listrik dan air tidak berubah drastis, mereka tertolong dengan subsidi 
listrik yang diberikan pemerintah terutama pelanggan golongan 450 watt. Namun kebanyakan 
responden menggunakan daya listrik 950 watt yang tidak bersubsidi, karena daya 450 watt sangat  
terbatas kapasitas penggunaannya untuk saat ini. Untuk penggunaan air ternyata tidak semua 
responden menggunakan air produksi PDAM Tirta Pontianak. Kebanayakan responden 
menggunakan  sumber air hujan, sumur bor serta air parit/sungai untuk kebutuhan rumah tangga. 
Air minum biasanya mereka membeli air isi ulang yang murah. PDAM Tirta Pontianak di masa 
pandemic memang ada memberi potongan 50% untuk pelanggan berpenghasilan rendah serta 
pelanggan sosial seperti rumah ibadah, yayasan, sekolah atau panti selama tiga bulan. sehingga 
cukup meringankan konsumen. Dalam kalkulasi PDAM Tirta Khatulistiwa, setidaknya ada 113 ribu 
dari 129 ribu pelanggan atau 80 persen warga Pontianak yang menikmati program gratis tagihan 
PDAM ini. Beberapa hal berikut dilakukan responden dalam melakukan strategi pengeluaran.  

Pemerintah mengeluarkan kebijakan di masa pandemic dengan menggratiskan biaya 
langganan listrik selama 4 bulan  untuk rumah tangga pengguna golongan daya 450 VA. Hal ini 
sangat meringankan beberapa responden, namun sebagian besar responden golongan daya listriknya 
adalah 950 VA yang tidak mendapat subsidi. Secara umum tidak terdapat kenaikan biaya listrik di 
masa pandemic karena penggunaan secara normal.Pengeluaran untuk air bersih PDAM  juga tidak 
mengalami perubahan. Responden hanya mensiasati dengan menggunakan air hujan untuk sumber 
air minum dan mandi serta untuk kebutuhan rumah tangga. 

Secara umum responden mengakui bahwa di masa pandemic mereka tetap makan seperti 
biasa, hanya mengganti jenis lauk tertentu. Ada juga yang bersiasat membeli bahan lauk di saat harga 
murah dengan jumlah yang banyak dan disimpan dikulkas. Selama pandemic covid ini responden 
memang berhemat dengan belanja ditempat yang lebih murah. Jenis lauk yang sring dimakan yaitu 
ikan sayur dan sambal jika sedang tidak memiliki uang maka hanya memasak mie atau menggoreng 
telur saja. Pada awalnya beberapa responden responden merokok tetapi karena sejak adanya covid 
mereka memilih untuk berhenti merokok agar uang membeli rokok tersebut bisa untuk menambah 
biaya rumah tangga. Akan tetapi beberapa responden lainnya memiilih untuk tetap merokok dan 
hanya mengurangi jumlah rokoknya. Ada juga responden yang tidak mengurangi kebiasaan 
merokoknya dan tetap merokok seperti biasa, hanya saja beralih ke rokok yang haraganya jauh lebih 
murah. Bagi respoden perokok berat, mereka lebih memilih berganti merek rokok daripada 
menghentikan kebiasaan merokok karena menurut mereka itu sulit. Ada juga responden yang 
mendapat rokok dari meminta kepada sesame teman perokok. Pengeluaran yang mereka kurangi 
juga adalah uang jajan anak. Kebetulan anak juga tidak ke sekolah sehingga bisa menghemat 
pengeluaran jajan.  

 

5. PENUTUP 

Pendapatan responden mengalami penurunan tajam antara 30%-70% di awal masa pandemic 
sementara pengeluaran cenderung tetap. Kondisi ini menyebabkan mereka harus mensiasati 
pengeluaran keluarga. Secara umum memang terjadi penurunan tingkat pendapatan responden 
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selama masa pandemic, namun tidak semua responden melakukan perubahan pola pangan secara 
drastis. Mereka hanya mengganti jenis lauk tertentu dan lebih memilih mencari sumber pendapatan 
lain untuk mempertahankan pola pengeluaran yang lama daripada merubah pola pengeluaran 
keluarga. Beberapa responden mengurangi pengeluaran untuk membeli rokok serta melakukan 
penghematan. Ada juga responden yang mencari tambahan lauk dengan memancing ikan di sungai. 
Meskipun pengeluaran untuk konsumsi makanan berkurang hingga 40% namun responden tetap 
makan seperti biasa, dan hanya menyesuaikan lauk dengan pendapatan yang diperoleh. Pengeluaran 
untuk biaya listrik dan air tidak berubah drastis, mereka tertolong dengan subsidi listrik yang 
diberikan pemerintah. Kebanyakan responden mengandalkan air hujan, sumur bor dan air parit. 
Tokoh masyarakat di tingkat RT dapat menjadi tokoh sentral pemersatu yang dapat merangkul 
warganya yang mampu untuk membantu masyarakat di lingkungannya sendiri yang terdampak 
pandemic covid-19.  Mereka dapat saling berkontribusi dalam gerakan amal bakti sosial tingkat RT. 
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ABSTRACT 

Indonesia is a country with a Muslim majority population of 216.16 million people or with a Muslim 
percentage of 85 percent of the total population. This fact implies that zakat has great potential and 
can contribute in reducing poverty. Low public trust in OPZ is a factor causing muzakki to prefer 
channeling directly to the mustahik tanpan through OPZ, so it is necessary to measure the 
effectiveness and efficiency of zakat management by OPZ so that zakat fund management is more 
optimal and can be maximized in productive programs that have been included in the plan strategic. 
This study aims to measure effectiveness using the National Zakat Index (IZN) and measurement of 
efficiency using the Data Envelopment Analysis (DEA) method. The measurement results of the 
effectiveness of organizational governance BAZNAS in West Kalimantan province in general 
obtained a score of 0.62 which indicates the Good category, with details of the macro dimension 
obtaining a score of 0.45 and a micro dimension with a score of 0.74. Macro dimension consists of 
government regulation indicators, APBD support, zakat institution database. While the micro 
dimension consists of institutional indicators, and the impact of zakat. Measurement of the efficiency 
of ZIS fund management using the intermediation approach obtained a score of 1 for CRS, VRS, 
and RTS which indicates that BAZNAS has been very efficient in carrying out its function as an 
institution capable of inter mediating between the fund holders (muzakki) and those in need 
(mustahiq). 

JEL: E24, E220, I25, I140.  
Keywords : Effectivity, efficiency, IZN, DEA. 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor 4 di dunia 
(BPS, 2015). Jumlah penduduk Indonesia mencapai 265 juta jiwa di tahun 2018 (BPS, Statistik 
Indonesia 2019, 2019). Selain itu, tingkat kemiskinan Indonesia turun dari 10,1 persen pada 
September 2017 menjadi 9,7 persen pada September 2018, terendah dalam sejarah sebagaimana 
ditunjukkan pada Gambar 1.1 (IBRD-IDA, Juni 2019). Berdasarkan profil kemiskinan di Indonesia 
yang diterbitkan oleh BPS menyebutkan bahwa jumlah penduduk miskin dengan pengeluaran per 
kapita per bulan di bawah garis kemiskinan pada bulan Maret 2019 sebanyak 25,14 juta orang (9,41 
persen), turun 529,9 ribu orang dibandingkan dengan penduduk miskin pada September 2018 
sebanyak 25,67 juta orang (9,66 persen) (BPS, Laporan Bulanan Data Sosial Ekonomi, 2019). 

                                                             
*Email: sisi.amalia@ekonomi.untan.ac.id 
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Gambar 1. Tingkat kemiskinan Indonesia hingga September 2018 (IBRD-IDA, Juni 2019) 

Dalam sistem kehidupan Islam, kekayaan harus dibagi kepada semua golongan masyarakat 
dan seharusnya tidak menjadi komoditi di antara golongan kaya saja. Al-qur’an telah menetapkan 

langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat 
secara obyektif dan melarang bunga dalam bentuk apapun, disamping memperkenalkan hukum 
waris yang memberikan batasan kekuasaan bagi pemilik harta untuk suatu maksud dan membagi 
semua kekayaannya diantara kerabat dekat apabila meninggal. Langkah-langkah ini dan langkah-
langkah lain yang sama telah ditetapkan oleh Al-qur’an untuk mencegah monopoli dan mendukung 

distribusi kekayaan dalam masyarakat dan pada saat yang sama memberikan hak pemilikan, 
memberikan suatu dorongan kuat kepada setiap individu memanfaatkan warisan dengan sebaik-
baiknya. 

Zakat merupakan langkah yang sah digunakan oleh negara untuk membagi-bagi harta diantara 
masyarakat. Langkah ini merupakan suatu pungutan wajib yang dikumpulkan dari orang-orang 
muslim kaya dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Menurut terminologi para ahli fiqih, zakat 
adalah sumbangan keuangan yang wajib bagi setiap muslim yang mempunyai kekayaan dan diatas 
batas tertentu. Al-qur’an telah menetapkan tentang pembayarannya. Manakala kaum muslimin 

diperintahkan untuk mendirikan shalat secara teratur, mereka diperintahkan juga untuk membayar 
zakat. Sebagaimana disebutkan A-qur’an  dalam surah Al-baqarah ayat 43 berikut: 

ِكِعيَن   َكٰوةَ َوٱۡرَكعُواْ َمَع ٱلرَّٰ لَٰوةَ َوَءاتُواْ ٱلزَّ  َوأَقِيُمواْ ٱلصَّ

Artinya: “Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku'” 

(QS. Al-Baqarah (2): 43). 

Tujuan utama zakat adalah membantu memenuhi kebutuhan-kebutuhan orang miskin dan 
melarat sehingga tidak ada seorang pun yang menderita dalam suatu negara. Dan zakat tersebut 
dikumpulkan dari orang-orang kaya kemudian dibelanjakan untuk orang-orang miskin, hal tersebut 
juga membantu penyebaran kekayaan dalam masyarakat bagi orang-orang yang berharta yang 
melebihi kebutuhan mereka hendaklah menyumbangkannya kepada badan dana zakat nasional, 
sementara itu orang-orang yang kekurangan akan menerima bantuan dari badan tersebut. 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan mayoritas penduduk Muslim yaitu sejumlah 
216,16 juta penduduk atau dengan persentase Muslim sebesar 85 persent dari total populasi (BPS, 
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2015). Fakta ini menyiratkan bahwa zakat memiliki potensi besar dan dapat berkontribusi dalam 
mengurangi kemiskinan. Manfaat zakat sebagai instrumen people to people transfer seharusnya bisa 
menjadi jalan keluar terbaik untuk mengurangi ketimpangan dan kesenjangan ekonomi (Beik, 2009). 
Manfaat zakat dibuktikan dari penelitian Beik yang menyebutkan bahwa zakat mampu mengurangi 
jumlah keluarga miskin dari 84 persen menjadi 74 persen. Dari aspek kedalaman kemiskinan, zakat 
juga terbukti mampu mengurangi kesenjangan kemiskinan dan kesenjangan pendapatan dari Rp. 
540.657,01 menjadi Rp. 410.337,06. Ditinjau dari tingkat keparahan kemiskinan, zakat juga mampu 
mengurangi tingkat keparahan kemiskinan yang ditandai degnan penurunan nilai indeks Sen. Indeks 
Sen adalah indeks kemiskinan yang menggabungkan pendekatan headcount ratio, income gap ratio, 
dan koefisien Gini sebagai indikator distribusi pendapatan di antara kelompok miskin. Indeks Sen 
mengalami penurunan dari 0,46 menjadi 0,33. Nilai indeks Foster, Green, dan Thorbecke (FGT) 
yang menunjukkan tingkat keparahan kemiskinan turun nilainya dari 0,19 menjadi 0,11. Kajian ini 
menjadi bukti bahwa instrumen zakat memiliki potensi luar biasa (Beik, 2009). 

Besarnya potensi tersebut pada kenyataannya belum dapat terealisasi secara optimal. Pada 
tahun 2017, jumlah zakat, infaq dan sedekah (ZIS) yang terhimpun adalah sebesar 6,2 triliun 
(BAZNAS, 2018). Meskipun mengalami peningkatan sekitar 24% dari penghimpunan ZIS pada 
tahun 2016 yang berjumlah 5 triliun (Puskas-BAZNAS, 2017), tetapi penghimpunan tersebut bahkan 
masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan potensi penghimpunan zakat. Dari jumlah 
penghimpunan ZIS tahun 2017, mayoritas zakat yang dihimpun merupakan zakat maal penghasilan 
individu, yakni mencapai 44,57 persen dari total penghimpunan ZIS (BAZNAS, 2018). Padahal, 
proporsi terbesar dari potensi penghimpunan zakat adalah zakat perusahaan (Firdaus, Beik, & 
Irawan, 2012). Dengan demikian, apabila potensi ini dapat dioptimalkan, tentu hal ini akan 
berdampak besar pada pencapaian penghimpunan zakat nasional. 

Walau potensi zakat di Indonesia termasuk yang terbesar, namun realisasi penghimpunan 
zakat yang telah dijaring oleh anggota Forum Zakat (FOZ) tidak lebih dari 1 persen dari potensi 
yang ada. Dana yang berhasil dihimpun dan dikelola oleh Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) anggota 
FOZ sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. 

Tabel 1. Dana Kelola Anggota Organisasi Pengelola Zakat 
Tahun Jumlah (Rp Miliar) 

2008 486 

2009 571 

2010 702 

2011 738 

2012 845 

 
Firmansyah dan Sukmana (2014) menemukan suatu masalah zakat dalam hasil penelitiannya 

bahwa ternyata kepercayaan masyarakat (muzakki) terhadap badan pengelola zakat masih kurang. 
Hal ini dibuktikan melalui data yang didapat oleh Ichsan Iqbal, bahwa 92,8 persen dari zakat harta 
diberikan langsung kepada mustahik. Kekurang percayaan tersebut dikarenakan transparansi ke 
masyarakat yang kurang serta penditribusia zakat yang dirasa sulit sehingga amil zakat dirasa jauh 
dari keinginan muzakki. Akibatnya muzakki justru menyalurkan zakatnya secara langsung kepada 
mustahik. Tingkat kepercayaan yang rendah ini wajar terjadi jika dari 300 (tiga ratus) lebih OPZ 
yang ada di Indonesia, hanya 19 (sembilan belas) saja yang terdaftar secara legal dan diakui oleh 
BAZNAS. Adapun OPZ yang diakui oleh Ditjen Pajak sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak 
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antara lain: BAZNAS, Dompet Dhuafa, Lazis NU, LAZ Persis, Lazis-Mu, BMH Hidayatullah, LAZ 
LDII, PKPU, Rumah Zakat, LAZ BMM, LAZ BRI, Lazis Pertamina, LAZNAS BSM, LAZIS IPHI, 
BMT ICMI, Lazis Daarut Tauhid, YDSF, BAMUIS BNI, dan Lazis Takaful (Rahmayanti, 2014). 
Tingkat kepercayaan yang rendah menurut artikel IMZ pada tahun 2011 yang menyebutkan bahwa 
tidak semua OPZ yang di Indonesia memiliki laporan keuangan yang transparan serta diaudit secara 
berkala oleh lembaga independen yang profesional. Sehingga hal ini akan berakibat pada 
melemahnya kepercayaan publij, sekalipun lembaga yang cukup kredibel (Minarti, 2011). 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1. Zakat 

Zakat ditinjau dari segi bahasa memiliki banyak arti, yaitu al-barakatu yang mempunyai arti 
keberkahan, ath-thaharu yang memiliki arti kesucian, al-namaa yang mempunyai arti pertumbugan 
dan perkembangan, dan ash-shalahu yang memiliki arti keberesan. Sedangkan ditinjau dari segi 
istilah terdapat banyak ulama yang mengemukakan dengan redaksi yang berbeda-beda, akan tetapi 
pada dasarnya mempunyai maksud yang sama, yaitu bahwa zakat itu adalah bagian dari harta dengan 
persyaratan tertentu, yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada 
seseorang yang berhak menerimanya, dengan persyaratan tertentu pula (Hafidhuddin, 2002). 

Dari pengertian diatas sangat jelas bahwa orang yang mengeluarkan sebagian dari hartanya 
untuk zakat akan dapat menambah kesuburan hartanya dan memperoleh pula keberkahan dan rahmat 
dari Allah, serta mendapatkan kesucian diri dari hartanya, selain itu hartanya akan senantiasa tumbuh 
dan berkembang menjadi lebih banyak, dan harta yang dimiliki akan selalu beres dan dijauhkan dari 
berbagai macam kemudharatan (Al-Azis, 2005). 

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga dan Allah SWT mewajibkan untuk menunaikan 
zakat (Sabiq, 1988). Zakat dapat membersihkan pelakunya dari dosa dan menunjukkan kebenaran 
imannya, adapun caranya dengan memberikan sebagian harta yang telah mencapai nishab dalam 
waktu 1 (satu) tahun kepada orang yang berhak menerimanya (Ghofar, 2010). Firman Allah dalam 
surat at-Taubah ayat 103. 

يِهم بَِها َوَصل ِ َعلَۡيِهۡمۖۡ إِنَّ َصلَٰوتََك َسَكٞن لَُّهۡمۗۡ َوٱللَّهُ َسِميع  ُخۡذ ِمۡن أَ  ُرُهۡم َوتَُزك ِ ِلِهۡم َصدَقَٗة تَُطه ِ َعِليم    ۡمَوٰ  

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan 

mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) 
ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui” (QS. At-
Taubah (9):103). 

Selain al-Qur’an dasar untuk menunaikan zakat adalah hadits Rasulullah SAW. Salah satunya 

adalah hadits riwayat Imam Bukhari sebagai berikut (Bukhari, 1992): 

“Ibnu Abbas r.a. berkata, “Abu Sufyan r.a. telah menceritakan kepadaku (lalu dia 

menceritakan hadits Nabi SAW), bahwa Nabi SAW bersabda: Kami diperintahkan 
untuk mendirikan shalat, menunaikan zakat, menyambung tali persaudaraan, dan 
menjaga kesucian diri” (HR. Bukhari) 

Zakat adalah satu-satunya ibadah yang memiliki petugas khusus untuk mengelolanya. 
Menurut UU Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat pasal 3 disebutkan bahwa 
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keberadaan Pengelola Zakat bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisien pelayanan dalam 
pengelolaan zakat dan meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat 
dan penanggulangan kemiskinan. Sementara itu, menurut Akbar (2009), OPZ adalah organisasi 
intermediasi yang bersifat nirlaba, dan seluruh beban operasional diambil dari dana zakat dan infaq 
yang terhimpun. 

Keputusan Menteri Agama No. 373 Tahun 2003 juga menyatakan bahwa ada 2 (dua) jenis 
OPZ yang diakui, yaitu, Badan Amil Zakat (BAZ) merupakan OPZ yang dibentuk oleh pemerintah 
dan terdiri dari unsur masyarakat dan pemerintah dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan, 
dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama, dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) 
merupakan OPZ yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah setelah memenuhi 
syarat yang telah ditentukan untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan 
pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama. OPZ yang diakui legalitasnya oleh 
pemerintah, khususnya oleh Ditjen Pajak ditunjukkan pada Tabel 2. 

Tabel 2. OPZ yang diakui oleh Pemerintah 
OPZ OPZ 

1. BAZNAS 
2. Dompet Dhuafa Republika 
3. Yayasan Amanah Takaful 
4. Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU) 
5. Yayasan Baitulmaal Muamalat 
6. Yayasan Dana Sosial Al-Falah 
7. Baitul Maal Hidayatullah 
8. Persatuan Islam 
9. Yayasan Baitul Maal Ummat Islam PT. BNI 
 

10. Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Ummat 
11. DDII 
12. Yayasan Baitul Maal BRI 
13. Baituzzakah Pertamina 
14. Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid (DUDT) 
15. Yayasan Rumah Zakat Indonesia 
16. LAZIS Muhammadiyah 
17. LAZIS NU 
18. LAZIS Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia 

(LAZIS IPHI) 

 

2.2. Konsep Efektifitas 

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan 
di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Dikatakan efektif jika tujuan tercapai atau 
tercapainya sasaran seperti yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan pendapat H. Emerson yang 
dikutip Soewarno Handayaningrat S. (1994) yang menyatakan bahwa efektivitas pengukursan dalam 
arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.” 

Dalam mengukur tingkat efektifitas sebuah organisasi dapat dilakukan dengan beberapa 
pendekatan. Adapun pendekatan yang digunakan dalam mengukur efektifitas yaitu,pertama,  
pendekatan sumber (resource approach) yakni mengukur efektifitas dari input. Pendekatan 
mengutamakan adanya keberhasilan organisasi untuk memperoleh sumber daya, baik fisik maupun 
nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. Kedua, pendekatan proses (process approach) 
adalah untuk melihat sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua kegiatan proses 
internal atau mekanisme organisasi. Ketiga, pendekatan sasaran (goals approach) dimana pusat 
perhatian pada output, mengukur keberhasilan organisasi untuk mencapai hasil (output) yang sesuai 
dengan rencana (Lubis & Huseini, 1987) 
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Indeks Zakat Nasional 

Indeks Zakat Nasional (IZN) merupakan indeks komposit yang dibangun untuk mengukur 
perkembangan kondisi perzakatan nasional. IZN merupakan indikator yang memberikan gambaran 
sejauh mana zakat telah berperan terhadap kesejahteraan mustahik, dan juga dapat menunjukkan 
pada tahap apa institusi zakat telah dibangun, baik secara kelembagaan, partisipasi masyarakat, 
maupun dari sisi dukungan yang diberikan pemerintah. 

Penyusunan IZN dilakukan menggunakan penelitian berbasis mixed methods. Mixed methods 
research merupakan sebuah metodologi penelitian yang mengintegrasikan metode kuantitatif, dan 
penelitian kualitatif. 

 

Gambar 2. Komponen penyusun IZN 

2.3. Konsep Efisiensi 

Menurut Wirapati dalam The Liang Gie (1976) efisiensi adalah usaha mencapai prestasi yang 
sebesar-besarnya dengan menggunakan kemungkinan-kemungkinan yang tersedia (material, mesin, 
dan manusia) dalam tempo yang sependek-pendeknya, dalam keadaan yang nyata (sepanjnag 
kejadian itu bisa berubah) tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor-faktor tujuan, alat, tenaga 
dan waktu (Syamsi, 2007). Efisiensi pun dapat diterjemahkan dengan daya guna, disamping 
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hasilnya, juga ditekankan pada daya guna usaha/pengorbanan untuk mencapai hasil tersebut agar 
tidak terjadi pemborosan. 

Pengukuran efisiensi dapat dilakukan dengan 3 (tiga) pendekatan (Muharam & Pusvitasari, 
2007) yaitu, pendekatan rasio, pendekatan regresi, dan pendekatan frontier. Pendekatan frontier yang 
dibedakan menjadi 2 (dua) jenis yaitu, pendekatan frontier parametrik dan non parametrik. 
Pendekatan frontier parametrik dapat diukur dengan tes statistik parametrik seperti metode 
Stochastic Frontier Approach (SFA) dan Distribution Free Approach (DFA). Pendekatan frontier 
non parametrik diukur dengan tes statistik non parametrik yaitu dengan menggunakan metode Data 
Envelopment Analysis (DEA) 

Data Employment Analysis (DEA) 

DEA adalah suati metodologi yang digunakan untuk mengevaluasi efisiensi dari suatu unit 
pengambilan keputusan (unit kerja) yang bertanggung jawab menggunakan sejumlah masukan untuk 
memperoleh suatu luaran yang ditargetkan. DEA merupakan model pemrograman fraksional yang 
bisa mencakup banyak luaran dan masukan tanpa perlu menentukan bobot tiap variabel sebelumnya, 
tanpa perlu penjelasan eksplisit mengenai hubungan fungsional antara masukan dan luaran (tidak 
seperti regresi). DEA menghitung ukuran efisien secara skalar dan menentukan level masukan dan 
luaran yang efisien untuk unit yang dievaluasi. Sebuah model matematis menggunakan model 
variabel keputusan (decision variables) untuk menggambarkan keputusan kuantitatif yang akan 
dibuat. Sementara fungsi tujuan (objective function) akan mengekspresikan ukuran kinerja dari tiap 
decision variabel dalam model. Kendala (constraint) dalam model menggambarkan pembatasan 
terhadap nilai yang akan dimasukkan ke dalam variabel keputusan. Parameter dari sebuah model 
konstanta yang akan muncul dalam fungsi tujuan dan kendala. 

Model Constant Return to Scale (CRS) 

Model CCR merupakan model dasar DEA menggunakan asumsi constant return to scale yang 
membawa implikasi pada bentuk efficient set yang linier. Artinya, jika ada tambahan masukan 
sebesar x kali, maka luaran akan meningkat sebesar x kali juga. Dengan menggunakan Duality 
Linear Programming, maka dapat diturunkan persamaan bentuk envelopment yaitu: 

𝑚𝑖𝑛𝜃,𝜆 𝜃,  
subjected to:  −𝑦𝑖 + 𝑌𝜆 ≥ 0, 
   𝜃𝑥𝑖 − 𝑋𝜆 ≥ 0, ………………………………………................ 
   𝜆 ≥ 0, 

 
(1) 

Θ adalah skalar dan λ adalah N x 1 vektor konstanta, Θ  adalah nilai efisiensi untuk DMU ke-
I, dan hasilnya akan memenuhi Θ ≤ 1, nilai 1 mengindikasikan titik pada frontier dan DMU 
dikatakan efisien secara teknis. Program linier tersebut harus diselesaikan sebanyak N kali untuk 
masing-masing Decicion Making Unit (DMU). 

Model Variable Return to Scale (VRS) 

Asumsi dari model ini adalah bahwa rasio antara penambahan masukan dan luaran tidak sama 
(variable return to scale). Artinya, penambahan masukan sebesar x kali tidak akan menyebabkan 
luaran meningkat sebesar x akli, bisa lebih kecil atau lebih besar dari x kali. Persamaan VRS dapat 
dituliskan secara matematis seperti berikut: 
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𝑚𝑖𝑛𝜃,𝜆 𝜃,  
subjected to:  −𝑦𝑖 + 𝑌𝜆 ≥ 0, 
   𝜃𝑥𝑖 − 𝑋𝜆 ≥ 0, ………………………………………………… 
   𝑁1′𝜆 = 1 
   𝜆 ≥ 0, 

(2) 

𝑁1′𝜆 = 1 menyatakan bahwa unit yang tidak efisien hanya akan dibandingkan dengan unit 
yang memiliki ukuran yang sama. Saat CRS, unit yang inefisien dapat saja dibandingkan dengan 
unit yang lebih besar atau lebih kecil darinya. 

 

3. METODA PENELITIAN 

a. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini berdasarkan pendekatan yang digunakan merupakan penelitian deskriptif 
kuantitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistemik dan akurat fakta 
serta karakteristik mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha untuk 
menggambarkan situasu dan kejadian yang benar terjadi.  

Objek penelitian ini adalah laporan keuangan BAZNAS provinsi Kalimantan Barat pada 
periode 2016-2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 
sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada pengelola BAZNAS provinsi 
Kalimantan Barat untuk mengukur efektifitas. Sedangkan data sekunder diperoleh dari laporan 
keuangan tahunan BAZNAS provinsi Kalimantan Barat untuk mengukur efisiensi pengelolaan dana 
ZISWAF. 

b. Pengukuran Efektifitas 

Model penghitungan indeks efektifitas terbagi menjadi tahapan yang bersifat sistematis 
sehingga dilakukan secara beruntun. 

Tahap Pertama 
Pembuatan skoring skala likert dengan rentang 1 – 5, dimana 1 menggambarkan kondisi paling 
buruk dan 5 kondisi paling baik. Skoring ini dibuat untuk semua variabel penyusun indeks. 

Tahap Kedua 
Melakukan penghitungan indeks setiap variabel. Formulasi yang digunakan untuk menghitung 
indeks pada tiap variabel adalah sebagai berikut: 

𝐼𝑖 =
𝑆𝑖−𝑆𝑚𝑖𝑛

𝑆𝑚𝑎𝑥−𝑆𝑚𝑖𝑛
 ……………………………………………….(3) 

Dimana: 
Ii = indeks pada variabel i 
Si = nilai skor aktual pada pengukuran variabel i 
Smax = skor maksimal 
Smin = skor minimal 

 
Tahap Ketiga 
Melakukan perkalian indeks yang diperoleh pada setiap variabel dengan bobot masing-masing untuk 
memperoleh indeks pada indikator. Dua indikator yaitu regulasi dan anggaran pemerintah tidak 



Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020  
ISBN: 978-602-53460-5-7 
 
 

298 
 

diturunkan ke variabel yang lebih detail sehingga tidak memerlukan penghitungan khusus pada 
tahap ini. Sedangkan tiga indikator lain, yang diturunkan ke dalam beberapa variabel. 

Tahap Keempat 
Melakukan perkalian indeks yang diperoleh pada setiap indikator dengan bobot masing-masing, 
untuk memperoleh indeks pada dimensi makro dan dimensi mikro. 

Tahap Kelima 
Melakukan perkalian indeks yang diperoleh pada setiap dimensi dengan bobot masing-masing untuk 
memperoleh Indeks Zakat Daerah. 

c. Pengukuran Efisiensi 

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan pendekatan produksi dan intermediasi. 
Adapun variable masukan dan luaran yang digunakn untuk kedua pendekatan tersebut ditunjukkan 
pada Tabel 3. 

Tabel 3. Pendekatan dan Variabel Pengukuran Efisiensi 
Pendekatan Masukan (X) Luaran (Y) 
Produksi Biaya personalia 

Biaya operasional 
Biaya sosialisasi 

Dana ZISWAF yang diterima 
Dana ZISWAF yang disalurkan 

Intermediasi Dana ZISWAF yang diterima 
Biaya personalia 
Biaya operasional 

Dana ZISWAF yang disalurkan 
 

 
Penelitian ini menggunakan asumsi Variable Return to Scale (VRS). Semua unit yang diukur 

akan menghasilkan perubahan pada berbagai tingkat output. Selain itu digunakn pula asumsi 
Constant Return to Scale (CRS), dimana setiap penambahan 1 (satu) input akan diikuti oleh 
penambahan 1 (satu) output. Perhitungan yang digunakan dalam penelitian ini adalah linear 
programming dengan fungsi tujuan memaksimalkan. Secara matematis, formulasi DEA dapat 
dirumuskan sebagai berikut (Ascarya, 2007) : 

𝐸𝑠 =
∑ 𝑈𝑖𝑌𝑖𝑠

𝑚
𝑡=1

∑ 𝑉𝑗𝑋𝑗𝑠
𝑛𝑚
𝑗=1

 ……………………………………………. (4) 

Keterangan: 
Es 
m 
n 
Yis 
Xjs 
Ui 
Vj 

: efisiensi OPZ 
: output OPZ yang diamati 
: input OPZ yang diamati 
: jumlah output ke-i yang dihasilkan 
: jumlah input ke-j yang digunakan 
: s x 1 jumlah bobot output 
: s x 1 jumlah bobot input 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil dan Analisis Pengukuran Efektifitas 

Tata kelola merupakan suatu suatu sistem yang digunakan untuk mengarahkan, 
mengendalikan, serta mengawasi dalam pengelolaan sumber daya yang dimiliki suatu organisasi 



Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020  
ISBN: 978-602-53460-5-7 
 
 

299 
 

secara efektif, efisien, ekonomis, dan produktif berlandaskan pada prinsip transparansi, 
akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan keadilan.  

Pada penelitian ini, efektifitas yang digunakan untuk mengukur efektifitas pengelolaan zakat 
dengan menggunakn Indeks Zakat Nasional (IZN) yang dikeluarkan oleh PUSKAS BAZNAS. 
Pengukuran efektifitas dilakukan untuk tahun pengelolaan Dana ZISWAF pada tahun 2019. Adapun 
hasil skoring kuesioner indeks zakat nasional sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 4, skoring yang 
diberikan berada dalam rentang nilai 1 – 5, dimana nilai 1 menunjukkan skor terendah (rendah, tidak 
baik) dan nilai 5 menunjukkan skor tertinggi (sangat baik). 

Tabel 4. Hasil Skoring Variabel Indeks Zakat Nasional 

VARIABEL SKORING 

Regulasi 3 

Dukungan APBD 2 
Database jumlah lembaga zakat resmi, muzakki, 
dan mustahiq (X131) 4 

Rasio muzakki individu (X132) 3 

Rasio muzakki badan (X133) 4 

Penghimpunan (X211) 3 

Pengelolaan (X212) 3 

Penyaluran (X213) 4 

Pelaporan (X214) 2 
Kesejateraan material dan spiritual (Indeks 
Kesejahteraan CIBEST) (X221) 5 
Pendidikan dan Kesehatan (modifikasi IPM) 
(X222) 4 

Kemandirian (X223) 4 

 
Berdasarkan hasil yang ditunjukkan pada Tabel 4 variabel dukungan APBD memiliki nilai 

terkecil, yaitu 2 dari skala 5. Merujuk pada kuesioner yang digunakan sebagai acuan pengisian 
bahwa nilai 2 memberikan indikasi bahwa rendahnya alokasi APBD untuk BAZNAS provinsi 
Kalimantan Barat, sehingga hal ini akan berdampak pada tingginya penggunaan dana ZISWAF 
untuk keperluan internal (operasional dan personalia) BAZNAS. Hal ini akan terlihat pada saat 
dilakukan pengukuran efisiensi kinerja BAZNAS. 

Hasil skoring pada tabel 4 selanjutnya dihitung sesuai dengan tahap-tahap yang telah 
dijelaskan pada Bab III untuk mendapatkan nilai indeks variabel, indeks indikator, indeks dimensi, 
dan terakhir adalah indeks Zakat BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat. Adapun hasil penghitungan 
indeks variabel dan indeks indikator tersebut tunjukkan pada Tabel 5. Berdasarkan hasil yang 
ditunjukkan pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa indikator kelembagaan tidak mendapatkan nilai yang 
maksimal. Indikator kelembagaan terdiri dari 4 variabel yaitu penghimpunan, pengelolaan, 
penyaluran dan pelaporan. Berdasarkan hasil skoring yang didapatkan terlihat bahwa masih terdapat 
kekurangan di pengelolaan dan pelaporan. Pada variabel pengelolaan, SOP sudah tersedia namun 
belum mengakomodir semua kegiatan pengelolaan, rencana strategis dan program kerja belum 
disusun secara sistematis dan terstruktur, sehingga sulit untuk menentukan target jangka pendek, 
menengah dan panjang. Sementara ini fokus utama kepada penghimpunan dan penyaluran dana 
zakat. Sedangkan untuk pelaporan, secara nasional sudah terdapat dokumen audit keuangan WTP 
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namun di tingkat provinsi belum dilakukan audit profesional, audit masih skala internal. Indikator 
kelembagaan mendapatkan nilai yang cukup signifikan karena terbantu dari indeks variabel 
penghimpunan dan penyaluran. 

Tabel 5. Hasil Penghitungan Indeks Variabel Dan Indeks Indikator 

Variabel 
Indeks 

Variabel 
Indikator 

Indeks 
Indikator 

Regulasi 0,5 Regulasi (X11) 0,5 

Dukungan APBD 0,25 
Dukungan APBD 
(X12) 

0,25 

Database jumlah lembaga zakat resmi, 
muzakki, dan mustahiq (X131) 

0,75 
Database lembaga 
Zakat (X13) 

0,66 

Rasio muzakki individu (X132) 0,5   

Rasio muzakki badan (X133) 0,75   

Penghimpunan (X211) 0,5 Kelembagaan (X21) 0,575 

Pengelolaan (X212) 0,5   

Penyaluran (X213) 0,75   

Pelaporan (X214) 0,5   

Kesejateraan material dan spiritual (Indeks 
Kesejahteraan CIBEST) (X221) 

1 Dampak Zakat (X22) 0,85 

Pendidikan dan Kesehatan (modifikasi IPM) 
(X222) 

0,75   

Kemandirian (X223) 0,75   

 
Selanjutnya indeks indikator digunakan untuk menghitung indeks dimensi dan indeks zakat 

BAZNAS provinsi Kalimantan Barat. Adapun hasil penghitungan indeks-indeks tersebut 
ditunjukkan pada Tabel 6. 

Tabel 6. Hasil Penghitungan Indeks Dimensi dan Indeks Zakat BAZNAS 

Indikator 
Indeks 
Indikator 

Dimensi 
Indeks 
Dimensi 

Indeks 
Zakat 
BAZNAS 

Regulasi (X11) 0,5 Makro (X1) 0,45  

Dukungan APBD (X12) 0,25    

Database lembaga Zakat (X13) 0,66   0,62 

Kelembagaan (X21) 0,58 Mikro (X2) 0,74  

Dampak Zakat (X22) 0,85    

 
Berdasarkan hasil perhitungan indeks yang ditunjukkan pada Tabel 6 dapat dilihat bahwa 

secara makro pengelolaan zakat oleh BAZNAS provinsi Kalimantan Barat cukup baik dengan 
indeks 0,45. Sementara secara mikro, pengelolaan zakat oleh BAZNAS sudah efektif dengan taraf 
baik dengan nilai 0,74. Secara keseluruhan pengelolaan zakat oleh BAZNAS provinsi Kalimantan 
Barat sudah efektif dalam kategori baik dengan indeks total 0,62. 
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4.2 Hasil dan Analisis Pengukuran Efisiensi 

Organisasi dalam pendekatan klasik diibaratkan sama seperti mesin yang onderdilnya setiap 
saat dapat diganti dan setiap bagian mempunyai tugas tertentu sesuai dengan fungsinya. Pendekatan 
ini memperhatikan pembagian kerja, spesialisasi, dan standar dalam mendesain organisasi, sehingga 
organisasi yang dibentuk dapat efektif dan efisien dalam mencapai tujuan. Tingkat efisiensi adalah 
satu-satunya atau sekurang-kurangnya merupakan kriteria utama untuk menentukan keberhasilan 
organisasi. 

Pengukuran efisiensi dalam penelitian ini menggunakan metode DEA dengan menggunakan 
suatu teknik pemrograman matematika yang mengukur tingakt efisiensi dari suatu DMU relatif 
terhadapa DMU yang sejenis. Model ini menggunakan asumsi constant returns to scale (CRS) dan 
variabel return to scale (VRS). Asumsi lain yang digunakan adalah bahwa DMU beroperasi pada 
skala yang optimal. 

Nilai efisiensi dengan metode DEA berkisar antara 0 hingga 1. Efisiensi bernilai 1 
menunjukkan suatu lembaga paling efisien dalam sample pada periode waktu tertentu, sedangkan 
nilai efisiensi lembaga lainnya relatif terhadap lembaga yang efisien tersebut. Lembaga dengan nilai 
efisiensi mendekati 0 maka smakin tidak efisien. 

Analisis Pendekatan Intermediasi 
Pengukuran efisiensi dengan pendekatan intermediasi menunjukkan bahwa BAZNAS 

mempunyai kinerja yang efisien. Hal ini ditunjukkan pada Tabel 7 yang menjelaskan pengukuran 
efisiensi dengan asumsi CRS, VRS, Scale efficiency score, dan posisi RTS. Pengukuran technical 
efficiency score menunjukkan skor efisiensi 1. Hal ini menunjukkan bahwa BAZNAS memiliki 
kinerja yang efisien pada tahun 2016, 2017 dan 2018. 

Tabel 7. Efisiensi BAZNAS dengan Pendekatan Intermediasi 

DMU 2016 2017 2018 

Technical efficiency score (CRS) 1 1 1 

Pure technical efficency score (VRS) 1 1 1 

Scale efficiency score 1 1 1 

RTS constant constant constant 

Benchmark 1,0000 1,0000 1,0000 

 
Pengukuran VRS yang ditunjukkan dalam Tabel 7. Baris pure technical efficiency score 

menghasilkan skor 1 pada tiap tahun yang diteliti. Hal ini menunjukkan kinerja BAZNAS yang 
efisien. Efisien BAZNAS sebaga lembaga perantara pemilik dana (muzakki) kepada pihak yang 
membutuhkan dana (mustahiq) secara umum menunjukkan kinerja yang efisien. Hal ini ditunjukkan 
dengan angka 1 pada skor efisiensi dan benchmark yang mengacu pada BAZNAS itu sendiri. Secara 
umum BAZNAS sebagai lembaga intermediasi kinerjanya sudah efisien dan tidak perlu ada 
peningkatan pada variabel input dan output yang ada.  

Analisis Efisiensi dengan Pendekatan Produksi 

Pengukuran efisiensi dengan pendekatan produksi menunjukkan bahwa BAZNAS yang 
diteliti mempunyai kinerja yang efisien. Hal ini ditunjukkan pada pada Tabel 8. Tabel 8 menjelaskan 
bahwa pengukuran efisiensi dengan asumsi CRS, VRS, scale efficiency score, dan posisi RTS. 
Pengukuran technical efficiency score menunjukkan skor efisiensi 1. Hal ini menunjukkan bahwa 
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BAZNAS memiliki kinerja efisien untk setiap tahun 2016, 2017 dan 2018. Berdasarkan skor yang 
didapatkan BAZNAS belum memerlukan perbaikan untuk variabel yang digunakan sebagai input-
output dalam pengukuran efisiensi ini, karena semua variabel yang digunakan mampu memberikan 
skor efisiensi 1 untuk setiap tahun (2016, 2017, dan 2018). 

Tabel 8. Efisiensi BAZNAS dengan Pendekatan Produksi 

DMU 2016 2017 2018 

Technical efficiency score (CRS) 1 1 1 

Pure technical efficency score (VRS) 1 1 1 

Scale efficiency score 1 1 1 

RTS constant constant constant 

Benchmark 1,0000 1,0000 1,0000 

 

5. SIMPULAN 

Berdasarkan penelitian terhadap pengukuran efektifitas dan efisiensi OPZ BAZNAS provinsi 
Kalimantan Barat yang telah dilakukan maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain sebagai 
berikut: (1) BAZNAS provinsi Kalimantan Barat selaku OPZ resmi yang didirikan pemerintah 
memiliki kinerja tata kelola organisasi yang efektif dengan kategori cukup baik sampai dengan baik 
untuk indikator dan dimensi yang digunakan, (2) Indikator regulasi pada pengukuran efektifitas 
memperoleh skor 0,5 dengan kategori cukup baik, indikator dukungan APBD memperoleh skor 0,25 
dengan kategori kurang baik, indikator database lembaga zakat memperoleh skor 0,66 dengan 
kategori sanga baik, indikator kelembagaan memperoleh skor 0,58 dengan kategori baik, dan 
indikator dampak zakat memperoleh skor 0,85 dengan kategori sangat baik, (3) Dimensi Makro pada 
pengukuran efektifitas memperoleh skor 0,45 dengan kategori cukup baik, dan dimensi mikro 
memperoleh skor 0,74 dengan kategori baik., (4) Pengukuran efektifitas tata kelola organisasi 
BAZNAS provinsi Kalimantan Barat secara umum memperoleh skor 0,62 yang menunjukkan 
kategori Baik, (5) Pengukuran efisiensi pengelolaan dana ZIS menggunakan pendekatan 
intermediasi memperoleh skor 1 untuk CRS, VRS, dan RTS yang mengindikasikan bahwa BAZNAS 
sudah sangat efisien dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga yang mampu mengintermediasi 
antara pemegang dana (muzakki) dengan golongan yang membutuhkan (mustahiq), (6) Pengukuran 
efisiensi pengelolaan dana ZIS menggunakan pendekatan produksi memperoleh skor 1 untuk CRS, 
VRS, dan RTS yang mengindikasikan bahwa BAZNAS sudah sangat efisien. Untuk penelitian 
selanjutnya dapat dikembangkan untuk melakukan perbandingan pengukuran efektifitas dan 
efisiensi dengan beberapa OPZ yang berada di provinsi Kalimantan Barat.  
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pendapatan aslidaerah dan dana 
alokasi umum terhadapPertumbuhan Ekonomikabupaten dan kotadi Provinsi Kalimantan Barat. 
Penelitian ini juga bertujuan untuk menguji apakahvariabel belanja modal mengintervening 
hubungan antara masing-masing variabelpendapatan asli daerah dan dana alokasi umum 
terhadapPertumbuhan Ekonomi.Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari publikasi 
resmi BadanPusat Statistik berupa Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten / 
Kota.Metode analisis yang digunakan adalah analisis jalur (path analysis) yang bertujuanuntuk 
mengetahui pengaruh langsung dan tidak langsung dengan menggunakanprogram SPSS versi 
25.Hasil penelitian menunjukkan secara parsial untuk model sub-struktur pertamabahwa PAD 
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal dengan nilaisignifikansi sebesar 0,000 < 0,05. DAU 
berpengaruh signifikan terhadap BelanjaModal dengan nilai signifikansisebesar 0,000 < 0,05. 
Secara parsial untuk modelsub-struktur kedua Belanja Modal berpengaruh signifikan 
terhadapPertumbuhanEkonomidengan nilai signifikansi 0,000 < 0,05.  

JEL: O40 
Kata kunci: PAD, DAU, Belanja Modal danPertumbuhan Ekonomi. 

 

1. PENDAHULUAN 

Semenjak berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Pusat dan Daerah, membawa perubahan pada sistem dan mekanisme pengelolaan 
Pemerintah Daerah. Dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa sumber-sumber penerimaan 
daerah dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana 
Perimbangan, Pinjaman Daerah dan Lain-lain Penerimaan yang sah. Sumber PAD disini termasuk 
hasil pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan 
daerah lainnya yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

Namun, pada praktiknya, transfer dari Pemerintah Pusat merupakan sumber pendanaan utama 
bagi Pemerintah Daerah untuk membiayai operasi utamanya sehari-hari. Tujuan dari transfer ini 
adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah dan menjamin tercapainya standar 
pelayanan publik minimum di seluruh negeri. PAD merupakan salah satu faktor dalam 
melaksanakan tugas daeah untuk membiayai segala bentuk belanja rutin dan biaya pembangunan 
sarana dan prasarana daerah. 

                                                             
* Email: muz.an.sulaiman@ekonomi.untan.ac.id 
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Perkembangan PAD kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat fluktuatif. PAD 
tertinggi terdapat di Kota Pontianak, terutama di sektor pajak yang banyak memberikan kontribusi 
terbesar terhadap PAD Kota Pontianak. Pajak yang dipungut dari masyarakat dipergunakan untuk 
pembangunan infrastruktur. Hal ini dilakukan untuk menarik investor menanamkan modalnya 
dengan menjalankan usaha sehingga semakin maju dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi 
Kota Pontianak. Sedangkan PAD terendah terdapat di Kabupaten Kayong Utara, hal ini dikarenakan 
Kabupaten Kayong Utara merupakan daerah otonom baru sehingga masih dalam tahap 
menumbuhkan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif. Selain itu perangkat daerah juga belum 
berfungsi secara efektif. Perkembangan PAD di Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat setiap 
tahunnya cukup signifikan, tentunya hal ini membawa dampak bagi pertumbuhan ekonomi daerah. 
Apabila pertumbuhan ekonomi daerah meningkat maka pelaku usaha dan investor akan 
menanamkan investasinya di daerah yang akan berdampak pada bertambahnya lapangan pekerjaan 
sehingga terjadilah penyerapan tenaga kerja. 

Anggaran sektor publik sebenarnya merupakan output dari pengalokasian sumber daya dan 
pengalokasian sumber daya merupakan permasalahan mendasar dalam penganggaran sektor publik. 
Keterbatasan sumber daya merupakan masalah utama dalam pengalokasian anggaran sektor publik. 
Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBD yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. DAU merupakan komponen dari dana perimbangan yang paling 
berpengaruh besar terhadap kebutuhan pendanaan daerah. 

Perkembangan penerimaan DAU kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat secara 
keseluruhan mengalami peningkatan. Penerimaan DAU tertinggi terdapat di Kabupaten Ketapang 
pada tahun 2016 sebesar Rp. 1.133.031.917, sedangkan DAU terendah terdapat di Kabupaten 
Kayong Utara hingga pada tahun 2017 hanya sebesar Rp. 464.063.739. Abdullah dan Halim (2004) 
menyatakan dana transfer dari Pemerintah Pusat berupa DAU berpengaruh terhadap Belanja Modal 
dan apabila terjadi pengurangan dana tranfer maka dapat menyebabkan penurunan dalam 
pengeluaran Belanja Modal. Perkembangan DAU Kabupaten / Kota di Kalimantan Barat cukup 
signifikan dan diikuti dengan peningkatan Belanja Modal. 

Pengalokasian belanja modal oleh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan 
Barat setiap tahun mengalami peningkatan. Hal ini bertujuan dengan dialokasikannya biaya untuk 
pembangunan infrastruktur akan berdampak pada naiknya pertumbuhan ekonomi, dikarenakan jika 
sarana dan prasarana memadai maka akan menarik para investor untuk menanamkan modalnya. 

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat dijadikan tolak ukur untuk melihat 
seberapa tinggi pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah. Pertumbuhan Ekonomi menggambarkan 
tentang pemanfaatan sumber daya-sumber daya dan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh daerah 
secara maksimal. Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan Pertumbuhan Ekonomi sebagai 
jumlah nilai tambah atau jumlah dari seluruh nilai akhir dari barang dan jasa yang dihasilkan oleh 
seluruh unit ekonomi di suatu wilayah. Pembangunan ekonomi daerah adalah suatu proses dimana 
pemerintah daerah bersama dengan masyarakat mengelola sumberdaya yang ada untuk menciptakan 
lapangan pekerjaan baru dan merangsang perkembangan pertumbuhan ekonomi dalam wilayah 
tersebut. Pembangunan daerah yang dilakukan diharapkan akan membawa dampak positif terhadap 
pertumbuhan ekonomi. 
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Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Kalimantan Barat 
mengalami peningkatan. Jumlah Pertumbuhan Ekonomi tertinggi terdapat di Kota Pontianak, hal ini 
didukung dengan adanya lapangan usaha perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda 
motor, konstruksi dan industri pengolahan yang berpengaruh terhadap pembentukan Pertumbuhan 
Ekonomi Kota Pontianak. Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi terendah terdapat di Kabupaten 
Kayong Utara. Anggaran Belanja Modal didasarkan pada kebutuhan daerah akan infrastruktur, baik 
untuk memperlancar pelaksanaan tugas pemerintah maupun fasilitas publik, dimana akan 
meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah tersebut. 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1 Pendapatan Asli Daerah 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pendapatan 
Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang bersumber dari hasil pengelolaan sumber daya 
yang dimiliki oleh daerah terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan 
daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Saragih (2003:55) menyatakan 
PAD merupakan andalan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembiayaan 
pembangunan.  

       Pendapatan Asli Daerah merupakan jumlah semua penerimaan yang diterima oleh daerah yang 
berasal dari pemanfaatan sumber daya daerah. PAD terbagi menjadi empat jenis pendapatan yaitu, 
pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik 
daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah (Halim, 2009). Semakin banyak uang yang tersedia, 
maka akan semakin banyak kemungkinan kegiatan pembangunan yang dapat dilaksanakan. 

       Suatu daerah dikatakan mandiri apabila PAD yang merupakan hasil dari pengelolaan 
sumberdaya-sumberdaya yang dimiliki daerah tersebut tinggi. PAD adalah cerminan kemandirian 
suatu daerah. Semakin besar PAD maka daerah tersebut semakin leluasa dalam mengakomodasi 
kebutuhan masyarakatnya (Soekarwo, 2003). Pemerintah dikatakan memiliki kinerja yang baik 
apabila mampu memperoleh pendapatan melebihi jumlah yang dianggarkan pada rancangan APBD, 
begitu juga sebaliknya apabila pendapatan yang diperoleh dibawah jumlah yang dianggarkan maka 
kinerja pemerintah dalam mengelola anggaran kurang baik (Mahmudi, 2006). 

2.2 Dana Alokasi Umum 

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Dana  Alokasi 
Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan kemampuan keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan dalam pelaksanaan 
desentralisasi. DAU merupakan block grant yang diberikan kepada semua kabupaten dan kota yang 
bertujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan 
berdasarkan prinsip tertentu dimana daerah miskin atau terbelakang harus menerima lebih banyak 
daripada daerah kaya (Kuncoro, 2014). DAU yang dialokasikan nilai minimumnya sebesar 26% dari 
dana APBN. DAU ditransferkan untuk daerah kabupaten dan kota sebesar 90% dan untuk provinsi 
sebesar 10% (Suparmoko, 2002).  

Faktor yang mempengaruhi banyak atau sedikitnya DAU untuk setiap daerah tergantung dari 
celah fiskal (fiscal gap) dan potensi daerah (fiscal capacity). Jika potensi fiskal suatu daerah besar 
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tetapi kebutuhannya kecil maka akan memperoleh DAU yang kecil pula. Begitu juga sebaliknya, 
jika potensi fiskal suatu daerah kecil tetapi kebutuhannya besar, maka akan memperoleh DAU yang 
relatif besar. Pemberian transfer ini bertujuan untuk menjamin tercapainya standar pelayanan publik 
dan mengurangi kesenjangan antar daerah dan kesenjangan antara pusat dan daerah (Abdullah & 
Halim, 2004). Rumus formula perhitungan DAU menurut Direktorat Jendral Perimbangan 
Keuangan adalah sebagai berikut: 

DAU = AD + CF …………….……………………………. (1) 
Keterangan: 
DAU : Dana Alokasi Umum 
AD : Alokasi Dasar 
CF : Celah Fiskal (Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal) 

2.3 Belanja Modal 

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, 
Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk memperoleh aset tetap dan aset lainnya yang 
penggunaan dan manfaatnya lebih dari satu periode akuntansi. Belanja modal terdiri dari belanja 
modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja 
modal jalan, irigasi dan jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.  

       Belanja Modal dapat dikategorikan menjadi lima kategori utama yaitu belanja modal tanah, 
belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal bangunan dan gedung, belanja modal jalan, irigasi 
dan jaringan, dan belanja fisik lainnya. Jumlah nilai belanja yang dikapitalisasi menjadi aset tetap 
dalah semua belanja yang dikeluarkan sampai dengan aset tersebut siap digunakan. 

       Belanja Modal adalah pembiayaan untuk memperoleh aset tetap berwujud yang memberi 
manfaat lebih dari satu periode akuntansi (Erlina & Rasdianto, 2013). Pemerintah daerah harus 
mengalokasikan belanja modal lebih tinggi dari belanja rutin yang relativ kurang produktif. Tetapi 
pada kenyataannya, masih banyak daerah yang pengeluaran belanja modalnya lebih rendah 
dibanding dengan belanja pegawai. Menurut Halim & Abdullah (2006:19) pengalokasian Belanja 
Modal disesuaikan dengan kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana baik untuk kelancaran tugas 
pemerintahan maupun untuk fasilitas public. 

Varian Belanja Modal adalah selisih dari anggaran Belanja Modal dengan realisasinya. 
Menurut Abdullah & Nazry (2015) ketika pemerintah daerah menganggarkan belanja cenderung 
mengusulkan jumlah dan kebutuhan yang sesungguhnya. Pemerintah daerah cenderung 
mengusulkan besaran alokasi anggaran melebihi real cost saat anggaran itu disusun. Pada umumnya 
varian digunakan untuk menganalisis laporan realisasi anggaran, yaitu dengan cara mengevaluasi 
selisih yang terjadi antara anggaran dengan realisasinya (Mahmudi, 2006:88). 

2.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi 

Pertumbuhan Ekonomi merupakan suatu ukuran yang digunakan untuk menggambarkan 
perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun 
sebelumnya. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan ekonomi maka makin tinggi pula tingkat 
kesejateraan masyarakat. Keberhasilan Pertumbuhan Ekonomi tidak akan terlihat tanpa hasil riil 
berupa pertumbuhan dari sesuatu yang dibangun oleh pemerintah di bidang ekonomi, begitu pun 
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tanpa Pertumbuhan Ekonomi maka pembangunan suatu negara tidak akan berjalan sebagai mestinya 
(Siagian, 2018). 

Kuznet mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam 
kemampuan suatu negara untuk menyediakan barang dan jasa kepada penduduknya, kemampuan ini 
bertambah sesuai dengan kemajuan teknologi dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis yang 
diperlukan. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses perubahan kondisi perekonomian suatu 
negara yang berlangsung secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode 
tertentu (Ernita, 2013). Menurut Sanjaya (2012), pembangunan merupakan suatu perubahan dari 
keterbelakangan menjadi kondisi yang lebih baik sehingga dapat mencapai kesejahteraan. Tujuan 
pembangunan adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 

       Pertumbuhan ekonomi dijadikan sebagai parameter untuk mengukur keberhasilan suatu 
pembangunan. Parameter tersebut digunakan oleh pemerintah sebagai landasan dalam mengambil 
keputusan dan kebijakan untuk meningkatkan kegiatan ekonomi (Ramayandi, 2003). Menurut 
Supartoyo & Tatuh (2013:6) alat ukur untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah 
dengan Produk Domestik Bruto (PDB) dan suatu daerah dengan Produk Domestik Regional Bruto 
(PDRB).  Menurut E. Kwan Choi dan Hamid Beladi dalam Todaro (2004), sumber utama dari 
pertumbuhan ekonomi adalah adanya investasi-investasi yang mampu memperbaiki kualitas modal 
atau sumberdaya manusia dan fisik, yang selanjutnya akan meningkatkan kuantitas sumber daya 
melalui penemuan-penemuan baru, inovasi dan kemajuan teknologi. Kegiatan investasi 
memungkinkan dapat meningkatkan pendapatan nasional serta memberikan kesempatan kerja yang 
pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Sukirno, 2000). 

1. Teori Harrod-Domar 

Teori Harrod-Domar merupakan pengembangan dari teori Keynes. Model pertumbuhan 
Harrod-Domar dibangun berbasis ekonomi kapitalis maju dan mengevaluasi atau studi persyaratan 
pertumbuhan mantap atau steady growth negara maju. Harrod dan Domar mengatakan bahwa peran 
investasi terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat penting. Investasi sendiri memiliki 
dua peran sekaligus yaitu disisi permintaan, investasi sebagai faktor yang dapat menciptakan 
pendapatan dan disisi penawaran, investasi dapat memperbesar kapasitas produksi dengan 
meningkatkan stok modal. Dalam jangka panjang, pengeluaran investasi tidak hanya 
mempengaruhi permintaan agregatif, namun juga mempengaruhi penawaran agregatif melalui 
perubahan kapasitas produksi.  

2. Teori Robert M. Sollow 

Teori Sollow menunjukkan bagaimana pertumbuhan persediaan modal, pertumbuhan 
angkatan kerja, dan kemajuan teknologi berinterkasi dalam perekonomian dan bagaimana 
pengaruhnya terhadap output barang dan jasa suatu negara secara keseluruhan. 

2.5 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan pada fenomena dan tinjauan pustaka di atas tentang pengaruh antara variabel 
independen pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap variabel dependen belanja 
modal dan Pertumbuhan Ekonomi, maka kerangka konseptual penelitian digambarkan sebagai 
berikut: 
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Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian 

Berdasarkan landasan teori, penelitian terdahulu dan kerangka konseptual diatas, maka 
hipotesis pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 
H 1. PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 
H 2. DAU berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal. 
H 3. Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi. 

 

3. METODA PENELITIAN 

3.1 Bentuk Penelitian 

Penulis menggunakan metode pendekatan kuantitatif dalam penelitian. Metode kuantitatif 
adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti 
pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis 
data bersifat kuantitatif atau statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan 
(Sugiyono, 2017).  

3.2 Data  

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah 
sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data sekunder ini 
merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur dan 
bacaan yang berkaitan dan menunjang penelitian ini. Data bersumber dari publikasi resmi, berupa 
data Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Belanja Modal yang bersumber dari Laporan 
Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota (www.bps.go.id) dan data Pertumbuhan Ekonomi 
Atas Dasar Harga Konstan tahun 2011-2017 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat yang 
bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat. 

3.3 Populasi dan Sampel 

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas; obyek/subyek yang mempunyai 
kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian 
ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Populasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini 
adalah Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat. 

BELANJA MODAL 

(Y1) 

PENDAPATAN ASLI 
DAERAH 

(X1) 

DANA ALOKASI 
UMUM 

(X2) 

PERTUMBUHAN 
EKONOMI 

(Y2) 

ᵖX1Y1 

ᵖY1Y2 

ᵖX2Y1 

http://www.bps.go.id/
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Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila 
populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya 
karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil 
dari populasi itu (Sugiyono, 2017). Sampel yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah Laporan 
Penerimaan dan Pengeluaran Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pertumbuhan Ekonomi di 12 
Kabupaten dan 2 Kota di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2011-2017. 

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

       Variabel adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang 
mempunyai variasi tertentuyang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 
kesimpulannya (Sugiyono, 2017). Penelitian ini menggunakan satu variabel dependen, dua variabel 
independen dan satu variabel intervening. 

1. Variabel Independen (bebas): Pendapatan Asli Daerah merupakan jumlah semua penerimaan 
yang diterima oleh daerah yang berasal dari pemanfaatan sumber daya daerah yang dinyatakan 
dalam rupiah.  

2. Variabel Independen (bebas): Dana Alokasi Umum merupakan block grant yang diberikan 
kepada semua kabupaten dan kota yang bertujuan mengisi kesenjangan antara kapasitas dan 
kebutuhan fiskalnya, dan didistribusikan berdasarkan prinsip tertentu dimana daerah miskin atau 
terbelakang harus menerima lebih banyak daripada daerah kaya yang dinyatakan dalam rupiah. 

3. Variabel intervening : Belanja Modal adalah pembiayaan untuk memperoleh aset tetap berwujud 
yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi yang dinyatakan dalam rupiah. 

4. Variabel dependen (terikat): Pertumbuhan Ekonomi pada Kabupaten / Kota di Provinsi 
Kalimantan Barat. Pertumbuhan Ekonomi adalah jumlah nilai tambah bruto yang timbul dari 
seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah yang dihitung dengan satuan rupiah. 

3.5 Metode Analisis 

Uji Normalitas 

Uji normalitas adalah uji dimana akan menguji data variabel bebas (X) dan data variabel 
terikat (Y) pada persamaan jalur/path yang dihasilkan. Berdistribusi normal atau berdistribusi tidak 
normal. Persamaan regresi dikatakan baik jika mempunyai data variabel bebas dan data variabel 
terikat berdistribusi mendekati normal atau normal sekali (Danang Sunyoto, 2016). Uji normalitas 
dilakukan dengan menggunakan Test Normality Kollmogorov-Smirnov, dasar pengambilan 
keputusan dilakukan berdasarkan probabilitas (Singgih Santosa, 2012). 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah uji asumsi klasik yang diterapkan untuk analisis regresi 
berganda yang terdiri atas dua atau lebih variabel bebas atau independen variabel dimana akan 
diukur keeratan hubungan antarvariabel bebas tersebut melalui besaran koefesien korelasi (r) 
(Danang Sunyoto, 2016). 

Menurut Imam Ghozali (2013, 105) untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinearitas 
dalam sebuah model regresi dengan melihat hasil uji tolerance value dan lawannya Variance 

Inflation Favtor (VIF). Tolerance mengukur variabilitas variabel independen yang terpilih yang 
tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Jadi nilai tolerance yang rendah sama dengan 
nilai VIF tinggi (karena VIF=1/tolerance).  
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Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas adalah uji mengenai sama atau tidak varian dari residual dari observasi 
yang satu dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varian yang sama disebut terjadi 
homoskedastisitas dan jika variansnya tidak sama atau berbeda disebut terjadi heteroskedastisitas. 
Persamaan regresi yang baik jika tidak terjadi heteroskedastisitas (Danang Sunyoto, 2016). 

Menurut Imam Ghozali (2013) untuk mendeteksi heterokedastisitas adalah dengan melihat 
ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antara ZPRED dan SRESID dimana sumbu Y 
adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X  adalah residual (Y prediksi – Y sesungguh) yang telah 
distudentized. Homokedastisitas terjadi pada scatterplot titik-titik hasil pengolahan data antara 
ZPRED dan SRESID menyebar dibawah maupun diatas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan 
tidak mempunyai pola yang teratur. 

Uji Autokorelasi 

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki masalah autokorelasi, jika terjadi 
autokorelasi maka persamaan tersebut menjadi tidak baik atau tidak layak dipakai prediksi. Masalah 
autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier antara kesalahan penganggu periode t 
(berada) dengan kesalahan penganggu periode t-1 (sebelumnya). Dengan demikian dapat dikatakan 
bahwa uji asumsi klasik autokorelasi dilakukan untuk data time series atau data yang mempunyai 
seri waktu. Uji autokorelasi yang sederhana adalah dengan menggunakan uji Durbin Watson (DW). 
Autokorelasi bisa dideteksi dengan cara membandingkan antara DW statistic dengan DW tabel.  

Path Analysis (Analisis Jalur) 

Menurut Sugiyono (2017), analisis jalur adalah pengembangan statistik regresi, sehingga 
analisis regresi dapat dikatakan sebagai bentuk khusus analisis jalur. Analisis jalur digunakan untuk 
melukiskan dan menguji model hubungan variabel yang berbentuk sebab akibat. Dalam penelitian 
ini, variabel-variabel yang digunakan yaitu Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum 
sebagai variabel bebas (independent), Belanja Modal (intervening) dan Pertumbuhan Ekonomi 
sebagai variabel terikat (dependent). 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Path Analysis 
 

Adapun persamaan jalur dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Model Sub-struktur 1    𝑌1 = ρ Y₁X₁ + ρ Y₁X₂ + e₁ ………………………………………………. (2) 
Model Sub-struktur 2   𝑌2 = ρ Y₂Y₁ + e₂ ………………………………………………………… (3) 

Keterangan : 
X1 = Pendapatan Asli Daerah 

X1 

X2 

Y1 Y2 

E1 
E2 

ᵖY1X1 

ᵖY1X2 

ᵖY2Y1 
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X2 = Dana Alokasi Umum 
Y1 = Belanja Modal 
Y2 = Pertumbuhan Ekonomi 
ρ = Koefisien Path 
e = error/tingkat kesalahan 

Uji Parsial atau Uji t-statistik 

Uji hipotesis menggunakan uji t adalah pengujian yang dilakukan secara parsial. Tujuan 
pengujian ini adalah untuk mengetahui signifikansi secara parsial antara variabel terikat (dependent) 
terhadap variabel bebas (independent) dengan asumsi bahwa variabel bebas lain dianggap konstan. 
Hasil perhitungan dari uji t selanjutnya dibandingkan dengan t tabel dan menggunakan tingkat 
kesalahan sebesar 0,05. Kriteria yang digunakan sebagai berikut: 

H₀ diterima jika nilai thitung ≤ ttabel atau nilai sig > α 

H₀ ditolak jika nilai thitung ≥ ttabel atau nilai sig < α 

Jika H₀ diterima artinya tidak terdapat pengaruh signifikan, apabila H₀ ditolak artinya terdapat 

pengaruh signifikan. Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menguji pengaruh antara Pendapatan 
Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum, terhadap Belanja Modal serta dampaknya terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi, sehingga hipotesisnya adalah sebagai berikut: 

 Ho: β = 0 : tidak terdapat pengaruh yang signifikan 

 Ha: β ≠ 0 : terdapat pengaruh yang signifikan 

Uji Simultan atau Uji F-Statistik 

Uji F adalah pengujian yang dilakukan secara simultan. Tujuan pengujian ini adalah untuk 
mengetahui pengaruh semua variabel bebas (independent) secara bersama-sama terhadap variabel 
terikat (dependent). Uji F alam penelitian ini digunakan untuk menguji secara simultan pengaruh 
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Modal.  

Hasil perhitungan dari uji F selanjutnya dibandingkan dengan F tabel dan menggunakan 
tingkat signifikan sebesar 0,05 atau dengan freedom = k (n-k-1). Kriteria yang digunakan sebagai 
berikut: 

H₀ ditolak jika nilai Fhitung ≥ Ftabel atau nilai sig < α 

H₀ diterima jika nilai Fhitung ≤ Ftabel atau nilai sig > α 

Jika H₀ diterima artinya tidak terdapat pengaruh signifikan sehingga mengakibatkan variabel 

bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat secara simultan. Adapun hipotesisnya 
sebagai berikut : 

 H₀: β₁ = β₂ = β₃ = 0 : tidak berpengaruh signifikan 

 Ha: β₁ ≠ β₂ ≠ β₃ ≠ 0 : terdapat pengaruh yang signifikan 

Uji Koefesien Determinasi (R²)  

Koefesien determinasi digunakan untuk mengukur kemampuan model dalam menerangkan 
variasi variabel independen dengan nilai antara nol dan satu (Imam Ghozali, 2013). Berikut rumus 
koefesien determinasi dihitung: 
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𝐾𝑑 = 𝑟2𝑥 100% …………..…………………………. (4) 

Keterangan : 
Kd : Koefesien determinasi 
r² : Koefesien korelasi 

Kriteria analisis koefesien determinasi adalah sebagai berikut : 
1. Jika Kd mendeteksi 0, maka pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent 

lemah. 
2. Jika Kd mendeteksi 1, maka pengaruh variabel independent terhadap variabel dependent kuat. 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Uji Normalitas 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode Kolmogorov Smirnov Test dengan taraf 
signifikasi sebesar 0,05, sehingga apabila nilai Asymp.Sig.(2 tailed) pada tabel bernilai lebih dari 
0,05 maka data tersebut berdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan alat analisis path (jalur) 
sehingga dilakukan dua kali uji yaitu substruktur pertama untuk menghitung Y1 dan sub-struktur 
kedua untuk menghitung Y2. Berikut dapat dilihat hasil uji normalitas sub-struktur pertama dan 
kedua yang diolah menggunakan program SPSS versi 25: 

Tabel 1. Hasil Uji Normalitas Sub-Struktur Pertama 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 
N 98 
Normal Parametersa,b Mean 0,0000000 

Std. Deviation 0,26718180 
Most Extreme 
Differences 

Absolute 0,080 
Positive 0,041 
Negative -0,080 

Test Statistic 0,080 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,129c,d 
Sumber: Olah Data, 2020 

Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat nilai Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,129 atau lebih besar 
dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dari data sub-struktur pertama berdistribusi 
normal.  

Tabel 2. Hasil Uji Normalitas Sub-Struktur Kedua 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

 Unstandardized Residual 
N 98 
Normal Parametersa,b Mean 0,0000000 

Std. Deviation 0,56350638 
Most Extreme Differences Absolute 0,124 

Positive 0,096 
Negative -0,124 

Test Statistic 0,124 
Asymp. Sig. (2-tailed) 0,001c,d 

            Sumber : Olah Data, 2020 
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Berdasarkan Tabel 2 dapat dilihat nilai Asymp.Sig.(2-tailed) sebesar 0,001 atau lebih 
kecil dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual dari data sub-struktur kedua 
berdistribusi tidak normal. 

Uji Multikolinearitas 

Uji multikolinearitas adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidak 
korelasi antar variabel independen dengan melihat nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor 
(VIF). Jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 atau nilai VIF kurang dari 10, hal ini berarti tidak 
terjadi multikolinieritas dalam model regresi. Berikut dapat dilihat hasil uji multikolinearitas sub-
struktur pertama dan kedua yang diolah menggunakan program SPSS versi 25: 

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinieritas Sub-Struktur Pertama 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) 9,868 1,743  5,662 0,000   

PAD 0,186 0,039 0,392 4,805 0,000 0,687 1,455 
DAU 0,434 0,077 0,459 5,634 0,000 0,687 1,455 

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL 
Sumber : Olah Data, 2020 

       Berdasarkan data dari Tabel 3 dapat diketahui bahwa nilai Tolerance dari variabel X1 dan X2 
adalah lebih besar dari 0,1, sedangkan nilai VIF dari masing-masing variabel adalah lebih kecil dari 
10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi multikolinieritas antar variabel bebas dalam substruktur 
pertama. 

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinieritas Sub-Struktur Kedua 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. Collinearity 
Statistics 

B Std. Error Beta Tolerance VIF 
1 (Constant) -

0,195 
3,720  -

0,052 
0,958   

BELANJA MODAL 0,867 0,142 0,529 6,115 0,000 1,000 1,000 
a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI 
  Sumber : Olah Data, 2020 

Berdasarkan data dari Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai Tolerance dari variabel Y1 adalah 
lebih besar dari 0,1, sedangkan nilai VIF lebih kecil dari 10. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi 
multikolinieritas antar variabel bebas dalam substruktur kedua. 

Uji Heterokedastisitas 

Uji heterokedastisitas dalam penelitian ini menggunakan scatter plot. Scatter plot adalah 
sebuah grafik yang diplot poin atau titik yang menunjukkan hubungan antara dua pasang data. 
Adanya heterokedastisitas berarti variasi variabel tidak sama untuk semua pengamatan. Dasar 
pengambilan keputusan adalah sebagai berikut: 
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1. Jika terdapat pola tertentu seperti titik-titik yang membentuk pola teratur, maka dapat 
disimpulkan bahwa telah terjadi heterokedastisitas. 

2. Jika tidak terdapat pola yang jelas, serta titik-titik menyebar, maka tidak terjadi 
heterokedastisitas.  

 
Sumber : Olah Data, 2020 

Gambar 3. Hasil Uji Heterokedastisitas Sub-Struktur Pertama 

Berdasarkan data dari Gambar 3 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan 
tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya 
heteroskedestisitas pada model substruktur pertama. 

 
           Sumber : Olah Data, 2020 

Gambar 4. Hasil Uji Heterokedastisitas Sub-Struktur Kedua 

Berdasarkan data dari Gambar 4 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan 
tidak membentuk pola tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat indikasi adanya 
heteroskedestisitas pada model substruktur kedua. 

Uji Autokorelasi 

       Uji autokorelasi adalah uji yang dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah dalam model 
regresi linear ada korelasi antara kesalahan  penganggu pada periode t dengan kesalahan pada 
periode t1 (sebelumnya). Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi atau 
tidak terjadi autokorelasi.  
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Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi Sub-Struktur Pertama 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson 

1 0,752a 0,566 0,557 0,26998 1,272 
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD 
b. Dependent Variable: BELANJA MODAL 
Sumber : Olah Data, 2020 

Berdasarkan data dari Tabel 5 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1,  
272. Data tabel Durbin-Watson dengan N = 98, K = 2  maka diperoleh nilai dl = 1,6296 dan du = 
1,7128, sehingga nilai 4-dl adalah 4 – 1,6296 = 2,3704, sedangkan nilai 4-du adalah 4 – 1,7128 = 
2,2872. Karena nilai Durbin-Watson adalah 1,272, yang mana 1,272 tidak berada diantara du hingga 
(4-du) atau nilai Durbin-Watson lebih kecil dari nilai dl maka dapat disimpulkan bahwa model 
persamaan regresi tersebut mengalami gejala autokorelasi. 

Tabel 6. Hasil Uji Autokorelasi Sub-Struktur Kedua 
Model Summaryb 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

Durbin-Watson 

1 0,529a 0,280 0,273 0,56643 0,376 
a. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL 
b. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI 

Sumber : Olah Data, 2020 

Berdasarkan data dari Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 0,376. 
Data tabel Durbin-Watson dengan N=98, K=2  maka diperoleh nilai dl = 1,6296 dan du = 1,7128, 
sehingga nilai 4 - dl adalah 4 – 1,6296 = 2,3704, sedangkan nilai 4-du adalah 4 – 1,7128 = 2,2872. 
Karena nilai Durbin-Watson adalah 0,376, yang mana 0,376 tidak berada diantara du hingga (4-du) 
atau nilai Durbin-Watson lebih kecil dari nilai dl maka dapat disimpulkan bahwa model persamaan 
regresi tersebut mengalami gejala autokorelasi. 

4.1. Analisis Jalur (Path Analysis) 

Untuk melihat pengaruh langsung dan tidak langsung dapat dilihat pada nilai standarized 
coeffients regresi masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dan dapat dibuat 
gambar analisis jalur sebagai berikut : 
Analisis Jalur Sub-struktur Pertama 

Model struktural pertama, yaitu mengenai analisis jalur antara PAD (X₁) dan DAU (X₂) 

terhadap Belanja Modal (Y₁). Hasil yang diperoleh seperti Tabel 7 di bawah ini: 
Tabel 7. Model Jalur Sub-Struktur Pertama 

Coefficientsa 
Model Unstandardized Coefficients Standardized 

Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 9,868 1,743  5,662 ,000 

PAD 0,186 0,039 0,392 4,805 ,000 
DAU 0,434 0,077 0,459 5,634 ,000 

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL 
Sumber: Olah Data, 2020 
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Berdasarkan hasil pada Tabel 7 diperoleh model persamaan analisis jalur tahap pertama 
sebagai berikut: 

𝑌1 = ρ Y₁X₁ + ρ Y₁X₂ + e₁   

𝑌1 = 0,392 X₁ + 0,459 X₂ + e₁ 

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Nilai koefesien jalur PAD sebesar 0,329 artinya semakin tinggi pendapatan yang diterima suatu 

daerah dalam memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya maka akan meningkatkan jumlah 
pengeluaran dalam bentuk belanja modal.  

2. Nilai koefesien jalur DAU sebesar 0,459 artinya semakin tinggi dana yang ditransfer oleh 
pemerintah pusat dalam bentuk DAU maka akan meningkatkan jumlah pengeluaran dalam 
bentuk belanja modal. 

3. Besarnya nilai Rsquare = 0,566. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh X1 dan X2 
terhadap Y1 sebesar 56,6% sementara sisanya sebesar 43,4% merupakan kontribusi dari 
variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian atau nilai error. 

Dengan demikian, didapat diagram jalur substruktur pertama yaitu sebagai berikut: 

 

 

 

 

                                                     

                                                                                                                                                              

                                                     

 

Sumber: Dikembangkan untuk penelitian, 2020 
Gambar 5. Diagram Hasil Analisis Jalur Sub-struktur Pertama 

Analisis Jalur Sub-struktur Kedua 

Model struktural pertama, yaitu mengenai analisis jalur antara Belanja Modal (Y₁) terhadap 

Pertumbuhan Ekonomi (Y₂). Hasil yang diperoleh seperti Tabel 8 di bawah ini: 

Tabel 8. Model Jalur Sub-Struktur Kedua 
Coefficientsa 
Model Unstandardized 

Coefficients 
Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) -0,195 3,720  -0,052 0,958 

BELANJA MODAL 0,867 0,142 0,529 6,115 0,000 
a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI 

Sumber : Olah Data, 2020 

Berdasarkan hasil pada Tabel 8 diperoleh model persamaan analisis jalur tahap pertama 
sebagai berikut: 

e1 = 0,658 

 

Pendapatan Asli 
Daerah (X1) 

Dana Alokasi 
Umum (X2) 

Belanja Modal 

(Y1) 

0,329 

0,459 
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𝑌2 = ρ Y₂Y₁ + e₂ 

𝑌2 = 0,529 Y₁ + e₂ 

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Nilai koefesien jalur Belanja Modal sebesar 0,529 artinya semakin tinggi pengeluaran dalam 

bentuk belanja modal maka akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi daerah. 
2. Besarnya Rsquare = 0,280. Hal ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh Y1 terhadap Y2 

sebesar 28% sementara sisanya sebesar 72% merupakan kontribusi dari variabel lain yang tidak 
dimasukkan dalam penelitian atau nilai error. 

Dengan demikian, didapat diagram jalur substruktur kedua yaitu sebagai berikut: 

 

Gambar 6. Analisis Intervening PAD dan DAU terhadap Pertumbuhan Ekonomi melalui  
Belanja Modal 

4.2. Uji Hipotesis dan Koefisien Determinasi 

Uji Parsial (Uji t) 

Pengambilan keputusan berdasarkan perbandingan nilai signifikan yang telah ditetapkan yaitu 
sebesar 0,05 atau 5%. Jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka Ho diterima artinya variabel 
independen secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen. Hasil uji t model struktural 
pertama dan kedua dapat dilihat pada tabel di bawah sebagai berikut: 

 

Tabel 9. Hasil Uji t Sub-struktur Pertama 
Coefficientsa 

Model Unstandardized Coefficients Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) 9,868 1,743  5,662 ,000 

PAD 0,186 0,039 0,392 4,805 ,000 
DAU 0,434 0,077 0,459 5,634 ,000 

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL 

Sumber : Olah Data, 2020 

Hasil pengujian hipotesis secara parsial variabel PAD dan DAU terhadap Belanja Modal dapat 
dijelaskan pada Tabel 9 diatas sebagai berikut: 
H1  : Berdasarkan hasil Uji t pada tabel diperoleh nilai signifikasi untuk variabel PAD sebesar 

0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis H1 diterima yang artinya 
variabel PAD berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal. 
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H2 : Berdasarkan hasil Uji t pada tabel diperoleh nilai signifikasi untuk variabel DAU sebesar 
0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis H1 diterima yang artinya 
variabel DAU berpengaruh signifikan terhadap variabel Belanja Modal. 

Tabel 10. Hasil Uji t Sub-struktur Kedua 
Coefficientsa 

Model Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

t Sig. 

B Std. Error Beta 
1 (Constant) -0,195 3,720  -0,052 0,958 

BELANJA 
MODAL 

0,867 0,142 0,529 6,115 0,000 

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI 
Sumber : Olah Data, 2020 

Hasil pengujian hipotesis secara parsial variabel Belanja Modal terhadap Pertumbuhan 
Ekonomi dapat dijelaskan pada Tabel 10 diatas sebagai berikut: 
H3 : Berdasarkan hasil Uji t pada tabel diperoleh nilai signifikasi untuk variabel Belanja Modal 

sebesar 0,000, dimana nilai tersebut lebih kecil dari 0,05 maka hipotesis H1 diterima yang 
artinya variabel Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap variabel Pertumbuhan 
Ekonomi. 

Uji Kelayakan Model (Goodness of Fit) 

Dasar pengambilan keputusan dalam penelitian yang dilakukan ini adalah jika tingkat 
signifikasi lebih kecil dari 0,05 maka Ho diterima artinya secara bersama-sama variabel independen 
berpengaruh terhadap variabel dependen dan artinya model yang dipilih adalah model yang terbaik. 
Hasil uji kelayakan model struktural pertama dan kedua dapat dilihat pada tabel 11. Tabel 11 
menunjukkan bahwa tingkat signifikan F sebesar 0,000 dimana angka tersebut lebih kecil dari 0,05. 
Dalam hal ini menunjukkan dukungan statistik terhadap model riset tersebut terdukung secara 
empiris dan teoritis atas variabel-variabel bebas dan terikat yang diajukan karena nilai signifikasi 
lebih kecil dari 5% sehingga model riset ini menunjukkan model yang terbaik. 

Tabel 11. Hasil Kelayakan Model (Goodness of fit) Substruktur Pertama 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 9,030 2 4,515 61,942 ,000b 

Residual 6,924 95 0,073   
Total 15,954 97    

a. Dependent Variable: BELANJA MODAL 
b. Predictors: (Constant), DAU, PAD 
Sumber : Olah Data, 2020 

Tabel 12 menunjukkan bahwa tingkat signifikan F sebesar 0,000 dimana angka tersebut lebih 
kecil dari 0,05. Dalam hal ini menunjukkan dukungan statistik terhadap model riset tersebut 
terdukung secara empiris dan teoritis atas variabel-variabel bebas dan terikat yang diajukan karena 
nilai signifikasi lebih kecil dari 5% sehingga model riset ini menunjukkan model yang terbaik. 
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Tabel 12. Hasil Kelayakan Model (Goodness of fit) Substruktur Kedua 
ANOVAa 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 11,997 1 11,997 37,393 0,000b 

Residual 30,801 96 0,321   
Total 42,799 97    

a. Dependent Variable: PERTUMBUHAN EKONOMI 
b. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL 
Sumber : Olah Data, 2020 

Koefisien Determinasi (R²) 

Nilai koefesien dalam penelitian ini antara nol (0) dan satu (1). Nilai R² yang kecil berarti 
kemampuan setiap variabel independen dalam menjelaskan variasi setiap variabel dependen amat 
terbatas. Model subtruktural pertama, yaitu mengukur seberapa besar kemampuan PAD (X1) dan 
DAU (X2) dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap Belanja Modal (Y1). Koefesien determinasi 
model subtruktural pertama dapat dilihat pada Tabel 13.  

Tabel 13. Koefesien Determinasi Model Substruktur Pertama  
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 0,752a 0,566 0,557 0,26998 
a. Predictors: (Constant), DAU, PAD 

   Sumber : Olah Data, 2020 

Berdasarkan Tabel 13 diperoleh informasi bahwa nilai R square sebesar 0,566 hal ini 
menunjukkan bahwa kontribusi PAD (X1) dan DAU (X2) dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap 
Belanja Modal (Y1) adalah sebesar 56,6% sedangkan sisanya sebesar 43,4% merupakan kontribusi 
dari variabel lain diluar model penelitian. 

Besarnya koefesien residu error term (e₁) persamaan model substruktural pertama adalah 
sebagai berikut: 
e₁ = √1 - R² 
e₁ = √1 – 0,566 
e₁ = √0,434 
e₁ = 0,658 

Model subtruktural kedua, yaitu mengukur seberapa besar kemampuan Belanja Modal (Y1) 
dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2). Koefesien determinasi 
model subtruktural kedua dapat dilihat pada Tabel 14.  

Tabel 14. Koefesien Determinasi Model Substruktur Kedua 
Model Summary 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std. Error of 
the Estimate 

1 0,529a 0,280 0,273 0,56643 
a. Predictors: (Constant), BELANJA MODAL 

      Sumber : Olah Data, 2020 
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Berdasarkan Tabel 14 diperoleh informasi bahwa nilai R square sebesar 0,280 hal ini 
menunjukkan bahwa kontribusi Belanja Modal (Y1) dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap 
Pertumbuhan Ekonomi (Y2) adalah sebesar 28% sedangkan sisanya sebesar 72% merupakan 
kontribusi dari variabel lain diluar model penelitian. 

       Besarnya koefesien residu error term (e₂) persamaan model substruktural pertama adalah 

sebagai berikut: 
e₂ = √1 - R² 
e₂ = √1 – 0,280 
e₂ = √0,72 
e₂ = 0,848 

4.3. Pembahasan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi 
Umum terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan Belanja Modal sebagai variabel intervening pada 
pemerintah Kabupaten / Kota di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2011-2017 dilakukan pembahasan 
sebagai berikut: 

Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pertama diketahui bahwa variabel Pendapatan Asli 
Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal pada Kabupaten / Kota di Provinsi 
Kalimantan Barat. Hal ini berdasarkan nilai koefisien jalur X1 (PAD) yaitu sebesar 0,329 dengan 
nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis 
pertama yaitu PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal terbukti.  

Dalam Agency Theory, hubungan kontrak antara agen (masyarakat) dan prinsipal (pemerintah) 
dalam konteks Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat dari kemampuan pemerintah dalam 
memberikan pelayanan publik yang baik yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat melalui 
alokasi Belanja Modal. Anggaran dalam bentuk belanja modal digunakan untuk menyediakan sarana 
dan prasarana dan sumber dari Belanja Modal tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan 
terhadap Belanja Modal sehingga dapat diartikan bahwa PAD yang diperoleh dari kegiatan ekonomi 
daerah tersebut tinggi, berarti Belanja Modal yang dikeluarkan untuk membiayai pembangunan 
sarana dan prasarana tersebut juga tinggi. Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesa awal yang 
diajukan, dimana PAD berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal tersebut dapat terjadi karena PAD 
digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana daerah. Besarnya PAD di suatu 
daerah menandai bahwa daerah tersebut mandiri dalam hal membiayai pembangunan daerah jika 
pengelolaannya dilakukan secara baik.  

Hasil penelitian yang dikemukakan oleh Kasdy, Nadirsyah & Fahlevi bahwa PAD memiliki 
pengaruh tetapi negatif terhadap Belanja Modal, dimana PAD dijadikan refleksi dari tinggi dan 
rendahnya Belanja Modal. Belanja Modal akan menurun apabila PAD ditingkatkan. Hal ini terlihat 
dari dari besarnya nilai koefesien jalur yaitu sebesar -0,132 berarti jika PAD naik sebesar satu satuan 
maka Belanja Modal semakin menurun sebesar 13,2%. 

Hasil penelitian ini bertentangan dengan Mentayani dan Rusmanto (2013) yang menyatakan 
bahwa PAD berpengaruh tidak signifikan terhadap Belanja Modal. Hal ini dikarenakan PAD yang 
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diperoleh belum optimal karena keterbatasan daerah dalam mengeksplorasi hasil kekayaan alam 
dengan kemampuan sendiri. Sebagian besar daerah menggunakan PAD untuk membiayai Belanja 
Operasional daripada Belanja Modal. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lisandri, 
Rizani & Syam (2017) menunjukkan bahwa berdasarkan uji signifikansi jalur yang dilakukan PAD 
(p = 0,495) > 0,00 dinyatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Belanja Modal. 
Koefesien jalur X1 ini bertanda positif yang artinya kenaikan PAD mampu mempengaruhi kenaikan 
Belanja Modal sebesar 13 persen tapi tidak signifikan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Adyatma & Oktaviani (2015) menunjukkan bahwa PAD tidak 
berpengaruh terhadap Belanja Modal. Hal ini terjadi karena pada penelitian peningkatan PAD tidak 
diikuti oleh peningkatan Belanja Modal. Berdasarkan hasil analisis PAD di beberapa daerah 
Kabupaten / Kota di provinsi Jawa Tengah dari tahun 2011-2013 meningkat akan tetapi tidak diikuti 
dengan peningkatan Belanja Modal. Selain itu terdapat beberapa peneliti yang menyatakan bahwa 
PAD dan Belanja Modal tidak memiliki pengaruh yang dilakukan oleh Wandira (2013) ; Astutik, 
Asari & Wulandari (2015) ; Siswiyanti (2015) dan Ayem & Pratama (2018). 

Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap Belanja Modal 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua diketahui bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) 
berpengaruh signifikan terhadap Belanja Modal daerah Kabupaten / Kota di provinsi Kalimantan 
Barat. Hal ini berdasarkan nilai koefisien jalur X2 (DAU) yaitu sebesar 0,459 dengan nilai 
signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis 
kedua yaitu DAU berpengaruh secara signifikan terhadap Belanja Modal terbukti. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan 
terhadap Belanja Modal sehingga dapat diartikan bahwa semakin besar DAU yang diterima oleh 
suatu daerah, maka akan semakin besar pula pembiayaan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah 
untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana dalam bentuk Belanja Modal. Untuk 
mengurangi ketimpangan dalam kebutuhan pembiayaan antara Pusat dan Daerah telah diatasi 
dengan adanya transfer dana perimbangan dari Pusat ke Daerah salah satunya adalah Dana Alokasi 
Umum minimal sebesar 26% dari Penerimaan Dalam Negeri. Kebutuhan akan DAU oleh suatu 
daerah ditentukan oleh kebutuhan fiskal dan potensi daerah, sehingga DAU digunakan untuk 
menutup celah yang terjadi karena kebutuhan daerah melebihi dari potensi penerimaan daerah. 

Hasil penelitian Stepvani Uhise (2013) yang membahas tentang “Dana Alokasi Umum 

Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara Dengan Belanja Modal Sebagai 
Variabel Intervening” menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

Belanja Modal. Hal ini terjadi karena bertambahnya porsi DAU  maka dapat meningkatkan Belanja 
Modal di Sulawesi Utara. DAU yang berasal dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan 
pemerataan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka 
pelaksanaan desentralisasi. Astuti, Asari & Wulandari (2015) juga menunjukkan bahwa DAU 
berpengaruh terhadap Belanja Modal Kabupaten / Kota di Indonesia tahun 2013. Hal ini ditunjukkan 
dari hasil perhitungan 2,439 > 2,086 atau nilai signifikan t 0,015 < 0,05 yang artinya apabila DAU 
meningkat maka akan meningkatkan Belanja Modal. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan yang 
dikemukakan oleh Prakosa (2004) ; Situngkir (2009) ; Abdullah (2013) ; Wandira (2013) ; Sularno 
(2013) ; Astutik, Asari & Wulandari (2015) dan Lisandri, Rizani & Syam (2017) yang menyatakan 
bahwa terdapat pengaruh antara DAU terhadap pengalokasian Belanja Modal. 
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Penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan Arwati & Hadiati (2013). 
Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa secara statistik DAU tidak berpengaruh terhadap anggaran 
Belanja Modal. Hal ini mengindikasikan bahwa DAU yang selama ini diterima oleh daerah tidak 
digunakan untuk pembangunan daerah yang terlihat dalam pengalokasian Belanja Modal. Hasil 
penelitian Mentayani & Rusmanto (2013) juga menunjukkan tidak terdapat pengaruh antara DAU 
terhadap Belanja Modal. Hal ini terjadi karena di pulau Kalimantan DAU yang diterima sebagian 
besar digunakan untuk Belanja Operasional tergambar dari jumlah Belanja Operasional yang lebih 
besar dibandingkan jumlah Belanja Modal. 

Pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis ketiga diketahui bahwa Belanja Modal daerah 
berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi daerah Kabupaten / Kota di provinsi 
Kalimantan Barat. Hal ini berdasarkan nilai koefisien jalur Y1 (Belanja Modal) yaitu sebesar 0,529 
dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, maka 
hipotesis ketiga yaitu Belanja Modal berpengaruh signifikan terhadap  pada Pertumbuhan Ekonomi 
terbukti. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hipotesa awal dan menunjukkan bahwa Belanja Modal 
berpengaruh signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi sehingga dapat diartikan pembiayaan yang 
dikeluarkan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana melalui Belanja Modal besar, 
berarti Pertumbuhan Ekonomi yang diperoleh daerah tersebut meningkat. Hal ini dikarenakan 
tepatnya pengalokasian Belanja Modal tersebut. Kebijakan pengeluaran Belanja Modal dalam 
bentuk pembelian barang dan jasa, mampu mendorong peningkatan permintaan produksi dalam 
perekonomian daerah yang ada di provinsi Kalimantan Barat.  

Penelitian ini tidak sejalan dengan Abdullah, Mawarni & Sari (2013) yang menyatakan 
pengaruh Belanja Modal terhadap Pertumbuhan Ekonomi dengan nilai t hitung sebesar 1,576 dan 
nilai signifikansi sebesar 0,118 tidak berpengaruh signifikan. Hal ini terjadi karena Belanja Modal 
yang dianggarkan tidak secara langsung memberikan pengaruh terhadap kenaikan Pertumbuhan 
Ekonomi, dimana Belanja Modal membutuhkan waktu dalam prosesnya, mulai dari anggaran, 
pelaksanaan, hingga dapat digunakan oleh masyarakat untuk meningkatkan perekonomian. Belanja 
Modal juga tidak dapat secara langsung digunakan oleh seluruh lapisan masyarakat seperti 
pembelian tanah untuk aset daerah, tidak langsung dibangun sarana dan prasarana sehingga harus 
menunggu beberapa waktu untuk membangun sarana dan prasarana tersebut untuk digunakan oleh 
publik. 

 

5. SIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh 
signifikan terhadap Belanja Modal. Dari analisis diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 > 0,05. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung PAD (X1) berpengaruh signifikan terhadap 
Belanja Modal (Y1). Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang diperoleh daerah 
tersebut tinggi, maka Belanja Modal yang dikeluarkan untuk membiayai pembangunan sarana dan 
prasarana tersebut juga besar.  
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Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa Dana Alokasi Umum berpengaruh 
signifikan terhadap Belanja Modal. Dari analisis diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung DAU (X2) berpengaruh signifikan terhadap 
Belanja Modal (Y1). Hal ini menunjukkan bahwa semakin besar Dana Alokasi Umum yang diterima 
oleh suatu daerah, maka akan semakin besar pembiayaan yang dikeluarkan untuk membiayai 
pembangunan sarana dan prasarana melalui Belanja Modal.  

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diketahui bahwa Belanja Modal berpengaruh signifikan 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Dari analisis diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa secara langsung Belanja Modal (Y1) berpengaruh signifikan 
terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y2). Hal ini menunjukkan bahwa pembiayaan yang dikeluarkan 
untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana melalui Belanja Modal besar, maka 
Pertumbuhan Ekonomi di daerah tersebut akan ikut meningkat. 
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ABSTRAK 

Capital flight adalah proses terminal uang dan bisa diputar sejauh mana keinginan si-pemegang 
uang, proses ini menimbulkan masalah yaitu terhambatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara 
karena investasi yang seharusnya memiliki multiplier effect di dalam negeri justru dilakukan diluar 
negeri. Tujuan penelitian ini  untuk  menganalisis dampak variabel makroekonomi seperti tingkat 
inflasi, nilai tukar, pertumbuhandan PDB dan  suku bunga deposito terhadap capital flight di 
Indonesia selama periode 2000.1 s.d. 2019.4. Data time series yang digunakan di olah dengan 
menggunakan software Eviews 9.0 Penelitian ini menggunakan model koreksi kesalahan /ECM, 
hasil estimasi menunjukkan bahwa data stasioner secara serentak   pada tingkat level 1 (first 
difference), Nilai error correction term/ECT signifikan pada tingkat level 0. Berdasarkan hasil 
estimasi model ECM diperoleh bahwa dalam jangka panjang seluruh variabel (tingkat inflasi, nilai 
tukar, pertumbuhan PDB dan suku bunga deposito) berpengaruh signifikan terhadap capital flight. 
Sedangkan dalam jangka pendek hanya variabel pertumbuhan PDB memberikan pengaruh yang 
signifikan. Laju pertumbuhan ekonomi, tingkat suku bunga deposito dan inflasi berpengaruh 
signifikan terhadap neraca pembayaran Indonesia, tapi variabel nilai tukar tidak signifikan. 
Sedangkan dalam jangka pendek seluruh variabel berpengaruhi terhadap neraca pembayaran kecuali 
tingkat suku bunga deposito. 

JEL: O40, E22 
Kata kunci: tingkat inflasi, nilai tukar, pertumbuhan PDB, suku bunga deposito capital flight, dan   

        ECM. 

 

1. PENDAHULUAN 

Pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak terlepas dari kondisi perekonomian global. 
Hubungan ekonomi antar negara menjadi suatu aktivitas yang tidak dapat dihindari dalam 
mempengaruhi perekembangan ekonomi di masing-masing negara. Dalam era globalisasi ekonomi 
seperti saat ini tidak ada satu negara pun yang berada dalam kondisi autarki atau negara yang 
terisolasi tanpa adanya hubungan ekonomi dengan negara lain (Sa’idy, 2013). Sehingga setiap 
negara selalu mempertahankan daya saing ekonominya agar memperoleh manfaat dari semakin 
terbukanya perekonomian dunia.  

Pergerakan modal antar negara yang masif merupakan peluang investasi dan modal sehingga 
dapat meningkatkan akumulasi modal di negara penerima (host country) dan dapat membantu 
diversifikasi resiko. Kondisi ini bisa pula berimplikasi pada efisiensi alokasi modal yang pada 
gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi (Okada, 2013). Disamping itu mobilitas modal 

                                                             
* Email: afrizal@ekonomi.untan.ac.id 
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internasisosnal memfasilitasi keuangan modal untuk kegiatan produksi suatu negara (Alfaro, 
Kalemli-Ozcab, dan Volosovych, 2007). Terjadinya capital flight merupakan suatu bentuk 
kehawatiran Investor, hal ini dapat disebabkan karena terjadi ketidakstabilan politik dalam suatu 
negeri, sehingga para investor memindahkan modal mereka ketempat yang lebih aman. 

Ditengah Perang dagang Amerika–China terus berlanjut, pergerakan arus modal akan semakin 
kencang dan berpotensi terjadinya capital outflow di negara–negara berkembang, sehingga 
menyebabkan keterbatasan modal dan harus dibantu ketersediaannya melalui pembiayaan negara 
lain, diantaranya dapat dari pinjaman luar negeri (utang), demi percepatan pertumbuhan dan 
pembangunan ekonomi negara-negara tersbut. Oleh karenanya setiap negara perlu menjaga capital 
flow. 

Globalisasi ekonomi, dengan perdagangan bebas dan pergerakan modal bebas sebagai suatu 
keinginan dan cita-cita sebagian negara, karena dianggap sebagai ujung tombak peningkatan 
kesejahteraan dan pemerataan keadilan bagi umat manusia. Perundingan dan perjanjian-perjanjian 
berskala global berusaha untuk merumuskan skema terbaik menuju proses globalisasai ekonomi, 
karena memang menjanjikan kesepakatan-kesepakatan yang luar biasa manfaatnya. Tetapi sebagian 
negara lainnya khususnya negara-negara berkembang di era globalisasi pasar bebas sering dipaksa 
menelan pil pahit, karena daya saingnya yang lemah di pasar bebas dan merupakan salah satu 
ancaman bagi stabilitas makroekonomi serta tekanan cadangan devisa. 

Capital flight adalah proses terminal uang dan bisa diputar sejauh mana keinginan si-
pemegang uang, proses ini menimbulkan masalah yaitu terhambatnya pertumbuhan ekonomi suatu 
negara karena investasi yang seharusnya memiliki multiplier effect di dalam negeri justru dilakukan 
diluar negeri. Capital flight selalu dihubungkan dengan keadaan dimana ketidakpastian dan resiko 
yang cukup tinggi baik secara ekonomi maupun non ekonomi.  Menurut Krugman dan Obsssrfeld 
(1999: 247) capital flight adalah menyusutnya jumlah cadangan devisa akibat desas-desus devaluasi 
karena perdebatan  (pengurangan aktiva) neraca pembayaran sama artinya dengan arus keluar modal 
swasta, yang berdampak masyarakat akan mengurangi simpanan mata uang domestiknya  dengan 
menukarkannya menjadi mata uang asing yang kemudian investasikannya keluar negeri. Sementara 
menurut Mankiw (2003) capital flight adalah sebagai arus modal keluar neto adalah jumlah 
pinjaman yang diberikan oleh investor domestik keluar negeri dikurangi pinjaman dari investor 
asing  ke dalam negeri. Studi tentang capital flight telah cukup banyak dilakukan, seperti Cuddington  
(1986), Vespignani (2008), Okoli dan Akujuobi (2009), Al-Fayoum dkk. (2012), Ozer dkk (2013), 
Ahmad dan Sahto (2015), Al-Basheer dkk. (2016), Uddin dkk. (2017), Assibey dkk. (2018). 

Banyak faktor yang mempengaruhi terjadinya capital  flight, terutama faktor ekonomi yang 
menjadi pertimbangan pemilik modal dalam menginvestasikan modalnya  berkenaan dengan profit 
dan resiko atas modalnya. Modal merupakan faktor produksi yang dibutuhkan untuk menghasilkan 
output barang dan jasa yang tercermin pada nilai Produk Domestik Bruto (PDB).  PDB merupakan 
salah satu bentuk  kinerja suatu perekonomian, bila kinerja tersebut naik maka akan menjadi daya 
tarik tersendiri bari investor untuk menanamkan modalnya  di negaa tersebut, sebab kondisi ini 
mencerminkan iklim usaha yang masih dapat berkembang   dan tingkat pengembalian modal yang 
menguntungkan. Pertimbangan investor  dalam menanamkan modalnya yaitu apakah di dalam 
negeri (mata uang domestik) atau diluar negeri (mata uang asing) berkaitan erat dengan tingkat 
keuntungan yang akan diperoleh, dan ini dapat terlihat dari pangsa perdagangan  suatu negara dan 
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kondisi perbandingan  antara harga impor dan ekspor yang ditunjukkan oleh nilai Real Effective 
Exchange Rate (REER) menjadi dalah satu variabel yang harus diperhitungkan  oleh  para investor. 

Salah satu pneyebab utama yang diduga merupakan sumber terjadinya pelarian modal  (capital 
flight) yaitu suku bunga di negara-negara berkembang yang tidak realistis dan sering disertai kurs 
mata uang yang tidak stabil. Untuk menghambat capital flight  ke luar negeri, suku bunga dalam 
negeri  harus memperhitungkan kondisi suku bunga di luar negeri dan melihat fluktuasi atau volatile 
kurs mata uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Faktor lainnya yang dapat memicu capital 
flight  yaitu inflasi yang berimplikasi pada ketidakpercayaan investor untuk menanamkan modalnya  
disuatu negara.  Bila terjadi inflasi, kondisi akan menyebabkan investor akan menanamkan  
modalnya diluar negeri,  sehingga akan menyebabkan capital flight. (Kuncoro, 2011:168).  

Berdasarkan uaraian tersebut di atas dan banyaknya studi tentang capital flight yang 
menunjukkan temuan yang beragam, maka peneliti tertarik melakukan investigasi terkait dengan 
pelarian modal atau capital flight di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka 
dapat dirumuskan masalah penelitian yaitu bagaimana pengaruh tingkat inflasi, nilai tukar, 
pertumbuhandan PDB dan  suku bunga deposito terhadap capital flight di Indonesia selama periode 
tahun  2000.1  s.d. tahun 2019.4. Adapun tujuan penelitian ini untuk melakukan pengujian dan 
menganalisis dampak Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, Pertumbuhandan PDB dan  Suku Bunga Deposito 
terhadap capital flight di Indonesia selama periode tahun  2000.1  s.d. tahun 2019.4. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan gambaran kepada kita kondisi capital flight selama periode kuartal I 
2000 s.d. kuartal IV 2019. dan bagaimana pemerintah tetap dapat menjaga indikator makro ekonomi 
kita supaya tetap stabil, sehingga dapat memberikan kepercayaan investor untuk berinvestasi. 
Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan 
dan teknologi. 

 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Aliran Modal Keluar (Capital Flight)  

Menurut Paul R. Krugman dan Maurice obstfeld (1994:29), capital outflow merupakan 
transaksi pembelian asset dari luar negeri. Pembelian asset negara asing akan mengeluarkan dana 
untuk membayar pembeliaan asset tersebut. Aliran modal keluar (capital outflow) merupakan 
keluarnya dana atau modal dari dalam negeri ke luar negeri baik secara langsung (direct investment) 
maupun secara tidak langsung (indirect invesment). Capital outflow dalam jangka pendek juga dapat 
didefenisikan sebagai capital flight atau pelarian modal. Menurut Agus Sumanto (1993), keluarnya 
modal ke luar negeri dibagi dalam empat cara, yaitu : foreign direct invesment (FDI), pendirian 
kantor cabang perusahaan yang sudah ada di dalam negeri, trading company, perilaku dari sebagian 
kelompok masyarakat yang menyimpan kekayaannya di bank-bank di luar negeri. Motif yang paling 
primitif dari orang yang menanamkan modalnya di luar negeri (capital outflow) adalah mencari 
bahan mentah atau komoditas perdagangan. Ini terutama Jurnal Ekonomi dan Keuangan Vol.2 No.5 
300 dilakukan oleh negara-negara yang kekurangan akan sumber daya alam sebagai bahan baku. 
Motif ini juga menjadi motif oleh negara yang menganut merkantilisme atau penjajah pada zaman 
dahulu dan bahkan pada saat ini negara-negara pertama yang kekurangan sumber daya alam seperti 
Jepang, Amerika, Eropa. Penanaman modal diluar negeri juga didorong oleh keinginan untuk 
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mencari pemasaran hasil produksi, memanfaatkan asset secara optimal, mencari teknologi yang 
lebih maju, memperbesar aset dengan modal terbatas, menghindari resiko dalam negeri  

2.2.  Pengertian Pelarian modal (Capital flight)  

Pelarian modal  (Capital flight) yang terjadi di suatu negara sering dibicarakan dan menjadi 
perhatian di kalangan akademisi dan praktisi ekonomi, baik secara teoritis maupun dampaknya 
terhadap perekonomian suatu Negara. Namun sampai saat ini belum ada definisi capital flight  yang 
dapat diterima secara umum. Banyak pendapat yang berkembang tentang apa itu Capital Flight dan 
bagaimana menghitung atau mengestimasinya. Sebagian berpendapat bahwa semua modal yang 
keluar dari suatu Negara adalah Capital Flight, sebagian lainnya mengatakan   Capital Flight 
merupakan selisih antara modal yang masuk dan modal yang digunakan Negara tersebut. Tetapi 
penggunaan kata capital flight sering dikaitkan pada negara-negara sedang berkembang, dimana 
terjadi sejumlah besar modal keluar (capital outflow) yang diiring oleh peningkatan utang luar 
negeri.  

Pelarian modal  (Capital flight) adalah seluruh aliran modal keluar yang  dilakukan oleh 
penduduk dari suatu Negara, sedangkan apabila modal dimaksud  diinvestasikan pada perekonomian 
domestik akan meningkatkan tingkat  pengembalian sosial (return social) dan potensi pertumbuhan 
ekonomi,  merupakan definisi yang paling luas (broad definition) dan masih cukup sering   
digunakan karena kesederhanaan konsep serta mudah dalam penghitungannya.  Broad definition 
mendefinisikan Capital Flight hanya dari dari satu sisi aliran  modal saja, yakni aliran modal keluar. 
Dalam definisi ini dimasukkan seluruh  peningkatan asset asing baik dari sektor domestik dan publik 
serta seluruh nilai  yang tercatat maupun yang tidak tercatat dalam perekonomian sehingga  
dimungkinkan adanya overestimasi angka dari nilai yang sebenarnya.  

2.3. Pengukuran Pelarian modal  (Capital flight)  

Adanya  perbedaan pendapat   di kalangan para ahli,  maka tidak mengheran-kan jika terdapat 
perbedaan pula dalam metode estimasi capital flight suatu negara. Ada beberapa konsep yang 
berbeda untuk mengukur capital flight yaitu :  
a.  Pendekatan Neraca Pembayaran 

Pendekatan ini merupakan pendekatan tradisional yang memfokuskan pada komponen neraca 
pembayaran. Terdapat anggapan bahwa pos net error and omission meningkat karena kegagalan 
mengestimasi berbagai pergerakan modal swasta jangka   pendek. Akibatnya, pos ini ditambahkan 
pada arus modal jangka pendek dalam upaya  untuk memperoleh estimasi capital flight. Pendekatan 
ini digunakan oleh Cuddington (1986) dalam mengestimasi capital flight, dimana rumusnya secara 
sistematis sebagai berikut:  

CF = - G – C ………………………..…………………. (1) 
dimana, 
CF  = Capital flight 
C    = Arus Modal Jangka Pendek 
G    = Error and Omission 

b. Pendekatan Residual. 
Pendekatan ini mengestimasi capital flight sebagai residual. Studi yang  menggunakan 

pendekatan ini dalam metode estimasinya adalah Bank Dunia (1985) dalam salah satu bagian dari 
World Development Report mengestimasikan capital flight dengan cara mencari selisih (perbedaan) 
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antara arus modal masuk dengan defisit transaksi berjalan ditambah perubahan cadangan devisa 
otoritas moneter pada periode tertentu. Secara matematis dapat ditulis sebagai berikut: 

CF  = H + B + A + F ……………………….………………. (2) 
dimana, 
CF  = Capital flight 
H    = Perubahan hutang luar negeri 
B    = Investasi langsung swasta bersih  
A    = Surplus transaksi berjalan  
F    = Perubahan cadangan devisa 

c. Pendekatan Deposito Bank 
Pendekatan ini merupakan arus modal keluar yang meliputi pengukuran terhadap kenaikan 

dalam deposito perbankan luar negeri yang tercatat (recorded foreign bank deposits) yang dimiliki 
oleh penduduk dalam negeri. Namun, seringkali jumlah deposito yang tercatat pada bank-bank lebih 
kecil dari estimasi arus modal keluar resident secara kumulatif, atau dengan kata lain, statistik untuk 
bank deposito sering meng-underestimate jumlah dana yang terdapat diluar. Hal ini disebabkan oleh 
tiga hal yaitu : Pertama, sebagian dana disimpan pada deposito bank yang terletak di luar major 
(reporting) financial center. Kedua,kewarganegaraan dari depositor tidak selalu diketahui 
(dilaporkan) secara benar. Ketiga,  ada dana yang disimpan dalam bentuk aset lain selain deposito. 

2.4. Aliran Modal Internasional  

Investasi asing dibagi menjadi dua, yaitu investasi portofolio dan investasi asing langsung atau 
foreign direct investment (FDI). Investasi portofolio merupakan investasi dalam bentuk aset 
finansial, seperti obligasi, saham, serta surat hutang yang dinyatakan dalam bentuk matauang 
nasional. Sementara itu, FDI merupakan investasi asing yang berwujud barang modal, tanah, dan 
persediaan (inventory). Investasi dalam bentuk FDI pada umumnya dilakukan oleh perusahaan 
multinasional (Multinational Corporations, MNCs) yang bergerak pada bidang pengelolaan sumber 
daya alam, manufaktur, dan jasa (Salvatore, 2013).  

Pergerakan FDI yang masuk ke suatu negara dapat membawa potensi keuntungan maupun 
biaya bagi negara penerimanya. Potensi keuntungan tersebut, diantaranya kenaikan jumlah pekerja, 
upah, output, ekspor, maupun peningkatan penerimaan pajak. Hal ini karena peningkatan modal 
yang diimbangi kenaikan jumlah tenaga kerja dan penguasaan teknologi akan menambah output. 
Kegiatan produksi yang memiliki potensi ekspor akan menguntungkan negara lokasi produksinya 
dengan memperoleh mata uang asing untuk mendukung proses pembangunan. FDI yang mengalir 
ke suatu industri juga diharapkan dapat meningkatkan skala ekonomis industri tersebut. Selain itu, 
masuknya investasi asing berarti adanya kompetitor baru dalam industri yang diharapkan mampu 
melemahkan kekuatan monopoli domestik.  

2.5. Hubungan Variabel yang berpengaruh terhadap capital flight 

Berikut akan dijelaskan faktor-faktor yang di identifikasi dapat mempengaruhi capital flight 
di Indonesia. 
1. Suku Bunga 

Menurut Case dan Fair (2009: 153), bunga adalah biaya yang dibayar oleh peminjam kepada 
pemberi pinjaman atas penggunaan dananya. Tingkat suku bunga adalah pembayaran bunga tahunan 
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atas suatu pinjaman yang  dinyatakan sebagai persentase pinjaman. Besarnya sama dengan jumlah 
bunga yang diterima per tahun dibagi jumlah pinjaman.  

Natsir (2014: 273) membedakan jenis suku bunga ada dua, yaitu suku  bunga nominal dan 
suku bunga riil. Suku bunga nominal adalah suku bunga yang dibayar oleh bank, dalam nilai uang. 
Suku bunga ini merupakan nilai yang dapat dibaca secara umum dan menunjukkan sejumlah rupiah 
untuk setiap satu rupiah yang diinvestasikan. Sedangkan suku bunga riil adalah suku   bunga nominal 
dikurangi dengan tingkat inflasi.  

-  Paritas Suku Bunga 
Asumsi yang melandasi paritas suku bunga adalah bahwa pasar aset merupakan pasar yang 

efisien. Karena itu paritas ini dapat diterapkan untuk investasi dan pinjaman internasional. 
Logikanya, untuk proyek investasi, investor membandingkan hasil (return) dari pasar domestik 
dengan hasil dari pasar internasional. Adanya perbedaan tingkat suku bunga suatu negara terhadap 
negara lainnya terdapat perbedaan imbal jasa yang diberikan suatu instrumen investasi yang 
ditawarkan pada kedua negara tersebut. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan suku bunga 
di kedua pasar, yakni risiko perubahan nilai tukar mata uang, adanya faktor yang menghambat lalu 
lintas modal antarnegara, dan adanya faktor dalam negeri yang mempengaruhi ekonomi nasional 
dengan perekonomian dunia maupun yang mempengaruhi tingkat balas jasa tabungan di dalam 
negeri sehingga secara tidak langsung mempengaruhi lalu lintas antarnegara (Kuncoro, 2016: 198-
199). 

- Perbedaan Tingkat Suku Bunga dalam Model Mundell-Fleming 
Perbedaan tingkat suku bunga dalam Model Mundell-Fleming mengasumsikan perekonomian 

terbuka. Dalam mobilitas modal sempurna, tingkat bunga dunia diasumsikan tetap secara eksogen 
karena perekonomian tersebut relatif kecil dibandingkan perekonomian dunia sehingga bisa 
meminjam atau memberi pinjaman sebanyak yang ia inginkan di pasar uang dunia tanpa 
mempengaruhi tingkat bunga dunia. Asumsi ini berarti bahwa tingkat bunga dalam perekonomian 
ini r ditentukan oleh tingkat bunga dunia r* (Mankiw, 2008: 327- 344).  Jika perbedaan suku bunga 
dalam dan luar negeri makin membesar diperkirakan akan mampu menarik arus modal masuk 
sehingga nilai capital flight akan berkurang. 

2.   Inflasi 
Inflasi adalah proses kenaikan harga-harga umum barang-barang secara terus menerus. Bukan 

berarti bahwa harga-harga berbagai macam barang itu naik  dengan persentase yang sama, dapat 
terjadi kenaikan tersebut tidaklah   bersamaan. Terdapat kenaikan harga umum barang secara terus-
menerus selama suatu periode tertentu. Kenaikan harga barang yang terjadi hanya sekali  saja, 
meskipun dalam persentase yang cukup besar, bukanlah merupakan inflasi (Nopirin, 2016: 25). 
Tingkat inflasi memberikan pengaruh yang searah terhadap capital flight, semakin tinggi tingkat 
inflasi maka makin besar pelarian modal dari Indonesia. 

3.  Real Effective Exchange Rate (REER) 
Nilai tukar atau sering disebut kurs adalah harga mata uang negara asing dalam satuan mata 

uang domestik. Menurut Krugman dan Obstfeld (1999), menyatakan bahwa kurs adalah harga mata 
uang suatu Negara terhadap mata uang Negara lain. Kurs merupakan nilai terpenting dalam 
perekonomian terbuka,  karena pengaruhnya yang besar bagi neraca transaksi berjalan maupun bagi 
variabel-variabel makroekonomi lainnya. Kerugian aset di pasar modal tidak dapat dipisahkan 
dengan depresiasi mata uang yang merupakan salah satu sumber paling penting dalam 
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ketidakpastian. Depresiasi nilai tukar berimplikasi terhadap capital flight. Secara umum investor 
domestik lebih merasa aman menanamkan assetnya ke luar negeri (dalam bentuk foreign assets), 
jika nilai tukar domestik nilainya terus melemah terhadap mata uang asing. 

4.   Pertumbuhan Ekonomi (Laju PDB) 
Eksistensi Produk Domestik Bruto (PDB) termasuk variabel makroekonomi yang 

mempengaruhi pergerakan capital flight. Terutama PDB yang berasal jumlah barang konsumsi dan 
bukan yang berasal dari barang modal. Meningkatnya jumlah barang barang yang dikonsumsi dalam 
suatu perekonomian akan menyebabkan kegiatan ekonomi dunia usaha meningkat, sehingga 
perekonomian dapat tumbuh, karena masyarakat bersifat konsumtif, dan omset penjualan 
meningkat, sehingga menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Tingkat pertumbuhan ekonomi 
Indonesia (LPDB), yaitu persentase perubahan PDB riil Indonesia yang merefleksikan kinerja 
ekonomi dari tahun ke tahun dan dinyatakan dalam persen. Makin tinggi LPDB  makin rendah 
tingkat capital flight 1di Indonesia.  

2.6.  Kajian Empiris 

Beberapa studi empiris  yang terkait dalam penelitian ini diantaranya adalah sebagai berikut: 
Istikomah (2003), dengan judul Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Capital Flight di 
Indonesia. Hasil penelitian menggunakan uji kointegrasi dan uji kausalitas menunjukkan bahwa 
inflasi dan FDI berpengaruh positif signifikan terhadap capital flight. Terdapat signifikansi dan 
hubungan negatif antara Real Effective Exchange Rate (REER), perbedaan tingkat suku bunga 
Indonesia-Amerika, pertumbuhan  PDB, dan dummy kestabilan politik terhadap capital flight. 
Sedangkan utang luar negeri berpengaruh negative terhadap capital flight. Estimasi besarnya capital 
flight dihitung  menggunakan metode residual.  

Al-Fayoumi dkk., 2012, Penelitian dengan judul The Determinants of Capital Flight: Evidence 
from MENA Countries yang meneliti negara Jordan, Syria, Algeria, Morocco, Mesir, Turki, dan 
Tunisia. Estimasi besarnya capital flight dihitung menggunakan metode residual. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa dengan menggunakan model OLS, Panel FEM, Panel REM dan Panel SUR, 
yaitu: Capital flight periode sebelumnya berpengaruh positif signifikan terhadap capital flight. Utang 
luar negeri, ketidakpastian dan FDI memiliki pengaruh positif terhadap capital flight namun tidak 
signifikan. Sedangkan pertumbuhan PDB riil, REER, inflasi dan perbedaan suku bunga memiliki 
hubungan negatif terhadap capital flight namun tidak signifikan.  

Ahmad dan Sahto (2015), Penelitian dengan judul Determinants of Capital Flight in Pakistan. 
Hasil penelitian menggunakan uji stasioneritas, uji kointegrasi dan uji kausalitas menunjukkan 
bahwa FDI, inflasi, pertumbuhan PDB, nilai tukar dan utang luar negeri berpengaruh positif terhadap 
capital flight. Sedangkan cadangan devisa berpengaruh negatif terhadap capital flight. Estimasi 
besarnya capital flight dihitung menggunakan metode residual (Ahmad dan Sahto, 2015).  

Wujung dan Mbella (2016), dengan judul Capital Flight and Economic Development: The 
Experience of Cameroon. Hasil penelitian menggunakan metode Fully Modified Least Squares 
(FMOLS) menunjukkan bahwa nilai tukar dan inflasi berpengaruh positif signifikan terhadap capital 
flight. Rasio utang luar negeri, indeks persepsi korupsi, dan PDB per kapita berpengaruh positif 
terhadap capital flight. Sedangkan FDI berpengaruh negatif terhadap capital flight. Estimasi 
besarnya capital flight dihitung menggunakan metode residual. 
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Pradhan dan Hiremath (2017), dengan judul The Capital Flight from India: A Case of Missing 
Woods for Trees? menggunakan metode Autoregressive Distributed Lagged (ARDL). Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa pada jangka panjang, PDB berpengaruh positif signifikan terhadap 
capital flight. Dan penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap capital flight. Sedangkan pada 
jangka pendek,  PDB dan penerimaan pajak berpengaruh positif terhadap capital flight. REER dan 
perbedaan tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap capital flight pada jangka panjang 
maupun jangka pendek. Estimasi besarnya capital flight dihitung menggunakan metode residual 
(Pradhan dan Hiremath, 2017).   

2.7.   Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan tujuan penelitian tersebut di atas maka kerangka 
pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

 

Hipotesis: 
-  Nilai Tukar rupiah berpengaruh negatif  dan signifikan tehadap capital flight. 
-  Tingkat Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap capital flight. 
-  Suku bunga deposito berpengaruh negatif dan signifikan terhadap capital flight. 
-  Pertumbuhan  PDB berpengaruh positif dan signifikan capital flight.  

 

3.   METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu berusaha untuk menjelaskan 
hubungan  suatu variabel dengan variabel lainnya dengan menggunakan metode kuadrat terkecil 
(ordinary least square) dan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Untuk keperluan analisis 
penelitian ini mencoba untuk menggunakan model dinamis yang sering disebut pendekatan 
ekonometrika. 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder   time series dalam bentuk triwulan, 
dengan periode pengamatan 2000.1 – 2019.4. Data dari variabel independen dalam penelitian ini 
yaitu: Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, Pertumbuhan PDB dan Suku Bunga Deposito, sedangkan data 
dari variabel dependen adalah Capital Flight. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
dengan menelusuri sumber-sumber informasi dan situs serta laporan dari berbagai sumber antara 
lain, dari website milik OJK (www.ojk.go.id), Bank Indoenesia (www.bi.go.id), Badan Pusat 
Statistik (www.bps.go.id). Defenisi operasional variabel penelitian: 

1. Capital Flight (CF), diukur berdasarkan Pendekatan Neraca Pembayaran, Pendekatan ini 
merupakan pendekatan tradisional yang memfokuskan pada komponen neraca pembayaran. 

http://www.bps.go.id/
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Terdapat anggapan bahwa pos net error and omission meningkat karena kegagalan mengestimasi 
berbagai pergerakan modal swasta jangka pendek. Akibatnya, pos ini ditambahkan pada arus 
modal jangka pendek dalam upaya untuk memperoleh estimasi capital flight, (dalam rupiah).  

2. Inflasi (if) adalah peningkatan harga-harga secara umum barang atau jasa membuat daya beli 
menurun sehingga biaya hidup menjadi tinggi (dalam persen).  

3. REER/EX,   Dalam penelitian untuk melihat apresiasi atau depresiasi nilai tukar riil rupiah 
terhadap dolar Amerika yaitu dengan menggunakan Real Effective Exchange Rate (Satuannya 
dalam bentuk rupiah).  

4. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang 
dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu Negara dalam jangka waktu satu tahun 
(Indeks laju pertumbuhan PDB). 

5. Suku Bunga Deposito (r), Tingkat suku bunga yang digunakan dalam penelitian ini adalah suku 
bunga deposito triwulan (dalam persen). 

Metode Analisis 

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan program Eviews 
9.0. Sebelum dilakukan estimasi model, data time series diuji validitasnya atau kestabilannya 
melalui uji akar-akar unit untuk menghindari spurious regression (semu), uji tersebut dikenal dengan 
uji Dickey-Fuller (DF) dan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Selanjutnya dilakukan uji derajad 
integrasi (integration degree test) yang bertujuan untuk mengetahui pada derajad berapa variabel-
variabel yang diamati akan stationer. Apabila semua variabel lolos dari uji akar-akar unit dan derajat 
integrasi, maka selanjutnya dilakukan uji kointegrasi (cointegration test) untuk mengetahui 
kemungkinan terjadinya keseimbangan atau kestabilan jangka panjang antara variabel-variabel yang 
diteliti. Setelah dilakukan uji kointergrasi, analisis  Capital Flight ini akan diuji kestabilannya dengan 
pendekatan Error Correction Model (ECM) yang dikembangkan oleh Eagle dan Granger (1987). 
Penggunaan ECM ini adalah untuk mengetahui kemungkinan terjadinya perubahan struktural. Hal 
ini karena keseimbangan jangka panjang antara variabel bebas dan terikat merupakan hasil uji 
kointegrasi tidak akan berlaku setiap saat atau periode. Oleh karena error-term yang terdapat dalam 
persamaan ECM harus diperlakukan sebagai suatu keseimbangan kesalahan pengganggu 
(equilibrium-term) dalam jangka panjang. 

Spesifikasi Model  

Pada penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi model dinamik yang sering digunakan 
oleh para peneliti yaitu:  Error Correction Model (ECM), dalam menelusuri pengaruh   variabel suku 
bunga riil, inflasi domestik, nilai tukar domestik/REER, pertumbuhan PDB riil terhadap capital 
flight di Indonesia selama periode 2000.1-2019.4. Sebelum dilakukan Estimasi Error Correction 
Model (ECM), dilakukan uji-uji sebagai berikut: 

Uji Stasioner (unit root test) 

Dalam berbagai studi ekonometrika, data time series sering digunakan, namun data tersebut 
ternyata menyimpan berbagai permasalahan yaitu otokorelasi (Nachrowi, 2006: 340). Otokorelasi 
merupakan penyebab yang mengakibatkan data tidak stasioner, yaitu data yang menunjukkan mean, 
varians, dan autovarians (pada variable lag) tidak konstan pada saat data tersebut digunakan, 
sehingga hubungan yang spurious (semu) diantara variable-variabel yang diamati, untuk itu 
digunakanlah uji stasioneritas dengan menggunakan uji unit root Dickey-Fuller. Jika di dalam 
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pengujian tersebut ternyata data sudah stasioner, maka pengujian dapat dilanjutkan ke pada data asli. 
Tapi jika salah satu variabel ada yang tidak stasioner pada orde nol, I(0), maka maka stasioner data 
tersebut dapat dicari melalui order berikutnya sehingga diperoleh tingkat stasioner pada order ke n 
(first difference atau I(1), atau second difference atau I(2), dan seterusnya. Proses yang dilakukan 
untuk pengujian akar-akar unit ini adalah menaksir model otoregresif dari masing-masing variabel 
sebagai berikut: 





k

i
t

i
itt DXBbBXaaDX

1
10  ....................................................  (3) 





k

i
t

i
itt DXBdcBXTccDX

1
10 ……………………………….. (4) 

dimana DXt = xt – x t-1 , BXt = Xt-1 , T = Trend waktu dan Xt = variable yang diamati pada periode t 
serta B adalah operasi kelambanan  waktu ke udik  (backward lag operator).  

Uji Derajat Integrasi Johansen 

Regresi lancung umumnya disebabkan oleh data yang digunakan tidak stasioner, maka harus 
mentransformasikan data yang tidak stasioner menjadi data stasioner. Pada penelitian ini 
menggunakan metode transformasi uji akar unit Philips-Perron (PP) (Widarjono, 2009). Adapun 
formulasi uji derajat integrasi dari PP sebagai berikut: 

∆2Yt  =  γ∆Yt-1 + et  

∆2Yt  =  a0 + γ∆Yt-1 + et  

∆2Yt  =  a0 + a1T + γ∆Yt-1 + et  

Dimana : ∆2Yt = ∆Yt - ∆Yt-1 ………………………………………………………………. (5) 

Seperti uji akar unit sebelumnya, keputusan sampai pada derajat keberapa suatu data akan 
stasioner dapat dilihat dengan membandingkan anatara nilai statistik PP yang diperoleh dari 
koefisien γ dengan nilai kritis distribusi statistik Mackinnon. Jika nilai absolut dari statistik PP lebih 

besar dari nilai kritisnya pada diferensi tingkat pertama, maka data dikatakan stasioner pada derajat 
satu. Akan tetapi, jika nilainya lebih kecil maka uji derajat integrasi perlu dilanjutkan pada diferensi 
yang lebih tinggi sehingga diperoleh data yang stasioner (Widarjono, 2009). 

Hipotesis: 
H0 = Data tersebut tidak stationer pada derajat 1 
H1 = Data tersebut stationer pada derajat 1  

Kriteria: 
Jika PP t-statistik > PP kritis statistik (critical value α = 5%) maka H0 ditolak. 
Jika PP t-statistik < PP kritis statistik (critical value α = 5%) maka H0 diterima. 

Uji Kointegrasi  (Johansen)  

Sering dijumpai bahwa dua variabel random yang masing-masing merupakan random walk 
(tidak stasioner), tetapi kombinasi linier  antara dua variabel tersebut merupakan time series yang 
stasioner. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah uji yang dikembangkan Johansen untuk 
menentukan kointegrasi sejumlah variabel (vektor). Jika variabel gangguan ternyata tidak 
mengandung akar unit atau dikatakan data stasioner maka variabel yang diteliti adalah terkointegrasi 
yang berarti mempunyai hubungan jangka panjang. Kointegrasi hanya bisa dilakukan ketika data 
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yang digunakan dalam penelitian berintegrasi pada derajat yang sama (Widarjono, 2009). Prosesnya 
pengujian sebagai berikut: 

Hipotesis: 
H0 =  Tidak terdapat hubungan jangka panjang antara variabel independen dan variabel dependen. 
H1 =  Terdapat hubungan jangka panjang antara variabel independen dan variabel dependen. 

Kriteria:  
Jika nilai trace statistic > nilai critical value maka H0 ditolak 
Jika nilai trace statistic < nilai critical value maka H0 diterima 

Model Koreksi Kesalahan (Error Correction Model =ECM) 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan 
mengestimasi secara kuantitatif dampak dari beberapa variabel penjelas baik secara simultan 
maupun parsial terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui dampak tersebut penulis menggunakan 
multiple regression model dinamik dengan pendekatan Error Correction Model (ECM). Pendekatan 
ini menghiasi wajah ekonometrika untuk analisis data time series sejak tahun 1960-an yang 
dikenalkan oleh Prof. Sargen, guru besar London School of Economics, Inggris. Pendekatan ini 
diyakini dapat menguji apakah spesifikasi model empirik yang digunakan valid atau tidak 
berdasarkan nilai keofisien error correction term, dan mengkaji konsistensi tidaknya model empirik 
dengan teori.  

Model ECM relatif baik digunakan karena faktor gangguan yang merupakan equillibrium 
error dapat diukur. Equillibrium error ini dapat digunakan untuk mengkaitkan perilaku jangka 
pendek terhadap nilai jangka panjang antara variabel-variabel ekonomi. Bila dalam jangka pendek 
terdapat equllibrium dalam satu periode maka model ECM akan mengoreksi pada periode 
berikutnya, artinya ECM disini sebagai penyesuaian perilaku jangka pendek dan jangka panjang. 
Model regresi dalam jangka panjang  dapat disusun dalam persamaan sebagai berikut: 

CFt =   β0  +  β1Rt + β2IFt + β3EXt +  β4Yt + et …………………… (6) 
dimana : 
β0  = koefisien konstanta 
β1 = koefisien regeresi R ( suku bunga deposito) 
β2 = koefisien regeresi IF (tingkat inflasi) 
β3 = koefisien regeresi ER (Kurs IDR/USD) 
β4 =  koefisien Regresi Y (Pertumbuhan PDB) 
et    =   error term 

Sedangkan formulasi estimasi model ECM hubungan jangka pendek dinyata kan melalui 
persamaan sebagai berikut: 

DlogCFt  =  β0+β1DlogRt+β2DlogIFt+β3DlogUTt+β4DlogERt+β5DlogYt+ 
β6BlogRt+β7BlogIFt+β8BlogUTt+β9BlogERt+β10BlogYt+ β11ECT ………………... (7) 

Keterangan : 
D = perubahan 
B    = lag variabel  
Dlogihsgt  = logihsgt - Blogihsgt 

DlogCFt  =  logCFt - BlogCFt 
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DlogRt  = logRt  - BlogRt  
DlogIFt  = logIFt  - BlogIFt  
DlogUTt  = logUTt - BlogUTt  
DlogERt  = logERt - BlogERt  
DlogYt   = logYt   - BlogYt   
BlogRt  = logRt  - logRt-1 
BlogIFt  = logIFt   - logIFt-1 
BlogUTt  = logUTt - logUTt-1 

BlogERt  = logERt - logERt-1  
BlogYt  = logYt  - logYt-1   
ECTt = logRt + logIFt + logUTt  +  logERt + logYt. 

 

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Penelitian 

Uji Stasioner  

Umumnya data time series mengandung permasalahan spurious regression, yang ditandai oleh 
R2 yang tinggi dan dw relative kecil dari 0,05, dan untuk mengatasi hal tersebut dapat  dilakukan 
dengan uji stasioner, seperti yang terlihat pada table berikut ini. 

Tabel 1. Uji Akar Akar Unit Serentak Level 1 
Method  Statistic Prob.** 
ADF - Fisher Chi-square  20.3330  0.0263 
ADF - Choi Z-stat -2.04363  0.0205 
Probabilities for Fisher tests are computed using an asymptotic Chi 

square distribution. All other tests assume asymptotic normality 
                       Sumber: Data diolah dari Eviews-9 (2020) 

Dalam penelitian ini, estimasi uji stasioner  dilakukan secara serentak atau bersama-sama dan 
hasilnya menunjukkan bahwa data time series yang digunakan sudah  stasioner pada level 1 (fisrt 
difference), seperti terlihat pada table 1 di atas, dimana nilai Prob. 0,02 lebih kecil dari alpha 0,05. 
Dan selanjutnya dilakukan uji Kointegrasi, dengan mengestimasi model regresi jangka panjang. 

Estimasi Regresi Jangka Panjang  

Berdasarkan hasil estimasi pengaruh regresi jangka panjang terhadap model Capital Flight, 
diperoleh seperti tabel 2. Dalam jangka panjang seluruh variabel memberikan pengaruh  yang 
signifikan terhadap capital  flight di Indoensia. Setiap 1 unit Inflasi naik, terjadi penurunan capital 
filght sebesar 3364,899 unit. Kenaikan suku bunga deposito sebesar 1 unit, akan menyebabkan 
penurunan terhadap capital  flight sebesar 5150,735. 
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Tabel 2. Estimasi Model Jangka Panjang 
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 

IF -3364.899 1369.513 -2.457005 0.0163 
EX 13.76512 2.485348 5.538508 0.0000 
Y 0.050702 0.006230 8.139071 0.0000 
IR -5150.735 1479.569 -3.481241 0.0008 
C 984.9247 20962.91 0.046984 0.9627 

R-squared 0.928010     Mean dependent var 148837.8 
Adjusted R-squared 0.924170     S.D. dependent var 94628.72 
S.E. of regression 26058.09     Akaike info criterion 23.23451 
Sum squared resid 5.09E+10     Schwarz criterion 23.38338 
Log likelihood -924.3802     Hannan-Quinn criter. 23.29419 
F-statistic 241.7020     Durbin-Watson stat 0.490578 
Prob(F-statistic) 0.000000    

                        Sumber: data diloah eviews 9. 2020 

Uji Kointegrasi 

Dalam estimasi model ECM, dapat diketahui model regresi jangka pendek, dengan membuat 
nilai residual (yang disering disebut ECT) dari regresi jangka panjang. Selanjutnya dengan nilai  
residual.ECT tersebut diuji akar akar unitnya, seperti terlihat dalam tabel 3.  

Tabel 3. Unit Root Test On Residual / ECT 
    t-Statistic   Prob.* 

Augmented Dickey-Fuller test statistic  -3.022766  0.0029 
Test critical 
values: 1% level  

 
-2.594563  

 5% level   -1.944969  

 10% level   -1.614082  
*MacKinnon (1996) one-sided p-values.  

           Sumber: data diolah eviews 9. 2020. 

Pada Tabel 3. Terlihat nilai Probabilty dari uji akar akar unit  lebih rendah dari nilai kritis : 
Prob 0,0029 < alpha 0,05. Kondisi menunjukkan bahwa nilai residual /ECT stasioner pada tingkat 
level dan harus negatif. Hasil estimasi ini dapat disimpulkan bahwa variabel  CF, IF, EX, Y, dan IR 
saling berkointegrasi. 

Estimasi Regresi jangka pendek (Model ECM)  

Berdasarkan hasil estimasi uji akar akar unit secara serentak, menunjukkan bahwa data time 
series dalam penelitian ini stasioner pada tingkat 1 (first difference) dan nilai Residual/ECT 
signifikan pada alpha 0,05,  maka  dapat dilakukan estimasi regresi jangka pendek (model ECM) 
dengan mentransformasi  data time series  dalam bentuk level 1 (first difference). Estimasi Model 
regresi jangka pendek (model ECM) dapat dilihat pada tabel 4. 

Pada Tabel 4, terlihat bahwa estimasi model Model ECM dapat digunakan untuk 
mengestimasi pengaruh jangka pendek, hal ini diperolehnya koefisien dari residual/ECT yang 
signifikan dan negatif (-0.126648), dimana nilai ECT  dengan Prob. 0,0303 < 0,05, yang merupakan 
salah satu syarat Moel ECM.  Estimasi ini mengindikasikan bahwa apabila terjadi shock atau 
goncangan dalam perekonomian,  variabel - variabel ini akan cepat melakukan penyesuaian (speed 
of adjustment) sebesar 12,66%, artinya variabel Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, Pertumbuhan PDB dan  
Suku Bunga Deposito cepat merespon terhadap capital flight (pelarian modal keluar negeri) selama 
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periode penelitian ini.tahun  2000.1  s.d. tahun 2019.4. Dan berapa lama kecepatan respon variabel 
Tingkat Inflasi, Nilai Tukar, Pertumbuhandan PDB dan  Suku Bunga Deposito terhadap capital flight 
adalah sekitas   0.126648 X 120 hari = 15 hari. 

Tabel 4. Estimasi Regresi jangka pendek (Model ECM) 
Dependent Variable: D(CF)   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
D(EX) -0.221688 2.436925 -0.090970 0.9278 
D(IF) -883.4071 1025.460 -0.861474 0.3918 
D(IR) 748.9592 2512.666 0.298074 0.7665 
D(Y) 0.004035 0.006934 0.581880 0.4624 

ECT(-1) -0.126648 0.057318 -2.209555 0.0303 
C 3776.200 1396.859 2.703351 0.0085 

R-squared 0.071612     Mean dependent var 3910.253 
Adjusted R-squared 0.008024     S.D. dependent var 12033.94 
S.E. of regression 11985.57     Akaike info criterion 21.69370 
Sum squared resid 1.05E+10     Schwarz criterion 21.87366 
Log likelihood -850.9013     Hannan-Quinn criter. 21.76580 
F-statistic 1.126181     Durbin-Watson stat 2.146184 
Prob(F-statistic) 0.354211  

                  Sumber: data diolah eviews 9. 2020. 

4.2. Pembahasan 

Pengaruh Nilai Tukar terhadap Capital Flight  

Berdasarkan hasil estimasi regresi model koreksi kesalahan,  nilai tukar rupiah tidak 
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap capital flight dalam jangka panjang, tapi dalam 
jangka pendek memberikan pengaruh yang signifikan, setiap kenaikan nilai tukar rupiah 1 unit 
menyebabkan capital flight menurun 0,2216 unit. Hasil ini mmenunjukkan bahwa semakin tinggi 
tingkat nilai tukar rupiah, menyebabkan harga rupiah semakin naik atau terjadi apresiasi rupiah 
terahadap US dolar , sehingga investor akan cenderung mengurangi penyimpanan   financial asetnya 
atau menabung di luar negeri. Estimasi ini sesuai dengan  hipotesis dan teori, dimana menurut 
Krugman dan Obstfeld (1999), kurs (nilai tukar  rupiah) adalah harga mata uang suatu Negara  
terhadap mata uang Negara lain dan merupakan nilai terpenting dalam perekonomian terbuka,  
karena pengaruhnya yang besar bagi neraca transaksi berjalan maupun bagi variabel-variabel 
makroekonomi lainnya. Depresiasi nilai tukar berimplikasi terhadap capital flight. Secara umum 
investor domestik lebih merasa aman menanamkan assetnya ke luar negeri (dalam bentuk foreign 
assets), jika nilai tukar domestik nilainya terus melemah terhadap mata uang asing. 

Penelitian ini sesuai dengan Pradhan dan Hiremath (2017), dengan judul The Capital Flight 
from India: A Case of Missing Woods for Trees? menggunakan metode Autoregressive Distributed 
Lagged (ARDL). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif terhadap 
capital flight pada jangka pendek. Namun berbeda dengan Wujung dan Mbella (2016), dengan judul 
Capital Flight and Economic Development: The Experience of Cameroon. Hasil penelitian 
menggunakan metode Fully Modified Least Squares (FMOLS) menunjukkan bahwa nilai tukar 
berpengaruh positif signifikan terhadap capital flight. 
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Pengaruh Tingkat Inflasi terhadap Capital Flight 

Estimasi regresi model koreksi kesalahan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa dalam 
jangka pendek tingkat inflasi memberikan pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap capital  
flight. Selama periode penelitian. Tapi  dalam jangka panjang tingkat inflasi memberikan pengaruh 
yang negatif  dan signifikan terhadap capital flight, setiap 1 unit kenaikan tingkat inflasi 
menyebabkan menurunnya capital flight sebesar 3364.899 unit.  Hasil ini menunjukkan bahwa bila 
terjadi perekonomian mengalami shock akibat terjadinya kenaikkan harga-harga dalam negeri 
sehingga daya beli masyarakat menurun, justru investor cenderung menurunkan capital flight. Hasil 
ini tidak tidak sesuai dengan   hipotesis yang mengatakan bahwa apabila tingkat inflasi naik capital 
flight akan naik. Penelitian serupa dilakukan oleh  Wujung dan Mbella (2016), dengan judul 
Capital Flight and Economic Development: The Experience of Cameroon. Hasil penelitian 
menggunakan metode Fully Modified Least Squares (FMOLS) menunjukkan bahwa tingkat inflasi 
berpengaruh positif signifikan terhadap capital flight, estimasi ini sejalan dengan penelitian yang 
dilakukan oleh Istikomah (2003). 

Pengaruh Suku Bunga Deposito terhadap Capital Flight  

Berdasarkan hasil analisis data model koreksi kesalahan, diperoleh suku bunga deposito 
memberikan pengaruh negatif dan signifikan terhadap capital flight dalam jangka panjang, artinya 
setiap 1 unit kenaikan  suku bunga deposito akan menyebabkan penurunan capital flight. Estimasi 
ini yang diharapkan oleh hipotesis, bahwa dalam perekonomian bila terjadi kenaikan suku Bunga 
dalam negeri maka akan terajadi capital inflow, sehingga diharapkan investasi dalam negeri 
meningkat dan mendorong pengalihan dana atau financial asset. Orang akan mencari return yang 
menarik atas investasi forofolionya. Dalam penelitian ini suku bunga tidak cukup mampu 
mempengaruhi capital flight dalam jangka pendek. Hasil penelitian ini sejalan dengan Al-Fayoumi 
dkk., (2012), dalam penelitiannya yang judul The Determinants of Capital Flight: Evidence from 
MENA Countries yang meneliti negara Jordan, Syria, Algeria, Morocco, Mesir, Turki, dan Tunisia. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan menggunakan model OLS, Panel FEM, Panel REM 
dan Panel SUR, suku bunga memiliki hubungan negatif terhadap capital flight namun tidak 
signifikan.  

Pengaruh  Pertumbuhan PDB terhadap Capital Flight  

Berdasarkan hasil analisis data model koreksi kesalahan, diperoleh pertumbuhan PDB 
memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap capital flight  dalam jangka panjang. 
Namun dalam jangka pendek hanya pertumbuhan PDB yang memberikan pengaruh positif  dan 
signifikan terhadap capital flight. Hasil Estimasi jangka panjang menunjukkan bahwa setiap 1 unit 
kenaikan pertumbuhan PDB menyebabkan kenaikan capital flight sebesar 0.050 unit. Sedangkan 
estimasi jangka pendek pertumbuhan PDB tidak cukup mampu meningkatkan capital flight. 

Penelitian ini berbeda dengan Al-Fayoumi dkk., (2012), penelitian dengan judul The 
Determinants of Capital Flight: Evidence from MENA Countries yang meneliti negara Jordan, Syria, 
Algeria, Morocco, Mesir, Turki, dan Tunisia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dengan 
menggunakan model OLS, Panel FEM, Panel REM dan Panel SUR, yaitu: pertumbuhan PDB riil 
memiliki hubungan negatif terhadap capital flight namun tidak signifikan. Namun mendukung 
penelitian yang dilakukan oleh Wujung dan Mbella (2016) dan  Ahmad dan Sahto (2015), yang 
berjudul :Determinants of Capital Flight in Pakistan,  dengan menggunakan uji stasioneritas, uji 
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kointegrasi dan uji kausalitas menunjukkan bahwa pertumbuhan PDB berpengaruh positif terhadap 
capital flight. 

 

5. KESIMPULAN 

Kesimpulan pada penelitian ini yaitu : (1) Tingkat nilai tukar berpengaruh positif dan 
signifikan dalam jangka panjang, namun dalam jangka pendek nilai tukar memberikan pengaruh 
yang negatif dan tidak signifikan; (2) Tingkat inflasi dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan 
signifikan trahadap capital flight,  sedangkan dalam jangka pendek tingkat inflasi tidak cukup 
mampu berpengaruh capital flight; (3) Tingkat suku bunga deposito berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap capital flight dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek tingkat 
suku bunga deposito berpengaruh  positif  dan tidak signifikan terhadap capial flight; (4) 
Pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang berpengaruh negatif dan signifikan terhadap capital 
flight, sedangkan dalam jangka pendek  pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan tidak 
signifikan. 

Rekomendasi dari penelitian ini antara lain : (1) tingkat inflasi memegang peranan yang sangat 
penting, karena dalam jangka pendek tingkat inflasi tidak cukup mampu  mempengaruhi capital 
flight, oleh karenanya perlu menjaga kestabilannya. Sehingga dapat tetap menjaga finansial asset 
dalam negeri; (2) Pengawalan terhadap suku bunga yang sesuai dengan kemapuan pasar finansial, 
sehingga dapat memberikan daya Tarik investor asing menanamkan modalnya di dalam negeri; (3) 
Mengembangkan penelitian serupa dengan menambah varibel  seperti . Utang luar negeri dan FDI, 
dengan  menggunakan model dan alat analisis lainnya, dianggap mampu memberikan hasil 
penelitian yang baik. 
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Analisis Neraca Pembayaran Indonesia Pendekatan Model  ECM 
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ABSTRAK 

Penelitian ini menganalisis perkembangan dan reaksi neraca pembayaran terhadap fluktuasi makro 
ekonomi Indonesia seperti: inflasi, kurs, suku bunga, produk domestik bruto, data yang digunakan 
adalah data sekunder dalam bentuk triwulan selama periode 2001.1 s.d. 2019.4. Metode analisis 
yang digunakan Model Koreksi Kesalahan (ECM). Hasil penelitian ini menemukan bahwa uji akar-
akar unit seluruh variabel belum stasioner pada level 0, namun semua variabel stasioner pada level 
1 (first difference), uji kointegrasi Johansen menunjukkan bahwa variabel yang digunakan dalam 
penelitian ini saling berkointegrasi atau memiliki hubungan jangka panjang, dan berdasarkan hasil 
uji model koreksi kesalahan/ECM, diperoleh bahwa koefisien Error Correction Term/ECT negative 
dan signifikan pada tingkat kepercayaan 5%. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam jangka 
panjang variabel inflasi, kurs, suku bunga berpengaruh signifikan terhadap neraca pembayaran, 
kecuali suku bunga deposito, sedangkan dalam jangka pendek hanya PDB signifikan terhadap neraca 
pembayaran.  

JEL: F10 
Kata Kunci : neraca pembayaran,  inflasi, kurs, suku bunga, produk domestik bruto, unit root, ECM. 

 

1. PENDAHULUAN 

Neraca pembayaran (balance of payment) suatu negara adalah catatan yang sistematis tentang 
transaksi internasional antara penduduk negara dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu 
tertentu dan neraca pembayaran ini selalu dijaga kestabilannya oleh setiap negara, dimana aliran 
uang keluar akibat impor barang dan jasa harus  sama dengan aliran uang masuk akibat ekspor  
barang dan jasa.  Secara umum transaksi ekonomi  yang masuk dalam neraca pembayaran  dapat 
dibagi dua kelmpok: (1) barang (good), jasa (service), pendapatan (income) dan transfer berjalan 
(current tranfer) dan (2) modal/finaancial (capital/financial. Kedua faktor tersebut merupakan 
faktor penentu  yang dapat mempengaruhi dan berfluktuasinya neraca pembayaran suatu negara. 
Transaksi dalam kelompok  (1)  merupakan bagian  dari trasaksi berjalan (current account), 
sedangkan trasaksi dalam kelompok (2)  merupakan bagian dari transaksi modal dan finansial  ( 
capital and financial account), (Amalia, 2007: 100). Dengan kata lain neraca pembayaran di satu 
sisi dipengaruhi oleh neraca transaksi barang melalui variabel ekspor dan impor, dan disi sisi lain 
dipengaruhi oleh faktor-faktor yang mempengaruhi neraca modal melalui aliran modal masuk dan 
aliran modal keluar, yang pada gilirannya faktor-faktor tersebut dapat menyebabkan terjadinya 
dinamika dalam neraca pembayaran. Dinamika tersebut terlihat dalam situasi bahwa suatu saat 
neraca pembayaran bisa mengalami defisit atau surplus (disequilibrium) dan di saat yang lain neraca 
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pembayaran bisa mengalami posisi seimbang ( balance atau equilibrium) (Halwani, 2005, Hady, 
2009,). 

Neraca Pembayaran Internasional merupakan penjumlahan dari NTB (surplus Neraca 
Transaksi Berjalan) dengan NTMF (surplus Neraca Transaksi Modal dan Finansial). Dengan 
menggunakan proses substitusi matematis Dornbusch, et al. (2004) menulis persamaan neraca 
pembayaran sebagai berikut : NPI = NTB + NTMF, dimana NTB (Neraca Transaksi Berjalan) dapat 
dipengaruhi oleh pendapatan domestik dan luar negeri. NTMF (Neraca Transaksi Modal dan 
Finansial) tergantung pada suku bunga riil. Kenaikan pendapatan nasional akan memperburuk NTB. 
Sedangkan Kenaikan suku bunga di atas tingkat dunia akan menarik modal dari luar dan akan 
memperbaiki NTMF. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi neraca pembayaran suatu negara, 
dalam penelitian ini penulis mencoba untuk mengidentifikasinya. Reaksi neraca pembayaran 
terhadap fluktuasi makro ekonomi Indonesia seperti : tingkat inflasi, nilai tukar rupiah , suku bunga, 
produk domestik bruto, data yang digunakan adalah data sekunder dalam bentuk triwulan selama 
periode 2001.1 s.d. 2019.4. 

Produk Domestik Bruto (PDB) merupakan salah satu bentuk  kinerja suatu perekonomian, 
bila kinerja tersebut naik maka akan menjadi daya tarik tersendiri bagi investor untuk menanamkan 
modalnya  di negara tersebut, sebab kondisi ini mencerminkan iklim usaha yang kondusif  dan 
investasi yang menguntungkan sehingga menjamin tingkat pengembalian modal. Peningkatan  
pendapatan nasional  yang berupa peningkatan produksi nasional  akan menodorong  ekspor yang 
dapat menambah devisa negara, sehingga akan memperbaiki neraca pembayaran Indonesia (Jamli, 
2001:248).  Peningkatan dalam PDB dari waktu ke waktu merupakan impian setiap perekonomian 
yang selalu dijaga dan dusahakan perkembangannya,  dan ini merupakan kinerja dari suatu 
perekonomian.  

Disamping itu eksistensi nilai tukar rupiah (kurs) mata uang suatu negara, merupakan 
cerminan dari  suatu kekuatan mata uang suatu negara terhadap mata uang negara lain. Peningkatan 
nilai tukar rupiah  suatu negara, dapat menyebabkan rendahnya harga barang ekspor dibanding harga 
barang impor. Kondisi ini berpengaruh pada meningkatnya kemampuan ekspor suatu negara. 
Volatile nilai tukar rupiah akan sangat berpengaruh terhadap perkembangan neraca pembayaran 
indonesia. Dengan adanya kebijakan ekspor dari pemerintah dapat diharapkan merangsang ekpor 
untuk meningkat. Ekspor neto disebut juga dalam neraca perdagangan (balance of trade)  yang 
terdiri dari catatan ekspor dan impor. “Neto” dalam “ekspor neto”  mengacu  pada kenyataan bahwa 

nilai  impor dikurangi dari nilai ekspor, dengan kata lain  ekspor neto mencakup barang dan jasa 
(diberi tanda minus) karena barang dan jasa ini dicantumkan dalam konsumsi, investasi dan belanja 
pemerintah (diberi tanda plus), (Mankiw, 2007:11). Kegiatan ekpor suatu negara akan memperoleh  
berupa nilai  sejumlah uang dalam valuta asing yang merupakan sumber pemasukan negara. Jika 
ekpor lebih besar dari impor dikatakan bahwa neraca perdagangan kita surplus, dan sebaliknya 
apabila impor lebih besar daripada ekspor maka dikatakan neraca perdagangan adalah defisit. Dan 
apabila kemampuan ekspor lebih besar dari impor, maka hal ini dapat menyebabkan surplus Neraca 
Pembayaran Indonesia, jadi melalui eksistensi dan kemampuan ekspor suatu negara dapat 
mencerminkan apresisiasi  nilai tukar rupiah dan dalam penelitian ini nilai tukar rupiah ditunjukkan 
oleh nilai Real Effective Exchange Rate (REER) menjadi dalah satu variabel yang harus 
diperhitungkan  oleh  para investor dan sangat berpengaruh terhadap neraca perdagangan.  
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Eksisten suku bunga cukup penting dalam kegiatan ekonomi suatu perekonomian, tingkat 
bunga dapat mempengaruhi Neraca Perdagangan melalui mekanisme pendapatan. Kebijakan 
pemberian suku bunga yang tinggi dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan ekonomi, 
karena cost of money menjadi mahal. Hal demikian akan memperlemah daya saing ekspor dipasar 
dunia sehingga dapat membuat dunia usaha tidak bergairah melakukan investasi dalam negeri, 
produksi akan turun, dan pertumbuhan ekonomi menjadi stagnan, yang pada gilirannya akan 
memepengaruhi neraca perdagangan. 

Di sisi lain tingkat inflasi merupakan suatu fenomena ekonomi yang sangat ditakuti oleh suatu 
perekonomian, namun sangat diperlukan dalam  meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara, 
sehingga tingkat inflasi  merupakan gejala ekonomi yang sangat menarik untuk diperhatikan, setiap 
ada gejolak ekonomi, social dan politik baik dalam dan luar negeri, kita selalu mengkaitkannya 
dengan masalah tingkat inflasi. Kondisi tingkat inflasi yang tinggi di suatu perekonomian 
mengindikasikan harga-harga barang impor lebih murah dari pada barang yang diproduksi dalam 
negeri, ini akan menyebabkan perkembangan impor ber-kembangan lebih cepat dibandingkan 
eskpor, karenanya penjagaan tingkat inflasi dalam perekonomian  selalu ketat baik dilakukan oleh 
pemeritah maupun BI. 

Neraca pembayaran sebuah negara terkait dengan kemampuan menyerap devisa dan 
pembayaran luar negeri. Perekonomian akan terganggu bila neraca pembayaran selalu negatif. 
Transaksi internasional yang memerlukan valuta asing dalam membayar impor dan pembayaran 
utang luar negeri maupun transfer lainnya. Semakin tinggi tingkat ketergantungan suatu negara 
terhadap barang-barang luar negeri, maka semakin besar impor negara yang bersangkutan, kondisi 
ini  akan menguras  devisa negara sehingga dapat terganggunya neraca pembayaran, dan kondisi ini 
mencerminkan ketersediaan cadangan devisa suatu negara.  

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian 
sebagai berikut:  Bagaimana pengaruh  dari  laju pertumbuhan PDB, nilai tukar rupiah , suku bunga 
deposito dan  tingkat inflasi,  terhadap neraca pembayaran Indonesia selama kurun waktu  tahun 
2001.1  s.d. tahun 2019.4. Adapun tujuan penelitian untuk menganalisis  pengaruh  dari laju 
pertumbuhan PDB, nilai tukar rupiah, suku bunga deposito  dan tingkat inflasi terhadap neraca 
pembayaran Indonesia selama kurun waktu  tahun 2001.1  s.d. tahun 2019.4. Penelitian ini 
diharapkan dapat memberikan gambaran kepada kita kondisi neraca pembayaran  selama periode 
kuartal I 2001 s.d. kuartal IV 2019. dan bagaimana pemerintah tetap dapat  menjaga indikator makro 
ekonomi kita supaya tetap stabil, sehingga dapat memberikan kepercayaan investor untuk 
berinvestasi. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

 

2.  TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pengertian Neraca Pembayaran 

Neraca pembayaran (balance of payment) suatu negara adalah catatan yang sistematis tentang 
transaksi internasional antara penduduk negara itu dengan penduduk negara lain dalam jangka waktu 
tertentu, Nopirin: 1988, Apridar :2009. Transaksi ekonomi yang tercakup dalam neraca pembayaran 
Indonesia terbagi menjadi dua kelompok, yaitu: (1) Transaksi berjalan (current accounts) yang 
terdiri dari ekspor dan impor barang (goods) dan jasa (service), pendapatan (income) dan transfer 
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berjalan (current transfers); (2) Transaksi modal dan finansial (capital and financial accounts) yang 
terdiri dari modal dan finansial (Bank indonesia, 2013). Transaksi ekonomi yang dicatat dalam 
neraca pembayaran terutama diakibatkan oleh terjadinya pertukaran atau transfer nilai ekonomi 
antara penduduk dan bukan penduduk Indonesia.  

Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan untuk menganalisis  neraca pembayaran 
internasional, yaitu: pendekatan elastisitas, pendekatan absorpsi dan pendekatan moneter. Ketiga 
pendekatan tersebut dikelompokkan lagi dalam dua pendekatan besar, yaitu pendekatan Keynes 
(pendekatan elastisitas dan pendekatan absorbsi) dan pendekatan moneteris.  Pendekatan elastisitas 
berpusat pada perubahan nilai tukar rupiah sebagai alat pengubah untuk memperbaiki 
ketidakseimbangan neraca pembayaran Pendekatan absorbsi merupakan gabungan kombinasi 
perubahan pendapatan, pengeluaran dan kurs untuk memulihkan keseimbangan eksternal neraca 
pembayaran (Jamli, 2001). Sedangkan pendekatan moneter adalah pendekatan yang menganggap 
bahwa neraca pembayaran adalah fenomena moneter, dimana ada hubungan antara neraca 
pembayaran dan jumlah uang beredar suatu negara (Chacoliades dalam Adamu dan Otsede, 2009). 

Ekonom Keynesian menekankan aspek jangka pendek, sementara Moneteris menekankan 
aspek jangka panjang. Analisis jangka pendek melihat dinamika perubahan menuju keseimbangan 
baru. Dalam analisis jangka pendek juga dimungkinkan untuk melihat jangka waktu yang 
dibutuhkan untuk mencapai keseimbangan baru jika terjadi shok yang menyebabkan terjadinya 
gejolak cadangan devisa. Pemangku kebijakan ekonomi tentu membutuhkan range waktu yang jelas 
guna memantau efektifitas kebijakan ekonomi yang dipilihnya. Sementara analisis jangka panjang 
menganalisis proses perubahan dari keseimbangan lama menuju keseimbangan baru. 

2.2. Produk Domestik Bruto  

Produk Domestik Bruto (PDB) adalah nilai semua barang dan jasa akhir dihasilkan dalam 
suatu periode waktu tertentu oleh faktor produksi. Menurut Mankiw (2006: 19) PDB adalah nilai 
pasar semua barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam perekonomian selama kurun waktu 
tertentu. Total permintaan untuk output domestik dibagi menjadi empat komponen: 1. Pengeluaran 
konsumsi (C), 2. Pengeluaran investasi (I), 3. Belanja pemerintah (G) dan 4. Ekspor neto (NX). 
Persamaan identitas penghitungan pendapatan nasional: Y ≡ C+I+G+N X.  

Ada tiga kategori pengeluaran konsumsi, yaitu barang tahan lama, barang tidak tahan lama 
dan jasa. Barang tahan lama seperti mobil dan rumah relatif bertahan dalam jangka panjang. Barang 
tidak tahan lama seperti makanan. Pembayaran jasa digunakan untuk sesuatu bukan untuk produksi 
fisik, seperti pengeluaran layanan dokter. Belanja pemerintah termasuk pengeluaran pertahanan 
nasional, biaya pemeliharaan jalan, gaji pegawai pemerintah. Pembayaran transfer pemerintah 
seperti dana jaminan sosial tidak dihitung karena bukan bagian dari produksi berlangsung. Investasi 
meliputi konstruksi perumahan, pembelian mesin, pembangunan pabrik dan tambahan inventori 
barang perusahaan. Investasi modal manusia (human capital) berupa pengetahuan dan kemampuan 
memproduksi. Ekspor neto bernilai positif ketika nilai ekspor lebih besar dari nilai impor. 

2.3. Nilai Tukar 

Nilai tukar rupiah  merupakan salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas di pasar 
saham maupun di pasar uang karena investor akan cenderung berhati-hati untuk melakukan investasi 
pada bursa efek di Negara tersebut. Terdepresiasinya nilai tukar rupiah   rupiah terhadap mata uang 
asing khususnya dolar amerika memiliki pengaruh negatife terhadap ekonomi dan pasar modal 
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(Sitinjak dan Kurniasari, 2003). Perubahan suatu variabel makro ekonomi memiliki dampak yang 
berbeda terhadap harga saham yaitu suatu saham dapat terkena dampak positif sementara saham 
lainnya terkena dampak negatif. Misalnya, perusahaan yang berorientasi impor, depresiasi nilai 
tukar rupiah  terhadap dollar US maka akan berdampak negatif pada perusahaan tersebut karena 
dengan terdepresiasinya nilai nilai tukar rupiah  rupiah maka perusahaan pengimpor itu 
membayarkan dengan jumlah uang yang lebih banyak jika dibandingkan dengan nilai tukar rupiah  
sebelumnnya saat nilai tukar rupiah  yang belum terdepresiasi. Menurut sukirno, foreign exchange 
rate adalah harga dari suatu mata uang dibanding mata uang negara lainnya. (Sukirno, 2006, hal. 
482). Nilai tukar rupiah  juga dapat diartikan sebagai jumlah atau harga mata uang domestik dari 
mata uang luar negeri (asing). Jadi, nilai tukar rupiah adalah perbandingan antara nilai mata uang 
suatu negara dengan mata uang negara lain atau mata uang asing. Suatu kenaikan dalam nilai tukar 
rupiah  disebut depresiasi atau disebut penurunan nilai mata uang dalam negeri terhadap mata uang 
asing. Suatu penurunan dalam nilai tukar rupiah  disebut apresiasi, atau kenaikan dalam nilai mata 
uang dalam negeri terhadap mata uang asing. Menurut Michael P Todaro, nilai tukar suatu mata 
uang adalah suatu patokan dimana bank sentral negara yang bersangkutan bersedia melakukan 
transaksi mata uang setempat dengan mata uang negara asing di pasar-pasar valuta asing yang telah 
ditentukan (Todaro, 2006). Dalam ha ini pergerakan nilai tukar rupiah  berfungsi sebagai roda 
penyeimbang  untung menyingkirkan ketidakseimbangan saldo neraca pembayaan. ( Samuelson & 
Nordhaus, 2004:310). 

2.4. Suku Bunga 

Menurut Case dan Fair (2009: 153), bunga adalah biaya yang dibayar oleh peminjam kepada 
pemberi pinjaman atas penggunaan dananya. Tingkat suku bunga deposito adalah pembayaran 
bunga tahunan atas suatu pinjaman yang  dinyatakan sebagai persentase pinjaman. Besarnya sama 
dengan jumlah bunga yang diterima per tahun dibagi jumlah pinjaman. Natsir (2014: 273) 
membedakan jenis suku bunga ada dua, yaitu suku  bunga nominal dan suku bunga riil. Suku bunga 
nominal adalah suku bunga yang dibayar oleh bank, dalam nilai uang. Suku bunga ini merupakan 
nilai yang dapat dibaca secara umum dan menunjukkan sejumlah rupiah untuk setiap satu rupiah 
yang diinvestasikan. Sedangkan suku bunga riil adalah suku   bunga nominal dikurangi dengan 
tingkat inflasi.  

Paritas Suku Bunga 

Asumsi yang melandasi paritas suku bunga adalah bahwa pasar aset merupakan pasar yang 
efisien. Karena itu paritas ini dapat diterapkan untuk investasi dan pinjaman internasional. 
Logikanya, untuk proyek investasi, investor membandingkan hasil (return) dari pasar domestik 
dengan hasil dari pasar internasional. Adanya perbedaan tingkat suku bunga suatu negara terhadap 
negara lainnya terdapat perbedaan imbal jasa yang diberikan suatu instrumen investasi yang 
ditawarkan pada kedua negara tersebut. Faktor yang menyebabkan terjadinya perbedaan suku bunga 
di kedua pasar, yakni resiko perubahan nilai tukar mata uang, adanya faktor yang menghambat lalu 
lintas modal antarnegara, adanya faktor dalam negeri yang mempengaruhi ekonomi nasional dengan 
perekonomian dunia maupun yang mempengaruhi tingkat balas jasa tabungan di dalam negeri 
sehingga secara tidak langsung mempengaruhi lalu lintas antarnegara (Kuncoro, 2016: 198-199). 
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Perbedaan Tingkat Suku Bunga dalam Model Mundell-Fleming 

Perbedaan tingkat suku bunga dalam Model Mundell-Fleming mengasumsikan perekonomian 
terbuka. Dalam mobilitas modal sempurna, tingkat bunga dunia diasumsikan tetap secara eksogen 
karena perekonomian tersebut relatif kecil dibandingkan perekonomian dunia sehingga bisa 
meminjam atau memberi pinjaman sebanyak yang ia inginkan di pasar uang dunia tanpa 
mempengaruhi tingkat bunga dunia. Asumsi ini berarti bahwa tingkat bunga dalam perekonomian 
ini r ditentukan oleh tingkat bunga dunia r* (Mankiw, 2008: 327- 344).  Jika perbedaan suku bunga 
dalam dan luar negeri makin membesar diperkirakan akan mampu menarik arus modal masuk 
sehingga nilai   Neraca Pembayaran akan berkurang. Kondisi inilah yang dapat mempengaruhi 
finansial aset dalam neraca pembayaran suatu negara. Pada dasarnya tingkat Bunga mempengaruhi 
Neraca Perdagangan melalui mekanisme pendapatan. Kebijakan pemberian suku bunga yang tinggi 
dapat menimbulkan dampak negatif pada kegiatan ekonomi. Tingkat suku bunga tinggi dapat 
menyebabkan cost of money menjadi mahal. Hal demikian akan memperlemah daya saing ekspor 
dipasar dunia sehingga dapat membuat dunia usaha tidak bergairah melakukan investasi dalam 
negeri, sehingga pergerakan barang dan jasa antar negera akan turun, kondisi ini akan menyebabkan 
defifsit nercara pembayaran suatu negara 

2.5. Tingkat Inflasi    

 Tingkat inflasi dapat meningkatkan harga di dalam negeri, artinya jika tingkat inflasi di 
Indonesia  lebih tinggi dari negara mitra dagang kita, maka barang atau jasa dari negara mitra dagang 
kitalah  yang lebih diminati. Hal ini akan meningkatkan impor dan akan menurunkan kinerja neraca 
perdagangan Indonesia. Sementara tingkat inflasi    luar negeri erat kaitannya terhadap  tingkat harga 
luar negeri,  bila tingkat inflasi    luar negeri lebih tinggi dari tingkat inflasi dalam negeri, maka 
harga barang luar negeri akan menjadi lebih tinggi dari harga barang-barang dalam negeri, maka 
dari itu jika tingkat inflasi    luar ngeri meningkat  maka impor barang akan menurun. Dan akan 
berdampak pada surplus neraca pembayaran Indonesia. Seyogiayanya peran ekspor suatu negara 
memegang peranan penting, dan sebagai sumber devisa negara, peranan sektor ekspor antara lain : 
(a) memperluas pasar diseberang lautan bagi barang-barang tertentu, seperti yang ditekankan oleh 
para ahli ekonomi klasik, suatu industri dapat tumbuh dengan cepat jika industri itu dapat menjual 
hasilnya diseberang lautan daripada hanya dalam pasar negeri yang sempit,  (b) ekspor menciptakan 
permintaan efektif yang baru. Akibatnya barang-barang dipasar dalam negeri mencari inovasi yang 
ditujukan untuk menaikan produktivitas. (c) perluasan kegiatan ekspor mempermudah 
pembangunan, karena industri tertentu tumbuh tanpa membutuhkan investasi dalam kapital sosial 
sebanyak yang dibutuhkan seandainya barang-barang tersebut akan dijual didalam negeri, misalnya 
karena sempitnya pasar dalam negeri akibat tingkat pendapatan rill yang rendah atau hubungan 
transportasi yang memadai. Dengan peran ekspor tersebut menunjukkan bahwa tingkat harga barang 
kita di luar negeri mampu bersaing di pasar dunia dan ini  dapat memperbaiki posisi neraca 
pembayaran Indonesia, variable tingkat inflasi    sangat pelu dijaga eksistensinya dalam 
perekonomian suatu negara. 

2.6. Kajian Empiris 

Beberapa studi empiris yang terkait dalam penelitian ini diantaranya: Falianty, Telisa (2017), 
meneliti  tentang neraca pembayaran Indonesia dan komponen komponennya. Makalah ini 
mengadopsi perhitungan BOPC (balance of payment constrained growth) dengan teknis Kalman 
Filter. Hasilnya neraca pembayaran, pendapatan sekunder dan neraca keuangan bersifat stasioner 
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sementara neraca transaksi berjalan, neraca jasa, neraca perdagangan, pendapatan primer dan neraca 
modal bersifat tidak stasioner. Hasil membuktikan bahwa harga komoditi primer sangat penting bagi 
neraca transaksi berjalan dan ekspor nasional.   

Genta dkk (2017), penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari variable Produk 
Domestik Bruto (PDB), Nilai Tukar, Utang Luar Negeri (ULN) dan Net Ekspor terhadap Neraca 
Pembayaran di Indonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data pertahun yang 
dimulai dari tahun 1986-2016. Seluruh data dalam penelitian ini diperoleh dari Bank Indonesia. 
Penelitian ini menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan hasil uji parsial 
(uji-t) menunjukan bahwa variable PDB dan Net Ekspor berpengaruh signifikan terhadap Neraca 
Pebayaran. Namun Nilai tukar dan Utang Luar Negeri tidak berpengaruh Signifikan terhadap Neraca 
Pembayaran di Indonesia. 

Ginting (2014), penelitian ini menganalisis perkembangan neraca perdagangan Indonesia dan 
faktor yang mempengaruhinya selama periode Kuartal I tahun 2006 sampai dengan Kuartal II tahun 
2013 menggunakan Vector Error Correction Model (VECM). Neraca perdagangan Indonesia 
menunjukkan perkembangan yang positif dalam kurun waktu 2006-2011, dan pertumbuhan negatif 
selama periode 2012-2013. Penelitian ini juga menemukan bahwa baik dalam jangka panjang 
maupun jangka pendek, konsumsi domestik dan nilai tukar riil berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap neraca perdagangan Indonesia, sedangkan variabel Investasi Asing Langsung dan PDB 
Negara lain berpengaruh positif. Nilai error correction model yang negatif dan signifikan 
menunjukkan adanya koreksi dari pergerakan variabel pada keseimbangan jangka panjang.  

Kennedy (2013) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi neraca 
pembayaran di Kenya antara tahun 1963 hingga 2012. Metode yang digunakan adalah kointegrasi 
dan ECM. Hasil penelitian menunjukkan bahwa fluktuasi neraca pembayaran dipengaruhi oleh 
tingkat perdagangan, pergerakan nilai tukar rupiah dan masuknya investasi asing langsung. 

Fitri (2014) dalam penelitian berjudul “ Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Neraca 
Transaksi Berjalan: Studi Kasus Indonesia Tahun 1990-2011”. Data yang digunakan adalah data 

sekunder yang bersumber dari bank Indonesia dan IMF yaitu neraca transaksi berjalan Indonesia, 
nilai tukar rupiah , pengeluaran pemerintah, dan pertumbuhan ekonomi dunia. Data yang digunakan 
adalah data tahunan dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2011. Dengan menggunakan metode OLS, 
hasil penelitian ini nilai tukar rupiah  berpengaruh signifikan sedangkan variabel pengeluaran 
pemerintah dan pertumbuhan ekonomi dunia tidak signifikan terhadap neraca transaksi berjalan 
Indonesia tahun 1990-2011. 

Effendy (2014) menganalisis neraca pembayaran Indonesia dalam jangka pendek dan jangka 
panjang yang dapat dijelaskan  dengan pendekatan Keynesian (elastisitas dan absorbsi) dan 
pendekatan moneter. Dengan menggunakan Error Correction Model (ECM), hasil penelitian ini 
bahwa tingkat nilai tukar rupiah  berpengaruh positif dan signifikan dalam jangka pendek dan jangka 
panjang. GDP berpengaruh positif dan signifikan terhadap neraca pembayaran dalam jangka pendek. 
Sedangkan variabel tingkat inflasi    dan tingkat bunga tidak signifikan mempengaruhi neraca 
pembayaran dalam jangka pendek dan jangka panjang. 

Ajayi (2014) melakukan penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi neraca 
pembayaran di Nigeria dengan a partial adjustment analysis. Metode analisis yang digunakan yaitu 
Augmented Dickey Fuller (ADF) test, Engel Granger cointegration, post-estimation dan OLS. Hasil 
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penelitian menunjukkan bahwa penurunan dalam keterbukaan perdagangan, rendahnya penawaran 
uang, investasi swasta yang lebih besar, nilai tukar yang lebih tinggi, pelonggaran kebijakan 
moneter, defisit fiskal yang lebih tinggi dalam meningkatkan neraca pembayaran di nigeria. 

2.7. Kerangka Pemikiran   

 

Gambar 1. Kerangka Pemikian 

Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan, dapat dirumuskan hipotesis: 
- Pertumbuhan PDB positif dan signifikan terhadap neraca pembayaran. 
- Nilai tukar rupiah  berpengaruh negative dan signifikan terhadap neraca pembayaran. 
- Tingkat inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap neraca pembayaran . 
- Suku bunga deposito berpengaruh negatif dan signifikan terhadap neraca pembayaran. 

 

3.  METODE PENELITIAN 

3.1. Bentuk Penelitian  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu berusaha untuk menjelaskan 
hubungan  suatu variabel dengan variabel lainnya dengan menggunakan metode kuadrat terkecil 
(ordinary least square) dan dilanjutkan dengan pengujian hipotesis. Untuk keperluan analisis 
penelitian ini mencoba untuk menggunakan model dinamis  ECM, yang sering disebut pendekatan 
ekonometrika. 

3.2. Data dan Prosedur Pengumpulah Data 

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder   time series dalam bentuk triwulan, 
dengan periode pengamatan 2001.1 – 2019.4. Data dari variabel independen dalam penelitian ini 
yaitu: petumbuhan  PDB, nilai tukar rupiah , Tingkat inflasi ,  suku bunga dan, sedangkan data dari 
variabel dependen adalah neraca pembayaran. Proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 
dengan menelusuri sumber-sumber informasi dan situs serta laporan dari berbagai sumber antara 
lain,  dari website Bank Indoenesia (www.bi.go.id) , Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id) dan 
World Bank  (www.worldbank.org). 

3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian 

Pengertian dan batasan variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
-   Neraca Pembayaran adalah neraca transaksi barang melalui variabel ekspor dan impor yang 

digunakan dalam penelitian ini periode 2001.1-2019.4 yang bersumber  dari Bank Indonesia. 

http://www.bi.go.id/
http://www.bps.go.id/
http://www.worldbank.org/
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Neraca Pembayaran ini diproksi melalui cadangan devisa, karena menunjukkan kemampuan 
negara dalam membiayai impor dan membayar kewajiban terhadap hutang luar negeri. 

- Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) adalah jumlah nilai barang dan jasa  akhir yang 
dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu Negara dalam jangka waktu satu tahun 
(diukur dalam persen). 

-  REER,   Dalam penelitian untuk melihat apresiasi atau depresiasi nilai tukar rupiah riil rupiah 
terhadap dolar Amerika yaitu dengan menggunakan Real Effective Exchange Rate (dalam bentuk 
indeks) periode 2001.1-2019.4. 

- Suku Bunga Deposito, tingkat suku bunga deposito yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
suku bunga deposito triwulan (dalam persen). 

- Tingkat inflasi    yang diguanakan dalam penelitian ini adalah tingkat inflasi    Indonesia periode 
2001.1-2019.4. 

3.4. Metode Analisis 

Pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan program Eviews 
9.0. Sebelum dilakukan estimasi model, data time series diuji validitasnya atau kestabilannya 
melalui uji akar-akar unit untuk menghindari spurious regression (semu), uji tersebut dikenal dengan 
uji Dickey-Fuller (DF) dan uji Augmented Dickey-Fuller (ADF). Selanjutnya dilakukan uji derajad 
integrasi (integration degree test) yang bertujuan untuk mengetahui pada derajad berapa variabel-
variabel yang diamati akan stationer. Apabila semua variabel lolos dari uji akar-akar unit dan derajat 
integrasi, maka selanjutnya dilakukan uji kointegrasi (cointegration test) untuk mengetahui 
kemungkinan terjadinya keseimbangan atau kestabilan jangka panjang antara variabel-variabel yang 
diteliti. Setelah dilakukan uji kointergrasi, analisis Neraca Pembayaran ini akan diuji kestabilannya 
dengan pendekatan Error Correction Model (ECM) yang dikembangkan oleh Eagle dan Granger 
(1987). Penggunaan ECM ini adalah untuk mengetahui  kemungkinan terjadinya perubahan 
struktural. Hal ini karena keseimbangan jangka panjang antara variabel bebas dan terikat merupakan 
hasil uji  kointegrasi tidak akan berlaku setiap saat atau periode. Oleh karena error-term yang 
terdapat dalam persamaan ECM  harus diperlakukan sebagai suatu keseimbangan  kesalahan 
pengganggu (equilibrium-term) dalam jangka panjang. 

Spesifikasi Model  

Pada penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi model dinamik yang sering digunakan 
oleh para peneliti yaitu:  Error Correction Model (ECM), dalam menelusuri pengaruh   variabel  laju 
pertumbuhan PDB, nilai tukar rupiah , tingkat inflasi ,  suku bunga deposito dan nilai ekspor terhadap   
Neraca Pembayaran di Indonesia selama periode 2001.1-2019.4. Sebelum dilakukan Estimasi Error 
Correction Model (ECM), dilakukan uji-uji sebagai berikut: 

Uji Stasioner (unit root test) 

Dalam berbagai studi ekonometrika, data time series sering digunakan, namun data tersebut 
ternyata menyimpan berbagai permasalahan yaitu otokorelasi (Nachrowi, 2006 : 340). Otokorelasi 
merupakan penyebab yang mengakibatkan data tidak stasioner, yaitu data yang menunjukkan mean, 
varians, dan autovarians (pada variable lag) tidak konstan pada saat data tersebut digunakan, 
sehingga hubungan yang spurious (semu) diantara variable-variabel yang diamati, untuk itu 
digunakanlah uji stasioneritas dengan menggunakan uji unit root Dickey-Fuller. Jika di dalam 
pengujian tersebut ternyata data sudah stasioner, maka pengujian dapat dilanjutkan ke pada data asli. 
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Tapi jika salah satu variabel ada yang tidak stasioner pada orde nol, I(0), maka maka stasioner data 
tersebut dapat dicari melalui order berikutnya sehingga diperoleh tingkat stasioner pada order ke n 
(first difference atau I(1), atau second difference atau I(2), dan seterusnya. Proses yang dilakukan 
untuk pengujian akar-akar unit ini adalah menaksir model otoregresif dari masing-masing variabel 
sebagai berikut: 
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di mana DXt = xt – x t-1 , BXt = Xt-1 , T = Trend waktu dan Xt = variable yang diamati pada periode 
t serta B adalah operasi kelambanan  waktu ke udik  (backward lag operator).  

Uji Derajat Integrasi Johansen 

Regresi lancung umumnya disebabkan oleh data yang digunakan tidak stasioner, maka harus 
mentransformasikan data yang tidak stasioner menjadi data stasioner. Pada penelitian ini 
menggunakan metode transformasi uji akar unit Philips-Perron (PP) (Widarjono, 2009). Adapun 
formulasi uji derajat integrasi dari PP sebagai berikut : 

 ∆2Yt  =  γ∆Yt-1 + et  

∆2Yt  =  a0 + γ∆Yt-1 + et  

∆2Yt  =  a0 + a1T + γ∆Yt-1 + et  

Dimana :         ∆2Yt = ∆Yt - ∆Yt-1 ………………………………………………………………… (3) 

Seperti uji akar unit sebelumnya, keputusan sampai pada derajat keberapa suatu data akan 
stasioner dapat dilihat dengan membandingkan anatara nilai statistik PP yang diperoleh dari 
koefisien γ dengan nilai kritis distribusi statistik Mackinnon. Jika nilai absolut dari statistik PP lebih 
besar dari nilai kritisnya pada diferensi tingkat pertama, maka data dikatakan stasioner pada derajat 
satu. Akan tetapi, jika nilainya lebih kecil maka uji derajat integrasi perlu dilanjutkan pada diferensi 
yang lebih tinggi sehingga diperoleh data yang stasioner (Widarjono, 2009). 

Hipotesis : 
H0 = Data tersebut tidak stationer pada derajat 1 
H1 = Data tersebut stationer pada derajat 1  

Kriteria: 
Jika PP t-statistik > PP kritis statistik (critical value α = 5%) maka H0 ditolak. 
Jika PP t-statistik < PP kritis statistik (critical value α = 5%) maka H0 diterima. 

Uji Kointegrasi   

Sering dijumpai bahwa dua variabel random yang masing-masing merupakan random walk 
(tidak stasioner), tetapi kombinasi linier  antara dua variabel tersebut merupakan time series yang 
stasioner. Dalam penelitian ini yang digunakan adalah uji yang dikembangkan Johansen untuk 
menentukan kointegrasi sejumlah variabel (vektor). Jika variabel gangguan ternyata tidak 
mengandung akar unit atau dikatakan data stasioner maka variabel yang diteliti adalah terkointegrasi 
yang berarti mempunyai hubungan jangka panjang. Kointegrasi hanya bisa dilakukan ketika data 
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yang digunakan dalam penelitian berintegrasi pada derajat yang sama (Widarjono, 2009). Prosesnya 
pengujian sebagai berikut:: 

Hipotesis : 
H0 =  Tidak terdapat hubungan jangka panjang antara variabel independen dan variabel dependen. 
H1 =  Terdapat hubungan jangka panjang antara variabel independen dan variabel dependen. 

Kriteria :  
Jika nilai trace statistic > nilai critical value maka H0 ditolak 
Jika nilai trace statistic < nilai critical value maka H0 diterima 

Model Koreksi Kesalahan (Error Correction Model =ECM) 

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan 
mengestimasi secara kuantitatif dampak dari beberapa variabel penjelas baik secara simultan 
maupun parsial terhadap variabel terikat. Untuk mengetahui dampak tersebut penulis menggunakan 
multiple regression model dinamik dengan pendekatan Error Correction Model (ECM). Pendekatan 
ini menghiasi wajah ekonometrika untuk analisis data time series sejak tahun 1960-an yang 
dikenalkan oleh Prof. Sargen, guru besar London School  of Economics, Inggris. Pendekatan ini 
diyakini dapat menguji  apakah spesifikasi model empirik yang digunakan valid atau tidak 
berdasarkan nilai keofisien error correction term, dan mengkaji konsistensi tidaknya model empirik 
dengan teori.  

Model  ECM relatif baik  digunakan karena faktor gangguan yang merupakan  equillibrium 
error dapat diukur. Equillibrium error  ini dapat digunakan  untulk mengkaitkan perilaku  jangka 
pendek terhadap nilai jangka panjang antara variabel-variabel ekonomi. Bila dalam jangka pendek 
terdapat equllibrium dalam satu periode maka model ECM  akan mengoreksi pada periode 
berikutnya, artinya ECM disini sebagai penyesuaian  perilaku  jangka pendek dan jangka panjang. 
Spesipfikasi Model regresi dalam jangka panjang adalah:  

NPIt = f(Y, ER, IF, R)t 

NPIt =   β0  +  β1Yt + β2ERt + β3IFt + β4Rt  + et ……………………. (4) 
dimana : 
β0  = koefisien konstanta 
β1 = koefisien regeresi Y (  laju pertumbuhan PDB)) 
β2 = koefisien regeresi ER (Nilai tukar rupiah  IDR/USD) 
β3 = koefisien regeresi IF (Tingkat inflasi   ) 
β4 = koefisien regeresi R (suku bunga deposito) 
et = error term 

Berdasarkan hasil parameterisasi persamaan jangka panjang diatas dapat menghasilkan bentuk 
persamaan baru, persamaan tersebut dikembangkan dari persamaan sebelumnya untuk mengukur 
parameter jangka pendek dengan menggunakan regresi ekonometri model ECM. Sehingga diperoleh 
formulasi estimasi model ECM hubungan jangka pendek sebagai berikut: 

DNPIt = β0 + β1DYt + β2DERt +β3DIFt + β4DRt + ECT + ut ……………….. (5) 

ECT =    DlogYt-1 + DERt-1 +DIFt-1 + β4DlogRt-1 …………………………..  (6) 
Dimana : 
ECT = Error Correction Term, D = perubahan variabel, Lag = variabel Lag (t-1) 
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4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1. Hasil Uji Akar-akar unit (Unit root test) 

Sebelum melakukan uji Error Corection Model/ECM,  penulis melakukan terlebih dahulu 
pengujian uji akar-akar unit (Unit roots test) dengan menggunakan pendekatan Augmented Dickey 
Fuller (ADF)  yang bertujuan untuk membuat sebuah struktur data penelitian tersebut stasioner, 
artinya semua variabel penelitian telah stasioner. Uji ini dilakukan sesungguhnya adalah untuk 
supaya data yang akan digunakan memiliki fluktuasi data yang rendah, sehingga membuat hasil 
estimasi yang dilakukan memiliki varian yang rendah juga. Berdasarkan hasil pengujian akar-akar 
unit (Unit roots test) tingkat Level, dapat dilihat berikut ini:  

Table 1. Uji akar-akar unit (Unit roots test) tingkat level 
Series Prob. Lag   Max Lag Obs 
NPI  0.8777  1  11  78 
EX  0.3899  0  11  79 
IF  0.2528  4  10  69 
IR  0.1176  1  11  78 
Y  0.8740  0  11  79 

 
Pengujian akar-akar unit disini dilakukan serentak atau secara bersama sama yang 

menunjukkan bahwa semua varibel (NPI, EX, IF IR dan Y) belum stasioner pada tingkat level 
dengan taraf signifikan 5%, sehingga dilajutkan pada tingkat level 1 (first difference). Kemudian 
berdasarkan hasil estimasi uji akar-akar unit pada level 1  (first difference), diperoleh hasil sebagai 
berikut: 

Tabel 2. Uji akar-akar unit (Unit roots test) tingkat level 1 
Intermediate ADF test results D(GROUP01)  

Series Prob. Lag   Max Lag Obs 
D(IR)  0.0018  0  11  78 
D(IF)  0.0000  3  10  69 
D(EX)  0.0000  0  11  78 
D(NPI)  0.0000  0  11  78 
D(Y)  0.0000  0  11  78 

 
Hasil estimasi uji akar-akar unit pada tingkat level 1 (first difference), seperti terlihat pada 

tabel 2 tersebut di atas,  menunjukkan bahwa semua variabel sudah stasioner dan selanjutnya adalah 
melakukan uji Kointegrasi, dengan langkah pertama meregres persamaan regresi jangka panjang. 

4.2. Estimasi Regresi Jangka Panjang 

Berdasarkan hasil estimasi regresi jangka panjang diperoleh hasil pada tabel 3. Hasil Estimasi 
jangka panjang menunjukkan bahwa seluruh variabel signifikan mempengaruhi NPI (Neraca 
Pembayaran Indonesia), hanya variabel EX (nilai tukar) yang tidak signifikan. Kondisi ini tentu 
sangat baik, namun hasil estimasi ini justru dapat menyesatkan karena  R-square lebih besar dari 
Durbin-Watson stat dan ini melanggar ketentuan (rule of thumb).  Hasil estimasi ini ada indikasi 
bahwa regresi tersbut mengandung spurious atau regresi palsu, maka model ECM dapat digunakan. 
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Tabel 3. Estimasi Regresi Jangka Panjang 
Dependent Variable: NPI   
Method: Least Squares   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. 
Y 2.82E-05 2.54E-06 11.10010 0.0000 
IR -3.014610 0.603585 -4.994508 0.0000 
IF 0.635857 0.557924 1.139683 0.2581 
EX -0.000435 0.001017 -0.427386 0.6703 
C 63.72936 8.544526 7.458501 0.0000 

R-squared 0.913182     Mean dependent var 74.09319 
Adjusted R-squared 0.908490     S.D. dependent var 35.06637 
S.E. of regression 10.60782     Akaike info criterion 7.622259 
Sum squared resid 8326.909     Schwarz criterion 7.772224 
Log likelihood -296.0792     Hannan-Quinn criter. 7.682340 
F-statistic 194.5905     Durbin-Watson stat 0.475799 
Prob(F-statistic) 0.000000    

 
4.3. Hasil Estimasi Uji Akar-Akar Unit Nilai Residual 

Selanjutnya untuk mengestimasi model ECM tersebut, membuat residual untuk memperoleh 
error correction term/ECT dari persamaan regresi jangka panjang, sehingga kita memperoleh 
variabel baru yaitu  ECT, kemudian dilakukan uji akar-akar  unit terhadap variable ECT, seperti 
terlihat pada table berikut ini. 

Tabel 4. Uji Akar-Akar Unit Nilai Residual 
Null Hypothesis: ECT has a unit root  

   t-Statistic   Prob.* 
Augmented Dickey-Fuller test statistic -3.216802  0.0227 
Test critical values: 1% level  -3.517847  

 5% level  -2.899619  
 10% level  -2.587134  

Augmented Dickey-Fuller Test Equation  

 
Berdasarkan uji akar akar unit terhadap nilai residual atau ECT (pilihan level dan non), 

diperoleh bahwa  nilai residual atau variabel  ECT lolos dari uji akar-akar unit, sehingga model ECM 
bisa kita gunakan dalam penelitian ini. Selanjutnya dilakukan estimasi model koreksi kesalahan 
(ECM) atau estimasi membentuk regresi jangka pendek, seperti terlihat berikut ini: 

4.4. Hasil Estimasi Model Error Correction Model/ECM 

Berdasarkan hasil estimasi model ECM diperoleh hasil pada tabel 5. Hasil estimasi persamaan  
regresi model ECM atau jangka pendek  menunjukkan bahwa  variabel ECT signifikan dengan Prob. 
0,0022, lebih kecil dari tingkat kepercayaan 5%. Sehingga model ECM sudah valid dan  dapat 
digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Neraca Pembayaran.  
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Tabel 5. Estimasi Model ECM (Regresi Jangka Pendek) 
Dependent Variable: D(NPI)   

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   
D(IR) -0.517483 0.607572 -0.851722 0.3972 
D(IF) 0.552666 0.245578 2.250470 0.0275 
D(EX) -0.001252 0.000582 -2.149251 0.0350 
D(Y) -6.21E-06 1.86E-06 -3.329896 0.0014 

ECT(-1) 0.117562 0.037037 3.174188 0.0022 
C 1.419462 0.337117 4.210595 0.0001 

R-squared 0.268885     Mean dependent var 1.158909 
Adjusted R-squared 0.217398     S.D. dependent var 3.227412 
S.E. of regression 2.855123     Akaike info criterion 5.010825 
Sum squared resid 578.7726     Schwarz criterion 5.193460 
Log likelihood -186.9168     Hannan-Quinn criter. 5.083877 
F-statistic 5.222397     Durbin-Watson stat 1.213760 
Prob(F-statistic) 0.000387   

 
4.4. Pembahasan Hasil Penelitian 

Pengaruh Suku bunga Deposito Terhadap Neraca Pembayaran 

Berdasarkan hasil analisis data diperoleh bahwa  dalam jangka panjang suku bunga deposito 
(IR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap neraca pembayaran, dengan Prob. (0,00). Estimasi 
jangka panjang menunjukkan setiap 1 unit kenaikan Suku bunga deposito (IR) menyebabkan neraca 
pembayaran akan menurun 0.63 unit. Hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian, Kondisi ini 
menunjukkan bahwa meningkatnya suku bunga deposito (IR) menyebabkan adanya kecenderungan 
orang untuk menabung, jumlah uang beredar dalam masyarakat berkurang, hal ini mengakibatkan 
transaksi ekspor dan impor menurun, akibatnya transaksi perdagangan akan menurun.  

Pengaruh Tingkat Inflasi Terhadap Neraca Pembayaran 

Merujuk pada estimasi hasil analisis data, tingkat inflasi dalam jangka panjang memiliki 
koefisien yang positif dan signifikan, artinya apabila tingkat inflasi meningkat setiap 1 unit  akan 
menyebabkan neraca perdagangan naik 0,63. Begitu juga dalam estimasi jangka pendek, tingkat 
inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap neraca pembayaran. Hasil ini mengindikasikan 
bahwa, apabila terjadi kenaikan tingkat inflasi dalam perekonomian,  akan menyebabkan harga-
harga barang dan jasan akan naik, dan dapat menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Kondisi 
ini akan menyebabkan turunnya transaksi perdagangan di masyarakat, baik yang melakukan ekspor 
maupun impor, sehingga akan dapat menurunkan neraca pembayaran. Hasil ini sesuai dengan 
hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa Tingkat inflasi    berpengaruh positif signifikan 
terhadap neraca pembayaran, namun  berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Effendy 
(2014), bahwa tingkat inflasi tidak berpengaruh nyata terhadap neraca pembayaran baik dalam 
jangka panjang maupun dalam jangka pendek. 

Pengaruh Tingkat Nilai Tukar Rupiah Terhadap Neraca Pembayaran 

Hasil estimasi nilai tukar rupiah (EX) dalam jangka panjang tidak memberikan pengaruh yang 
signifikan terhadap neraca pembayaran dengan Prob. 0,67. Tapi dalam jangka pendek  nilai tukar 
rupiah (EX) berpengaruh  negative dan signifikan terhadap neraca pembayaran, estimasi ini 
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menunjukkan bahwa kenaikan nilai tukar rupiah 1 unit akan menyebabkan menurunnya neraca 
pembayaran sebesar -0,0012 unit, artinya apabila terjadi nilai tukar rupiah  mengalami apresiasi akan 
menyebabkan harga barang dan jasa kita diluar negeri akan menjadi mahal sehingga dapat 
menghambat transaksi ekspor kita keluar negeri, yang pada gilirannya akan menurunkan neraca 
pembayaran di Indonesia. Estimasi ini sesuai dengan hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa 
Nilai tukar rupiah  berpengaruh positif signifikan terhadap neraca pembayaran.  

Hasil penelitian ini sejalan dengan riset yang dilakukan oleh Kennedy (2013) melakukan 
penelitian mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi neraca pembayaran di Kenya antara tahun 
1963 hingga 2012. Namun berbeda dengan riset yang dilakukan oleh Genta dkk (2017), dengan 
menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS),  menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah tidak 
berpengaruh  terhadap neraca pembayaran di Indonesia. 

Pengaruh Laju Pertumbuhan PDB Terhadap Neraca Pembayaran 

Berdasarakan hasil estimasi regresi jangka panjang diperoleh bahwa Laju Pertumbuhan 
Produk Domestik Bruto (Y) berpengaruh positif dan signifikan terhadap neraca pembayaran, apabila 
terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi maka biasanya akan diikuti oleh kenaikkan neraca 
pembayaran. Pada umumnya kondisi ekonomi yang stabil salah satunya dapat ditunjukkan dengan 
pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan ekonomi yang baik tidak lepas dari peningkatan 
Produk Domestik Bruto yang tinggi setiap tahunnya, hal ini akan dapat meningkatkan transaksi 
ekonomi masyarakat baik kegiatan ekspor maupun impor, yang akhirnya dapat meningkatkan neraca 
pembayaran di Indonesia,  hasil ini sesuai dengan hipotesis penelitian, namun dalam jangka pendek 
Laju Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (Y) berpengaruh negative  dan signifikan. Sejalan 
dengan riset yang dilakukan oleh Genta dkk (2017), dengan menggunakan metode Ordinary Least 
Square (OLS), menunjukan bahwa variable PDB berpengaruh signifikan terhadap Neraca 
Pebayaran.  

Namun dalam penelitian ini estimasi dalam jangka pendek, Laju Pertumbuhan Produk 
Domestik Bruto (Y) berpengaruh negatif  dan signifikan terhadap neraca pembayaran (NPI), kondisi 
ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Hasil ini juga berbeda dengan Effendy (2014) dengan 
menggunakan Error Correction Model (ECM), bahwa GDP berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap neraca pembayaran dalam jangka pendek. 

 

5. KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan penelitian ini yaitu: (1) Tingkat  suku bunga deposito berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap neraca pembayaran Indonesia dalam jangka panjang, namun dalam jangka 
pendek tingkat  suku bunga deposito berpengaruh negatif dan tidak  signifikan terhadap neraca 
pembayaran Indonesia; (2) Tingkat inflasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap neraca 
pembayaran Indonesia dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek tingkat inflasi 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap neraca pembayaran Indonesia; (3) Nilai tukar rupiah 
berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap neraca pembayaran Indonesia dalam jangka 
panjang, sedangkan dalam jangka pendek nilai tukar rupiah berpengaruh negatif dan signifikan 
terhadap Nilai tukar rupiah berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap neraca pembayaran 
Indonesia; (4) Laju pertumbuhan PDB berpengaruh positif dan signifikan terhadap neraca 
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pembayaran Indonesia dalam jangka panjang, sedangkan dalam jangka pendek Laju pertumbuhan 
PDB berpengaruh negatif dan signifikan terhadap neraca pembayaran Indonesia. 

 Adapun rekomendasi yang dapat penulis sampaikan bahwasanya: (1) Penelitian ini hanya 
terbatas pada sebagian variabel saja yang mempengaruhi neraca pembayaran yaitu tingkat suku 
bunga deposito, tingkat inflasi, nilai tukar rupiah dan laju pertumbuhan PDB, maka untuk penelitian 
mendatang disarankan dapat menambah variabel lain yang relevan dan memperluas lingkup 
penelitan dengan metode yang berbeda; (2) Dalam penelitian ini diperoleh bahwa tingkat suku bunga 
deposito tidak berpengaruh signifikan  terhadap neraca pembayaran di Indonesia dalam jangka 
pendek. Pengendalian suku diharapkan bank Indonesia mengontrol discount rate policy dalam 
kebijakan moneternya, sehingga kebijakan suku bunga deposito dapat lebih efektif dalam 
mempengaruhi neraca pembayaran di Indonesia. 
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Perkembangan Investasi Asing di Negara ASEAN 
 

Erni Panca Kurniasih* 
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tanjungpura, Indonesia 

 

ABSTRAK 

Investasi asing langsung ke negara-negara ASEAN menunjukkan perkembangan positif. 
Proporsi investasi asing terhadap Produk Domestik Bruto di Kamboja merupakan tertinggi di 
ASEAN setelah Singapura. Seperti halnya Vietnam, ongkos yang harus dikeluarkan investor 
di Kamboja dan Myanmar lebih murah daripada Indonesia dan Vietnam. Salah satu 
indikatornya adalah upah di sektor manufaktur dan pajak korporasi di Kamboja dipatok 20% 
seperti halnya Vietnam sedangkan Myanmar mematok angka yang sama seperti Indonesia. 
Dua negara Indo China lainnya dengan investasi asing yang cukup tinggi adalah Vietnam dan 
Laos, sementara Philipina dan Indonesia merupakan negara dengan investasi asing yang 
masuk masih cukup rendah di lingkungan ASEAN.  Di antara tiga negara maju ASEAN jelas 
sekali kemampuan unggul China dalam menarik investor asing masuk ke negaranya dibanding 
Jepang dan Korea Selatan. 

JEL: E22 
Kata kunci: investasi asing langsung, ASEAN 

 

1. PENDAHULUAN 

Investasi asing langsung merupakan salah satu bentuk investasi yang telah berperan penting 
dalam meningkatkan kesejahteraan pada negara penerimanya  karena manfaat yang terkait dengan 
inovasi baru, teknologi baru, teknik manajerial, pengembangan keterampilan, meningkatkan modal, 
penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sektor industri . Investasi asing langsung tidak hanya 
membawa uang dan mesin tetapi juga keterampilan teknik sekaligus mendorong pengusaha setempat 
untuk bekerjasama dengan perusahaan asing. Investasi asing langsung membantu memodernisasi 
masyarakat dan memperkuat sektor negara maupun sektor swasta. Penggunaan investasi asing 
langsung sangat penting untuk mempercepat pembangunan ekonomi di negara-negara terbelakang 
maupun di negara-negara berkembang. Tetapi dalam perkembangannya investasi asing langsung 
masih berfluktuasi. Hal ini membuat investor asing menjadi lebih berhati-hati dalam menanamkan 
uangnya di beberapa negara terutama negara berkembang. 

Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) adalah sebuah organisasi geo-politik dan 
ekonomi yang didirikan oleh Negara-negara di kawasan Asia Tenggara pada tanggal 8 Agustus 1967 
di Kota Bangkok (Thailand) dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 
mengembangkan kebudayaan Negara-negara anggotanya, menjaga stabilitas dan perdamaian serta 
memberikan kesempatan kepada anggota-anggotanya untuk membahas perbedaan dengan damai 
Saat ini, Anggota ASEAN sekarang telah bertambah menjadi 10 Negara yaitu Indonesia, Thailand, 
Malaysia, Singapura, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar dan Kamboja. 

                                                             
* Email: erni.panca.k@ekonomi.untan.ac.id 
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Kawasan Asia Tenggara telah menjadi suatu kawasan yang menarik sebagai tujuan investasi, sejak 
krisis ekonomi pada tahun 1997-1998 investasi asing langsung yang masuk ke Asia Tenggara telah 
meningkat hampir empat kali lipat, Asia Tenggara kembali menunjukkan pesatnya perkembangan 
dalam menarik kepercayaan investor asing. Bahkan empat negara di Asia Tenggara, yaitu Vietnam, 
Indonesia, Thailand, dan Malaysia termasuk dalam 20 negara yang menjadi empat negara penerima 
investasi asing terbesar selama tahun 2010 hingga 2012. Bahkan berdasarkan survei yang dilakukan 
United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD terhadap perusahaan-perusahaan 
transnational, selama tahun 2013-2015, negara di kawasan Asia Tenggara tetap tergolong ke dalam 
prioritas negara yang dituju sebagai host country untuk investasi asing langsung (Foreign Direct 
Investment = investasi asing). 

Gambar 1. Perkembangan investasi di Negara-negara ASEAN+3 

Kerja sama ASEAN Plus Three (APT) adalah forum konsultasi antara ASEAN dengan negara-
negara Plus Three  yaitu Republik Rakyat China (RRC), Jepang dan Korea Selatan. APT dibentuk 
pada tahun 1997 di saat kawasan Asia sedang dilanda krisis ekonomi. Adapun kehadiran format 
kerjasama APT ini difungsikan sebagai sarana untuk memperluas basis kerjasama perdagangan, 
perekonomian, serta keamanan kawasan. Kesadaran akan adanya hubungan yang kuat dalam 
investasi dan perdagangan antara ASEAN dengan APT terbukti pada tahun 2015, total transaksi 
perdagangan ASEAN dengan Jepang, Korea Selatan, dan China bernilai tak kurang dari US$ 708.6 
milliar, atau setara dengan 31.1% dari total perdagangan ASEAN. Sementara investasi asing 
langsung yang mengalir dari tiga negara tersebut ke ASEAN mencapai angka US$ 31 milliar, atau 
sekitar 26% dari total investasi asing yang masuk ke ASEAN. Berdasarkan data World Bank 
investasi asing langsung di kawasan negara-negara APT selalu berfluktuasi. Pada Gambar 1 terlihat 
bahwa di kawasan ASEAN, Singapura menjadi negara dengan jumlah investasi asing langsung 
tertinggi di setiap tahunnya, sementara Jepang memiliki investasi asing langsung tertinggi di antara 
negara-negara APT.  Dilihat dari grafik persentase arus masuk investasi asing langsung terhadap 
Produk Domestik Bruto jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga, perkembangan investasi 
asing langsung di Indonesia selama satu dekade terakhir cukup rendah setelah negara Thailand dan 
Filipina. Sementara negara Brunei Darussalam sejak tahun 2012 terus mengalami penurunan hingga 
pada tahun 2016 berada pada tingkat minus investasi asing langsung yang masuk negara tersebut. 
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Ada beberapa faktor yang mempengaruhi masuknya investasi asing ke suatu negara yaitu 
tingkat bunga, nilai tukar, stabilitas politik, dan pertumbuhan ekonomi. Nilai tukar merupakan harga 
yang harus dibayar saat melakukan transaksi internasional. Penelitian Bouoiyour (2007) di Marocco 
dan Udoh & Egwaikhide (2008) di Nigeria menemukan bahwa nilai tukar berpengaruh negatif dan 
signifikan terhadap investasi asing langsung. Goldberg (2009) mengatakan bahwa saat nilai tukar 
suatu negara mengalami depresiasi (peningkatan nilai nominal atau dengan kata lain mengalami 
penurunan nilai dibandingkan dengan mata uang asing negara kedua), maka akan berpengaruh 
positif terhadap penanaman modal asing langsung di negara tersebut. Hal ini dikarenakan saat nilai 
tukar suatu negara mengalami depresiasi, besarnya upah pekerja dan juga biaya produksi di suatu 
negara tersebut akan mengalami penurunan bagi investor asing, sehingga meningkatkan daya tarik 
bagi investor asing untuk melakukan investasi dan menanamkan modalnya asing untuk menanamkan 
modalnya di negara tersebut seperti pada negara Kamboja dan Myanmar. 

Stabilitas politik adalah stabilitas suatu negara yang diukur dengan standar pemerintahan yang 
baik, perlakuan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM), tatanan konstitusional, dan kekuatan 
demokratis secara keseluruhan. Ketika investor ingin berinvestasi tentunya akan 
mempertimbangkan nilai indeks stabilitas politik negara tersebut, karena ini berkaitan dengan 
perbandingan risiko dan return investasinya makai ia akan tertarik berinvestasi di negara dengan 
keamanan dan stabilitas politik yang baik. Menurut Grindle (2007), ketidakstabilan politik dapat 
menurunkan investasi, sehingga akan berdampak pula pada penurunan produksi. Negara dengan 
kondisi politik yang relatif stabil akan menciptakan iklim pasar yang kondusif, rumah tangga 
produksi dan konsumsi menjalankan roda perekonomian dengan aman tanpa gangguan, sehingga 
kondisi seperti ini merangsang pertumbuhan investasi, Ini dapat disimpulkan bahwa stabilitas politik 
berhubungan positif terhadap tingkat investasi. 

Faktor fundamental makroekonomi yang juga mempengaruhi penanaman modal asing salah 
satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat menyiratkan sebuah 
pengembalian yang lebih tinggi bagi investor asing dalam peningkatan investasi. Pertumbuhan 
ekonomi yang ditunjukkan oleh produk domestik bruto sama halnya dengan pendapatan nasional di 
suatu negara. Dengan tingkat pendapatan nasional yang tinggi akan mempengaruhi pendapatan 
masyarakat, selanjutnya pendapatan masyarakat yang tinggi tersebut akan memperbesar permintaan 
terhadap barang-barang dan jasa-jasa. Maka keuntungan perusahaan akan bertambah tinggi dan hal 
ini akan mendorong dilakukannya lebih banyak investasi yang masuk ke dalam suatu negara. Arus 
masuk investasi asing langsung memainkan peran penting dalam merangsang pertumbuhan ekonomi 
karena dapat meningkatkan transfer teknologi, produktivitas perusahaan domestik dan kebutuhan 
modal finansial menciptakan kesempatan kerja dan oleh karena itu mengarah pada pertumbuhan 
ekonomi. Ketidakstabilan politik berdampak pada hilangnya peluang investasi sehingga 
menghambat pertumbuhan ekonomi. Ketidakstabilan politik yang berasal dari perubahan 
pemerintah, perubahan peraturan perundang-undangan dapat mempengaruhi keputusan investor 
asing. Studi ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan investasi asing di negara-negara Asean 
Plus Three (APT). 

 

2. TINJAUAN EMPIRIS 

Ang (2007) menggunakan data deret waktu tahunan untuk periode 1960-2005 untuk 
menganalisis determinan investasi asing di Malaysia. Temuan menunjukkan  pengaruh GDP riil 
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terhadap investasi asing bertanda positif dan signifikan sedangkan hubungan antara tingkat 
pertumbuhan GDP dan investasi asing bertanda positif dan tidak signifikansi. Apalagi ada beberapa 
faktor lain yang mendorong investasi asing ke Malaysia seperti tingkat perkembangan keuangan, 
infrastruktur pembangunan, dan keterbukaan perdagangan. Akhirnya, tarif pajak badan hukum yang 
lebih tinggi dan apresiasi nilai tukar riil memiliki dampak negatif dan mengurangi arus masuk 
investasi asing ke Malaysia. Hasil penelitian Won et al. (2008) untuk Asia negara industri baru juga 
menunjukkan bahwa investasi asing yang masuk ditentukan dengan cepat oleh pertumbuhan 
ekonomi di negara-negara ini. 

Secara teoritis, investasi asing secara luas diyakini paling penting peningkatan pertumbuhan 
ekonomi (Hansen & Rand, 2006) karena membawa modal, teknologi dan pengetahuan ke dalam 
tuan rumah negara. Investasi asing diharapkan untuk meningkatkan stok pengetahuan yang ada 
dengan mentransfer pengetahuan (Karimi, et al. 2009) ke negara tuan rumah melalui pelatihan 
tenaga kerja, transfer keterampilan, dan transfer manajerial dan praktek organisasi. Investasi asing 
dapat mempromosikan pemanfaatan teknologi yang lebih maju di perusahaan lokal melalui 
akumulasi modal di negara tuan rumah (Barba dan Venables, 2004).  

Secara teoritis, model pertumbuhan neoklasik dan model pertumbuhan endogen, meskipun 
berbeda perspektif (Karimi et al, 2009) menjelaskan terdapat hubungan investasi asing-
pertumbuhan. Model pertumbuhan neoklasik menunjukkan bahwa investasi asing meningkatkan 
persediaan modal. Dalam model pertumbuhan neoklasik, dampak investasi asing pada pertumbuhan 
identik dengan investasi domestik dan investasi asing hanya memiliki efek pertumbuhan jangka 
pendek karena negara-negara bergerak menuju kondisi mapan baru. Namun secara endogen model 
pertumbuhan, investasi asing umumnya diasumsikan lebih produktif daripada investasi dalam 
negeri, karena investasi asing mendorong penggabungan teknologi baru dalam fungsi produksi 
ekonomi tuan rumah. Di pandangan ini teknologi mengimbangi efek berkurangnya pengembalian 
modal dan menjaga ekonomi di jalur pertumbuhan jangka panjang. Selain itu, model pertumbuhan 
endogen menyiratkan bahwa investasi asing dapat mendorong pertumbuhan jangka panajng dengan 
menambah pengetahuan. 

Manhal (2005) mendukung bahwa di Qatar pertumbuhan ekonomi merupakan prasyarat untuk 
menarik investasi asing selama periode 1980-2002. Temuan empiris dengan jelas membuktikan 
hipotesis yang diteruskan sebelumnya bahwa Qatar terdapat hubungan yang kuat antara investasi 
asing dan pertumbuhan ekonomi berhubungan secara kausal Granger dalam jangka panjang. Hal ini 
menyiratkan bahwa untuk menarik arus masuk investasi asing ke Qatar, pemerintah harus 
melanjutkan upayanya untuk menciptakan lingkungan ekonomi dan investasi yang menjanjikan 

 

3. METODE PENELITIAN 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder meliputi  investasi 
asing langsung dari sepuluh negara-anggota ASEAN  yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, 
Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja, di tambah 
tiga negara Asia lain yaitu RRC, Jepang dan Korea Selatan yang tergabung dalam masyarakat 
Asean Plus Three (APT) sehingga berjumlah menjadi 13 negara . Data yang digunakan adalah 
data sekunder periode tahun 2008 – 2018 yang diperoleh dari World Bank. 
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4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Wilayah yang luas dan penduduk yang banyak mendorong aliran masuk investasi asing 
langsung ke wilayah Asia Tenggara, hal ini terutama dilakukan negara investor yang mencari potensi 
pasar lebih luas. Investasi yang besar terutama diberikan pada industri jasa keuangan dan industri 
dengan teknologi yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang cepat di daerah Asia Tenggara 
memberikan kontribusi terhadap peningkatan aliran investasi asing langsung yang masuk ke wilayah 
tersebut. Investasi asing langsung adalah bentuk investasi internasional yang dilakukan oleh suatu 
negara dengan menanamkan modalnya pada perusahaan di negara lain. Tidak hanya modal, negara 
pemberi modal (home country) juga memiliki kontrol untuk mengelola perusahaan di negara tujuan 
(host country). Manfaat investasi asing yang dirasakan oleh negara tujuan antara lain  dapat 
menyediakan kesempatan kerja berupah-tinggi yang jarang diberikan oleh perusahaan local, dapat 
menyediakan pelatihan dalam keterampilan pekerja dan manajemen yang diperoleh karena bekerja 
di perusahaan besar yang mempunyai hubungan dengan pasar global, dapat terjadi alih teknologi.  

Pada masa ini, strategi pembangunan lebih berpandangan keluar (outward looking), 
berorietnasi perdagangan internasional, dan berdasarkan insentif pasar. Hal-hal penting dalam 
konsesus ini antara lain negara mulai menyadari pentingnya persaingan. Persaingan akan mendorong 
inovasi di negara tersebut yang akhirnya akan mendorong pertumbuhan. Investasi asing langsung 
dianggap mampu menambah keunggulan komparatif suatu negara dan meningkatkan daya saing 
negara tersebut. Selain itu, kesadaran akan peran merugikan dari monopoli. Kemudian, kegiatan-
kegiatan ekonomi lebih efisien jika dipegang oleh sektor swasta daripada oleh sektor publik kecuali 
jika ada alasan yang kuat mengapa sektor tersebut dipegang oleh publik.  

Tabel 1. Perkembangan Persentase Investasi Asing  Langsung Terhadap Gross Domestic Product di 
Negara-Negara ATP (%)  Tahun 2008-2018 

    Sumber: World Bank, 2020 

Investasi asing langsung dianggap sebagai sumber modal yang penting. Bersama dengan arus 
modal yang masuk, terdapat aliran ilmu pengetahuan dan teknologi mutakhir yang sulit didapatkan 
di dalam negeri. Pandangan ini mengatakan bahwa di dunia masa kini, daya saing suatu negara 
semakin kurang dipengaruhi oleh keberlimpahan faktor relatifnya serta kemampuan inheren tenaga 
kerjanya, namun lebih dipengaruhi oleh sifat investasinya. Selain itu, jika modal diperoleh melalui 
utang atau hibah dari pemerintah asing, maka ada risiko bahwa alokasinya diserahkan kepada 

NEGARA 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Rata rata
Brunei Darussalam 1.54  3.03   3.51    3.73   4.54     4.29      3.32   1.33   1.32-   3.86   3.77    2.87
Filipina 0.74  1.17   0.51    0.86   1.23     1.32      2.02   1.93   2.72   3.27   2.97    1.70
Indonesia 1.83  0.90   2.03    2.30   2.31     2.55      2.82   2.30   0.49   2.02   1.81    1.94
Kamboja 7.88  8.93   12.49  12.00 14.15   13.58    11.10 10.10 12.28 12.57 13.09  11.65
Laos 4.18  5.46   3.91    3.44   6.06     5.71      6.54   7.49   5.92   10.05 7.35    6.01
Malaysia 3.28  0.06   4.27    5.07   2.83     3.49      3.14   3.27   4.47   2.94   2.39    3.20
Myanmar 2.71  2.92   1.82    4.20   2.23     3.74      3.32   6.84   5.18   6.00   1.81    3.71
Singapura 7.02  12.07 23.07  17.60 18.74   20.93    21.82 22.65 22.24 28.89 25.00  20.00
Thailand 2.94  2.28   4.32    0.67   3.25     3.79      1.22   2.23   0.68   1.81   2.62    2.34

Vietnam 9.66  7.17   6.90    5.48   5.37     5.20      4.94   6.11   6.14   6.30   6.32    6.33
Jepang 0.49  0.23   0.13    0.01-   0.01     0.21      0.41   0.12   0.83   0.39   0.50    0.30
Cina 3.73  2.57   4.00    3.71   2.83     3.04      2.57   2.20   1.57   1.37   1.73    2.67
Korea Selatan 1.07  0.96   0.83    0.78   0.74     0.93      0.66   0.30   0.86   1.17   0.75    0.82
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administrator yang tidak berpengalaman dalam kegiatan komersial dan dimotivasi oleh kepentingan 
politik.  

Ada beberapa alasan utama mengapa pasar Asia Tenggara merupakan wilayah dengan potensi 
yang besar. Pertama, pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN yang baik. Tiap negara 
ASEAN diprediksi akan memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi pada masa mendatang. 
Kombinasi populasi yang sangat besar serta pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dalam kondisi 
ketidakpastian global menjadikan peluang bisnis di ASEAN amat menjanjikan. Selain itu, ASEAN 
diisi oleh negara berkembang yang tengah menuju status negara maju sehingga peluangnya besar 
untuk terus bertumbuh dan banyaknya peluang bisnis serta investasi yang terbuka. Selain itu gaya 
hidup masyarakat ASEAN yang menyenangkan seperti tingkat kebahagiaan dan kemurahan hati 
menjadi salah satu faktor pendorong pertumbuhan perekonomian. 

Berdasarkan Tabel 1 terlihat bahwa Kamboja merupakan salah satu negara di ASEAN yang 
paling diminati investor sehingga investasi asing yang masuk meningkat. Proporsi investasi asing 
terhadap Produk Domestik Bruto di Kamboja merupakan tertinggi di ASEAN yaitu yaitu rata-rata 
11,65% setelah Singapura. Salah satu alasan investor asing memilih Kamboja adalah murahnya upah 
tenaga Kerja di Kamboja. Dua negara Indo China lainnya dengan investasi asing yang cukup tinggi 
adalah Vietnam dan Laos, sementara Philipina dan Indonesia merupakan negara dengan investasi 
asing yang masuk masih cukup rendah di lingkungan ASEAN, di mana persentasi investasi asing 
terhadap produk domestik bruto rata-rata belum mencapai 2 %. Di antara tiga negara maju ASEAN 
jelas sekali kemampuan unggul China dalam menarik investor asing masuk ke negaranya dibanding 
Jepang dan Korea Selatan. 

Investasi asing langsung ke ASEAN pada 2018 melanjutkan tren positif setelah menembus ke 
level tertinggi sepanjang masa. Pangsa pasar investasi langsung di ASEAN pun sudah tembus di atas 
10%. Dikutip dari laporan ASEAN pada November 2019, negara-negara Asia Tenggara 
mencatatkan pertumbuhan investasi langsung sebesar 5,44% menjadi US$155 miliar pada 2018. 
Nilai itu melanjutkan tren positif selama tiga tahun berturut-turut di mana investasi langsung 
ASEAN terus tembus ke level tertinggi sepanjang masa. Dari segi pangsa pasar, ASEAN juga 
mencatatkan kenaikan menjadi 11,5% dibandingkan dengan 9,6% pada 2017. Tren positif untuk 
investasi asing langsung itu akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan industri yang dinamis 
dan peningkatan investasi, serta lingkungan bisnis di kawasan tersebut. Jika dilihat dari sektor usaha, 
sektor jasa bisa dibilang sebagai penerima investasi asing langsung terbesar di ASEAN. Beberapa 
investasi asing langsung ke sektor jasa ini terkait dengan usaha grosir dan eceran dan aktivitas real 
estate. Diperkirakan investasi asing langsung sector jasa bidang kesehatan akan menjadi primadona 
pada tahun berikutnya.Perkiraan itu berdasarkan hasil analisis perusahaan dan startup di industri jasa 
kesehatan. Apalagi, ASEAN juga memperkuat kerja sama regional dalam jasa kesehatan melalui 
perjanjian sektoral dan rencana aksi strategis. 

Saat ini Indonesia berusaha keras untuk dapat mengkonversi persepsi positif terhadap investasi 
ke Indonesia ini ke dalam realisasi investasi, sehingga memberikan dampak positif terhadap 
perekonomian. Dalam jangka panjang pengaruh investasi asing terhadap pertumbuhan ekonomi di 
Indonesia adalah positif dan signifikan baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. 
Hal tersebut mencerminkan bahwa meningkatnya pertumbuhan ekonomi suatu negara juga membuat 
investasi asing meningkat. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari PDB atau produk 
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yang dapat dihasilkan dalam negeri, maka negara-negara ATP dianggap mampu dan memiliki daya 
saing ekonomi yang baik, serta dipercaya oleh investor untuk menanamkan uangnya di Indonesia.  

Bagi Indonesia, setelah Vietnam ada negara ASEAN lain yang juga berpotensi untuk menyalip 
dalam menggaet investor asing yaitu Kamboja dan Myanmar. Rata-rata dari 2014-2017 aliran dana 
investor yang masuk untuk Kamboja dan Myanmar masing-masing adalah US$ 2,1 miliar dan US$ 
2,75 miliar. Secara jumlah jelas angka tersebut masih jauh di bawah Indonesia. Namun secara 
pertumbuhan, Kamboja mencatatkan pertumbuhan hingga 58,9%. Myanmar lebih fantastis naik 
sampai lebih dari 300%. Jauh lebih fantastis dari Indonesia di periode yang sama. Kamboja dan 
Myanmar dalam 5 tahun terakhir memang mencetak pertumbuhan ekonomi yang lebih baik 
dibanding Indonesia. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kamboja sejak 2014-2018 adalah 7,12%. 
Myanmar tumbuh rata-rata di angka 6,78% di periode yang sama. Dengan pertumbuhan tersebut 
Kamboja dan Myanmar jadi jawara di ASEAN. 

Seperti halnya Vietnam, ongkos yang harus dikeluarkan investor di Kamboja dan Myanmar 
lebih murah daripada Indonesia. Bahkan lebih murah dari Vietnam. Salah satu indikatornya adalah 
upah di sektor manufaktur untuk semua level per tahun memang Kamboja dan Myanmar jauh lebih 
miring. Selain upah, pajak korporasi di Kamboja dipatok 20% seperti halnya Vietnam. Sedangkan 
Myanmar mematok angka yang sama seperti Indonesia.Namun dari segi geografis, Kamboja dan 
Myanmar juga masuk dalam rantai pasok poros Vietnam, Kamboja, Myanmar dan China. Lokasi 
yang strategis ini juga menguntungkan Kamboja dan Vietnam mengingat investor strategis ASEAN 
salah satunya China. Selain itu, ditinjau dari segi profil potensi bencana alam yang berdampak pada 
kerugian, Indonesia termasuk negara Asia Tenggara yang paling rentan dibandingkan dengan negara 
tetangganya. Indonesia memiliki risiko sangat tinggi untuk terdampak bencana seperti gempa bumi, 
banjir, tanah longsor, gunung meletus hingga tsunami. Sebagai tambahan, berdasarkan profil risiko 
bencana alam, Kamboja sangat rentan terhadap banjir saja sedangkan Myanmar sangat rentan 
terhadap banjir dan juga badai (typhoon). 

Adanya panduan investasi yang jelas merupakan salah satu daya saing investasi sebuah 
negara. Seperti Myanmar yang secara tegas menyebutkan seluruh sektor usaha dapat dimasuki oleh 
investor asing, kecuali sektor distribusi. Indonesia pun akan memperjelas panduan investasinya, 
terutama sektor mana yang dibuka untuk asing dan mana yang tidak.  Di antara negara-negara 
ASEAN yang menjadi saingan berat Indonesia sebagai negara tujuan investasi adalah Vietnam dan 
Myanmar terutama dalam menarik outward investment dari tujuh negara mitra ASEAN yaitu 
Amerika Serikat, Jepang, Korea, China, Australia, Selandia Baru dan India. Indonesia masih kalah 
dalam upaya menarik investasi dari Korea Selatan, dibandingkan Vietnam. Tapi untuk daya tarik 
investasi dari China, Indonesia  masih unggul. Tinggal bagaimana mendorong peningkatan realisasi 
investasi dari China yang masih relative kecil.  

Penanaman investasi asing merupakan sumber modal yang penting baik negara maju maupun 
berkembang. Arus investasi asing telah dicapai dalam skala besar dan lingkup global. Berdasarkan 
studi Liu (2016) mengandaikan bahwa hampir semua negara dan teritori di seluruh dunia hanya 
menarik sejumlah investasi asing berbeda dalam kualitas dan kuantitas. Dampak positif dari 
penanaman modal asing tidak hanya di negara asal tetapi juga di negara tuan rumah. Padahal, baik 
dalam perkembangan atau masa berkembang, daya tarik investasi asing di negara-negara ASEAN 
didasarkan pada empat kelompok faktor utama seperti ekonomi (PDB atau GNP, PDB per kapita, 
tingkat pertumbuhan PDB, daya beli mata uang, rasio ekspor bahan mentah terhadap PDB, mpor 
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manufaktur / PDB, rasio ekspor terhadap impor, lain-lain), sosial (rasio melek huruf dan sekolah 
pendaftaran, ketersediaan tenaga teknis dan profesional, modernisasi pandangan, kekuatan gerakan 
buruh, tingkat urbanisasi), politik (frekuensi perubahan pemerintahan menurut jenis dan periode, 
jumlah internal periode serangan bersenjata, tingkat efisiensi administratif, tingkat aktif 
nasionalisme, afiliasi kolonial, lain-lain), kebijakan (perpajakan perusahaan, pajak, undang-undang 
insentif, sikap terhadap usaha patungan, persyaratan konten lokal, pembatasan personel asing). 

Arus masuk investasi asing telah dilaksanakan tidak hanya karena permintaan sendiri negara 
asal tetapi juga kebutuhan mendesak negara tuan rumah dalam konteks kelangkaan modal investasi, 
terutama dengan negara berkembang. Untuk menarik arus masuk investasi asing ke negara 
berkembang, faktor-faktor seperti sumber daya alam, tenaga kerja murah, pasar baru, potensi 
pembangunan, tanpa banyak pesaing, kebijakan pajak preferensial, dan lain-lain adalah merupakan 
magnet yang menarik investasi asing ke negara-negara ASEAN. 

 

5. PENUTUP  

Investasi asing langsung ke negara-negara ASEAN menunjukkan perkembangan positif. Tren 
positif untuk investasi asing langsung itu akan terus berlanjut seiring dengan perkembangan industri 
yang dinamis dan peningkatan investasi, serta lingkungan bisnis di kawasan tersebut. Sektor jasa 
adalah penerima investasi asing langsung terbesar di ASEAN. Proporsi investasi asing terhadap 
Produk Domestik Bruto di Kamboja merupakan tertinggi di ASEAN setelah Singapura. Salah satu 
alasan investor asing memilih Kamboja adalah murahnya upah tenaga kerja di Kamboja. Seperti 
halnya Vietnam, ongkos yang harus dikeluarkan investor di Kamboja dan Myanmar lebih murah 
daripada Indonesia. Bahkan lebih murah dari Vietnam. Salah satu indikatornya adalah upah di sektor 
manufaktur untuk semua level per tahun memang Kamboja dan Myanmar jauh lebih murah. Selain 
upah, pajak korporasi di Kamboja dipatok 20% seperti halnya Vietnam. Sedangkan Myanmar 
mematok angka yang sama seperti Indonesia. Investor strategis ASEAN salah satunya adalah China, 
oleh karena itu negeri-negeri Indo China lebih diuntungkan karena mereka berada pada poros 
kerjasama tersebut.Dua negara Indo China lainnya dengan investasi asing yang cukup tinggi adalah 
Vietnam dan Laos, sementara Philipina dan Indonesia merupakan negara dengan investasi asing 
yang masuk masih cukup rendah di lingkungan ASEAN, di mana persentasi investasi asing terhadap 
produk domestik bruto rata-rata belum mencapai 2 %. Di antara tiga negara maju ASEAN jelas 
sekali kemampuan unggul China dalam menarik investor asing masuk ke negaranya dibanding 
Jepang dan Korea Selatan.Pemerintah negara-negara di kawasan Asia Tenggara sebaiknya lebih 
meningkatkan lagi dan menjaga kestabilan politik di negaranya dikarenakan kestabilan politik suatu 
negara selain dapat menarik minat para investor asing untuk menanamkan modalnya. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh Total Fertility Rate (TFR); 
Contraceptive Prevalance Rate (CPR); Usia kawin pertama; dan angka kematian bayi terhadap 
dependency ratio di Indonesia secara partial dan general. Data yang digunakan dalam studi ini 
bersumber dari Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007, 2012 dan 2017. Studi 
ini menggunakan analisis regresi berganda data panel dengan model Fixed Effect (Cross Section 
Weight) menggunakan Eviews 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Total Fertility Rate dan 
Angka kematian bayi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap dependency ratio. 
Contraceptive Prevalance Rate (CPR) berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap 
dependency ratio. Usia kawin pertama memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap 
dependency ratio. Secara simultan ketiga factor tersebut berpengaruh positip terhadap dependency 
ratio pada taraf signifikansi p < 0,05. 

JEL: J10 
Kata Kunci: Total Fertility Rate (TFR); Contraceptive Prevalance Rate (CPR); Usia Kawin  

               Pertama; Angka Kematian Bayi;  Dependency Ratio 

 

1. PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang cukup besar dan berada 
pada peringkat ke 4 dengan jumlah penduduk terbanyak di dunia (World Bank, 2019). Indonesia 
termasuk negara dengan penduduk terbanyak di dunia setelah Republik Rakyat Cina, India dan 
Amerika Serikat. Peningkatan jumlah penduduk Indonesia terus terjadi di setiap tahun. Pada tahun 
2000, jumlah penduduk Indonesia sebesar 206.264.595 jiwa kemudian meningkat tajam menjadi 
237.641.326 jiwa pada tahun 2010 (BPS, 2012), dan pada tahun 2019, penduduk Indonesia 
diperkirakan mencapai angka 267 juta jiwa. 

Secara demografi, jumlah penduduk di suatu wilayah akan selalu berubah, perubahannya 
diakibatkan oleh bekerjanya 2 komponen utama dalam demografi yaitu fertilitas dan mortalitas. 
Perubahan pada kedua komponen tersebut akan mempengaruhi jumlah penduduk dan struktur umur 
penduduk. Hasil Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035, menunjukkan  proporsi penduduk 
Indonesia usia dibawah 15 tahun semakin mengecil sedangkan proporsi penduduk kelompok usia 
produktif (15-64 tahun) semakin membesar, sementara lansia juga perlahan-lahan semakin 
meningkat. Jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat, jika tidak dimanfaatkan semaksimal 
mungkin, maka akan menimbulkan dampak negatif, menghambat pembangunan ekonomi, dan dapat 
menjadi ‘beban’ pada wilayah tersebut manakala kualitas penduduknya rendah dan tidak produktif.  

                                                             
* Email: meiran.panggabean@ekonomi.untan.ac.id 
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Dependency ratio (dependency ratio, disingkat DR) merupakan perbandingan (rasio) antara 
jumlah penduduk usia non produktif (0-14 dan 65+ tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif 
(15-64 tahun). Semakin tinggi dependency ratio menggambarkan semakin berat beban yang 
ditanggung oleh  penduduk usia produktif karena harus mengeluarkan sebagian pendapatannya 
untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia non produktif, dan sebaliknya. 

Secara kasar, DR dapat digunakan sebagai indikator ekonomi dari suatu negara apakah 
tergolong maju atau bukan (LDFE, UI). Dependency ratio adalah unsur penting yang dapat 
menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang 
berkembang. DR juga dapat menjadi indikator kemajuan ekonomi suatu wilayah. Ketika DR tinggi 
maka pertumbuhan ekonomi terganggu atau penghasilan masyarakat rendah, sementara itu jika DR 
rendah maka dapat memicu pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena sebagaian besar 
penghasilannya digunakan untuk berinvestasi dan menabung, dengan catatan bahwa seluruh usia 
produktif tersebut bekerja dengan produktif.  

Tingginya dependency ratio dapat menjadi faktor penghambat pembangunan di negara 
berkembang termasuk di Indonesia, karena sebagian dari pendapatan yang diperoleh dari golongan 
produktif, terpaksa harus dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan kelompok yang belum dan sudah 
tidak produktif, apabila dengan tanggungan penduduk yang kecil maka akan lebih mudah 
memobilisasi   dana masyarakat dan anggaran pemerintah untuk investasi yang lebih produktif. Pada 
rasio ketergantungan penduduk yang rendah terjadi proses penghematan bahan makanan dan bahan 
baku lainnya sekaligus terjadi kualitatif kehidupan  penduduk,  hal ini selanjutnya akan 
meningkatkan angka harapan hidup (life expentancy) di wilayah tersebut (Andi Nurul Adiana Reski 
Agus, 2016). 

Keberhasilan Indonesia menjalankan program Keluarga Berencana (KB) berdampak pada 
penurunan DR. Pada tahun 2007, angka DR sudah di bawah 50 (tepatnya 49,7) dan saat ini Indonesia 
sudah memasuki era bonus demografi. Pada tahun-tahun selanjutnya, angka DR diperkirakan akan 
semakin rendah hingga tahun 2030-2035. Angka DR  yang menurun berkaitan erat dengan angka 
kelahiran yang semakin kecil dan angka kematian yang tinggi. Angka kelahiran dan angka kematian 
memegang peranan penting dalam struktur kependudukan. Angka kelahiran yang tinggi berpengaruh 
terhadap dependency ratio. Angka kelahiran yang tinggi menyebabkan semakin besar penduduk di 
usia 0-14 tahun, maka beban yang harus ditanggung usia produktif juga semakin besar. 
Perkembangan angka kelahiran di Indonesia selama 40 tahun menunjukkan hasil positip yang 
ditandai penurunan Total Fertility Rate (TFR) dari 5,61 (1971) menjadi 2,4 (2017).  

Kesadaran pasangan usia subur (PUS) menjalankan program KB telah berhasil mencegah dan 
menurunkan angka kelahiran. Kesadaran menjalankan  program keluarga berencana dapat diukur 
dengan CPR (Contraceptive Prevalance Rate) atau Proporsi pasangan usia subur (PUS) yang sedang 
menggunakan alat/cara KB. Semakin banyak pasangan usia subur (15-49 tahun) yang menggunakan 
alat/cara KB diyakini sebagai salah satu faktor yang dapat mempengaruhi angka kelahiran yang 
secara tidak langsung juga beperngaruh terhadap dependency ratio.  

Penggunaan alat/cara KB pada pasangan usia subur di Indonesia terus mengalami peningkatan 
dari tahun 1997 hingga tahun 2017. Hal ini sejalan dengan penurunan angka TFR yang telah 
dijelaskan pada Gambar 2 sebelumnya. Semakin tinggi tingkat penggunaan KB, maka semakin 
rendah angka TFR nya. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi dependency ratio dari aspek 
fertilitas adalah usia kawin pertama. Usia kawin pertama adalah usia pertama kali seseorang 
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melangsungkan pernikahan (perkawinan pertama). Usia kawin pertama merupakan salah satu 
indikator sosial demografi yang penting karena usia kawin pertama berkaitan dengan kemungkinan 
resiko hamil seorang wanita. Umumnya, semakin muda seorang ibu memutuskan untuk melakukan 
pernikahan, maka ibu akan mengalami masa reproduksi yang panjang karena semakin lama selang 
waktu antara usia subur dengan usia tidak subur yang menyebabkan terjadinya kehamilan. Sehingga 
memungkinkan untuk melahirkan lebih dari satu anak. Oleh karena itu, pada wilayah yang sebagian 
besar jumlah wanitanya kawin pada usia muda angka kelahirannya cenderung lebih tinggi 
dibandingkan dengan wilayah yang sebagian besar wanitanya kawin pada usia yang lebih tua 
(Mosley dan Chen, 1984). Usia kawin pertama di Indonesia berdasarkan 5 kali SDKI meningkat 
terus dari rata-rata 18,6 tahun   (SDKI 1997) hingga mencapai rata-rata 21,8 tahun.  

Kematian bayi merupakan salah satu komponen demografi selain fertilitas yang 
mempengaruhi jumlah, struktur dan komposisi penduduk suatu daerah. Selain mempengaruhi 
jumlah struktur dan komposisi penduduk, angka kematian juga digunakan sebagai indikator yang 
berhubungan dengan derajat kesehatan dan pembangunan manusia. Peningkatan derajat kesehatan 
dilakukan dengan menurunkan angka kematian khususnya angka kematian bayi, angka kematian 
ibu, dan angka kematian balita (Mantra 2013). Angka kematian bayi yang rendah mencerminkan 
keberhasilan upaya pemerintah di bidang sosial dan kesehatan. 

Aspek mortalitas dalam dinamika kependudukan berdampak mengurangi jumlah penduduk. 
Semakin tinggi angka mortalitas, semakin berkurang jumlah penduduk dan sebaliknya, dan pada 
gilirannya dapat mempengaruhi perubahan dependency ratio. Perkembangan AKB di Indonesia 
menunjukkan penurunan seiring kemajuan pembangunan kesehatan dan social ekonomi masyarakat. 
AKB menurun dari 52 per 1000 kelahiran hidup  tahun 1997 menjadi 24 per 1000 kelahiran hidup 
tahun 2017. 

Secara nasional, angka ketergantungan (dependency ratio) menunjukkan trend menurun dari 
tahun ke tahun dan laju penurunannya berbeda-beda di antara 33 propinsi. Dependency ratio  selama 
periode 2007 hingga 2017 bervariasi antara 31 hingga 75 di antara 33 propinsi. Variasi dependency 
ratio dipengaruhi aspek fertilitas dan mortalitas. Aspek fertilitas  antara lain adalah TFR, CPR, Usia 
Kawin Pertama dan aspek mortalitas direpresentasikan indikator Angka Kematian Bayi. Adanya 
variasi dependency ratio di berbagai propinsi, menarik untuk mendalami dan menganalisis 
bagaimana pengaruh TFR, CPR, Usia Kawin Pertama, dan Angka Kematian Bayi terhadap 
dependency ratio di Indonesia, baik secara partial maupun secara bersama-sama (general). 

 

2. KAJIAN LITERATUR 

2.1. Teori Sosial Ekonomi tentang Fertilitas 

Teori sosial ekonomi tentang fertilitas dipelopori oleh John Stuart Mill. Ia sependapat dengan 
Malthus, yang mengatakan bahwa laju pertumbuhan penduduk lebih cepat dari pada laju 
pertumbuhan bahan pangan. Mill sebagai ahli filsafat dan ahli ekonomi berkebangsaan Inggris 
berpendapat bahwa perilaku demografi (fertilitas) seseorang dipengaruhi oleh situasi tertentu. 
Keinginan mempunyai anak berbanding terbalik dengan produktivitas seseorang. Ketika 
produktivitas seseorang tinggi, keinginan mempunyai anak cenderung sedikit atau keluarga kecil, 
sehingga fertilitas akan rendah. Jadi standar hidup (standard of living) merupakan determinan 
fertilitas. Tinggi rendahnya fertilitas ditentukan oleh nilai anak dalam pandangan manusia, melalui 
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pendidikan nilai anak tersebut dapat diubah. Peningkatan pendidikan mampu mengubah cara berfikir 
seseorang menjadi lebih rasional untuk mempertimbangkan keinginannya menambah jumlah anak 
sesuai dengan karir dan produktivitasnya. Pada umumnya ingin anak yang sedikit, bila hal ini 
diperhatikan dapat menurunkan tingkat kelahiran. 

Becker (1981) mengemukakan dalam teorinya  The New Home Economics menyatakan bahwa 
tingkat fertilitas ditentukan pada tingkat yang paling dasar, yaitu keputusan suami-istri dalam hal 
jumlah anak. Becker menekankan analisisnya pada pengaruh tingkat pendapatan dan biaya merawat 
serta membesarkan anak terhadap tingkat kelahiran.  Tingkat pendapatan yang tinggi tidak hanya 
mempengaruhi jumlah anak yang diminta  (kuantitas), namun juga berapa biaya yang bersedia 
dikeluarkan oleh orang tua untuk seorang anak. Tingkat pendapatan mempengaruhi kualitas anak 
yang diminta. 

Sementara itu, Leibenstain (1957) dalam Jensen dan Dennis  melihat bahwa memiliki anak 
dapat dilihat dari dua sisi, yaitu Utility dan Cost. Utility yang dimaksud di sini adalah merupakan 
kepuasan yang diberikan anak kepada orang tua, dapat memberikan transfer ekonomi, membantu 
pada kegiatan produktif,  membantu di masa mendatang (investasi). Sedangkan Cost merupakan 
biaya yang harus dikeluarkan untuk membesarkan dan memelihara anak, kenaikan pendapatan maka 
kecenderungan memiliki anak akan semakin meningkat. 

Di Indonesia, factor-faktor uang mempengaruhi kelahiran antara lain Usia Kawin Pertama, 
pendidikan wanita, partisipasi wanita dalam pasar kerja, lingkungan tempat dibesarkan. Dalam hal 
usia kawin pertama, semakin muda menikah maka semakin panjang rentang waktu untuk kehamilan 
dan melahirkan. Dari sisi pendidikan wanita, semakin terbukanya akses pendidikan bagi wanita 
menyebabkan wanita menunda kehamilan untuk menyelesaikan pendidikan. Sementara itu, dari sisi 
lingkungan tempat dibesarkan, tempat tinggal dari lahir hingga usia 12 tahun dianggap 
mempengaruhi persepsi tentang melahirkan. Tinggal di kota cenderung menunda kehamilan karena 
mudahnya diperoleh informasi tentang pengaturan dan pencegahan kehamilan. 

Usia kawin pertama merupakan salah satu indikator sosial demografi yang penting karena usia 
kawin pertama berkaitan dengan kemungkinan resiko hamil. Umumnya wanita yang kawin pada 
usia muda akan mempunyai waktu yang cukup panjang untuk beresiko hamil. Oleh karena itu pada 
wilayah yang sebagian besar jumlah wanitanya kawin pada usia muda angka kelahirannya 
cenderung lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah yang sebagian besar wanitanya kawin pada 
usia yang lebih tua (Mosley dan Chen, 1984). 

Usia kawin pertama sangat erat hubungannya dengan fertilitas (kelahiran). Hubungan antara 
Usia Kawin Pertama (UKP) dengan fertilitas adalah negatif. Semakin muda UKP maka akan 
semakin panjang masa reproduksinya atau semakin banyak anak yang dilahirkan. Hal ini 
berpengaruh pada tingkat fertilitas wanita dan penduduk secara umumnya. Semakin lama masa 
reproduksi wanita, maka kemungkinan wanita tersebut melahirkan banyak anak akan semakin besar. 
Dalam persoalan makro, hal ini akan menyebabkan meningkatnya tingkat pertumbuhan penduduk 
suatu daerah.  

Untuk mengatasi permasalahan kependudukan di Indonesia dengan laju pertumbuhan 
penduduk tinggi ( lebih dari 5%), sejak tahun 1970 pemerintah telah melaksanakan program 
Keluarga Berencana (KB) yang bertujuan untuk menekan laju pertambahan penduduk.  Pada awal 
tahun 1970 program KB dilaksanakan dengan pengawasan yang ketat dan pendekatan sentralistik, 
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disertai komunikasi, informasi, dan edukasi yang kuat untuk mengubah nilai sosial keluarga besar 
menjadi Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera atau NKKBS (Adietomo, 2009). Pemakaian  
kontrasepsi  merupakan  salah  satu  dari  sekian  banyak variabel yang secara langsung berpengaruh 
terhadap angka kelahiran. Adapun cara kontrasepsi yang termasuk di dalamnya adalah IUD, pil 
hormon, suntikan hormon, kondom, sterilisasi, dan norplant. Kegiatan keluarga berencana adalah 
program kependudukan. Peningkatan pelayanan kesehatan ibu dan anak yang akan menurunkan 
angka kematian bayi juga merupakan program kependudukan (LDFE, UI). 

2.2. Teori Mortalitas 

Mortalitas atau kematian sebagai komponen berpengaruh terhadap perubahan penduduk yang 
cenderung akan mengurangi jumlahnya. Pengaruh komponen ini terhadap perubahan penduduk 
bekerjasama dengan komponen fertilitas. Apabila selisih antara komponen fertilitas dengan 
komponen mortalitas menghasilkan angka yang positif, maka perubahan jumlah penduduk di suatu 
wilayah akan meningkat atau bertambah, sebaliknya jika selisih angka antara kedua komponen 
tersebut bernilai negatif, maka perubahan jumlah penduduk di wilayah tersebut akan berkurang. 
Namun, apabila selisih antara kedua komponen adalah nol, maka jumlah penduduk di suatu wilayah 
tidak berubah atau tetap. 

Angka kematian bayi merupakan salah satu indikator penting dalam menentukan tingkat 
kesehatan masyarakat. Hal ini dikarenakan bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan 
lingkungan tempat tinggal orang tua sang bayi tinggal, dan sangat erat kaitannya dengan status sosial 
orang tua sang bayi. Angka kematian bayi dapat mencerminkan kemajuan yang dicapai dalam 
bidang pencegahan dan pemberantasan berbagai penyakit, yang secara jelas akan menurunkan angka 
kematian bayi. Dengan demikian, angka kematian bayi merupakan tolak ukur yang sensitif dari 
semua upaya intervensi yang dilakukan pemerintah khususnya di bidang kesehatan dan 
kesejahteraan masyarakat. 

 Angka kematian bayi sangat berpengaruh terhadap angka harapan hidup. Angka ini sangat 
sensitif terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan. Dapat dikatakan, tingkat kesehatan 
masyarakat dapat ditentukan oleh kematian bayi, karena kehidupan pada masa bayi sangat peka 
terhadap perubahan tingkat kesehatan dan kesejahteraan, sehingga mempunyai resiko mati yang 
tinggi (Utomo, 1983: 95 dalam Trisnaningsih, 2016). 

2.3. Teori Transisi Demografi 

Perubahan besar telah terjadi dalam situasi kependudukan dunia yaitu penurunan tingkat 
kelahiran dan tingkat kematian, khususnya di negara-negara Eropa Barat pada permulaan abad ke-
20. Fenomena ini kemudian melahirkan teori penting dalam demografi yaitu yang dikenal dengan 
teori transisi demografi. Transisi demografi diawali dari tingkat kelahiran dan tingkat kematian yang 
sama-sama tinggi, berangsur-angsur berubah menjadi tingkat kelahiran dan tingkat kematian rendah, 
namun kemudian penurunan tingkat kematian lebih cepat dibandingkan penurunan tingkat kelahiran 
( Todaro dan Stephen, 2011; Trisnaningsih, 2016). Tahap-tahap transisi demografi menurut Bogue 
(1969) dalam Trisnaningsih, (2016), dibedakan menjadi tiga sebagai berikut: 
1. Tahap awal transisi (pre-transitional), dicirikan tingkat kelahiran dan tingkat kematian sama-

sama tinggi. Angka pertumbuhan penduduk alami sangat rendah (hampir mendekati nol). Awal 
transisi ini terjadi sebelum tahun 1650, menyebabkan penduduk dunia stabil. 
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2. Transisi (Transitional), dicirikan dengan penurunan tingkat kelahiran lebih cepat dari pada 
tingkat kematian, mengakibatkan tingkat pertumbuhan alami sedang atau tinggi. Fase transisi 
ini dibedakan menjadi tiga: 

a) Permulaan Transisi (Early Transitional), dicirikan dengan penurunan tingkat kematian namun 
tingkat kelahiran belum mengalami penurunan atau masih tinggi bahkan cenderung meningkat 
karena perbaikan kesehatan. 

b) Pertengahan Transisi (mid-trasitional), dicirikan penurunan tingkat kematian yang lebih cepat 
daripada penurunan tingkat kelahiran, sehingga laju pertumbuhan penduduk masih tinggi. 

c) Akhir Transisi (Late-Transitional), tingkat kematian rendah dan tidak banyak mengalami 
perubahan atau menurun hanya sedikit, sementara angka kelahiran sudah menurun antara 
sedang dan rendah, dan berfluktuasi. Pada tahap ini pengetahuan dan penggunaan alat/cara 
kontrasepsi untuk pengontrolan kelahiran sudah meluas. 

3. Pasca-Transisi (Post-Trasitional), dicirikan oleh rendahnya tingkat kematian dan tingkat 
kelahiran yang mendekati keseimbangan; hampir semua penduduk mengetahui cara-cara 
kontrasepsi dan dipraktikkan. 

Titik tolak lahirnya teori transisi demografi berdasarkan hasil analisis perubahan-perubahan 
pada fertilitas dan mortalitas di Eropa Barat mulai abad ke-17 yang dilakukan oleh kedua ahli 
tersebut pada tempat kerja yang berbeda, namun kemudian menghasilkan teori yang sama. Kritik 
terhadap teori transisi demografi yang dikemukakan oleh Lucas (1982) dalam Trinasningsih, (2016), 
bahwa perubahan tingkat kelahiran dan kematian yang semakin menurun, karena perbedaan pola-
pola perkawinan dan pengaturan kelahiran yang disengaja pada beberapa negara. Dicontohkan 
penurunan kelahiran di Perancis telah dimulai awal abad 19, sebelum industrialisasi dan urbanisasi 
menyebar dan penurunan kelahiran dan kematiannya hampir bersamaan. Setelah 75 tahun kemudian 
baru terjadi penurunan kelahiran di negara-negara Eropa Barat lainnya. 

Di Eropa proses penurunan tingkat kematian dan kelahiran di beberapa negara dipengaruhi 
oleh perkembangan dan perubahan dalam kehidupan sosia ekonomi penduduk. Tidak sesederhana 
sebagaimana digambarkan dalam model transisi demografi. Sementara di negara-negara sedang 
berkembang, terutama karena penggunaan obat-obat modern dan anti biotika menyebabkan 
penurunan tingkat mortalitas. Di Indonesia, sebagaimana dikatakan Mantra (2000), Program 
Keluarga Berencana mungkin merupakan program pembangunan kependudukan yang lebih maju 
daripada sektor-sektor lainnya. Di sektor kesehatan, program kesehatan masyarakat telah 
dilaksanakan secara intensif. Hampir di tiap-tiap kecamatan di Jawa dan Bali begitu pula di beberapa 
daerah lainnya di Indonesia terdapat Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas), di samping itu 
program perbaikan gizi terutama untuk anak-anak di bawah lima tahun (Balita) dilaksanakan dengan 
baik, sehingga terjadi penurunan tingkat kematian, terutama tingkat kematian bayi. 

2.4. Dependency Ratio (Rasio Ketergantungan) 

Dependency ratio (DR) merupakan salah satu indikator demografi yang penting. DR dapat 
digunakan sebagai indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara 
apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Semakin tinggi persentase DR 
menunjukkan semakin tingginya beban yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk 
membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase 
DR yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang 
produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Secara umum 
dapat dikatakan bahwa semakin cepat laju pertambahan penduduk, akan semakin besar pula proporsi 
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penduduk berusia muda yang belum produktif (0-14 tahun) dalam total populasi, dan semakin berat 
pula beban tanggungan penduduk yang produktif (Todaro dan Stephen, 2000).  

Rasio beban tanggungan penduduk menjadi variabel yang mempengaruhi pertumbuhan 
ekonomi, melalui beban tanggungan penduduk yang ditanggung penduduk usia produktif. 
Mekanismenya adalah apabila jumlah penduduk usia produktif lebih besar dari jumlah usia non 
produktif maka akan menghasilkan rasio angka beban tanggungan yang kecil. Sehingga lebih sedikit 
penduduk usia non produktif yang ditanggung oleh penduduk usia produktif. Sebaliknya, bila jumlah 
penduduk usia produktif lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk usia non produktif maka akan 
menghasilkan rasio angka beban tangungan yang lebih besar. Apabila beban tanggungan penduduk 
usia produktif tinggi akan menghambat pertumbuhan ekonomi karena pendapatan penduduk usia 
produktif digunakan untuk memenuhi kebutuhan penduduk usia non produktif sehingga 
menurunkan hasil untuk investasi dan saving. 

2.5. Kajian Empiris 

Dengan adanya penelitian-penelitian sejenis yang telah dilakukan terdahulu, maka sangat 
beperan penting untuk melakukan penelitian ini. Beberapa penelitian terdahulu yang mendasari 
penelitian ini adalah sebagai berikut: Penelitian oleh Anggani dan Joko (2015), menyimpulkan 
bahwa gejala menurunnya persentase penduduk umur 0-14 tahun dan meningkatnya persentase usia 
65+ tahun diduga berkaitan erat dengan penurunan fertilitas (TFR) dan keberhasilan usaha 
pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk sehingga dapat menekan tingkat kematian 
dan meningkatkan usia harapan hidup, yang selanjutnya akan menurunkan dependency ratio.  

Penelitian oleh Rochaida (2017), menyatakan adalah bahwa variabel bebas (CPR, 
Pertumbuhan Penduduk, Angka Harapan Hidup) mampu menjelaskan variabel bonus demografi 
(dependency ratio) sebesar 94,4%. Dari hasil perhitungan CPR ke bonus demografi menunjukkan 
bahwa hasilnya positif sebesar 0,222. Artinya, apabila CPR meningkat makan bonus demografi juga 
meningkat (dependency ratio turun). Studi Panggabean (2017) menyimpulkan “penyebab belum 
tercapainya bonus demografi berkaitan erat dengan masih tingginya kelahiran (TFR), relatf 
rendahnya angka kematian kasar (CDR), Angka Kematian Bayi (IMR) dan Angka Kematian Ibu 
(MMR) serta Net Migrasi yang negatif.  

2.6. Hipotesis  

1. Diduga Total Fertility Rate berpengaruh positif dan signifikan terhadap dependency ratio. 
2. Diduga Contraceptive Prevalance Rate (CPR) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap 

dependency ratio. 
3. Diduga Usia Kawin Pertama berpengaruh positif dan signifikan terhadap dependency ratio  
4. Diduga Angka Kematian Bayi berpengaruh positif dan signifikan terhadap dependency ratio 

 

3.  METODE PENELITIAN 

Bentuk penelitian ini adalah hubungan sebab akibat (korelasi-regressi). Data yang digunakan 
dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari Survey Demografi Kesehatan 
Indonesia (SDKI) 2007, 2012, 2017 dan Badan Pusat Statistik di 33 Provinsi di Indonesia. Jenis data 
yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel yaitu gabungan data runtut waktu (time series) 
dan data silang (cross section). Data runtut waktu (time series) selama periode 5 tahun sekali atau 
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periode tahun 2007, 2012, dan 2017 sedangkan data silang (cross section) adalah 33 Provinsi di 
Indonesia. Data yang diteliti berupa dependency ratio, Total Fertility Rate, Contraceprive 
Prevalence Rate (CPR) atau proporsi pasangan usia subur (PUS) yang sedang 
menggunakan/memakai alat KB, Usia Kawin Pertama dan Angka Kematian Bayi. Analisis data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda data panel dengan formulasi sebagai berikut: 

Yit = α + β1X1it + β2X2it +  β3X3it + β4X4it + εit …………………….. (1) 

Dimana: 
Yit = Dependency ratio 
X1  = TFR 
X2 = Contraceptive Prevalance Rate (CPR) 
X3 = Usia Kawin Pertama 
X4 = Angka Kematian Bayi 
β =  Koefisien variabel indepeden 
i   =  Cross section: 1, 2,...,33 
t    =  Time series : 1, 2, 3 
εit   =  Standart Error 

 

4.  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

4.1 Pengujian Hipotesis 

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan model regresi berganda untuk 
mengetahui seberapa besar faktor-faktor yang memengaruhi dependency ratio yakni Total Fertility 
Rate, CPR, Usia Kawin pertama, dan angka kematian bayi. Variabel yang dihitung yakni periode 
2007, 2012, dan 2017. Dengan menggunakan data yang tersedia, selanjutnya dianalisis 
menggunakan EViews 9 dengan pendekatan Fixed Effect Model, sehingga mendapatkan hasil 
sebagai berikut. 

Tabel 1. Rangkuman Hasil Estimasi Model Fixed Effect (Cross Section Weights) 
Variable Coeffficient Std. Error t-Statistic Prob. Hasil 

C 66.02936 1.303398 50.65941 0.0000 Positif dan signifikan 
TFR 1.410571 0.115857 12.17513 0.0000 Positif dan signifikan 
CPR -0.011599 0.022972 -0.504942 0.6154 Negatif dan tidak signifikan 
UKP -0.943382 0.025652 -36.77673 0.0000 Negatif dan signifikan 

AKB 0.066036 0.021496 3.071954 0.0032 Positif dan signifikan 

R-squared : 0.944386 
Adj. R-squared : 0.912094 

F-statistic : 29.24516 
Prob. F-statistic : 0.000000 

     Sumber: Hasil Olahan, 2020. 

Berdasarkan hasil estimasi output regresi data panel pada Tabel 1 maka dapat dibuat persamaan 
regresi sebagai berikut: 

Y = 66.02936 + 1.410571 X1 - 0.011599 X2 - 0.943382 X3 + 0.066036 X4 ……….…… (2) 

Keterangan : 
Y = Dependency ratio 
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X1 = Total Fertility Rate 
X2 = Contraceptive Prevalance Rate 
X3 = Usia Kawin Pertama 
X4 = Angka Kematian Bayi 

Dari hasil regresi tersebut maka dapat dijelaskan interpretasi dari hasil pengolahan data 
penelitian yaitu: Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai konstanta sebesar 66.0293 Ini berarti 
bahwa jika variabel TFR, CPR, Usia Kawin Pertama dan Angka Kematian Bayi tidak mengalami 
perubahan atau tetap, maka dependency ratio di Indonesia tidak mengalami perubahan atau tetap 
sebesar 66.029 dengan asumsi variabel lain konstan.Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai 
koefisien untuk TFR yakni 1,411. Ini artinya, jika TFR mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka 
dependency ratio di Indonesia akan mengalami kenaikan sebesar 1.411 dengan asumsi CPR, Usia 
Kawin Pertama, dan Angka Kematian Bayi tetap. 

Contraceptive Prevalance Rate (CPR) 

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai koefisien untuk CPR yakni -0.011599. Ini artinya, 
jika CPR mengalami kenaikan sebesar 1% maka dependency ratio di Indonesia akan mengalami 
penurunan sebesar 0.011599 dengan asumsi TFR, Usia Kawin Pertama, dan Angka Kematian Bayi 
tetap. 

Usia Kawin Pertama 

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai koefisien untuk usia kawin pertama yakni -
0.943382. Ini artinya, jika usia kawin pertama mengalami kenaikan sebesar 1 tahun maka 
dependency ratio di Indonesia mengalami penurunan sebesar 0.943382 dengan asumsi TFR, CPR, 
dan Angka Kematian Bayi Tetap. 

Angka Kematian Bayi 

Berdasarkan hasil regresi, diperoleh nilai koefisien untuk angka kematian bayi yakni 
0.066036. Ini artinya, jika angka kematian bayi mengalami kenaikan sebesar 1 satuan, maka 
dependency ratio di Indonesia mengalami kenaikan sebesar 0.066036 dengan asumsi TFR, CPR, 
dan Usia Kawin Pertama tetap. 

Uji parsial (uji “t”) berdasarkan hasil olahan data pada Tabel 1 terdapat tiga variabel yang 
berpengaruh signifikan terhada dependency ratio, dan satu variable tidak signifikan. Ketiga variable 
yang signifikan tersebut adalah TFR, UKP dan AKB, sedangkan yang tidak signifikan adalah 
variable CPR. Uji F membuktikan bahwa ke empat variable independen berpengaruh signifikan 
terhadap variable dependen pada taraf signifikansi p < 0,05. Artinya TFR, CPR, UKP dan AKB 
secra bersama-sama berpengaruh terhadap dependency ratio, (lihat Tabel 1). 

Hasil estimasi nilai koefisien determinasi sebesar 0.944 dimaknai  bahwa variasi dari 
perubahan angka dependency ratio di Indonesia 94,4% secara serentak dipengsruhi oleh variabel 
TFR, CPR, Usia kawin pertama dan Angka kematian bayi sedangkan sisanya sebesar 5,57% 
dijelaskan sebagai faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model. 

4.2 Pembahasan 

Pengaruh Total Fertility Rate (TFR) Terhadap Dependency Ratio 
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Berdasarkan hasil uji regresi data panel, didapatkan persamaan regresi; dependency ratio = 
66.030 + 1.411 X1 - 0.016 X2 - 0.943X3 + 0.066 X4. Dari persamaan tersebut didapat bahwa variabel 
Total Fertility Rate (X1) berpengaruh positif terhadap dependency ratio, artinya jika total fertility 
rate naik 1 satuan maka dependency ratio akan meningkat 1.41, begitu pula sebaliknya, jika total 
fertility rate mengalami penurunn 1 satuan maka dependency ratio akan menurun sebesar 1.41. 
Probabilitas dari variabel total fertility rate sebesar kurang dari 0.05, maka variabel total fertility 
rate berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap dependency ratio di Indonesia. 

Merujuk pada teori yang dikemukakan oleh para ahli, bahwa total fertility rate (kelahiran) 
berpengaruh terhadap dependency ratio, maka penelitian ini benar adanya. Tingkat fertilitas sangat 
berpengaruh pada struktur umur penduduk. Menurut hasil penelitian dari Pangggabean (2017), 
bahwa jika fertilitas tinggi, tingkat kematian rendah dan migrasi bersih nol, maka struktur umur 
penduduk berkonsentrasi pada umur muda yaitu kurang dari 10 tahun. Total fertility rate yang tinggi 
akan menyebabkan semakin tinggi nya penduduk usia 0-4 tahun. Semakin tinggi penduduk usia 0-4 
tahun maka akan berakibat pada semakin tingginya dependency ratio. Total fertility rate yang tinggi 
adalah cerminan median usia kawin pertama yang rendah, penggunaan kontrasepsi/cara KB yang 
rendah, tingkat pendidikan rendah terutama perempuan, dan tingkat kemisikinan yang tinggi. 
Meningkatnya angka kelahiran dapat disebabkan karena kurang mengertinya masyarakat tentang 
keluarga berencana, masih banyak nya pernikahan dini karena faktor tradisi yakni perjodohan 
ataupun karena pergaulan bebas sehingga menyebabkan married by accident. 

Bila ditelusuri lebih jauh berdasarkan data SDKI, TFR Indonesia dari tahun ke tahun 
cenderung menurun. Pada tahun 2007 dan 2012, TFR di Indonesia stagnan pada angka 2.6. 
Kemudian, pada tahun 2017 TFR di Indonesia menurun pada angka 2.4. Artinya, setiap wanita pada 
masa suburnya rata-rata melahirkan 2 anak saja pada masa suburnya. Walaupun TFR masih belum 
sepenuhnya mencapai sasaran pembangunan bidang kependudukan dan KB yaitu 2,33 (RPJMN 
2015-2019), tetapi secara relatif menunjukkan bahwa tingkat kelahiran di Indonesia dapat ditekan 
dengan baik dari tahun tahun sebelumnya sejak tahun 1991 (TFR 3.0) dan yang cenderung stagnan 
sejak tahun 2007. 

Penurunan TFR ini merupakan dampak dari keberhasilan program KB yang dicanangkan 
mulai pada tahun 1971. Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat untuk ikut berpartisipasi 
menggunakan KB, hal ini dapat dibuktikan dengan peningkatan CPR dan terjadi peningkatan usia 
perkawinan pertama pada kurun waktu yang sama. 

 Penurunan tingkat kelahiran di Indonesia ini sangat mempengaruhi susunan umur penduduk 
yang selanjutnya akan memengaruhi dependency ratio. Proporsi anak-anak berusia 0-14 tahun 
sebesar 30,6% pada tahun 2007, kemudian diikuti pada tahun 2012 sebesar 29,9% dan terus 
mengalami penurunan hingga pada tahun 2017 yakni sebesar 27,8%. 

Dalam kurun waktu yang sama, umur penduduk pada usia kerja 15-64 tahun, meningkat dari 
63,3% tahun 2007 menjadi 64,3% di tahun 2012, dan pada tahun 2017 sebesar 66%. Perubahan 
susunan umur penduduk yang diakibatkan oleh angka kelahiran ini mengakibatkan beban 
ketergantungan juga mengalami perubahan dari tahun yang sama. Pada tahun 2007 beban 
ketergntungan yakni 49,2 , kemudian pada tahun 2012 ada sedikit peningkatan menjadi 49.6% dan 
diikuti penurunan pada tahun 2017 menjadi 48. Menurunnya angka beban ketergatungan yang 
diakibatkan oleh angka kelahiran menunjukkan berkurangnya beban ekonomi bagi penduduk usia 
produktif yang menanggung penduduk usia tidak produktif. 
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Tidak hanya secara nasional, angka kelahiran total disetiap provinsi di Indonesia juga 
mengalami perubahan yang cukup besar. Pada tahun 2017, Provinsi NTT dengan TFR tertinggi 
mencapai 4.2. Disusul pada tahun 2012, TFR tertinggi 3.7 di Provinsi Papua dan Papua Barat. 
Kemudian tahun 2017 TFR tertinggi 3.4 di Provinsi NTT. Meskipun beberapa provinsi masih 
memiliki TFR yang tinggi jika dibandingkan dengan angka nasional, tetapi beberapa provinsi di 
Indonesia telah banyak menunjukkan penurunan yang signifikan, sebagai contoh Provinsi 
D.I.Yogyakarta dengan TFR 1.8 pada 2007, Provinsi DKI Jakarta dengan TFR 2.3 pada 2012 dan 
diikuti Provinsi Jawa Timur dan Bali dengan TFR 2.1 pada 2017. Dengan kata lain, penurunan TFR 
di Indonesia juga diakibatkan oleh sumbangsih penurunan TFR di setiap provinsi di Indonesia.  

Pengaruh CPR Terhadap Dependency Ratio 

Berdasarkan persamaan (2), diperoleh bahwa variabel CPR (X2) berpengaruh negatif terhadap 
dependency ratio, artinya jika CPR menurun 1% maka dependency ratio akan meningkat sebesar 
0.011, begitu pula sebaliknya jika CPR meningkat sebesar 1%, maka dependency ratio akan 
menurun sebesar 0.011. Probabilitas dari variabel CPR sebesar 0.6154 lebih dari 0.05, maka variabel 
CPR berpengaruh secara negatif dan tidak signifikan terhadap dependency ratio di Indonesia. 

Walaupun memiliki pengaruh yang tidak signifikan atau kecil pengaruhnya terhadap 
dependency ratio, tetapi data menunjukkan bahwa penggunaan KB di Indonesia mengalami 
peningkatan dari periode 2007 hingga 2017. Pada tahun 2007 pengguna KB sebesar 61%, 
dilanjutkan pada tahun 2012 sebesar 61.9% hingga pada tahun 2017 naik menjadi 63,6%, akan tetapi 
masih didominasi oleh penggunaan metode kontrasepsi jangka pendek.  

Tingkat penggunaan CPR yang tinggi dan terus meningkat ini, sejalan dengan penurunan TFR 
pada periode yang sama di Indonesia dan sudah dibahas pada sub bab sebelumnya. Sesuai dengan 
penemuan tersebut, jika dihubungkan dengan hasil penelitian berdasarkan pendapat dari Rujiman 
dan Iskandar Muda (2007) yang menggunakan alat kontrasepsi/cara KB berpengaruh negatif 
terhadap fertilitas. Artinya, semakin tinggi yang menggunakan alat kontrasepsi/cara KB, maka 
semakin rendah fertilitas dan dependency ratio. Jika banyak pasangan usia subur yang menggunakan 
alat KB, maka tingkat kelahiran dapat dicegah, penduduk usia 0-4 tahun menurun, sehingga 
dependency ratio mengalami penurunan. 

Di Indonesia, metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah injeksi dengan 
prevalensi 39% (BKKBN, 2018). Terdapat pula hasil penelitian dari 5 tahun sebelum survey SDKI 
2017 menunjukkan bahwa, metode kontrasepsi yang paling banyak digunakan adalah suntikan 3 
bulan (injeksi) dengan persentase 50,6% dan diikuti metode PIL dengan persentase penggunaan 
23,4% Rentang usia muda (25-34 tahun) adalah penyumbang pengguna KB paling tinggi dengan 
persentase 44.1%. Sementara itu, sebagai besar tujuan wanita untuk menggunakan KB adalah untuk 
memberi jarak kelahiran anak dengan persentase 59,2% diikuti dengan tujuan untuk membatasi 
kelahiran anak dengan persentase 40,8%. 

Menurut hasil dari penelitian ini, CPR berpengaruh negatif dan tidak signifikan atau 
berpengaruh kecil terhadap dependency ratio, hal ini dapat dikarenakan oleh beberapa faktor yaitu; 
a) Menurut Wang dan Hong (2017), beberapa perempuan dari rumah tangga miskin tidak 

menggunakan kontrasepsi karena tidak memiliki sumber keuangan untuk penggunaan 
kontrasepsi serta konsultasi dengan tenaga medis mengenai kontrasepsi.  
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b) Dari sisi kesehatan, seseorang lebih memilih metode tradisional yaitu pantang 
berkala/penarikan diri, karena dianggap efek samping/masalah kesehatan yang lebih rendah. 
Menurut Simmons et. al (2019), studi mengamati bahwa wanita dengan pendidikan lebih 
memiliki pemahaman yang baik tentang penghentian penggunaan kontrasepsi, khususnya efek 
samping dan masalah kesehatan, dan juga memiliki kemampuan yang lebih baik untuk 
mencegah kehamilan yang tidak diinginkan ketika menghentikan kontrasepsi. 

c) Kontrasepsi berhubungan dengan usia perempuan. Wanita yang lebih muda biasanya 
menggunakan alat kontrasepsi untuk memberi jarak kelahiran, sementara wanita yang lebih tua 
biasanya menggunakan alat kontrasepsi untuk membatasi kelahiran, sehingga wanita yang lebih 
tua cenderung untuk menghentikan penggunaan kontrasepsi. 

Partisipasi penggunaan KB/kontrasepsi pada masing-masing provinsi sudah menunjukkan 
angka yang cukup tinggi dan hampir secara keseluruhan berada di atas angka rata-rata nasional. 
Tetapi lain halnya dengan Provinsi NTT yang berada di posisi paling akhir dengan tingkat 
penggunaan KB/kontrasepsi yang paling rendah di Indonesia. 

Pengaruh Usia Kawin Pertama Terhadap Dependency Ratio 

Dari persamaan 2, Usia Kawin Pertama (X3) berpengaruh negatif terhadap dependency ratio, 
artinya jika usia kawin pertama naik 1 tahun maka dependency ratio akan menurun sebesar 0.94, 
begitu pula sebaliknya, jika usia kawin pertama menurun 1 tahun, maka angka beban ketergatunga 
akan meningkat sebesar 0,94. Probabilitas dari variabel usia kawin pertama sebesar 0.0000 kurang 
dari 0.05, maka variabel usia kawin pertama berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap 
dependency ratio di Indonesia. 

Usia kawin pertama sangat erat hubungannya dengan fertilitas (kelahiran) yang selanjutnya 
akan berakibat terhadap dependency ratio. Hubungan antara usia kawin pertama dengan kelahiran 
adalah negatif. Artinya, semakin rendah usia kawin pertama, maka akan memungkinkan semakin 
banyak anak yang dilahirkan, sehingga menyebabkan bertambahnya penduduk usia 0-4 tahun dan 
dependency ratio menjadi meningkat.  

Menurut penelitian oleh Kerry L.D (2016), Indonesia telah menunjukkan peningkatan median 
usia kawin pertama yang paling cepat diantara tujuh negara di Asia Tenggara. Usia telah meningkat 
dari usia 17,7 pada tahun 1991 menjadi 20,4 pada 2012. Sementara itu, berdasarkan data SDKI 2012, 
Provinsi-provinsi di Indonesia menunjukkan pola usia yang tinggi saat menikah pertama kali terjadi 
di seluruh wilayah. Usia pernikahan berkisar antara 19,9 tahun di Kalimantan hingga 21,1 tahun di 
Bali & Tenggara. Dengan meningkatkan usia kawin pertama ini diikuti pula dengan penurunan 
dependency ratio dari tahun 2007 hingga 2017 di Indonesia dari 49.2 menjadi 48. Faktor-faktor yang 
dapat memengaruhi seorang wanita atau pria yang belum menikah untuk mempercepat perkawinan 
pertamanya adalah sebagai berikut:  

Faktor pendidikan  
Tingkat pendidikan yang rendah atau tidak melanjutkan sekolah lagi bagi seorang wanita 

dapat mendorong untuk cepat menikah. Permasalahan yang terjadi karena mereka tidak mengetahui 
seluk beluk perkawinan sehingga cenderung untuk cepat berkeluarga dan melahirkan anak. Selain 
itu tingkat pendidikan keluarga juga dapat memengaruhi terjadinya perkawinan usia muda. Suatu 
masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah akan cenderung untuk mengawinkan anaknya dalam 
usia masih muda (Sekarningrum, 2002). 
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Di antara 7 negara di Asia, kesenjangan terbesar oleh pendidikan terjadi di Indonesia dimana 
perempuan dengan pendidikan tinggi menikah ketika mereka rata-rata 7,7 tahun lebih tua daripada 
mereka yang tidak berpendidikan (SDKI, 2012). Dapat disimpulkan bahwa, semakin tinggi 
pendidikan maka semakin tinggi usia pernikahan seseorang. 

Faktor sosial budaya dan adat istiadat  
Keadaan sosial budaya dan adat istiadat akan mempengaruhi besar kecilnya keluarga. Norma-

norma yang berlaku di masyarakat seringkali juga mendorong motivasi seseorang untuk mempunyai 
anak banyak atau sedikit. Hal ini dapat ditunjukkan konsep-konsep yang berlaku di masyarakat, 
misalnya “banyak anak banyak rejeki”, garis keturunan dan warisan yang melekat pada jenis kelamin 

tertentu. Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua 
sehingga segera dikawinkan. Faktor adat dan budaya, di beberapa belahan daerah di Indonesia, 
masih terdapat beberapa pemahaman tentang perjodohan. Dimana anak gadisnya sejak kecil telah 
dijodohkan orang tuanya. Dan akan segera dinikahkan sesaat setelah anak tersebut mengalami masa 
menstruasi. Pada hal umumnya anak-anak perempuan mulai menstruasi di usia 12 tahun. Maka dapat 
dipastikan anak tersebut akan dinikahkan pada usia 12 tahun, jauh di bawah batas usia minimum 
sebuah pernikahan yang diamanatkan UU (Ahmad, 2009).  

Faktor Pekerjaan  
Status pekerjaan dalam suatu tatanan masyarakat dapat memberi indikasi gambaran ekonomi 

pada suatu wilayah. Kemudahan dalam mendapatkan pekerjaan dapat mengambarkan keadaan 
ekonomi yang berkembang dan maju dalam suatu kawasan daerah. Kepemilikan atas suatu pekerjaan 
menjadi indikator ekonomi seseorang dalam tatanan masyarakat. Jenis pekerjaan akan 
mempengaruhi pendapatan tetap dan penghasilan keluarga. Wanita yang bekerja akan menikah pada 
usia yang lebih tua di banding dengan wanita yang tidak bekerja.  

Faktor tempat tinggal  
Status tempat tinggal dapat dikelompokkan dalam kategori desa atau kota. Masyarakat yang 

tinggal di daerah perkotaan atau maju lebih besar daripada yang tinggal didaerah pedesaan maupun 
tertinggal. Hal ini akan membawa dampak pada pola fikir untuk meningkatkan status sosial ekonomi 
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehingga akan mempengaruhi keputusan untuk menikah. Status 
tempat tinggal dapat memberikan perbedaan orientasi nilai tentang perkawinan bagi seseorang. Pada 
masyarakat yang lebih maju, pernikahan yang akan melahirkan generasi berikutnya lebih dinilai 
pada kualitas yang akan dihasilkan terutama untuk memenuhi biaya sosial ekonomi dari anak 
tersebut. Anak tidak akan dipandang sebagai barang produksi atau sebatas kuantitas yang diharapkan  
dapat membantu orang tua ketika mereka sudah tidak produktif lagi (Becker, 1995). 

Menurut Kerry L.D (2016), usia pernikahan penduduk kota lebih tinggi daripada penduduk 
desa. Perbedaan terbesar berada di Indonesia, perempuan di kota menikah 2,1 tahun lebih tua 
dibanding perempuan di desa. Perbedaan umur kawin di desa dan di kota semakin melebar di seluruh 
wilayah Indonesia.  

Pengaruh Angka Kematian Bayi Terhadap Dependency Ratio 

Pada persamaan 2,  Angka Kematian Bayi (X4) memiliki pengaruh positif terhadap 
dependency ratio, artinya jika angka kematian bayi meningkat 1 satuan maka dependency ratio akan 
meningkat 0.066036, begitu pula sebaliknya, jika angka kematian bayi menurun 1 satuan, maka 
dependency ratio akan menurun sebesar 0.066036. Probabilitas dari variabel angka kematian bayi 
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sebesar 0.0032 kurang dari 0.05, maka variabel angka kematian bayi berpengaruh secara positif dan 
signifikan terhadap dependency ratio di Indonesia. 

Sejauh ini masih jarang sekali tulisan ilmiah mengenai pengaruh ekonomi mortalitas (angka 
kematian bayi) terhadap dependency ratio. Sedikitnya tulisan mengenai mortalitas (kematian) 
tampaknya berkaitan dengan sulitnya pengembangan kajian ekonomi mortalitas dikarenakan 
mortalitas atau mati bukanlah merupakan pilihan manusia. Dampak yang diberikan oleh angka 
kematian bayi terhadap dependency ratio adalah secara tidak langsung. Singkatnya adalah, terdapat 
hubungan terbalik antara pendidikan dan strata ekonomi dengan kelangsungan hidup anak. Semakin 
tinggi pendidikan, akan semakin tinggi pula strata ekonomi maka semakin rendah angka kematian 
(Tin Afifah, Sarimawar Djaja, Joko Irianto, 2008). Strata ekonomi yang tinggi lebih mudah dicapai 
melalui keluarga kecil dengan beban tanggungan yang rendah. Angka kematian yang rendah akan 
meningkatkan usia harapan hidup. Usia harapan hidup yang tinggi mencerminkan tingkat kesehatan 
yang sudah mumpuni salah satu indikator keberhasilan pemerintah khusunya di bidang kesehatan. 

Perkembangan angka kematian bayi di Indonesia dari tahun ke tahun terus mengalami 
penurunan. Berdasarkan hasil SDKI beberapa tahun terakhir,  Indonesia mampu menurunkan AKB 
dari 39 per 1.000 kelahiran pada tahun 2007 hingga menjadi 34 per 1.000 kelahiran pada tahun 2012 
dan diikuti pada tahun 2017 menjadi 24 per 1.000 kelahiran (lihat Gambar 1.5). Tetapi pencapaian 
ini masih sangat timpang di beberapa daerah di Indonesia, ada juga yang masih mengalami kenaikan 
signifikan dan mencapai angka diatas rata-rata nasional. Daerah-daerah timur di Indonesia seperti 
Sulawesi Barat, Papua Barat, Gorontalo, NTB, dan Sulawesi Tengah masih memiliki nilai AKB 
yang cukup tinggi jauh di atas rata-rata nasional. Sebagai contohnya, pada tahun 2007 dan 2012 
AKB tertinggi yaitu 74 per 1.000 kelahiran terjadi di Provinsi Sulawesi Barat dan Papua Barat, dan 
pada tahun 2017 AKB tertinggi di Provinsi Gorontalo yaitu 59 per 1.000 kelahiran. Ketimpangan 
dan kenaikan AKB ini merupakan sebuah refleksi dari kurangnya kemampuan daerah dalam 
meningkatkan pelayanan kesehatan untuk ibu dan anak. 

 

5.  SIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa: (1) Secara 
partial,   Total Fertility Rate, dan Angka Kematian Bayi bepengaruh positif dan signifikan terhadap 
dependency ratio, sedangkan usia  kawin pertama berpengaruh negative dan signifikan terhadap 
dependency ratio. Sementara itu, Contraceptive Prevalance Rate (CPR) berpengaruh negatif dan 
tidak signifikan terhadap dependency ratio (p < 0,05); (2) Total Fertility Rate, dan Angka Kematian 
Bayi Usia  kawin pertama dan Contraceptive Prevalance Rate (CPR) secara bersama-sama 
(simultan) berpengaruh signifikan terhadap dependency ratio (prob.F < 0,050). 

Dependency Ratio cenderung turun dari waktu ke waktu seiring dengan makin rendahnya TFR 
dan angka kematian sebagai dampak dari kemajuan pembangunan social ekonomi di Indonesia. 
Meningkatnya dan meluasnya kesempatan pendidikan untuk semua, terkhusus bagi kaum 
perempuan, di seluruh Indonesia, berdampak pada berkurangnya angka kelahiran dan angka 
kematian yang pada gilirannya berdampak pada dependency ratio yang semakin rendah ( < 50). 
Dependency Ratio Indonesia tahun 2020 sudah mencapai 49 (di bawah 50) dan kini berada di era 
bonus demografi. Saatnya bagi Indonesia menjalankan program KB dengan perubahan paradigma 
dari “KB dua anak cukup”, menjadi “KB dengan anak lahir sehat dan berkualitas”.  
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Penguatan UMKM Ditengah Pandemi: Solusi Masyarakat Bertahan Pada Resesi di 
Desa Suliki, Payakumbuh, Sumatera Barat  

 

Marsdenia* 
Program Vokasi UI, Depok, Indonesia 

 
ABSTRAK  

Paper hasil pengabdian masyarakat ditengah pandemi dan ancaman resesi ini bertujuan untuk 
memaparkan salah satu solusi bertahannya masyarakat desa dengan penguatan ekonomi masyarakat 
melalui pengembangan Desa dengan memperkuat pemasaran produk UMKM baik kuliner mau pun 
non kuliner yang bercirikan keunikan lokal dengan memprioritaskan penegakan protokol kesehatan 
masyarakat di tengah pandemi dan ancaman resesi. Metode yang dilakukan untuk pemecahan 
masalah penguatan ekonomi masyarakat desa Suliki melalui pendekatan input proses output dan 
dampak/outcome dengan dilengkapi dengan melakukan wawancara, focus group discussion dan 
observasi serta survey awal sebelum dilakukan pendampingan terhadap masyarakat Desa. Salah satu 
ciri keunikan dimasa pandemi ini adalah semua aktivitas pengabdian masyarakat dilakukan dengan 
memanfaatkan teknologi digital. Kesimpulan dari paper hasil pengabdian masyarakat ini adalah 
perlunya sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan bagi masyarakat desa Suliki dengan 
memanfaatkan teknologi digitalisasi baik aktivitas pengabdian masyarakat mau pun pemasaran 
produk UMKM didesa Suliki, dan tujuan ini akan tercapai  melalui pembangunan partisipatif untuk 
mengembangkan kapasitas masyarakat, dan berkembangnya kemampuan aparat dalam menjalankan 
fungsi lembaga pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mulai lebih 
menghidupkan kembali potensi produk UMKM yang memanfaatkan semua sumberdaya ciri khas 
lokas desa Suliki, Payakumbuh Sumatera Barat. 

JEL: M21 
Kata Kunci:  Pandemi, Penguatan Ekonomi, UMKM, Resesi, Pemasaran 

 

1. PENDAHULUAN  

Desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam Pembangunan Nasional 
dan Pembangunan Daerah.Pembangunan yang berbasis pedesaan diberlakukan untuk memperkuat 
pondasi perekonomian negara, mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan 
kesenjangan perkembangan antar wilayah, sebagai solusi bagi perubahan sosial, desa sebagai basis 
perubahan.Kebijakan pembangunan desa dititikberatkan kepada upaya untuk meletakkan dasar-
dasar bagi pertumbungan dan perkembangan ekonomi yang disesuaikan dengan kondisi setiap desa 
sebagai upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan 
masyarakat Desa. Pemerintah telah mensahkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.UU 
tersebut memberikan payung hukum terhadap eksistensi desa.Desa diatur berdasarkan asas 
rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, 

                                                             
* Email: idelid53@gmail.com, marsdenia@ui.ac.id 
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musyawarah, demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan 
keberlanjutan.Dalam UU tersebut desa ditempatkan sebagai Subjek Pembangunan. 

Pemberian bantuan pembangunan, Untuk mencapai hasil yang maksimal dalam pembangunan 
desa, diperlukan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan pembangunan desa dan dilaksanakan 
secara terkoordinasi dan terpadu. Dengan demikian diharapkan desa sebagai satuan terkecil dalam 
susunan administrasi pemerintahan, ikatan masyarakatan dan kegiatan ekonomi, dapat tumbuh dan 
berkembang dengan cepat menjadi desa yang maju sehingga kedudukan desa dapat berubah dari 
objek pembangunan menjadi subjek pembangunan nasional. 

UU desa memperkuat posisi warga desa agar mampu terlibat dalam pengelolaan assetdan 
sumberdaya desa. Selama ini, desa menjadi obyek pembangunan sehingga tidak ikut terlibat dalam 
perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan, namun melalui undang-undang tersebut, 
warga desa diposisikan sebagai subyek pembangunan yang berhak untuk merencanakan dan 
melaksanakan program pembangunan desa. UU Desa mengembangkan pendekatan partisipatif yang 
memberikan ruang bagi seluruh warga masyarakat desa untuk terlibat dalam perencanaan dan 
pelaksanaan program pembangunan desa. 

Sasaran kegiatan ini adalah masyarakat Desa Suliki diharapkan masyarakat berpartisipasi saat 
membangun Desa dan menjadi pelopor di masyarakat sekitarnya. Tujuan umum dari pengabdian 
masyarakat ini adalah mengembangkan kemampuan entrepreneur secara nyata pada Masyarakat 
yang tinggal di sekitar Desa  melalui implementasi desa mandiri yang mampu mengembangkan 
pemasaran yang memanfaatkan teknologi digitalisasi yang kelak akan berdampak pada penguatan 
ekonomi masyarakatnya. Dimulai dengan tahap early stage yang menunjukkan tantangan 
pembelajaran proyek sederhana dengan strategi make money without money, sampai pada 
kemampuan mengembangkan desa mandiri untuk memasarkan produk dan jasa menghasilkan yang 
diberikan berdasarkan rencana model investasi pada tahap intermediate, advance maupun expert. 

Tujuan khusus kegiatan adalah: (1) Merubah mind set Masyarakat yang tinggal di sekitar Desa 
Suliki dimanapun di dunia ini yang sedang bekerja, model investasi melalui strategi brainstorming 
dan memberikan pengalaman belajar langsung melalui kemitraan antara Masyarakat yang tinggal di 
sekitar Kecamatan Gunung Emas dengan dunia usaha, sehingga semua pihak dapat memetik manfaat 
secara timbal balik (reciprocity of benefits, Borg,1983), (2) Mengembangkan model kerjasama lewat 
kelompok sadar mengembangkan Desa Mandiri dengan metode menghidupkan kembali produk-
produk UMKM muatan lokal. Dengan project based learning (McLelland,D,1971) melalui tahapan 
dimulai dari tahapan pengalaman nyata membuka usaha sederhana sampai yang rumit terkait dengan 
perhitungan resiko dan penyiapan dokumen usaha, (3) Mengembangkan sistem penilaian authentic 
berbasis kinerja pengelolaan desa mandiri untuk mengukur tingkat keberhasilan pengelolaan desa 
mandiri oleh Masyarakat yang tinggal di sekitar Desa Suliki, dan (4) Menginventarisir kendala-
kendala yang ada sebagai bahan pertimbangan untuk refleksi dan pelaksanaan pengabdian 
masyarakat berikutnya. 



Prosiding Seminar Akademik Tahunan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan 2020  
ISBN: 978-602-53460-5-7 
 
 

390 
 

Desa Suliki berada di Kecamatan Suliki di Kabupaten Lima puluh kota. Kecamatan Suliki 
memiliki potensi antara lain: (a) Potensi pemandangan alam yang masih orisinil dan udara yang 
bersih bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung baik dari pulau Sumatera mau pun 
dari luar Sumatera, (b) Jumlah penduduk jumlah sedang dan rata-rata memiliki mata pencaharian 
bertani, (c) Lahan pertanian yang sangat luas dan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemilik 
sesuai dengan peruntukannya, (d) Terdapatnya masyarakat yang memiliki usaha kecil berupa 
pembuatan keripik singkong, pisang dan aneka kue, ditumbuhkembangkan sesuai kemampuannya, 
dan (e) Memiliki Bumdes yang secara maksimal di utilisasi untuk penguatan ekonomi masyarakat. 

Gambar 1. Peta Kecamatan Suliki 

Kecamatan Suliki merupakan satu dari 13 kecamatan di Kabupaten Limapuluh Kota, Sumatra 
Barat. Pada awalnya bernama Suliki Gunung Mas, sebelum dimekarkan menjadi Kecamatan Suliki 
dan Kecamatan Gunuang Omeh (Gunung Mas). Kecamatan Suliki terletak pada 00°13′ – 00°25′ 

Lintang Selatan dan 100°37′ – 100°56′ Bujur Timur. Kecamatan ini memiliki luas 136,94 km2, 
dengan populasi  15.516 jiwa pada tahun 2018. 

Tabel 1 dan gambar 2 menjelaskan peta lokasi Desa Suliki, dan batas wilayah desa Suliki baik 
dari arah Utara, Selatan, Timur dan Barat. Ada pun Kecamatan Suliki terdiri dari 6 nagari dengan 
32 jorong. Kecamatan Suliki memiliki 2 pasar yang ramai ketika hari pasar yaitu pasar Suliki hari 
Senin dan pasar Limbanang ada hari Kamis. Jarak dari nagari ke Ibu Kota kecamatan terjauh yaitu 
nagari Tanjuang Bungo sejauh 11 Km sedangkan nagari yang terdekat adalah nagari Suliki yang 
berada di Ibu Kota Kecamatan (Tabel 2). 

Tabel 1. Batas Wilayah Kecamatan Suliki 
Utara Kecamatan Gunuang Omeh 
Selatan  Kecamatan Akabiluru dan Kecamatan Guguak 
Timur Kecamatan Bukit Barisan 
Barat Kabupaten Agam 
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Tabel 2. Desa/Nagari yang Termasuk di Kecamatan Suliki 

Nagari 
Luas 
(km2) 

Persentase terhadap 
Luas Kecamatan(%) 

Kurai 20 14,6 

Suliki 52 37,97 

Limbanang 9,04 6,6 

Sungai Rimbang 20 14,6 

Tanjuang Bungo 29,46 21,51 

Andiang 6,44 4,7 

Total 136,94 100 

 
Tabel 3 menjelaskan banyaknya Jorong di Kecamatan Suliki dari masing-masing nagari yang 

ada dikecamatan Suliki, yaitu Kurai (3), Suliki (8), Limbanng (5)Z, Sungai Rimbang 98) dan 
Tanjung Bungo (4) dan Anding (4). 

Tabel 3. Banyaknya Jorong di Kecamatan Suliki 

No. Nagari Jorong 

1 Kurai 3 

2 Suliki 8 

3 Limbanang 5 

4 Sungai Rimbang 8 

5 Tanjung Bungo 4 

6 Anding 4 

Total 32 

 
Tabel 4 menggambarkan jumlah penduduk Kecamatan suliki menurut gender. Jumlah 

penduduk Kecamatan Suliki pada tahun 2018 tercatat sebanyak 15.516 jiwa, dengan rincian 7.519 
jiwa  penduduk  laki-laki dan 7.997 jiwa penduduk perempuan. Kalau  dilihat  jumlah  jorong yang 
ada di Kecamatan Suliki sebanyak 32 jorong,  maka  dengan  jumlah penduduk sebesar 15.516 jiwa 
tersebut, rata - rata jumlah penduduk per jorong adalah sebesar 485 jiwa. 

Tabel 4. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kecamatan Suliki 

Nagari Laki-Laki Perempuan Jumlah 

Kurai 692 726 1.418 

Suliki 1.372 1.399 2.771 

Limbanang 2.279 2.514 4.793 

Sungai Rimbang 1.217 1.256 2.473 

Tanjung Bungo 696 740 1.436 

Andiang 1.263 1.362 2.625 

Jumlah 2018 7.519 7.997 15.516 

2017 7.456 7.925 15.381 

2016 7.386 7.857 15.243 

2015 7.306 7.788 15.094 
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Kemudian kepadatan penduduk Kecamatan Suliki pada tahun 2018 mencapai 113 jiwa per 

Km2 dengan luas Kecamatan sebesar 136,94 Km2. Nagari yang paling tinggi tingkat kepadatan 
penduduknya adalah nagari Limbanang dengan tingkat kepadatannya sebesar 530 jiwa per Km2, dan 
yang paling jarang penduduknya adalah nagari Tanjung Bungo dengan tingkat kepadatannya sebesar 
49jiwa per Km2. Pada tabel 5 terlihat bahwa kecamatan Suliki didominasi oleh penduduk berumur 
rentang 10 – 29 tahun, dan perbandingan berdasarkan gender di dominsi oleh gender wanita, karena 
memang budaya minang bahwa laki-laki cenderung untuk merantau. 

Tabel 5. Jumlah Penduduk Menurut Umur di Kecamatan Suliki 

Kelompok 
Umur 

Jenis Kelamin 
Jumlah 

Laki-Laki Perempuan 

0 - 9 1441 1397 1838 

10 -19 1242 1246 2466 

20 - 29 782 808 2488 

30 - 39 1084 1159 2243 

40 - 49 971 986 1957 

50 - 59 880 1012 1892 

60 - 69 778 870 1648 

70 + 341 519 860 

 

Tabel 6 menggambarkan jumlah sekolah, tingkat pedidikan, guru dan murid dikecamatan 
Suliki. Terlihat bahwa Banyaknya sarana pendidikan di Kecamatan Suliki  terdiri  atas 4, yaitu 
TK,SD,SLTP, dan SLTA, pada tahun 2018 jumlah sekolah yaitu 38 buah, dengan jumlah guru 
sebanyak 2.074 orang. 

Tabel 6. Jumlah Sekolah,Guru dan Murid di Kecamatan Suliki 

No. 
Tingkat 
Pendidikan  

Sekolah 
Guru Murid 

L P L P 

1 TK / Sederajat 13 - 31 120 109 

2 SD / Sederajat 21 34 132 850 846 

3 SLTP / Sederajat 3 23 78 433 491 

4 SLTA / Sederajat 2 26 73 486 628 

Jumlah 2018 39 83 314 1.889 2.074 

2017 38 90 305 1.972 2.099 

2016 38 90 309 1.985 2.141 

2015 38 89 290 1.935 2.096 

 
Tabel 7 menggambarkan Banyaknya sarana kesehatan yang ada di Kecamatan Suliki pada 

tahun 2018 terdiri dari RSU, Puskesmas, Puskesmas Pembantu Polindes, Posyandu dan Apotik/Toko 
Obat. Di Kecamatan Suliki 1 rumah sakit dan puskesmas 1 buah dan puskesmas pembantu sebanyak 
5 buah. 
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Tabel 7 Banyaknya Sarana Kesehatan di Kecamatan Suliki 

No.  Nagari RSU Puskesmas 
Puskesmas 
Pembantu 

1 Kurai - - 1 

2 Suliki 1 - 1 

3 Limbanang - 1 1 

4 Sungai Rimbang - - - 

5 Tanjung Bungo - - 1 

6 Anding - - 1 

Jumlah 2018 1 1 5 

2017 1 1 5 

2016 1 1 5 

2015 1 1 5 

 

Tabel 8 menjelaskan banyaknya tenaga kesehatan di Kecamatan Suliki, bahwa terlihat secara 
keseluruhan jumlah dokter umum, dokter gigi dan perat umum pada jumlah yang tidak terlalu 
banyak. 

Tabel 8. Banyaknya Tenaga Kesehatan di Kecamatan Suliki 

No. Nagari Dokter Umum Dokter Gigi Perawat Umum 

1 Kurai - - - 

2 Suliki 3 1 34 

3 Limbanang 2 1 7 

4 Sungai Rimbang 1 - 2 

5 Tanjung Bungo - - - 

6 Anding - - - 

Jumlah 2018 6 2 43 

2017 6 2 42 

2016 6 2 42 

2015 6 2 42 

 

Pada Tabel 9 terlihat bahwa masyarakat Suliki banyak menanam padi, jagung, ubi kayu, ubi 
jalar, kacang tanah, cabe, tomat, kacang panjang, terung, dan lain-lain pada lahan yang mereka 
miliki. Selai bertani, masyarakat Suliki juga banyak yang memiliki kerbau, kuda, banteng, dan 
lembu sebagai ternaknya. Hal ini dimungkinkan karena kondisi geografis kecamatan Suliki yang 
masih hijau,perbukitan dan tanah yang masih sangat luas. 
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Tabel 9. Luas Tanam, Panen dan Produksi Tanaman Bahan Makanan di Kecamatan Suliki 

 

Gambar 2. Jumlah Populasi Ternak Kecamatan Suliki 

Pada Gambar 2 terlihat bahwa Pupulasi ternak didominasi oleh lembu. Gambar 3 menjelaskan 
Jarak Desa Suliki dari Universitas Indonesia. 

Gambar 3. Jarak Desa Suliki dengan Universitas Indonesia 
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2. METODE  

Metode yang dilakukan untuk pemecahan masalah penguatan ekonomi masyarakat desa Suliki 
melalui pendekatan input proses output dan dampak/outcome dengan dilengkapi dengan melakukan 
wawancara, focus group discussion dan observasi serta survey awal sebelum dilakukan 
pendampingan terhadap masyarakat Desa. Salah satu ciri keunikan dimasa pandemi ini adalah semua 
aktivitas pengabdian masyarakat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi digital dan penggunaan 
berbagai media sosial. Berikut dielaskan tahapan kegiatan pengabdian masyarakat di desa Suliki 
(Gambar 4). 

Tahapan  
1. Tahapan 1 Analisa, Pendampingan serta sosialisasi Pokdar Desa Mandiri 
2. Tahapan 2 Pembuatan Kampanye dalam skala besar 
3. Tahapan 3 Evaluasi serta massifikasi kampanye 
 

Diagram Proses Input-Proses-Output-Outcome 

Diagram proses pada kegiatan Sosialisasi pemasaran produk UMKM disituasi pandemi 
tergambar pada tabel 10. 

Tabel 10. Diagram Proses Inout Proses Output dan Outcome 
INPUT PROSES OUTPUT OUTCOME 
Tim Pengabdi 
Masyarakat 
(UMKM) 
Sarana dan 
Prasarana 
Dukungan Desa. 
 
 

Sosialisasi Kemasan 
produk UMKM, 
Pemetaan, 
Pengembangan situs 
produk UMKM Suliki. 

Kemasan yang menarik, 
Peta produk Suliki, Situs 
Produk UMKM Suliki. 

Kualitas Produk 
UMKM Suliki 
 
Akses produk UMKM 
kesemua pelanggan 
 
Peningkatan penjualan 
UMKM.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Kondisi Pandemi yang dihadapi pengbdi untuk pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat 
membuat kondisi pelaksanaan dengan menggunakan komunikasi digitalisasi tanpa melupakan 
tujuan dari kegiatan ini yaitu melakukan sosialisasi dan pendampingan agar produk-produk UMKM 
desa Suliki bisa diakses dengan mudah oleh calon pelanggannya dan keberlanjutan UMKM ditengah 
pandemi tetap bisa dipertahankan.  

Berdasarkan survey pada saat dilakukan preliminary studi dengan menggunakan media 
komunikasi dilakukan wawancara dengan pelaku UMKM dan aparat kantor nagari desa Suliki. 
Diantara desa yang bisa dikembangkan sebagai desa kreatif dan berbudaya, Desa Suliki memiliki 
potensi antara lain: Jumlah penduduk yang sangat tinggi dan rata-rata memiliki mata pencaharian 
bertani, Lahan pertanian yang sangat luas dan belum sepenuhnya dimanfaatkan oleh pemilik sesuai 
dengan peruntukannya, Terdapatnya masyarakat yang memiliki usaha kecil berupa pembuatan 
keripik singkong, pisang dan aneka kue, ditumbuhkembangkan sesuai kemampuannya, Desa Suliki 
yang berada di propinsi Sumatera Barat memiliki berbagai kesenian khas Minang, yang bisa dikemas 
dalam mengembangakn sebagai desa tematik. Arah pembangunan desa Tematik melalui 
pendampingan Village center Business development (VCBD) dan seni budaya muatan lokal menurut 
paradigma baru ini dapat diwujudkan terutama melalui upaya pemihakan dan pemberdayaan 
masyarakat, Pemberdayaan masyarakat dilakukan sesuai dengan potensi, aspirasi, dan 
kebutuhannya. Sejalan dengan arah pembangunan desa tematik, peran pemerintah adalah 
mempertajam program-program pembangunan untuk masyarakat melalui penguatan kelembagaan 
pembangunan, baikkelembagaan masyarakat tani maupun kelembagaan birokrasi. Penguatan 
kelembagaan pembangunan Desa Suliki dapat dilakukan melalui pembangunan partisipatif untuk 
mengembangkan kapasitas masyarakat, dan berkembangnya kemampuan aparat dalam menjalankan 
fungsi lembaga pemerintah yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mulai lebih 
menghidupkan kembali berbagai seni buadaya lokal Sunda khas desa Suliki, yang nanti bisa 
ditampilkan di lokasi Desa Suliki.  

Tabel 11. Daftar UMKM di Desa Suliki 
No. Nama UMKM 

1. Bed cover (nagari Suliki) 
2. Masker (nagari Suliki) 
3. Rendangtelur 
4. Kombukmansiang 
5. Pinyaram (kuecucur) 
6. Tas mote / Tas rajut 
7. Krupuk nasi / Cupak 
8. Krupuk Rubik 

 
Hasil pemetaan produk UMKM Desa Suliki terganbar pada Tabel 11, yang terdiri dari produk 

kuliner mau pun non kuliner. Produk Kuliner terdiri dari Rendang Telur, Pinyaram (Kue Cucur), 
Krupuk Rubik dan Krupuk Nasi/Cupak. Sedangkan untuk produk non kuliner terdiri dari antara lain 
Bed Cover, Masker, Kombuk Mansiang (Tas tangan berbahan dari tanaman mansiang), Tas 
mote/rajut. Produk UMKM  Masker dan Bed Cover dikelola langsung oleh kantor wali nagari desa 
Suliki dan untuk pemasarannya sudah memanfaatkan provider online seperti bukalapak. Sedangkan 
produk UMKM lainnya dikelola langsung oleh individu-individu penduduk Suliki dan belum 
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memanfaatkan provider online mana pun. Sehingga pada saat dilakukan sosialisasi bahwa akan 
dibuatkan situs produk-produk UMKM Suliki, diharapkan dapat membantu pemasaran produk-
produk UMKM terutama dimasa pandemi dan menjelang atau sudah dalam kondisi resesi. 

Gambar 5. Pembuatan Bed Cover 

 

Gambar 6. Tas Mansiang  

 

4. SIMPULAN DAN REKOMENDASI  

Kesimpulan dari paper hasil pengabdian masyarakat ini adalah perlunya sosialisasi dan 
pendampingan berkelanjutan bagi masyarakat desa Suliki dengan memanfaatkan teknologi 
digitalisasi baik aktivitas pengabdian masyarakat mau pun pemasaran produk UMKM d idesa Suliki, 
dan tujuan ini akan tercapai  melalui pembangunan partisipatif untuk mengembangkan kapasitas 
masyarakat, dan berkembangnya kemampuan aparat dalam menjalankan fungsi lembaga pemerintah 
yang berorientasi pada kepentingan masyarakat serta mulai lebih menghidupkan kembali potensi 
produk UMKM yang memanfaatkan semua sumberdaya ciri khas lokas desa Suliki, Payakumbuh 
Sumatera Barat. 

Rekomendasi untuk keberlanjutan usaha UMKM nagari Suliki di masa pandemi dan resesi 
adalah memanfaatkan semaksimal mungkin pemasaran dan penjualan melalui online dan 
mengembangkan kemasan produk UMKM semenarik mungkin dan untuk produk kuliner dibuatkan 
label halal dan kandungan dari produk kuliner tersebut. 
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UCAPAN TERIMA KASIH 

Kegiatan Pengabdian Masyarakat di desa / Nagari Suliki kecamatan Gunung Mas Kabupaten 
Payakumbuh Provinsi Sumatera Barat dapat terlaksana atas adanya dukungan dana hibah dari 
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Universitas Indonesia. 
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Pemanfaatan Limbah Kulit Pisang Dalam Rangka Penguatan Ekonomi Masyarakat 
di Desa Sebambang Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas 
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Jurusan Manajemen Informatika, Politeknik Negeri Sambas, Indonesia 

Rini Fertiasari 
Jurusan Agrobisnis, Politeknik Negeri Sambas, Indonesia 

Muslimah 
Jurusan Agrobisnis, Politeknik Negeri Sambas, Indonesia 

 

ABSTRAK 

Pisang merupakan tanaman hortikultura yang hasilnya tinggi dibandingkan tanaman hortikultura 
yang lain di Kabupaten Sambas. Buah pisang memiliki kandungan gizi yang tinggi bagian lain dari 
pohon pisang juga memiliki kandungan gizi. Kulit pisang misalnya, Kulit pisang merupakan limbah 
pertanian yang cukup banyak ditemukan dimana-mana, yang di buang percuma. Padahal kandungan 
antioksidan dari kulit pisang lebih tinggi dari pada buah pisang.  Manfaat ekstrak kulit buah pisang 
yaitu untuk menjaga kesehatan retina mata. Kandungan gizi kulit pisang masih cukup tinggi. 
Berdasarkan sejumlah penelitian terungkap bahwa kulit pisang mengandung vitamin C, vitamin B, 
kalsium, protein, karbohidrat dan serat yang baik untuk tubuh. Tujuan pengabdian kepada 
masyarakat ini adalah : 1) Memperkenalkan mengenai  kandungan gizi dan nutrisi pisang dan kulit 
pisang; 2) Mengembangkan paket inovasi teknologi pengolahan limbah pisang menjadi ice cream 
fungsional; 3) Membuka peluang usaha produk olahan limbah pisang menjadi produk yang dapat 
dipasarkan dan sekaligus dapat dijadikan produk unggulan masyarakat Desa Sebambang, 
Kecamatan Sambas, Kabupaten Sambas. Metode pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui : Ceramah 
dan Pelatihan Pembuatan Produk dan Kewirausahaan. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini 
adalah : 1) Memperkenalkan mengenai  kandungan gizi dan nutrisi pisang dan kulit pisang; 2) 
Mengembangkan paket inovasi teknologi pengolahan limbah pisang menjadi ice cream fungsional 
dengan cara praktek pembuatan produk ; 3) Membuat kemasan pada produk yang di buat. 4) 
membuka peluang usaha produk olahan limbah pisang menjadi produk yang dapat dipasarkan dan 
sekaligus dapat dijadikan produk unggulan masyarakat Desa Sebambang. 

JEL: I31 
Kata Kunci : ice cream, gizi, limbah pisang, peluang usaha. 

 

1. PENDAHULUAN 

Kulit pisang selama ini oleh sebagian besar masyarakat biasanya hanya dibuang atau sebagai 
pakan ternak. Padahal dalam kulit pisang terdapat banyak gizi dan nutrisi yang dibutuhkan oleh 
tubuh manusia. Pisang menjadi buah yang penting di masyarakat Indonesia, karena pisang 
merupakan buah yang sering dikonsumsi dibandingkan dengan buah yang lain dan dikonsumsi tanpa 

                                                             
* Email : seripolteksambas@gmail.com 

http://www.anneahira.com/analisis-vitamin-c.htm
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memperhatikan tingkat sosial. Indonesia merupakan penghasil pisang terbesar keenam di dunia. 
Bahkan di Asia, Indonesia merupakan penghasil pisang terbesar, karena hampir 50 % produksi 
pisang di Asia, dihasilkan oleh Indonesia, dan setiap tahun produksinya terus meningkat. 

Buah pisang memiliki kandungan gizi yang tinggi bagian lain dari pohon pisang juga memiliki 
kandungan gizi. Kulit pisang misalnya, Kulit pisang merupakan limbah pertanian yang cukup 
banyak ditemukan dimana-mana, yang di buang percuma. Padahal kandungan antioksidan dari kulit 
pisang lebih tinggi dari pada buah pisang. Kandungan antioksidan kulit pisang berjumlah 63,33% 
(Dewi,. E., 2012).  Tim Universitas Kedokteran Taichung Chung Shan, Taiwan membuktikan kulit 
pisang yang diambil ekstraknya bermanfaat mengurangi gejala depresi. Hal ini disebabkan adanya 
kandungan serotonin pada kulit buah pisang. Manfaat ekstrak kulit buah pisang yaitu untuk menjaga 
kesehatan retina mata. Kandungan gizi kulit pisang masih cukup tinggi. Berdasarkan sejumlah 
penelitian terungkap bahwa kulit pisang mengandung vitamin C, vitamin B, kalsium, protein, 
karbohidrat dan serat yang baik untuk tubuh. 

Pengabdian kepada masyrakat (PKM) ini bertujuan memberikan tambahan pengetahuan, skill 
dan pelatihan kepada kelompok sasaran tentang olahan es krim dari  limbah kulit pisang. Kegiatan 
ini diharapkan dapat mebuka peluang usaha bagi masyrakat sasaran, mengangkat potensi desa agar 
lebih berdayaguna, mampu memberikan alternative makanan yang ekonomis serta memiliki 
kandungan gizi yang diperlukan tubuh.  

 

2. METODE 

Metode pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat meliputi : survey ke lokasi kelompok 
masyarakat sasaran, sosialisasi, pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat, monitoring 
dan evaluasi. Tahap awal adalah survey lokasi, pada tahap ini tim mulai memetakan dan mensurvey 
lokasi untuk penentuan kelompok sasaran. Adapun tahapan dalam pelaksanaan Pengabdian Kepada 
Masyarakat adalah sebagai berikut: 

 

•survey lokasi

•diskusi awal dengan 
kelompok ibu TOGA Desa 
Sebambang

merumuskan 
permasalahan yang 

akan diberikan solusi

•Persiapan bahan baku

•Persiapan Peralatan

•persiapan materi 
sosialisasi 

Pelaksanaan kegiatan 
•Sosialisasi (penyampaian 

materi dengan cara 
persentase) 

•Pelatihan pembuatan es 
krim kulit pisang

Monitoring hasil 
kegiatan PKM

http://www.anneahira.com/manfaat-buah-pisang.htm
http://www.anneahira.com/analisis-vitamin-c.htm
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Sosialisasi dilakukan oleh dosen dan mahasiswa yang terlibat dan peserta adalah kelompok 
masyarakat sasaran yaitu kelompok Toga ibu-ibu desa sebambang. Metode yang digunakan adalah 
penyuluhan, ceramah dan diskusi. Materi yang disampaikan tentang : manfaat dan kandungan gizi 
dari kulit pisang, berbagai alternative diversifikasi produk dari limbah kulit pisang. Pendampingan 
sentuhan inovasi teknologi produk, berupa pelatihan langsung bersama kelompok sasaran. Pelatihan 
disusun dan disampaikan secara sismatis mulai dari penangan pasca panen, persiapan alat dan bahan, 
ipteks pengolahan Es krim dari kulit pisang, dan teknik pachaging. Berikutnya dilakukan analisis 
peluang usaha kulit pisang.  Tahap terakhir, dari pelaksanaan PKM ini adalah melakukan monitoring 
pasca pelatihan yang dilaksanakan. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Sosialisasi  

Kegiatan PKM pembuatan Es Krim kulit pisang, dilaksanakan di Laboratorium Poltesa, yang 
di ikuti oleh kelompok Toga Ibu-ibu desa sebambang yan berjumlah 15 orang. Penyampaian materi 
dilakukan bergantian oleh pelaksana PKM. Materi yang disampaikan adalah : penangan pasca 
panen, kandungan yang terdapat pada kulit pisang, berbagai alternative diversifikasi produk dari 
limbah kulit pisang, pengenalan peralatan yang ada dilaboratorium, pengemasan dan label. 

Kulit pisang mengandung mengandung vitamin C, B, Kalsium, Protein dan juga lemak yang 
cukup. Hasil análisis kimia menunjukkan komposisi kulit pisang mengandung air sebanyak 68,90% 
dan karbohidrat sebesar 18,50%. Karbohidrat adalah suatu zat gizi yang berfungsi sebagai asupan 
energi utama dimana tiap gramnya menghasilkan 4 kalori (17 kilojoule) energi pangan per gram. 

Kulit pisang memiliki potensi yang besar sebagai sumber energi yang baru yang jauh lebih 
ekonomis dan ramah lingkungan. Produk olahan es krim berbasis limbah kulit pisang dapat dijadikan 
cemilan sehat keluarga dan bernilai jual.  

Gambar 1. Foto Pelaksanaan PKM, persentase materi tentang kandungan yang terdapat pada pisang 
dan kulit pisang (pelaksanaan PKM tahun 2019) 
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B. Pelatihan Pembuatan Es Krim berbahan dasar kulit pisang  

Tabel 1. Proses Pembuatan Es Krim Kulit Pisang 

Bahan-Bahan : Cara Pembuatan   

Kulit pisang matang  400 gr 
1. bersihkan kulit pisang, potong 

kecil-kecil lalu direbus dengan 
menambahkan air dan gula 
selama ±15 menit.  

2. setelah itu blender kulit pisang 
beserta air, lalu saring dan 
diambil ekstraknya saja. 

4. Masukkan ekstrak kulit 
pisang dan di aduk hingga 
tercampur merata.  

5. Bekukan dengan ice 
cream maxer selama ± 30 
menit.  

6. Setelah itu masukkan es 
krim ke dalam cup es krim 
dan bisa langsung dimakan 
atau bisa disimpan dalam 
freezer. 

Gula pasir 300 gr 

Air mineral 200 ml 

Susu UHT full creame 300 ml 
3. Mixer susu full creame dengan 

SP sampai tercampur dan 
mengembang (warna putih 
krim), kemudian masukkan 
tepung es krim dan di mixer 
perlahan hingga tercampur 
(homogen). 

CMC / SP 1 sdt 

 Tepung es krim 200 gr 

 

Gambar 2. Proses Perebusan dan penyaringan untuk mengambil ekstrak kulit pisang. 
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Gambar 3. Pelatihan Pembuatan Es Krim Didampingi Oleh 2 Orang Mahasiswa. 

Gambar diatas merupakan persiapan alat ice maker, yang digunakan untuk mencampur semua 
bahan dan dapat memperhalus tekstur eskrim. Organoleptik es Krim kulit pisang yang terindikasi 
oleh warna (tampilan), tekstur, Rasa, Aroma keseluruhan tidak berbeda dengan organoleptik es Krim 
di pasaran. Bahkan es Krim kulit pisang mengandung serat yang sangat tinggi dibandingkan es krim 
di pasaran. Sehingga dapat meningkatkan nilai jual ke masyarakat dikarenakan selain makanan 
cemilan juga sehat bagi tubuh, yang akan membuka peluang pasar yang tinggi. 

Setelah pelatihan pembuatan eskrim tim PKM melakukaan pendampingan penghitungan 
kelayakan usaha sederhana dengan asumsi sudah dilakukan produksi es krim kulit pisang dan 
bersama-sama mendesain label untuk pachaging es krim kulit pisang. Hasil perhitungan bahwa 
usaha es krim layak diusahakan adalah BC ratio lebih besar dari 1 yaitu 1,39. Dengan harga per cup 
Rp. 3.500,- maka keuntungan yang didapat per cup nya sebesar Rp. 892,-. Monitoring dilakukan 
secara daring pada aplikasi media sosial yang dibuat grup khusus untuk ibu-ibu diskusi hasil olahan 
masing-masing. 

 

4. KESIMPULAN 

Ipteks dari PKM ini adalah pengolahan limbah kulit pisang untuk menghasilkan es krim yang 
sehat yang bisa dikonsumsi oleh segala segmen umur dan semua kalangan. Es krim kulit pisang 
secara organeleptik sama dengan produk es krim di pasaran, sehingga akan mudah diterima 
dimasyarakat. Es krim dengan kandungan serat yang tinggi menjadi alternative cemilan sehat bagi 
masyarakat, dan mempunyai peluang pasar yang tinggi. Diharapkan setelah mengikuti pelatihan 
pada PKM pengolahan eskrim kulit pisang menjadi produk unggulan kelompok Toga dapat 
membantu meningkatkan pendapatan keluarga. 
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