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Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Pengaruh Word Of Mouth,, Persepsi Risiko
dan Pictorial Warning Terhadap Minat Beli Konsumen rokok di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini
menggnakan metode kuantitatif. Sampel dalam penelitian diperoleh menggunakan teknik non
probability sampling berjumlah 100 responden. Data yang diperoleh kemudian diolah menggunakan
software SPSS versi 16. Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa (1) variabel word of mouth
berpengaruh signifikan terhadap minat beli. (2) variabel persepsi risiko tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap terhadap minat beli. (3) variabel pictorial warning tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap terhadap minat beli

Kata kunci : Word Of Mouth, Persepsi Risiko,
Risiko Pictorial Warning, Minat Beli.
perception and pictorial
Abstract – This study aimed to analyze the effect of word of mouth, risk perception,
warning on consumers buying interest in cigarettes in the Sumbawa Regency. This research used
quantitative methods. The sample in this study was obtained using a non-probability
non probability sampling
technique totaling 100 respondents. The data obtained were processed using SPSS version 16. The
results in this study indicated that (1) the word of mouth variable has a significant effect on buying
interest. (2) the risk perception variable does not affect and is not significant on buying interest. (3)
the pictorial warning variable does not affect and is not significant on buying interest

Keywords: Word Of Mouth, Risk Perception, Pictorial Warning and Buying Interest
I. PENDAHULUAN
Seiring dengan berkembangnya zaman yang diiringi dengan perubahan pola hid
hidup, seringkali
seseorang abai terhadap pola hidup yang tidak sehat. Hal tersebut menyebabkan angka kematian yang
dkarenakan kebiasaan hidup tidak sehat meningkat, salah satunya adalah merokok. Rokok adalah
salah satu hal yang sulit lepas dari kebiasaan para
para kaula muda hingga orang dewasa. Rokok memiliki
zat candu yang membuat penggunanya akan terus ketergantungan (Tobing, 2016).
Perilaku
rilaku merokok telah menjadi sebuah gaya hidup yang sudah lumrah kita lihat pada kehidupan
sekarang ini. Berdasarkan data dari Badan
Badan Pusat Statistik (BPS, 2021), jumlah perokok di Indonesia
pada tahun 2020 mencapai 28,69% dari total populasi penduduk. Persentase tersebut menunjukkan
bahwa jumlah perokok di Indonesia adalah sebesar 77 juta jiwa dan merupakan tertinggi di Asia
Tenggara (databoks, diakses tanggal 20 Februari 2021). Berbagai upaya yang dilakukan pemerintah
dalam menekan jumlah perokok belum berhasil menekan angka perokok secara signifikan.
E-ISSN
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Peningkatan regulasi terhadap rokok tidak membuat masyarakat Indonesia menghindari rokok.
Soerojo (2020) menyatakan bahwa jumlah perokok pemula di Indonesia dalam satu dekade terakhir
meningkat sebanyak 240% pada rentan umur 10-14
10
tahun. Hal tersebut disebabkan
abkan oleh kebiasaan
sekitar serta lingkungan perokok yang memberikan presfrensi serta cerita tentang rokok (Putri, 2016).
Word of Mouth adalah komunikasi pribadi tentang sebuah produk antara calon pembeli, tetangga,
keluarga, teman, maupun rekan kerja (Kotler
(Ko
dan Amstrong, 2016). Word of Mouth memiliki peranan
yang sangat optimal dalam meningkatnya jumlah konsumen karena dilakukan melalui komunikasi
lansung yang terjadi antara orang yang pernah menggunakan dengan calon pengguna.
Hal tersebut menyebabkan jumlah
umlah perokok pemula di Indonesia terus meningkat ditengah regulasi
yang semakin ketat. Regulasi tersebut belum mampu efektif dikarenakan bentuk penegakannya hanya
berupa peringatan, akan tetapi tidak ada hukum yang secara lansung mengarah pada prokok.
Word of Mouth memberikan informasi kepada calon pengguna baik secara lansung maupun tidak
lansung sehingga meemunculkan minat untuk membeli. Putri (2016) menjelaskan dalam
penelitiannya bahwa Word of Mouth berpengaruh terhadap minat beli. Penyampaian informa
informasi yang
disampaikan dari mulut ke mulut berupa informasi nikmatnya merokok maupun persepsi terhadap
risiko-risiko
risiko yang mungkin akan didapatkan ketika merokok.
Secara umum, NTB memiliki persentase perokok aktif sebesar 30,4% pada tahun 2020 (bps.go.id,
diakses
ses 20 Februari 2021). Persentase tersebut melampaui rata
rata-rata nasional yang mencapai 28,69%.
28,69%
Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah perokok di NTB cukup tinggi. Jumlah tersebut disebabkan
karena NTB merupakan salah satu produsen bahan mentah rokok yakni te
tembakau
mbakau di beberapa
kabupaten di NTB.
Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang berada di Nusa Tenggara Barat
(NTB). Peneliti mengamati
amati dari lingkungan sekitar, banyak masyarakat Sumbawa mulai dari
masyarakat usia SMP yang sudah merokok. Keadaan ini di dukung oleh data yang menunjukan
tingginya jumlah perokok aktif di NTB, sehingga hal
hal tersebut menunjukkan bahwa rokok sudah
menjadi kebiasaan yang ada di masyarakat secara umum, khususnya kabupaten Sumbawa.

II. STUDI LITERATUR
Word Of Mouth
Menurut Priansa (2017) Word of mouth merupakan salah satu strategi pemasaran yang efektif
untuk mengurangi biaya promosi dan alur distribusi perusahaan.Word
perusahaan.
of mouth dapat mempengaruhi
orang lain, image,, pikiran, serta keputusan mereka. Word of mouth terjadi
di melalui dua sumber yang
menciptakanya, yaitu reference group (grup referensi) dan opinion leader.
Word of mouth sering disebut dengan istilah viral marketing, yaitu teknik pemasaran yang di
gunakan untuk menyebarkan pesan pemasaran dari satu website ke website lainya, yang mampu
menciptakan pertumbuhan eksponensial yang potensial seperti layaknya sebuah virus (Priansa, 2017).
Menurut Priansa (2017) Word of mouth dapat diukur dengan mengunakan sejumlah dimensi yang
dapat menakar persebarannya. Indikator tersebut di bawah ini merupakan indikator yang digunakan
dalam penelitian ini. Indikator-indikator
indikator tersebut adalah sebagai berikut:
1. Membicarakan
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Seorang mungkin begitu terlibat dengan suatu produk tertentu atau aktivitas tertentu dan
bermaksud membicarakan mengenai hal itu dengan orang lain, sehingga menjadi proses
komunikasi word of mouth.
2. Mempromosikan
Seseorang mungkin menceritakan produk yang pernah di konsumsinya tampa sadar ia
mempromosikan produk kepada orang lain (teman atau keluarganya).
3. Merekomendasikan
Seseorang mungkin akan merekomendasikan suatu produk yang pernah di belinya kepada
orang lain (teman atau keluarganya).
4. Jujur
Jujur merupakan mengucapkan kata-kata
kata kata dan memberikan informasi dengan sesuai keadaan
sesunggunya.

Persepsi Resiko
Menurut Sciffman dan
an Kanuk (2016) mendefinisikan persepsi risiko sebagai ketidakpastian yang
di hadapi oleh konsumen ketika mereka tidak dapat meramalkan dampak dari keputusan pembelian
mereka.
Wang & Tsai (2014) berpendapat bahwa persepsi risiko tersebut terdapat dalam proses
keputusan konsumen ketika konsumen tidak bisa meramalkan hasil pembelian yang kemudian
digantikan oleh ketidakpastian.
Menurut Masoud (2013) indikator dalam mengukur risiko adalah sebagai berikut:
1. Risiko produk.
Risiko produk berhubungan dengan rendahnya kualitas atau tidak kesesuaian dari produk
yang dibeli.
2. Risiko waktu.
Risiko waktu berhubungan dengan menunggu produk atau jasa sampai ditanggan konsumen.

3. Risiko pengiriman.
Risiko pengiriman berhubungan dengan keselamatan pr
produk
oduk pada saat dikirim ke
alamat konsumen.
4. Risiko sosial.
Risiko sosial berhubungan dengan rendahnya penerimaan orang lain produk atau cara yang
digunakan untuk membeli suatu produk.
5. Risiko keamanan.
Risiko keamanan berhubungan dengan risiko penyalahgunaan identitas konsumen.

Picturial Warning
Menurut Caesaria (2017) gambar
ambar peringatan atau picturial warning adalah satu jenis gambar dan
tulisan peringatan kesehatan pada bungkus rokok. Peringatan kesehatan berbentuk gambar bertujuan
sebagai strategi pendidikan atau penyuluhan kesehatan masyarakat dan memberikan peringatan
kepada pengkonsumi rokok dan seluruh tempat penjualan rokok.
rokok
Berdasarkan Permenkes Nomor 28 Tahun 2013 pperingatan
eringatan rokok bergambar berupa pemberian
visualisasi peringatan bahaya
haya yaitu kanker mulut, kanker parubronkitis akut
akut-tenggorokan,
tenggorokan, serta
pemberian visualisasi peringatan bahaya asap rokok yaitu merokok membahayakan anak (ilustrasi
bapak menggendong anak sambil merokok) dan ilustrasi kematian (ilustrasi orang merokok
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disamping tengkorak). Berikut adalah wujud tampilan peringatan bergambar dalam Permenkes
Nomor 28 Tahun 2013.

Gambar 1 Peringatan Bergambar pada Kemasan Rokok

Pencantuman bahaya merokok pada setiap bungkus rokok dianggap perlu untuk memberi
kesempatan pada calon pembeli agar menimbang
menimbang-nimbang,
nimbang, apakah akan membeli barang yang
berbahaya. Tulisan dan gambar peringatan merokok bervariasi dari yang paling sederhana, yang
hanya menuliskan “merokok berbahaya bagi kesehatan” sampai ke tulisan yang lebih spesifi
spesifik,
contohnya “merokok dapat menyebabkan kanker paru-paru,
paru paru, bronkitis kronik dan emfisema, penyakit
jantung koroner dan gangguan pada janin dalam kandungan. Selain itu, diatur juga mengenai ukuran
yang harus digunakan pada kemasan rokok.
Pada penelitian ini, peneliti menggunakan indikator yang dikemukakan oleh Klimchuck dan
Krasovec (2016) yang terdiri dari 4 indikator, diantaranya adalah sebagai berikut:
1. Warna, adalah spektrum tertentu yang terdapat di dalam suatu cahaya sempurna.
2. Struktur Fisik atau Bentuk,, adalah besaran, dimensi atau kapasitas yang biasanya terhadap suatu
standar atau satuan ukur.
3. Simbol atau Logo, yaitu sebuah representasi spasial dari fenomena obyek, adegan, atau lainnya.
Tipografi (Pesan) adalah sebuah informasi tertulis yang memilik
memiliki tujuan tertentu

Minat Beli
Kotler dan Armstrong (2012) mengatakan bahwa minat beli merupakan sebuh perilaku konsumen
dimana konsumen mempunyai keinginan dalam membeli atau memilih suatu produk, berdasarkan
pengalaman dalam memilih, menggunakan dan mengkonsumsi atau bahkan dalam menginginkan
suatu produk, dimana konsumen akan melakukan pengevaluasian terhadap informasi yang diterima.
Menurut Kotler dan Keller (2016), minat beli adalah tahapan yang dilakukan konsumen sebelum
merencanakan untuk membeli suatu produk. Sebuah perusahaan harus mampu mengenal dan
mengetahui apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Minat beli merupakan bagian dari
komponen perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Konsumen dimanapun dan kapanpun akan
dihadapkan dengan sebuah
ah keputusan pembelian untuk melakukan transaksi pembelian, dimana
konsumen akan membandingkan atau mempertimbangkan satu barang dengan barang yang lainnya.
Menurut penelitian Setianingsih (2016), menyimpulkan bahwa minat beli adalah suatu pemusatan
perhatian
ian individu terhadap suatu barang yang disertai dengan perasaan senang terhadap barang
barang tersebut, sehingga minat tersebut menimbulkan keinginan dan kemudian timbul perasaan yang
meyakinkan individu bahwa barang tersebut memiliki manfaat dan individu tersebut ingin memiliki
barang tersebut dengan cara membelinya.
Menurut Setianingsih (2016), minat beli dapat diidentifikasi melalui indikator
indikator-indikator
indikator sebagai
berikut :
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1. Minat transaksional, yaitu kecenderungan seseorang untuk membeli produk setelah mendapat
m
informasi mengenai produk yang ditawarkan.
2. Minat referensial, yaitu kecenderungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.
3. Minat preferensial, yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi
utama pada produk tersebut.
4. Minat eksploratif, minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi
mengenai produk yang diminatinya dan m
mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat
sifat positif dari
produk tersebut.
KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 2. Kerangka konseptual
Sumber : Diolah Peneliti 2021

HIPOTESIS
Elpansyah, dkk (2019) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa tidak terdapat hubungan yang
signifikan antara word of mouth terhadap keputusan
n pembelian. Sedangkan Aries dkk (2019)
menyatakan dalam penelitiannya bahwa word of mouth bepengaruh signifikan terhadap
dap minat beli
konsumen.
Sitorus dan Mawardi (2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa variabel persepsi risiko
berpengaruh signifikan terhadap minat beli.
Jalil (2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa peringatan bergambar pada kemasan rokok
tidak berpengaruh
rpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen.
Dari landasan teori dan penelitian terdahulu maka dapat di tarik hipotesis dalam penelitian ini:
H1 : Word Of Mouth Berpengaruh Terhadap Minat Beli Konsumen.
H2 : Persepsi Resiko Berpengaruh Terhadap Minat Beli Konsumen.
H3 : Picturial Warning Berpengaruh Terhadap Minat Beli Konsumen.
III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Data yang digunakan yaitu data primer
yang dikumpulkan dengan cara menyebarkan angket kuesioner secara online dan offline kepada
peminat rokok di Kabupaten Sumbawa
Sumbawa.
Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini yaitu pernah melihat atau mendengar serta
berminat mengkonsumsi rokok. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan non-probability
non
sampling. Adapun sampel yang digunakan dalam penelian ini yaitu orang yang pernah melihat atau
mendengar serta berminat mengkonsumsi rokok dan berdomisili di Kabupaten Sumbawa.
Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan
mengumpulkan data dalam penelitian ini menggunakan metode
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kuesioner dengan menggunakan skala pengukuran skala likert.
Jenis sampel dalam penelitian ini adalah sampel non probability sampling dimana Teknik
pengambilan
engambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan kkriteria yang
ditetapkan dalam penelitian ini yaitu: Laki-laki
laki atau perempuan dengan umur di atas 18 tahun.
Berdomisili di kabupaten Sumbawa. Pernah menerima promosi tentang produk rokok baik secara
langsung melalui sales dan promotor
motor atau secara tidak lansung melalui
melalui iklan cetak mapun elektronik
dan berminat
erminat untuk mengkonsumsi rokok.
Setelah dihitung menggunakan rumus Paul Leedy maka jumlah sampel yang diteliti adalah 96,04
akan tetapi dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan 100 responden.
IV. PEMBAHASAN DAN HASIL
Pada penelitian ini, karakteristik
teristik Responden berdasarkan Jenis Kelamin dapat dilihat bahwa
persentase antara laki-laki
laki dan perempuan yang menjadi responden dalam penelitian ini menunjukkan
fenomena biasanya. Dimana laki-laki
laki lebih dominan dari jumlah keseluruhan responden. Akan tetapi,
jumlah responden perempuan juga tampaknya menunjukkan bahwa terlihat ketertarikan perempuan
p
terhadap rokok dilihat dari hasil presentasi responden.
responden
Karakteristik responden dilihat
lihat dari usia ternyata responden dengan usia 21-30
21
tahun
mendominasi lebih dari setengah dari total keseluruan responden. Berdasarkan pengamatan peneliti, 8
dari 10 orang dengan usia 21-30
30 tahun adalah perokok. Sehingga dapat disimpulkan bahwa usia
tersebut merupakan usia dimana ketertarikan terhadap rokok tinggi.
Berdasarkan hasil uji validitas menunjukan bahwa semua instrument dalam penelitian ini
menghasilkan nilai Rhitung ≥ Rtabel sehingga dapat disimpulkan bahwa semua kuesioner yang digunakan
dan akan disebarkan dengan google form ini dapat dikatakan valid.
Tabel 1 Hasil Uji Validitas
No
R
R tabel
hitung
1
0.636
0.361
Word Of Mouth
2
0.638
0.361
3
0.720
0.361
4
0.674
0.361
5
0.786
0.361
6
0.663
0.361
7
0.682
0.361
Persepsi Resiko
8
0.437
0.361
9
0.464
0.361
10
0.651
0.361
11
0.619
0.361
12
0.652
0.361
13
0.696
0.361
Picturial Warning
14
0.868
0.361
15
0.814
0.361
16
0.790
0.361
17
0.847
0.361
Minat Beli
18
0.914
0.361
19
0.895
0.361
20
0.840
0.361
21
0.773
0.361
22
0.817
0.361
Sumber : Data diolah peneliti 2021
Variabel

Ket
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

6

masing-masing
Hasil uji reliabilitas kuesioner penelitian ini menunjukkan bahwa nilai Cronbach's Alpha masing
variabel > 0,60. maka
aka dapat disimpulkan bahwa variabel dalam penelitian ini dikatakan realiabel.
Tabel 2 Hasil Uji Reliabilitas
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Variabel
Word of Mouth
Persepsi Risiko
Pictorial Warning
Minat Beli

Ket

Cronbach's
Alpha
0.771
0.613
0.805
0.920

Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Sumber : Data diolah

Hasil Regresi Linear Berganda menunjukkan bahwa hasil thitung untuk variabel word of mouth
(X1) adalah sebesar 4.949 dengan nilai sig sebesar 0.000. Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa
thitung>ttabel (4.949>1.984).
1.984). Maka dapat disimpulkan bahwa word of mouth berpengaruh signifikan
terhadap minat beli rokok di Kabupaten Sumbawa.
Hasil olah data dengan SPSS menunjukkan bahwa hasil thitung untuk variabel persepsi risiko (X2)
adalah sebesar -0.306
0.306 dengan nilai sig sebesar 0.760.Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa
ba
thitung <
ttabel (-0.306< 1.984). Maka dapat disimpulkan bahwa persepsi risiko tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap minat beli rokok di Kabupaten Sumbawa.
Hasil peneltian ini menunjukkan bahwa thitung untuk variabel picturial warning (X3) adalah sebesar
-0.862
0.862 dengan nilai sig sebesar 0.391. Kedua hasil tersebut menunjukkan bahwa thitung < ttabel (0.862<1.984). Maka dapat disimpulkan bahwa picturial warning tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap minat beli rokok di Kabupaten Sumbawa.
Tabel 3 Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficientsa
Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model

B

1 (Constant)

6.420

2.786

2.305 .023

X1

.544

.110

.461 4.949 .000

X2

-.044

.145

-.033 -.306 .760

X3

-.182

.211

-.092 -.862 .391

Std. Error

Beta

t

Sig.

Sumber : Data diolah 2021

Pengaruh Word Of Mouth terhadap Minat Beli Konsumen
Berdasarkan hasil uji T menunjukkan bahwa variabel word of mouth berpengaruh signifikan
terhadap minat beli rokok di kabupaten Sumbawa. Maka disimpulkan bahwa pembicaraan dari mulut
ke mulut (Word Of Mouth) yang disampaikan mengenai produk rokok membuat orang berminat
terhadap rokok di Kabuaten Sumbawa
Word ofmouth pada dasarnya adalah pesan tentang produk atau jasa suatu perusahaan, ataupun
tentang
ntang perusahaan itu sendiri, dalam bentuk komentar tenteng kinerja produk, keramahan, kejujuran,
kecepatan pelayanan, dan hal lainya yang dirasakan dan dialami oleh seseorang yang disampaikan
kepada orang lain (Priansa, 2017).
Word of mouth sangat efektif dalam menyampaikan suatu produk karena informasi yang
disampaikan melalui orang-orang
orang terdekat dapat lebih terpercaya daripada iklan. Hal tersebut
dikarenakan informasi yang diberikan oleh seseorang yang bukan promotor tidak berlebihan. Sebab,
informan yang
ng menyampaikan dari mulut ke mulut tidak menyampaikan secara berlebihan. Akan
tetapi informaisi yang diberikan apa adanya sesuai dengan pengalaman informan sendiri.
Hasil penelitian ini searah dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aries, dkk (2019) yang
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menyatakan bahwa word of mouth berpengaruh signifikan terhadap minat beli konsumen.
Pengaruh Persepsi Resiko terhadap Minat Beli Konsumen
Berdasarkan hasil uji T menunjukkan bahwa variabel persepsi risiko tidak berpengaruh dan tidak
signifikan terhadap minat beli rokok di kabupaten Sumbawa yang disimpulkan bahwa persepsi risiko
konsumen membuat mereka tidak berminat terhadap rokok.
Ketidakterdukungan hipotesis dalam penelitian ini juga didukung dengan responden yang
digunakan yaitu orang dengan usia di atas 18 tahun. Rata-rata
Rata rata jawaban responden te
tentang perspsi
risiko yang menyatakan setuju akan risiko yang ada di rokok. Maka, dapat disimpulkan bahwa perspsi
risiko terhadap rokok membuat calon konsumen tidak berminat untuk mengkonsumsi rokok.
Hasil penelitian ini searah dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sitorus dan Mawardi
(2019) menyatakan dalam penelitiannya bahwa variabel persepsi risiko berpengaruh signifikan
terhadap minat beli konsumen
Pengaruh Picturial Warning Terhada
Terhadap Minat Beli Konsumen Rokok di Sumbawa
Berdasarkan hasil uji T menunjukkan bahwa variabel picturial warning tidak berpengaruh dan
tidak signifikan terhadap minat beli rokok di kabupaten Sumbawa.Maka dapat disimpulkan bahwa
picturial warning dalam kemasan rokok membuat calon konsumen tidak berminat untuk
mengkonsumsi rokok.
Berdasarkan pengamatan lansung yang dilakukan oleh peneliti, orang yang berlum merokok
(calon konsumen) pada usia beranjak dewasa dan sudah dewasa menunjukkan kerisihan terhadap
peringatan
an bergambar yang ada di kemasan rokok. Kerisihan tersebut kemudian menjadi
kekhawatiran dengan bermunculannya data kematian akibat dari merokok
merokok.
Peringatan bergambar ini diterapkan dalam kemasan rokok mulai pada tahun 2014 karena adanya
Permenkes No 28 Tahun
hun 2013 yang mewajibkan produsen rokok menampilkan visualisasi bergambar
dalam setiap kemasan produknya. Peringatan bergambar ini terbukti mampu menurunkan
menurun
jumlah
pengguna rokok setiap tahunnya beriringan dengan makin sadarnya masyarakat akan kesehatan.
Hasil penelitian ini searah dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ubaidillah Jalil (2019)
menyatakan dalam penelitiannya bahwa peringatan bergambar pada kemasan rokok tidak berpengaruh
dan tidak signifikan terhadap minat beli konsumen.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil uji dan analisis yang telah dilakukan, maka kesimpulan penelitian ini adalah
sebagai berikut.
1. Variabel word of mouth berpengaruh signifikan terhadap minat beli rokok di kabupaten Sumbawa.
2. Variabel persepsi risiko tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap minat berli rokok di
kabupaten Sumbawa.
3. Variabel pictorial warning tidak berpengaruh dan tidak signifikan terhadap minat beli rokok di
kabupaten Sumbawa.
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Abstrak –Akibat pembatasan sosial selama pandemi, hampir semua mahasiswa melakukan transaksi
online di beberapa situs e-commerce untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Adapun penelitian ini
bertujuan untuk menganalisis pengaruh persepsi risiko, kemudahan, dan kepercayaan konsumen
terhadap keputusan pembelian secara online di tengah pandemi covid-19 pada Mahasiswa Universitas
Teknologi Sumbawa. Metode yang digunakan yakni pendekatan asosiatif dengan sampel berjumlah
100 responden yang diperoleh dengan metode nonprobability sampling menggunakan teknik
purposive sampling. Software yang di gunakan dalam penelitian ini adalah SPSS 20.0. Hasil dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel persepsi risiko berpengaruh negatif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian secara online. Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian secara online. kepercayaan konsumen berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian secara online. Persepsi risiko, kemudahan dan kepercayaan konsumen
berpengaruh secara simultan terhadap keputusan pembelian secara online.

Kata kunci : Persepsi Resiko, Kemudahan, Kepercayaan Konsumen, Keputusan Pembelian.
Abstract – Due to social restrictions during the pandemic, almost all students make online
transactions on several e-commerce sites to meet their own needs. This study aims to analyze the
effect of perceived risk, convenience, and consumer trust on online purchasing decisions in the midst
of the COVID-19 pandemic on Sumbawa University of Technology students. The method used is an
associative approach with a sample of 100 respondents obtained by non-probability sampling using
purposive sampling technique. The software used in this research is SPSS 20.0. The results in this
study indicate that the risk perception variable has a negative and significant effect on online
purchasing decisions. Ease has a positive and significant effect on online purchasing decisions.
consumer trust has a positive and significant effect on online purchasing decisions. Perceptions of
risk, convenience and consumer trust have a simultaneous effect on online purchasing decisions.

Keywords: Risk Perception, Convenience, Consumer Confidence, Purchase Decision
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I. PENDAHULUAN
Menurut Harahap & Amanah (2018), berkembangnya bisnis melalui internet di Indonesia telah
mengubah beberapa perilaku konsumen salah satunya adalah kebiasan konsumen berbelanja di pusat
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perbelanjaan ataupun toko, saat ini banyak konsumen mulai beralih berbelanja secara online untuk
membeli produk yang diinginkan. Penyebab adanya perubahan perilaku konsumen di sebabkan
munculnya pandemic Covid-19 yang melanda Indonesia sehingga masyarakat di himau untuk
mengikuti protocol kesehatan dan melakukan social distancing atau physical distancing serta
melakukan kegiatan termasuk bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) guna menghindari
penularan virus Covid-19 secara luas, (Kompas.com, 2020).
Kenyataan ini tentu akan sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk yang
diinginkan konsumen untuk lebih memilih berbelanja secara online melihat situasi dan kondisi saat ini
di Indonesia terkhusus Kota Sumbawa sedang dilanda wabah virus Covid-19.
Menurut Lestari (2016), pengambilan keputusan pembelian pada setiap orang pada dasarnya
sama. Jika konsumen merasa puas dengan produk atau jasa yang dibeli, maka konsumen akan
melakukan pembelian secara berulang. Sebaliknya, jika konsumen merasa tidak puas terhadap produk
atau jasa yang dibeli, maka konsumen akan beralih ke merek lain.
Kotler & Keller (2009) menyatakan proses keputusan pembelian terdiri dari lima tahap
diantaranya adalah pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian
dan perilaku pasca pembelian.
Menurut Bank Indonesia (BI) saat pandemi covid-19, jumlah transaksi jual beli di e-commerce
meningkat hampir dua kali lipat. Jumlah ini meningkat dari 80 juta transaksi pada 2019 menjadi 140
juta transaksi pada Agustus 2020.
Dapat dilihat peningkatan transaksi belanja online pada e-commerce melonjak tinggi semenjak
adanya pandemi. Peningkatan ini disebabkan karena adanya pembatasan sosial selama pandemi yang
membuat masyarakat harus tetap di rumah sehingga untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya
diperoleh dengan membeli secara online pada beberapa e-commerce.
Kepercayaan dapat diwujudkan apabila sebuah produk telah memenuhi harapan, kebutuhan dan
keinginan konsumen yang dapat menimbulkan kepuasan terhadap produk yang digunakan. Konsumen
yang merasa nyaman dan percaya karena suatu produk tidak akan mudah beralih atau mengganti
produk dengan produk atau merek lain (Mulyana, 2016).
Hadirnya internet pastinya menambah kemudahan dalam segala aspek kehidupan termasuk dalam
kegiatan jual beli melalui media online. Dimanapun dan kapanpun setiap orang dapat melakukan
pembelian produk secara online dengan mudah asalkan terhubung dengan internet.
Melakukan pembelian secara online sangat populer di kalangan mahasiswa khususnya mahasiswa
Universitas Teknologi Sumbawa yang juga merupakan bagian masyarakat yang sangat dekat dengan
persoalan teknologi dan internet, bukan hanya karena tuntutan keilmuan yang mengharuskan
mahasiswa untuk selalu mencari informasi terbaru, tetapi juga persoalan tentang berbagai pemenuhan
kebutuhan mendasar sebagai manusia di era teknologi seperti berbelanja kebutuhan secara online di
tengah pandemi seperti ini.
Mahasiswa memiliki alasan tersendiri dalam berbelanja secara online saat pandemi seperti ini
yang lebih menyukai belanja secara online melalui e-commerce. Selain dapat menghindari kontak
secara langsung dengan penjual, Mahasiswa pada saat menggunakan aplikasi seperti Youtube,
Facebook, Instagram dan aplikasi lainnya biasanya akan muncul iklan dengan jeda waktu sekitar 5
sampai 15 detik berupa audio dan visual yang dapat menarik perhatian konsumen sehingga dapat
memicu keputusan pembelian terhadap produk tersebut.
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Pembelian secara online tidak hanya menawarkan kemudahan bagi konsumen, kemudahan yang
ditawarkan tentunya akan menimbulkan persepsi risiko bagi konsumen dalam melakukan keputusan
pembelian secara online karena tidak dapat melihat produk yang akan dibeli secara langsung dan
keamanan produk dalam hal kebersihan produk termasuk pengemasan produk yang dapat
mempengaruhi kesehatan konsumen yang menerima produk tersebut.
Riyono (2019), dalam penelitiannya menyatakan bahwa adanya pembatasan sosial di masa
pandemi ini hampir seluruh mahasiswa telah melakukan transaksi secara online di beberapa ecommerce untuk memenuhi kebutuhan baik itu kebutuhan primer, sekunder maupun tersier karena
dirasa lebih praktis, efektif dan efisien.

II. STUDI LITERATUR
E-Bussiness
Menurut Dhillon & Kaur (2012), e-business adalah kegiatan bisnis dengan memanfaatkan
teknologi informasi untuk mengembangkan proses bisnis yang terdiri dari proses internal (sumber
daya manusia, sistem keuangan, dan administrasi) dan proses eksternal (penjualan dan pemasaran
serta penyediaan barang atau jasa dan juga hubungan dengan konsumen).
E-Commerce
Menurut Kotler & Armstrong (2016), e-commerce adalah saluran online yang dapat diakses
seseorang melalui komputer. Para pelaku bisnis menggunakan saluran ini ketika melakukan kegiatan
bisnis. Selain itu, konsumen dapat memperoleh informasi melalui bantuan komputer. Dalam hal ini
prosesnya dimulai dengan memberikan layanan informasi kepada konsumen saat membuat pilihan.
Menurut Nugroho (2016), e-commerce merupakan sebuah layanan internet yang dimanfaatkan
untuk proses jual beli secara online. Maka, dapat disimpulkan bahwa e-commerce merupakan proses
pembelian atau penjualan produk dan jasa antara dua belah pihak melalui internet.

Persepsi Risiko
Menurut Suryani (2013), persepsi risiko merupakan ketidakpastian yang dihadapi konsumen
ketika mereka tidak mampu melihat kemungkinan yang terjadi akibat keputusan pembelian yang
dilakukan. Dalam menghadapi kondisi tersebut, konsumen akan mempertimbangkan berbagi risiko
yang akan diterima. Persepsi risiko juga didefinisikan sebagai persepsi konsumen mengenai
ketidakpastian dan konsekuensi-konsekuensi negatif yang mungkin diterima atas pembelian suatu
produk ataupun jasa (Monroe dalam Azizah, 2016).
Menururt Pavlou (2003), Schiffman & Kanuk dalam Lestari (2020), persepsi risiko diukur dengan
indikator sebagai berikut :
1. Ada risiko tertentu.
2. Mengalami kerugian.
3. Pemikiran bahwa berisiko.
4. Risiko fisiologis
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Menurut Sebayang (2017), Kemudahan merupakan suatu keyakinan tentang proses pengambilan
keputusan. Jika seseorang merasa yakin bahwa sistem informasi mudah digunakan maka dia akan
menggunakannya. Sebaliknya, jika seseorang merasa yakin bahwa sistem informasi tidak mudah
digunakan maka dia tidak akan menggunakannya. Menurut Nurrahmanto (2015), Kemudahan
penggunaan adalah sejauh mana orang berpikir bahwa sistem dapat digunakan dengan mudah tanpa
banyak usaha.
Menururt Davis (dalam Munawaroh, 2020), kemudahan diukur dengan indikator sebagai berikut
:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mudah untuk dipelajari (easy to learn)
Dapat dikontrol (can be controlled)
Jelas dan dapat dimengerti (clear and understandable)
Mudah untuk menjadi mahir (easy to be skillful)
Fleksibel (Flexible)
Mudah untuk digunakan (easy to use)

KEPERCAYAAN
Menurut Kotler & Keller (2012), mengatakan bahwa kepercayaan merupakan kesediaan perusahaan untuk
mengandalkan mitra bisnisnya dengan bergantung pada beberapa faktor pribadi dan antar organisasi, seperti
kemampuan, integritas, kejujuran, dan keramahan.

Menurut Mulyana (2016), kepercayaan konsumen adalah semua pengetahuan konsumen dan
semua kesimpulan yang ditentukan oleh konsumen atas objek, atribut dan manfaat produk. Dimana
objek yang dimaksud adalah produk, orang, perusahaan dan segalanya mengenai kepercayaan dan
sikap konsumen.
Ketika produk memenuhi harapan dan kebutuhan konsumen, mereka akan merasa puas dengan
produk tersebut dan kepercayaan konsumen dapat tercapai. Konsumen yang merasa nyaman dan
percaya karena produknya, tidak akan mudah meninggalkan atau mengganti produk lain.
Menururt Mayer et al dalam Mulyana (2016), kepercayaan diukur dengan indikator sebagai
berikut :
1. Kemampuan
2. Kebaikan hati
3. Integritas
KEPUTUSAN PEMBELIAN
Menurut Kotler & Amstrong (2016), keputusan pembelian merupakan baian dari perilaku
konsumen tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan,
dan bagaimana memenuhi kebutuhan dan keinginannya akan barang dan jasa. keputusan pembelian
tidak terlepas dari perilaku konsumen, sehingga setiap konsumen memiliki perbedaan saat melakukan
pembelian.
Menurut Tjiptono (2012), keputusan pembelian adalah suatu proses dimana konsumen menyadari
masalah, mencari informasi tentang suatu produk atau merek tertentu, dan mengevaluasi secara tepat
bahwa masing-masing alternatif tersebut dapat menyelesaikan masalah yang mengarah pada
keputusan pembelian.
Menurut Kotler (2014) Indikator yang mencirikan keputusan pembelian yaitu :
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1. Pilihan Produk
Konsumen dapat mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk atau menggunakan
uangnya untuk tujuan lain.
2. Pilihan Merek
Pembeli harus mengambil keputusan tentang merek mana yang akan dibeli
3. Pilihan Penyalur
Pembeli harus mengambil keputusan penyalur mana yang akan dikunjungi. Setiap pembeli
mempunyai pertimbangan yang berbeda-beda dalam hal menentukan penyalur bisa dikarenakan
faktor lokasi yang dekat, harga yang murah, persediaan barang yang lengkap dan lain.
4. Waktu Pembelian
Keputusan konsumen dalam keputusan pemilihan waktu pembelian bisa berbeda-beda
5. Perilaku setelah pembelian
Konsumen dapat mengambil keputusan tentang seberapa banyak produk yang akan dibelinya
pada suatu saat.
KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 1. Kerangka konseptual
Sumber : Diolah Peneliti 2021

HIPOTESIS
Hasil dari penelitian Rosita (2017) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa harga merupakan
variabel yang memiliki pengaruh signifikan secara parsial terhadap keputusan pembelian. Hal tersebut
didukung oleh satyawisudarini (2017), menyatakan bahwa variabel independen harga berpengaruh
terhadap keputusan pembelian.
Hasil dari penelitian yang dilakukan Sari (2018), yang memaparkan bahwa kualitas produk
berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Pemaparan tersebut sejalan dengan oktavenia
& Ardani (2019), yang menyatakan bahwa variabel independen kualitas produk berpengaruh terhadap
keputusan pembelian.
Dari landasan teori dan penelitian terdahulu maka dapat di tarik hipotesis dalam penelitian ini:
H1 : Persepsi Risiko Berpengaruh Negatif Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online
H2 : Kemudahan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online
H3 : Kepercayaan Berpengaruh Positif Signifikan Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online
H4 : Persepsi Risiko, Kemudahan dan Kepercayaan Berpengaruh Signifikan Secara Simultan
Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online
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III. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Penelitian ini
analisisnya menggunakan data statistik sehingga untuk mengukur dan memperoleh hasil penelitian
menggunakan kuesioner. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji asumsi
klasik, analisis regresi linier berganda dan pengujian hipotesis serta koefisien determinasi.
Dalam penelitian ini populasi yang digunakan adalah seluruh Mahasiswa Universitas Teknologi
Sumbawa yang aktif serta pernah melakukan keputusan pembelian secara online di beberapa ecommerce selama pandemi covid-19. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian
ini adalah Non-probability sampling dengan metode purposive sampling.
IV. PEMBAHASAN DAN HASIL
Dalam Uji Validitas besarnya koefisien korelasi dari seluruh item pernyataan variabel-variabel
penelitian mempunyai Rhitung > Rtabel, yang artinya seluruh item pernyataan variabel persepsi resiko,
Kemudahan, Kepercayaan dan Keputusan Pembelian dinyatakan valid, sehingga seluruh item
pernyataan yang terdapat pada kuesioner dapat dinyatakan layak sebagai instrumen untuk mengukur
data penelitian.
Tabel 1 Hasil Uji Validitas
No
R
R
Tabel
hitung
X1.1
0,711
0,361
X1.2
0,857
0,361
X1.3
0,815
0,361
X1.4
0,784
0,361
Persepsi
X1.5
0,869
0,361
Resiko
X1.6
0,826
0,361
X1.7
0,528
0,361
X1.8
0,775
0,361
X2.1
0,756
0,361
X2.2
0,814
0,361
X2.3
0,813
0,361
Kemudahan
X2.4
0,805
0,361
X2.5
0,937
0,361
X2.6
0,634
0,361
X3.1
0,619
0,361
X3.2
0,751
0,361
0,646
0,361
Kepercayaan X3.3
X3.4
0,525
0,361
X3.5
0,765
0,361
Y1
0,840
0,361
Y2
0,870
0,361
Y3
0,843
0,361
Keputusan
Y4
0,919
0,361
Pembelian
Y5
0,960
0,361
Y6
0,932
0,361
Y7
0,708
0,361
Sumber : Data diolah peneliti 2021
Variabel

Ket
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Berdasarkan hasil uji reliabilitas diperoleh seluruh variabel penelitian ini dapat dinyatakan
reliabel karena Cronbach's Alpha variable persepsi resiko, kemudahan, kepercayaan dan keputusan
pembelian lebih besar dari 0,60. Maka dapat disimpulkan bahwa item-item pernyataan dapat
digunakan sebagai instrumen untuk penelitian selanjutnya.
Tabel 2 hasil uji reliabilitas
Variabel
Cronbach's Alpha
0,900
Persepsi Resiko
0,873
Kemudahaan
0,647
Kepercayaan
0,943
Keputusan Pembelian
Sumber : Data diolah
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Ket
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
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Berdasarkan hasil analisis Regresi Linier Berganda dengan menggunakan SPSS menyatakan
bahwa nilai thitung variabel persepsi risiko (X1) sebesar -3,887 > ttabel sebesar 1,984 dan nilai
signifikansi sebesar 0,000 < 0,005 yang memiliki arti ternyata persepsi risiko berpengaruh secara
signifikan terhadap keputusan pembelian.
Hasil dari Regresi Linier Berganda menyatakan adanya nilai thitung variabel kemudahan (X2)
sebesar 2,245 > ttabel sebesar 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0,027 < 0,05, yang Artinya
kemudahan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian.
Variabel Kepercayaan (X3) dengan hasil analisis Regresi Linier Berganda menggunakan SPSS
menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 7,424 > ttabel sebesar 1,984 dan nilai signifikansi sebesar 0,000
< 0,05 dimana dapat diartikan kepercayaan berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan
pembelian.
Tabel 3 Hasil Analisis Regresi Berganda
Model

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
10.968
2.879

t

(Constant)
.908
Persepsi
-.221
.057
-3.887
1 Resiko
Kemudahan
.209
.093
2.245
Kepercayaan
.779
.105
7.424
a. Dependent Variable: KEPUTUSAN PEMBELIAN
Sumber : Output SPSS, 2021

Sig.

.000
.000
.027
.000

Selain hasil Regresi Linear Berganda di lakukan juga analaisis Anova untuk menganalisis
pengaruh simultan antar variable X dengan variable Y dimana diperoleh hasil dari nilai fhitung sebesar
31,661 dan nilai sig sebesar 0,000. diperoleh ftabel sebesar 2,70. Karena nilai fhitung sebesar 31,661 >
ftabel sebesar 2,70. Sehingga dapat di artikan persepsi risiko, kemudahan dan kepercayaan secara
bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian online pada Mahasiswa
Universitas Teknologi Sumbawa.
Tabel 4 hasil uji F
Model
1 Regression
Residual
Total

Sum of
Squares
468.072
473.088
941.160

Df
3
96
99

Mean
Square
156.024
4.928

F

Sig

31.661

.000a

Sumber : Output Hasil SPSS

Adapun hasil koefisien determinasi pada tabel model summary diperoleh nilai R² sebesar 0,482
atau 48,2%. Sehingga persentase kontribusi pengaruh persepsi risiko, kemudahan dan kepercayaan
terhadap keputusan pembelian sebesar 48,2%. Sedangkan untuk sisanya 51,8% dipengaruhi oleh
variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini
Model

Tabel 5 Hasil uji Koefisien Determinasi
R
R
Adjusted
Std. Error
Square
R Square
of the
Estimate
.705a
.497
.482
2.21991

Sumber : Output Hasil SPSS

16

Pengaruh Persepsi Resiko terhadap Keputusan Pembelian Secara Online
Hasil analisis pada penelitian ini menggunakan SPSS 20.0 for windows menunjukan bahwa
persepsi risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan pembelian secara online di
tengah pandemi covid-19 pada Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa.
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Para responden memberikan pernyataan yang cukup baik terhadap setiap indikator yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu Adanya risiko tertentu, mengalami kerugian, pemikiran bahwa
berisiko dan risiko fisiologis.
Dalam konteks transaksi online, konsumen akan dihadapkan adanya risiko tertentu yang dapat
merugikan konsumen itu sendiri seperti penipuan, harga yang tidak sesuai dengan kualitas produk,
dan produk yang di terima tidak sesuai dengan pesanan serta rasa ketakutan data probadi yang dapat
di gunakan secara illegal.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyono (2019) dan Salsabila (2021)
yang mengemukakan bahwa Persepsi Risiko berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan
pembelian secara online.

Pengaruh Kemudahan terhadap Keputusan Pembelian Secara Online
Hasil analisis dari penelitian ini menunjukan bahwa kemudahan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keputusan pembelian secara online di tengah pandemi covid-19 pada Mahasiswa
Universitas Teknologi Sumbawa. Hal ini sesuai dengan para responden yang memberikan pernyataan
cukup baik terhadap indikator yang digunakan yaitu mudah untuk dipelajari, dapat dikontrol, jelas dan
dapat dimengerti, fleksibel, mudah untuk menjadi mahir, dan mudah digunakan.
Dalam berbelanja online, teknologi dan internet berperan sangat penting untuk menunjang
jalannya online shop yang memang cukup populer dikalangan mahasiswa. E-commerce saat ini
banyak menawarkan fitur yang sangat mudah dipelajari dan digunakan sehingga banyak konsumen
yang tertarik untuk berbelanja secara online.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Muhammar (2019) dan Sandora
(2020) yang mengemukakan bahwa Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian secara online.

Pengaruh Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online
Hasil analisis penelitian ini menggunakan SPSS 20.0 menunjukan hasil bahwa kepercayaan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian secara online di tengah pandemi
covid-19 pada Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa. Para responden memberikan pernyataan
yang sangat baik terhadap indikator yang digunakan yaitu kemampuan, kebaikan hati dan integritas.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riyanto (2019) dan Munawaroh
(2020) yang mengemukakan bahwa Kemudahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
keputusan pembelian secara online.
Pengaruh Persepsi Risiko, Kemudahan dan Kepercayaan Terhadap Keputusan Pembelian
Secara Online
Berdasarkan hasil uji F (simultan) dimana dapat diartikan bahwa persepsi risiko, kemudahan dan
kepercayaan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian online di
tengah pandemi covid-19 pada Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sandora (2020) dengan
hasil variabel kepercayaan dan kemudahan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan
pembelian belanja secara online. Selain itu Salsabila (2021) juga melakukan penelitian yang sama
dengan hasil variabel persepsi risiko, manfaat, dan kemudahan penggunaan berpengaruh secara
E-ISSN : 2686-2484

17

PROSIDING SEMINAR NASIONAL MANAJEMEN
KERJASAMA JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS, MANAJEMEN
RESEARCH INSTITUTE UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA
VOL.4 NO.3 EDISI KHUSUS

simultan terhadap keputusan pembelian secara online di Shopee.
V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1) Persepsi risiko secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap keputusan pembelian
secara online di tengah pandemi covid-19 pada Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa.
2) Kemudahan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian
secara online di tengah pandemi covid-19 pada Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa.
3) Kepercayaan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian
secara online di tengah pandemi covid-19 pada Mahasiswa Universitas Teknologi Sumbawa.
4) Persepsi risiko, kemudahan dan kepercayaan berpengaruh secara simultan terhadap keputusan
pembelian online secara online di tengah pandemi covid-19 pada Mahasiswa Universitas
Teknologi Sumbawa.
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Abstrak –Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh antara literasi keuangan,
kontrol diri, dan lingkungan teman sebaya terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa rantau
Universitas Teknologi Sumbawa dari angkatan 2017, 2018, 2019, dan 2020. Dalam penelitian ini
menggunakan metode kuantitatif. Samp
Sampel
el yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 91 orang
atau responden yang diperoleh menggunakan metode sampling probability sampling dengan teknik
simple random sampling. Instrument yang digunakan adalah kuesioner dan jenis data yakni primer
yang didapat
at dari hasil pengisian kuesioner dengan pengukuran skala likert 4 poin. Data yang
didapatkan diolah dengan menggunakan pengujian asumsi klasik, hipotesis dan analisis regresi linear
berganda dengan alat analisis yang digunakan adalah SPSS. Hasil penelitia
penelitiann ini menunjukan bahwa
variable Literasi Keuangan tidak memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa dan
variabel Kontrol Diri dan Lingkungan Teman Sebaya memiliki pengaruh terhadap perilaku konsumtif
mahasiswa.
Kata kunci : Literasi Keuangan, K
Kontrol Diri, Lingkungan Teman, Perilaku Konsumtif.
Konsumtif
Abstract – This study aims to examine whether there is an influence between financial literacy, selfself
control, and peer environment on consumptive behavior in overseas students of the Sumbawa
Technology University from the 2017 2018, 2019, and 2020. This study uses quantitative methods.
The sample used in this study amounted to 91 people or respondents obtained using a probability
sampling method with a simple random sampling technique. The instrument use
usedd is a questionnaire
and the type of data is primary which is obtained from the results of filling out the questionnaire with
a 4-point
point Likert scale measurement. The data obtained were processed using classical assumption
testing, hypotheses and multiple linear
inear regression analysis with the analytical tool used was SPSS.
The results of this study indicate that the Financial Literacy variable has no influence on the
consumptive behavior of students and the Self
Self-Control
Control and Peer Environment variables have an
influence
nfluence on the consumptive behavior of students.
Keywords: Financial Literacy, Self Control,
Control Peer Environtment,Consumtif
Consumtif Behaviour
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I. PENDAHULUAN
Kegiatan konsumsi tidak dapat terlepas dari kehidupan manusia, sebab kebutuhan manusia itu
tidak terbatas serta manusia harus dapat memenuhi setiap kebutuhannya karena bersifat penting dan
wajib.
Konsumsi menjadi sebuah kewajiban karena berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan pokok
manusia, sedangkan perilaku konsumtif dapat diartikan sebagai pemenuhan kebutuhan
kebutuh untuk diri
sendiri secara berlebihan tanpa memandang keadaan sekitar. Murisal (2012).
Perilaku konsumtif tersebut dapat terjadi disemua kalangan tak terkecuali di kalangan mahasiswa.
Mahasiswa merupakan salah satu elemen yang penting dalam kehidupan ber
bermasyarakat,
masyarakat, atau bisa
dikatakan bahwa mahasiswa memiliki andil yang cukup besar dalam kehidupan bermasyarakat.
Dalam hal ini perilaku konsumtif pada mahasiswa seperti berbelanja secara berlebihan tanpa
mengontrol diri dalam hal pembelian secara impulsive.
Berdasarkan hasil survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) ketiga yang dilakukan
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tahun 2019 menunjukkan bagwa indeks literasi keuangan
mencapai 38.03% dan indeks inklusi keuangan 76.19%.
Angka tersebut meningkat
kat dibanding hasil survei OJK 2016 yaitu indeks literasi keuangan 29.7%
dan indeks inklusi keuangan 67.8%, ditahun 2013 indeks literasi keuangan sebesar 21.84% sedangkan
inklusi keuangan sebesar 59.74%. Dengan demikian dalam 3 tahun terakhir terdapat peni
peningkatan
pemahaman keuangan (literasi) masyarakat sebesar 8.33%, serta peningkatan akses terhadap produk
dan layanan jasa keuangan (inklusi keuangan) sebesar 8.39%.

Gambar 1. Indeks Literasi dan Inklusi keuangan nasional
Sumber: sikapiuangmu.ojk.go.id, 2019

Perlu diketahui bahwa memang Literasi keuangan itu penting untuk menaikkan tingkat
pemahaman masyarakat utamanya mahasiswa dalam sektor keuangan serta pengendaliannya.
Kontrol diri atau self control merupakan suatu usaha dalam mengendalikan perilaku dan
merespon atau memutuskan sesuatu tindakan dengan mempertimbangkan segala dampak atau
konsekuensi yang akan terjadi Ghufron & Risnawita (2011). Oleh karena itu perlu adanya kontrol diri
dalam pengelolaan keuangan sebab ini merupak
merupakan
an tindakan yang dapat mendorong seseorang agar
dapat mengontrol diri dalam hal menghemat dengan menurunkan pembelian impulsive.
Menurut Sholihah & Kuswardani (2011), kecenderungan perilaku konsumtif seseorang terkait
dengan karakteristik psikologis tertentu
tertentu yang dimiliki oleh seseorang, yaitu konsep diri mereka
sebagai individu, dan tingkat konformitas terhadap kelompok teman sebaya.
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Lingkungan Teman sebaya ialah kumpulan anak
anak-anak
anak remaja dengan tingkat kedewasaan yang
sama dan menerapkan prinsip-prinsip
prinsip hhidup
idup bersama serta saling memberikan pengaruh kepada
anggota kelompoknya (Dewi et al., 2017).
2017)
Fenomena konsumtif yang sering terjadi dikalangan mahasiswa tersebut yaitu membelanjakan
uangnya ke hal yang kurang penting seperti membeli baju dengan model ter
ter-update,, dan nongkrong di
cafe-cafe hingga lupa untuk menabung atau menyisihkan uangnya untuk hal yang tak terduga dan
keperluan yang lebih penting lainya, sehingga mengarah pada perilaku konsumtif atau perilaku boros.
Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Hidayah & Wibowo (2018), bahwa “Mahasiswa melakukan
kegiatan pembelian yang berlebihan yang tujuannya untuk pembelian fashion dan hiburan hal ini
menjadi penyebab pemborosan karena lebih mementingkan keinginan dibanding kebutuhan.
Mahasiswa Rantau adalah sesorang individu yang melanjutkan pendidikan di luar daerah asal
mereka, dengan pergi ke daerah lain untuk mencari ilmu, Kamus Besar Bahasa Indonesia (1990).
Sejak tahun 2014 UTS menerima mahasiswa rantau senusantar sampai saat ini, bahkan kini UTS
melebarkan
rkan sayap dengan merangkul mahasiswa dari luar negeri atau dengan kata lain UTS goes to
Internasional.. Karena itu, mahasiswa yang kuliah di UTS banyak mahasiswa rantau.
Aktivitas yang biasa dilakukan mahasiswa rantau selain aktif kuliah juga aktif berorganisasi, baik
itu organisasi dalam dan luar kampus. Adapula yang bergelut dalam dunia usaha atau bekerja paruh
waktu yang diisi pada waktu kosong perkuliahan.
Hal tersebutt dilakukan karena alasan demi dapat mempertahankan hidup secara mandiri tanpa
membebankan orang tua, ada juga untuk tambahan uang saku selain dari orang tua. Namun demikian
apapun yang dilakukan akan tetap mengutamakan perkuliahan yang menjadi tujuan awal ke
Sumbawa.

II. STUDI LITERATUR
Pengertian Literasi Keuangan
Menurut OJK (2019) literasi keuangan adalah rangkaian proses atau aktivitas untuk meningkatkan
pengetahuan, keyakinan, serta ketrampilan konsumen dan masyarakat luas sehingga mereka mampu
mengelola keuangan dengan baik.
Literasi keuangan menurut Program International for Student Assesment (PISA, 2012) adalah
pengetahuan dan pemahaman terhadap konsep keuangan dan resiko, keahlian, motivasi dan
kepercayaan diri untuk menerapkan pengetahuan dan pemahaman untuk membuat keputusan atas
berbagai aspek keuangan, untuk memperbaiki kesejahteraan financial seseorang atau kelompok dan
untuk ikut serta dalam kegiatan ekonomi.
Ada empat indikator dari literasi keuangan menurut Otoritas Jasa Keuangan (www.ojk.go.id,
2017) yaitu :
1. Pengetahuan dasar keuangan pribadi
2. Keterampilan keuangan
3. Keyakinan terhadap
p lembaga, produk dan layanan jasa keuangan yang mempengaruhi sikap dan
perilaku
4. Perilaku untuk peningkatan kualitas pengambilan keputusan dan pengelolaan keuangan dalam
rangka mencapai kesejahteraan keuangan yang berkelanjutan
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Kontrol Diri
Menurut Ghufron & Risnawita (2011), kontrol diri disebut juga dengan self control yang dapat
didefinisikan sebagai kemampuan dalam menyusun, membimbing, mengarahkan, dan mengatur
bentuk perilaku yang membawa pada konsekuensi positif.
Kontrol diri terdapat pada setiap diri manusia tanpa terkecuali, hanya saja yang membedakan
kontrol diri antar manusia adalah batas kemampuan manusia atau seseorang dalam mengontrol diri.
Kontrol
ontrol diri adalah bentuk pengaturan atas diri sendiri dalam bertingkah laku dan bersika
bersikap.
Kontrol diri dapat memberikan dampak pada lingkungan sekitar, semakin baik kemampuan seseorang
dalam mengontrol diri makan akan semakin baik pula dampak yang diberikan. Sedangkan seseorang
yang memiliki kemampuan kontrol diri begitu rendah, maka akan berimbas
berimbas pada lingkungannya yang
merasa kurang nyaman atau kurang baik.
Adapun indikator – indikator kontrol diri dalam penelitian ini, seperti yang dikemukakan oleh
Averill, dkk (Ghufron & Risnawita 2011) terbagi menjadi 3 aspek, yaitu :
1. Behavioral Control atau Kontrol perilaku maksudnya adalah tindakan secara nyata dan responsive
yang dihasilkan dari kemampuan individu yang memiliki tujuan agar stressor tidak bertambah
dengan kata lain stressor akan berkurang. Tindakan yang secara nyata ini biasanya dilakuk
dilakukan
dengan cara mengurangi intensitas suatu kejadian atau bisa juga dalam hal memperpendek durasi
kejadian yang dialami.
2. Cognitive Control atau Kontrol kognitif merupakan kemampuan yang terletak pada proses berpikir
individu. Selain itu juga kemampuan dalam hal merancang sebuah strategi yang bertujuan untuk
membentuk suatu modifikasi akibat-akibat
akibat akibat yang mungkin ditimbulkan dari stressor. Strategi dapat
dilakukan dengan cara memodifikasi proses berpikir sehingga pikiran yang dikeluarkan akan
berbeda dari biasanya ketika menghadapi suatu kejadian. Strategi ini juga dapat dilakukan dengan
cara memfokuskan pikiran pada kondisi yang membuat diri merasa senang.
3. Decisional Control atau Kontrol Keputusan ini sebuah kesempatan individu dalam hal menentukan
suatu tujuan atau hasil tertentu. Kemampuan ini dapat berfungsi baik apabila individu memiliki
kebebasan dalam diri individu itu sendiri terhadap berbagi kemungkinan suatu tindakan.

Lingkungan Teman Sebaya
Menurut Santrock (2009), Teman sebaya (peer group) adalah anak-anak
anak atau remaja dengan
tingkat usia dan kedewasaan yang sama, fungsi utama dari teman sebaya menyediakan sarana dan
sumber informasi untuk perbandingan secara sosial dan sumber informasi tentang dunia di luar
keluarga, sehingga hubungan dengan teman sebaya yang buruk dapat membawa anak ke perilaku
yang buruk dan begitu sebaliknya.
Menurut Amaliya dan Setiaji (2017:2) teman sebaya akan memberikan pengaruh dalam memilih
cara berpakaian, hobi, perkumpulan, dan kegiatan
kegiatan-kegiatan sosial lainnya. Karena
ena terkadang remaja
membeli sesuatu bukan karena kebutuhan tapi karena pendapat orang lain sangat penting bagi dirinya
dan ingin tampil menarik seperti teman-teman
teman
yang lain.
Adapun indikator dari lingkungan teman sebaya menurut Santoso (2006), adalah sebagai
seb
berikut :
1. Kerjasama sangat diperlukan, karena dengan adanya gotong royong atau kerjasama antar inividu
akan lebih mudah melaksanakan kegiatan yang sedang dilakukan, adanya tukar pikir antar
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2.

3.
4.

5.
6.

individu yang akan memunculkan berbagai ide atau jalan keluar dalam pemecahan masalah serta
menunjang kekompakan antar sesama.
Persaingan adalah suatu usaha yang dilakukan perorangan atau kelompok sosial tertentu agar
memperoleh kemenangan atau hasil secara kompetitif tanpa menimbulkan ancaman atau benturan
fisik. Persaingan dalam hal ini adalah persaingan untuk mendapatkan prestasi yang lebih baik.
Pertentangan suatu bentuk interaksi sosial ketika individu atau kelompok dapat mencapai tujuan
sehingga individu atau kelompok lain kalah.
Penerimaan atau akulturasi adalah
dalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok
manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing.
Kebudayaan asing tersebut lambat laun diterima dan diolah dalam kebudayaannya sendiri tanpa
menyebabkan hilangnya
langnya unsur kebudayaan kelompok itu sendiri.
Persesuaian/Akomodasi adalah penyesuaian tingkah laku manusia, yang dimaksud disini adalah
mahasiswa dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitarnya.
Perpaduan/Asimiliasi adalah pembaharuan dua kebudaya
kebudayaan
an yang disertai dengan hilangnya ciri
khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. Kaitannya dengan penelitian ini
adalah setiap individu masing-masing
masing yang memiliki kepribadian yang beragam dapat bergabung
menjadi satu tanpa membedakan atau merendahkan
merendahkan antara satu dengan lainnya sehingga
mencapai tujuan yang sama.

Perilaku Konsumtif
Menurut Kotler dan Amstrong (2012) perilaku konsumtif merupakan cara bagaimana individu,
kelompok dan organisasi dalam memilih, membeli, menggunakan atau menempatkan barang, jasa,
ide, atau pengalaman untuk tujuan pemuasan hasrat semata.Perilaku konsumtif merupakan kegiatan
konsumsi yang tidak didasarkan pada kebutuhan tetapi pada keinginan dan kepuasan semata (Dewi et
al., 2017).
Perilaku konsumtif merupakan kecenderungan manusia untuk melakukan konsumsi tiada batas,
membeli sesuatu yang berlebihan atau secara
s
tidak terencana (Chita dkk, 2015). Menurut Sumartono
(2002) mengemukakan 8 indikator perilaku konsumtif yaitu sebagai berikut:
1. Membeli produk karena godaan hadiah. Pembelian pribadi Karena jika membeli barang tersebut
akan berikan hadiah.
2. Membeli produk karena kemasan yang menarik, dan konsumen dapat dengan mudah membujuk
mereka untuk membeli produk yang dikemas rapi dan dihiasi warna
warna-warna
warna menarik. Artinya
motivasi membeli produk hanya karena produknya dikemas dengan rapi dan menarik.
3. Membeli
beli produk untuk menjaga penampilan dan gengsi. Konsumem mempunyai keinginan yang
tinggi untuk membeli, karena pada umumnya konsumen mempunyai ciri-ciri
ciri ciri seperti pakaian dan
gaya rambut yang tujuannya agar konsumen selalu berpenampilan menarik perhatian or
orang lain.
Konsumen menghabiskan lebih banyak uang untuk menunjang penampilan mereka.
4. Mempertimbangkan membeli produk berdasarkan harga (bukan atas dasar manfaat atau
kegunaannya). Konsumen cenderung menunjukkan adanya kemewahan hidup, sehingga cenderung
menggunakan
enggunakan segala Sesutu yang dianggap paling mewah.
5. Pembelian produk hanya mempertahankan simbol status. Konsumen memiliki daya beli yang
tinggi dalam hal perpakaian, dandan, gaya rambut, dan sebagainya. Oleh karena itu, hal
tersebut dapat mendukung sifat
sifa unik mereka dengan barang-barang
barang dan memberikan kesan
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masyarakat kelas atas. Membeli produk dapat memberikan simbol status agar terlihat lebih
keren di mata orang lain.
6. Produk digunakan karena unsur konformitas terhadap model yang mengiklankan. Konsumen
cenderung menggunakan segala sesuatu yang dapat dikenakan oleh karakter idola mereka
untuk meniru perilaku karakter yang mereka idolakan. Jika konsumen mengagumi citra publik
produk, mereka cenderung menggunakan dan mencoba produk yang disediakan.
7. Timbul persepsi bahwa membeli produk dengan harga yang mahal bisa menciptakan rasa
percaya diri yang tinggi pula. Konsumen mudah tepengaruh memiliki niat yang besar untuk
mencoba sebuah produk karena mempercayai apa yang disampaikan oleh oklan kepada mereka
bahwaa produk tersebut bisa menumbuhkan rasa percaya diri yang tinggi.
8. Mencoba dua atau lebih produk yang sejenis dengan merek yang berbeda. Konsumen sering
menggunakan produk yang sejenis dengan merek lain dari produk berbeda yang sebelumya
digunakan, meskipunn produk tersebut belum habis dipakai.
KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 2. Kerangka konseptual
Sumber : Diolah Peneliti 2021

HIPOTESIS
Dalam penelitian yang dilakukan Yudasella & Krisnawati (2019) menunjukkan bahwa literasi
keuangan berbanding terbalik dengan perilaku konsumtif, yang berarti Literasi Keuangan
berpengaruh secara negatif signifikan terhadap Perilaku Konsumtif. Dimana hal ini dapat diartikan
bahwa semakin tinggi literasi keuangan seseorang, maka perilaku konsumtif akan semakin rend
rendah.
Menurut (Fitriani 2020) terdapat pengaruh antara Kontrol diri terhadap perilaku konsumtif
dimana semakin baik individu dalam mengontrol diri maka akan terhindar dari perilaku konsumtif,
dan jika kontrol diri tidak baik atau rendah maka akan lebih mudah berperilaku konsumtif.
Penelitian yang dilakukan oleh Isnawati & Kurniawan (2021) diperoleh temuan bahwa tingkat
pengaruh kelompok teman sebaya dalam kategori tinggi, hal ini dibuktikan dengan rata-rata
rata
skor
variabel pengaruh kelompok teman sebaya yang terbilang
terbilang tinggi. Dengan indikator meniru perilaku
anggota kelompok yang tinggi dalam mempengaruhi mahasiswa dalam berperilaku konsumtif.
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Stephanie Agustine (2009) menjelaskan bahwa
mahasiswa yang berkumpul dengan lingkungan teman bergaya hidup hedonis, akan mengikuti gaya
hedonis pula supaya diterima di lingkungan pergaulannya
Dari landasan teori dan penelitian terdahulu maka dapat di tarik hipotesis dalam penelitian ini:
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H1 : Terdapat berpengaruh signifikan Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumtif mahasiswa.
H2 : Terdapat pengaruh signifikan dari kontrol diri terhadap perilaku konsumtif mahasiswa
H3 : Terdapat pengaruh lingkungan teman sebaya terhadap perilaku konsumtif mahasiswa.
mahasiswa
III. METODE PENELITIAN
Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan pendekatan asosiatif. Dalam
penelitian ini data primer didapatkan dari kuesioner yang dibagikan kepada responden, yaitu
Mahasiswa Rantau di Universitas Teknologi Sumbawa. Jenis data yang digunakan dalam penelitian
ini yaitu data kuantitatif.
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Mahasiswa rantau Universitas Teknologi
Sumbawa dari angkatan 2017, 2018, 2019, dan 2020.
Tabel 1 Data mahasiswa rantau Universitas Teknologi Sumbawa

NO
1
2
3
4

Angkatan
2017
2018
2019
2020
Total

Jumlah
238
273
309
181
1001

Sumber : Direktorat.kademik@uts.ac.id

Dalam penelitian ini menggunakan perhitungan dengan rumus Slovin. Dari hasil perhitungan
maka sampel yang akan diambil sebanyak 90.9 sampel atau jika diperluas menjadi 91 responden.
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket), Untuk
mengukur jawaban responden digunakan skala Likert.. Kuesioner di uji validitas dan reliabilitas
terlebih dahulu.Teknik
Teknik sampling yang akan digunakan dalam penelitian ini teknik probability
sampling dengan jenis simple random sampling
sampling. Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik
dan regresi linier berganda.
IV. PEMBAHASAN DAN HASIL
Berdasarkan hasil kuesioner yang di sebarkan dilihat dari karakteristik responden dari angkatan
menunjukkan bahwa angkatan 2017 berjumlah 40 (43.9%) responden, ankatan 2018 berjumlah 22
atau (24.2%) reponden, dan angkatan
katan 2019 berjumlah 17 atau (18.7%), serta angkatan 2020 berjumlah
12 atau (13.9%), yang dimana total responden adalah sebanyak 91 responden.
Karakteristik responden dalam penelitian ini berdasarkan jenis kelamin dinyatakan bahwa
responden yaitu mahasiswa rantau Universitas Teknologi Sumbawa dalam penelitian ini cenderung
lebih banyak perempuan dibandingkan laki-laki.
laki
Hasil uji validitas atas kuesioner dalam penelitian ini terlihat bahwa nilai dari rhitung pada kolom
corrected item-total
total correlation untu
untuk masing-masing item memiliki rhitung lebih besar dibanding rtabel
(0.361) hal ini dikatakan bahwa semua pernyataan di setiap indik
indikator dinyatakan valid.
Variabel

No

Literasi
Keuangan

X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X2.1

Kontrol Diri

R
hitung
0.699
0.733
0.713
0.720
0.603
0.687
0.608
0.675

Tabel 2 Hasil Uji Validitas
R tabel
Ket
Variabel
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361

VALID
VALID
VALID
VALID
VALID
VALID
VALID
VALID

Perilaku
Konsumtif

No
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7
Y8

R
hitung

R tabel

0.832
0.771
0.592
0.769
0.628
0.758
0.801
0.848

0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361

Ket
VALID
VALID
VALID
VALID
VALID
VALID
VALID
VALID
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Lingkungan
Teman
Sebaya

X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X3.5
X3.6
X3.7
X3.8
X3.9

0.762
0.702
0.538
0.668
0.751
0.691
0.611
0.632
0.723
0.568
0.469
0.800
0.702
0.492

0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361
0.361

VALID
VALID
VALID
VALID
VALID
VALID
VALID
VALID
VALID
VALID
VALID
VALID
VALID
VALID

Y9
Y10
Y11
Y12
Y13

0.868
0.804
0.766
0.823
0.796

0.361
0.361
0.361
0.361
0.361

VALID
VALID
VALID
VALID
VALID

Sumber : Data diolah peneliti 2021

Berdasarkan hasil uji reliabel menunjukkan bahwa nilai masing-masing
masing variabel memenuhi
kriteria reliabilitas. Hal ini di tunjukkan dengan semua nilai dari Cronbach's Alpha yang ada di tabel
berada di atas 0.60 sesuai yang direkomendasikan.
Tabel 3 hasil uji reliabilitas
Variabel
Literasi Keuangan
Kontrol Diri
Lingkungan Teman sebaya
Perilaku Konsumtif

Cronbach's Alpha
0,900
0,873
0,647
0,943

Ket
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Sumber : Data diolah

Variabel Literasi Keuangan (X1) sebesar 1.771<3.182 ttabel dengan nilai signifikansi sebesar 0.080
> 0.025 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel Literasi Keuangan (X1) tidak mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap variabel Perilaku Konsumtif (Y).
Variabel Kontrol Diri (X2) sebesar -4.312 < -3.182 dengan nilai signifikansi sebesar 0.00 < 0.025
maka disimpulkan bahwa terdapat pengaruh antar variabel kontrol diri (X2) dengan perilaku
konsumtif (Y).
Variabel Lingkungan Teman Sebaya (X3) memiliki nilai sebesar 7.612 artinya thitung 7.612 > 3.182
ttabel dan memiliki
miliki nilai signifikansi sebesar 0.00 < 0.025 yang mana variabel lingkungan teman
sebaya (X3) berpengaruh terhadap variabel perilaku konsumtif (Y).
Tabel 4 Hasil Analisis Regresi Berganda
Model
Constan
Literasi Keuangan
Kontrol diri
Lingkungan teman sebaya

Unstandardized
Coefficients
B
Std. Error
13.506
4.897
.476
.269
-1.221
.283
1.324
.174

Standardized
Coefficients
Beta
.187
-.377
.674

t
2.758
1.771
-4.312
7.612

sig
.007
.080
.000
.000

Sumber : Output SPSS, 2021

Adapun hasil koefisien determinasi pada tabel model summary diperoleh nilai R² sebesar 0,482
atau 48,2%. Sehingga persentase kontribusi pengaruh persepsi risiko, kemudahan dan kepercayaan
terhadap keputusan pembelian sebesar 48,2%. Sedangkan untuk sisanya 51,8% dipengaruhi oleh
variabel lainnya yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini
Model

Tabel 5 Hasil uji Koefisien Determinasi
R
R
Adjusted
Std. Error
Square
R Square
of the
Estimate
.705a
.497
.482
2.21991

26

Sumber : Output Hasil SPSS

Pengaruh Literasi Keuangan terhadap Perilaku Konsumtif Secara Online
Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh dari literasi keuangan terhadap
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perilaku konsumtif mahasiswa rantau universitas teknologi Sumbawa. Hal ini berarti semakin tinggi
kemampuan literasi keuangan mahasiswa tidak mempengaruhi peningkatan atau penurunan perilaku
konsumtif mahasiswa.
Dari hasil analisis data diperolah bahwa mahasiswa memiliki tingkat literasi keuangan pada
kategori baik. Namun hal tersebut dapat dinilai tid
tidak
ak memiliki efek langsung terhadap perilaku
konsumtif pada mahasiswa karena berdasarkan pengujian hipotesis tersebut, hal ini bisa jadi
mahasiswa rantau memiliki pemahaman baik tentang literasi keuangan akan tetapi tidak diterapkan
pada kehidupan sehari-hari,
ri, dengan demikian literasi keuangan menjadi tidak terlalu mempengaruhi
peningkatan dan penurunan
enurunan perilaku konsumtifnya.
Hasil Pengujian variabel X1 ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Siputro (2017),
Ramadhan (2019), Iqbal (2020) menunjukkan
menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh antara literasi keuangan
terhadap perilaku konsumtif. Hal ini dikarenakan sebagian besar mahasiswa menerima pemahaman
literasi keuangan hanya dijadikan sebagai pengetahuan dan tidak menjamin bahwa pengetahuan yang
diterima mahasiswa
ahasiswa akan meningkatkan literasi kkeuangan mahasiswa tersebut.

Pengaruh Kontrol Diri terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Rantau UTS
Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya diketahui bahwa variabel kontrol
diri berpengaruh terhadap perilaku konsumtif mahasiswa rantau Universitas Teknologi Sumbawa. Hal
ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi kontrol diri maka perilaku konsumtif akan semakin rendah
pada mahasiswa rantau universitas teknologi Sumbawa. Begitu pula sebaliknya semakin re
rendah
kontrol diri maka perilaku konsumtif akan semakin tinggi.
Hasil analisis deskriptif dalam penelitian ini menjelaskan bahwa apabila kontrol diri mahasiswa
rantau tinggi maka dapat mengendalikan dirinya dengan baik ketika melakukan pembelian impulsive
sehingga
ehingga mahasiswa yang dapat berbelanja dengan bijak akan memenuhi kebutuhannya dan tidak
berperilaku konsumtif.
Sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Heni (2013) bahwa setiap individu memiliki
suatu mekanisme yang dapat membantu mengatur per
perilaku
ilaku khususnya mahasiswi. Mereka harus
mampu menyikapi budaya konsumtif yang semakin berkembang. Hal ini berarti bahwa mereka
dituntut untuk mampu mengendalikan diri dan perilakunya tersebut dapat diatasi. Sehingga perilaku
konsumtif yang sudah menjamur dikalangan
ikalangan mahasiswi sekarang dapat diminimalisi.

Pengaruh Lingkungan Teman Sebaya Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa
Rantau UTS
Dari hasil analisis bahwa variabel kelompok teman sebaya (X3) mempengaruhi perilaku
konsumtif (Y) yang hasilnya terdapat pengaruh yang signifikan antara lingkungan teman sebaya
terhadap perilaku konsumtif menjelaskan bahwa semakin tinggi pengaruh lingkungan teman sebaya
maka akan semakin tinggi pula perilaku konsumtif yang terjadi pada mahasiswa rantau universitas
teknologi Sumbawa.
Hasil analisis deskriptif pada penelitian ini menyatakan bahwa ketika interaksi sosial yang lebih
intensif dengan kelompok teman sebaya ini menggambarkan lingkungan teman sebaya memberikan
pengaruh besar terhadap perubahan perilaku mahas
mahasiswa
iswa yang akan berdampak pada kehidupan
sosialnya serta akan menyebabkan mahasiswa mengikuti apa yang dilakukan oleh lingkungan teman
sebayanya termasuk dalam membelanjakan segala kebutuhannya dan mengikuti gaya hidup dari
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kelompok tersebut.
Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dkk (2017) yang menyatakan bahwa semakin
tinggi pengaruh teman sebaya maka akan semakin tinggi perilaku konsumtif, Sejalan dengan
penelitian Hidayatun (2015) menemukan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara duk
dukungan
teman sebaya terhadap perilaku konsumtif remaja.

V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Tidak terdapat pengaruh antara literasi keuangan terhadap perilaku konsumtif
konsumtif mahasiswa rantau
Universitas Teknologi Sumbawa.
2. Terdapat pengaruh signifikan antara kontrol diri terhadap perilaku konsumtif pada mahasiswa
rantau Universitas Teknologi Sumbawa.
3. Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara lingkungan teman sebaya terhadap perilaku
konsumtif pada mahasiswa rantau Universitas Teknologi Sumbawa.
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inerja keuangan dapat menggambarkan kondisi dan prospek perbankan kedepanya,
Abstrak – Kinerja
sehingga hal tersebut dapat menjadi sinyal positif bagi investor untuk berinvestasi pada perbankan.
Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis kinerja keuangan pada Bank Umum Syariah yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesian tahun 2017
2017-2020. Data analisiss menggunakan metode RGEC (Risk
(
Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital).
Capital). Metode penelitian ini menggunakan
deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pengumpulan data menggunakan dokumentasi dari laporan
keuangan tahunan yang dipublikasikan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website masingmasing perbankan pada 3 perbankan
kan yang diambil berdasarkan teknik sampling jenuh. Berdasarkan
hasil penelitian menunjukan bahwa kinerja keuangan pada Bank Syariah yang terdaftar di BEI dilihat
dari Risk Profile yaitu dengan menganalisis risiko pembiayaan dengan rasio NPF dalam katagori baik
dan analisis risiko likuiditas dengan rasio FDR dalam katagori cukup baik, Good Corporate
Governance dalam katagori baik, Earnings dalam katagori sangat baik, dan Capital dalam katagori
sangat baik.

Kata kunci : Risk Profile, Good Corporate Governance, Earning, Capital, RGEC, Kinerja
Keuangan

Abstract – financial performance can describe the conditions and prospects of banking in the future,
so that it can be a positive signal for investors to invest in banking. The purpose of this study iis to
analyze the financial performance of Islamic Commercial Banks listed on the Indonesia Stock
Exchange in 2017-2020.
2020. Data analysis used the RGEC (Risk Profile, Good Corporate Governance,
Earnings, Capital) method. This research method uses descriptive w
with
ith quantitative approach. The
collection of documentation data from the annual financial reports through the Indonesia Stock
Exchange website and the websites of each bank in 3 banks was taken based on the saturated
sampling technique. Based on the result
resultss of the study, it shows that the financial performance of
Islamic banks listed on the IDX is seen from the Risk Profile, namely by analyzing financing risk with
the NPF ratio in the good category and liquidity risk analysis with the FDR ratio in the good enough
category, Good Corporate Governance in the good category, Earnings in very good category, and
Capital in the very good category.

Keywords: Risk Profile, Good Corporate Governance, Earnings, Capital,RGEC,
Financial Performance
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I. PENDAHULUAN
Sektor perbankan merupakan sektor yang memiliki peranan dalam meningkatkan sistem
perekonomian suatu negara. Bank atau perbankan merupakan salah satu roda perekonomian di
Indonesi, karena perbankan memiliki peran yyang
ang sangat penting sebagai intermediary yaitu lembaga
keuangan yang menghubungkan dana-dana
dana
antara pemilik dana (Surplus
Surplus Spending Unit
Unit) dan
peminjam yang membutuhkan bantuan dana (Difesit
(
Spending Unit).
Perbankan terdiri dari dua macam yaitu bank kovesional dan bank Syariah. Perbankan Syariah
adalah bank yang menjalankan proses kegiatan usaha menggunakan prinsip syariat islam yang
berdasarkan ketetuan Mejelis Ulama Indoneia (MUI). Sedangkan bank kovesional adalah bank yang
menjalankan kegiatan usahaa secara kovisional yang dalam kegiatanya memberikan jasa dalam lalu
lintas pembayaran secara umum sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang telah ditetepkan.
Dengan melihat pesatnya perkembangan Bank Syariah yang berada di Indonesia tentu saja
memerlukan pengawasan terhadap kinerja Bank. Perkembangan Bank Syariah dapat dilihat dari
keberhasilan kinerja keuangan bank.
Kinerja
nerja bank adalah gambaran setiap hasil ekonomi yang mampu diraih oleh perusahaan
perbankan untuk menghasilkan keuntungan secara efektif ddan
an efisien, yang perkembangannya dapat
diukur menggunakan analisis terhadap data
data-data
data keuangan yang tercermin dalam laporan keuangan.
Oleh karena itu perbankan perlu mempertahankan kinerja keuangan yang baik. Semakin baik kinerja
bank maka kepercayaan masyarakat
arakat meningkat dalam menggunakan jasa keuangan bank tersebut
(Marisya, 2021).
Profitabilitas merupakan indikator yang penting untuk mengukur suatu kinerja atau bank.
Profitabilitas dapat diukur dengan Return On Asset (ROA), Net Peforming Financing (NPF), Capital
Adequacy Ratio (CAR), dan Financing Deposit Ratio (FDR). Semakin besar tingkat kinerja suatu
bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai oleh bank tersebut dan semakin baik
pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan aset. Adapun tingkat perkembangan suatu kinerja
keuangan pada bank umum Syariah tahun 2017-2020 sebagai berikut:
Tabel 1 Tingkat Perkembangan Kinerja Keuangan pada
Bank Umum Syariah
Kinerja
2017
2018
2019
2020
Keuangan
CAR
20,81%
19,22%
17,99%
28,60%
NPF
9,68%
9,30%
7,05%
7,24%
ROA
2,55%
1,87%
2,61%
2,01%
FDR
114,40% 114,40%
113,59%
108,78%
Sumber :www.idx.com

Berdasarkan yang diperoleh dari Statistik Perbankan Syariah (SPS), dapat kita lihat bahwa
profitabilitas Bank Umum Syariah dilihat dari Capital Adequacy Ratio (CAR) pada perbankan syariah
sejak awal 2017 hingga 2020 bersifat fluktuatif.
Tahun 2020 angka CAR tertinggi 28,60%. Sementara Non Performing Financing (NPF) pada
tahun 2017 sampai 2020 mengalami sedikit penurunan dari angka 9,68%, hingga 7,24%. Return On
Asset (ROA) pada perbankan syariah sejak awal 2017 dengan angka 2,55% sedangkan pada tahun
2018 mengalami penurunan dengan angka 1,87% dan pada tahun 2019 mengalami peningkatan yakni
2,61%, dan saat tahun 2020 dengan angka 2,01%.
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Sedangkan Financing Deposit Ratio (FDR) di awal tahun 2017-2018 dengan angka 114,40%, dan
2019-2020 mengalami sedikit penurunan 113,59% hingga 108,78%. Namun tidak menutup
kemungkinan jika dilihat dari masing
masing-masing pembiayaan dapatmempengaruhi pertumbuhan
profitabilitas tersebut.
Seperti yang kita ketahui bahwa pembiayaan dalam Bank Umum Syariah terdiri dari pembiayaan
jual beli, pembiayaan bagi hasil dan pembiayaan ijarah (sewa). Dilihat dari statistik tingkat
pembiayaan menunjukan bahwa semankin tinggi tingkat pembiayaan maka semakin besar pula
tingkat kinerja keuangan Bank tersebut.
Tabel 2 Tingkat Perkembangan Pembiayaan pada Bank Umum Syariah
Tahun
Pembiayaan Pembiayaan Pembiayaan
Jual Beli
Bagi Hasil
Sewa
2017
150,276
17,090
9.233
2018
154,805
15,866
10,597
2019
160,654
13,779
10,589
2020
174,301
11,854
8.635
Sumber : Statistik Perbankan Syariah

Berdasarkan Tabel 2 dapat kita lihat bahwa perkembangan pembiayaan pada Bank Umum
Syariah di Indonesia Tahun 2017-2020
2020 pada pembiayaan jual beli menunjukkan peningkatan yang
signifikan, pembiayaan bagi hasil mengalami sedikit penurunan sedangkan pada pembiayaan sewa
mengalami sedikit peningkatan dan penurunan di tahun 2020.
Dengan peningkatan dan penurunan volume pembiayaan tersebut dapat dijadikan sebagai acuan
penelitian ini dalam menganalisis suatu kinerja keuangan dan produk-produk
produk yang berpengaruh
terhadap pertumbuhan pembiayaan pada Bank Umum Syariah dalam menghasilkan profit sehingga
kinerja keuangan perbankan dapat dilihat baik buruknya
Mengukur kinerja suatu bank dapat dilihat dari pembiayaan bank tersebut. Pembiayaan
merupakan dasar yang harus dimiliki oleh suatu bank dan mempengaruhi bagaimana kinerja suatu
bank bisa mendapatkan profit. Semakin baik pembiayaan yang dimiliki oleh bank,
bank, maka akan
membuat kinerja bank tersebut menjadi semakin meningkat. Hal ini berhubungan dengan kepuasan
dan kepercayaan nasabah jika suatu bank memiliki kinerja yang sangat baik. Oleh karena itu perlu
adanya analisis kinerja keuangan pada bank umum Syariah.
Terdapat beberapa indicator penilaian untuk mengetahui kinerja keuangan bank. Selama ini
kinerja keuangan bank dinilai dengan metode CAMELS yang dikenalkan pada tahun 1991. Pada
metode ini CAMELS terdiri dari Capital
Capital, Asset, Management, Earnings, Liquidity dan Sensitivity to
Market Risk. Penggunaan metode CAMELS diperkuat dengan Peraturan Bank Indonesia (PBI)
Nomor 6/10/PBI/2004 untuk penilaian tingkat kesehatan perbankan.
Namun adanya perkembangan usaha dan kompleksitas usaha bank maka metode CAMELS
menjadi kurang efektif. Untuk itu terdapat metode baru yaitu RGEC yang terdiri dari Risk Profile,
Good Corporate Governance, Earnings dan Capital. RGEC merujuk pada Peraturan
eraturan Bank Indonesia
Nomor 13/PBI/2011 tentang penilaian kinerja keuangan bank uumum
mum yang digunakan sebagai
pengganti dari metode CAMELS.
Metode RGEC adalah penilaian kinerja keuangan bank dengan menggunakan pendekatan
berdasarkan rasio (Risk
Risk Based Rating
Rating) merupakan penilaian yang komprehensif dan terstruktur
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terhadap bagi hasil integrasi antara profil risiko dan kinerja yang meliputi penerapan tata kelola yang
baik, rentabilitas, dan permodalan.

II. STUDI LITERATUR
Sterwardship Theory
Teori sterwardship adalah teori yang dicetuskan eleh Donaldson dan Davis tahun 1991 yang
menjelasakan tentang situasi dimana manajer sebagai steward tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan
tujuan
individu tetapi lebih ditujukan untuk kepentingan bersama.
Asumsi dari teori ini bahwa kepentingan personal antara steward dan principal dapat diselaraskan
melalui pencapaian tujuan bersama. Sterwardship teori ini dapat dipahami dalam pembiayaan
lembaga perbankan syariah. Bank syariah sebagai principal mempercayakan nasabah sebagai steward
untuk mengelola dana akan mengembalikan dana yang telah diberikan ole
oleh
h bank syariah (Riyadi dan
Yalianto, 2014).
Teori Sinyal (Signal Theory)
Teori ini dikemukakan oleh Spence (1973) yang mendefinisikan sinyal sebagai upaya
upay pemberi
informasi untuk menggambarkan
ambarkan masalah dengan akurat kepada pihak lain sehingga pihak lain
tersebut bersedia untuk berinvestasi meskipun dibawah ketidak pastian.
Menurut Gunawan (2012) informasi mengenai kondisi perusahaan sangat dibutuhkan oleh
investor dan hendaknya para pel
pelaku
aku bisnis menyediakan informasi tersebut. Informasi berisi
keterangan, catatan atau gambaran baik atau buruk untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun keadaan
masa yang akan datang suatu perusahaan. Informasi yang lengkap, akurat dan tepat waktu sangat
diperlukan
erlukan bagi investor dipasar modal sebagai alat analisis untuk mengambil keputusan investasi
(Nana & Siti, 2017).
Kinerja Keuangan
Kinerja kauangan adalah suatu analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu
perusahaan telah melaksanakan dengan menggunakan
m
aturan-aturan
aturan pelaksanaan keaungan secara
baik dan benar (Menurut Fahmi 2013 dalam Dewi, 2017).
Kinerja keuangan merupakan gambaran kondisi keuangan Bank dan hasil prestasi yang dicapai
oleh suatu perusahaan dalam mengelola sumber daya yang dimiliki
dimiliki secara efektif dan efisien dalam
mencapai tujuan perusahaan yang ditetapkan oleh manajemen perusahaan. Salah satu cara untuk
menilainya dengan melihat profitabilitas perusahaan bila semakin tinggi maka dapat dikatakan
perusahaan tersebut semakin efektif
tif dan efesien dalam mengelola operasionalnya.
Analisis Laporan Keuangan
Analisis laporan keuangan suatu perusahaan perlu dianalisis karena dengan analisa tersebut akan
diperoleh semua jawaban yang berhubungan dengan masalah posisi keuangan dan hasil-hasil
hasil
yang
dicapai oleh perusahaan yang bersangkutan (Munawir, 2010).
Metode Pendekatan Rgec
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Metode RGEC merupakan pengembangan dari metode terdahulu yaitu metode CAMELS.
Penilaian kinerja keuangan bank dengan menggunakan pendekatan metode RGEC terdapat 4 fak
faktor
yang terdiri dari Risk Profile, Good Corporate Governance,
Governance Earning, dan Capital.. Manajemen dalam
metode CAMELS diubah menjadi Good Corporate Governance. Berdasarkan peraturan bank
Indonesia No. 13/1/PBI/2011 tentang penilaian tingkat kesehatan bank.
1. Risk Profile (Profil Risiko)
Risk profile dilakukan penilaian terhadap risiko inheren dan kualiatas penerapan manajemen
risiko dalam kegiatan operasional bank terhadap delapan (8) risiko yaitu risiko kredit, risiko pasar,
risiko liquiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko, stratejik, risiko kepatuhan, dan risiko
reputasi.
Penelitian ini peneliti mengukur factor risk profile dengan menggunakan 2 indikator yaitu factor
risiko pembiayaan dengan menggunakan rumus NPF dan risikoliquiditas dengan rumus FDR. Adupun
rumus keduanya yaitu :
NPF =

Pembiayaan Bemasalah
× 100%
Total Pembiayaan

FDR =

Total Pembiayaan
× 100%
Dana Pihak Ketiga

Berikut merupakan peringkat NPF & FDR berdasarkan ketentun Surat Edaran Bank Indonesia
(No.13/24/DPNP/2011) yaitu:
Tabel 3 Matriks Kriteria Penepatan Peringkat Financing to Deposit Ratio (FDR)
Peringkat Keterangan
Kriteria
1
2
3
4
5

NPF
FDR
Sangat baik
0%< 2 %
50%<FDR< 2 %
Baik
2%≤NPF<5%
75%<FDR<85%
Cukupbaik
5%≤NPF<8%
85%<FDR<100%
Kurang baik 8%≤NPF<12%
100%<FDR<120%
Tidak baik
NPF≥12%
<102%
Sumber : KondifikasiPenilaian Tingkat Kesehatan Bank

2. Good Corporate Governance(Tata
(Tata Kelola Perusahaan)
Penilaian faktor GCG merupakan supervise atau monitoring kinerja manajemen dan
menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stake holder dengan memperhatikan kerangka
peraturan sebagai peningkatan kinerja keuangan.
Selain itu Good Corporate Governance juga digunakan untuk meningkatkan nilai dari suatu
perusahaan sehingga mampu menarik lebih banyak peminat. Good Corporate Governance
Gover
memiliki lima prinsip dalam penilaiannya yakni
1. Transparasi (transparency)
2. Akuntanbilitas (accountability
accountability),
3. Pertanggungjawaban (responsibility
responsibility),
4. Independensi (independency
independency)
5. Kewajaran (fairness).
Berdasarkan SE BI No. 15/15/DPNP/2013 Bank diharuskan melakukan penilaian sendiri (self
assessment) terhadap pelaksanaan Good Corporate Governance (GCG). Nilai komposit GCG
membantu peneliti dalam melihat kedaan-keadaan GCG pada bank.
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Bobot
86-100%
100%
71-85%
85%
61-70%
70%
41-60%
60%
≤ 40%

Tabel 4 Kriterial Penetapan Peringkat GCG
PeringkatKomposit
Keterangan
Peringkatkomposit 1
Sangat baik
Peringkatkomposit 2
Baik
Peringkatkomposit 3
Cukupbaik
Peringkatkomposit 4
Kurang baik
Peringkatkomposit 5
Tidak baik
Sumber: Bank Indonesia

3. Earnings (Rentabilitas)
Penilaian faktor rentabilitas meliputi evaluasi terhadap kinerja rentabilitas, sumber-sumber
sumber
rentabilitas, kesinambungan rentabilitas dan manjemen rentabilitas bank.
Sebagai alat ukur untuk mengukur tingkat efisiensi usaha dan profitabilitas yang dicapai oleh
bank. Karena tujuan utama dari bank adalah untuk memperoleh keuntungan, maka salah satu cara
untuk mengukur kinerja suatu bank dengan mengukur kemampuan suatu bank dalam memperoleh
keuntungan. Penilaian di dasarkan pada rasio Return on Assets (ROA).
ROA =

Laba Sebelum Pajak
× 100%
Rata − Rata Total Aset

Berikut merupakan peringkat Return on Assets (ROA) berdasarkan ketentuan Surat Edaran
Bank Indonesia (No. 13/24/DPNP/2011) yaitu:
Tabel 5 Matriks Kriteria Penepatan Peringkat Return on Assets (ROA)
Peringkat
Keterangan
Kriteria
1
Sangat baik
ROA>1,5%
2
Baik
1,2%<ROA≤1,25%
3
Cukup baik
0,5%<ROA≤1,25%
4
Kurang baik
0%<ROA≤0,5%
5
Tidak baik
ROA≤ 0%
Sumber: Kondifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

4. Capital (Permodalan)
Penilaian faktor permodalann suatu penilaian dalam mengevaluasi kecukupan permodalan dan
kecukupan pengelolaan permodalan. Tujuanya untuk mengetahui modal yang digunakan suatu
perusahaan sudah mencukupi setiap kegiatan yang ada diperusahaan secara efisien atau ada
tidaknya kerugian yang dapat dihindari. Rasio yang digunakan didalam Capital ini adalah Capital
Adequacy Ratio (CAR).
CAR =

Modal Bank
× 100%
Aktiva Tertimbang Menurut Rasio

Berikut merupakan peringkat Capital Adequacy Ratio (CAR) berdasarkan ketentuan Surat
Edaran Bank Indonesia (No.
No. 13/24/DPNP/2011) yaitu:
Tabel 6 Matriks Kriteria Penepatan Peringkat Capital Adequacy Ratio (CAR)
Peringkat Keterangan
Kriteria
1
Sangat baik
CAR≥11 %
2
Baik
9,5%≤CAR<11%
3
Cukupbaik
8%≤CAR<9,5%
4
Kurang baik
6,5%≤CAR<8%
5
Tidak baik
CAR≤6,5%
Sumber: Kondifikasi Penilaian Tingkat Kesehatan Bank

KERANGKA KONSEPTUAL
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Gambar 4. Kerangka konseptual
Sumber : Diolah Peneliti 2021

III. METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitaf dengan pendekatan deskriptif yaitu
dengan menganalisis dan mendiskripsikan data-data
data data laporan keuangan. Jenis data dalam penelitian ini
adalah data sekunder. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan dokumentasi dari laporan
keuangan tahunan yang dipublikasikan melalui website Bursa Efek Indonesia dan website masingmasing perbankan dari tahun 2017-2020.
2020.
Populasi dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
(BEI) yang mempublikasikan Laporan Keuangan Tahunan (Annual Report)) secara lengkap dari tahun
2017-2020
2020 yang berjumlah 3 bank. Teknik pengambilan
penga
sampel menggunakan sampling jenuh,
dimana metode sampel jenuh ini menggunakan seluruh populasi.
IV. PEMBAHASAN DAN
N HASIL
1. Risk Profile
Hasil Olah data menunjukan bahwa rasio Non Performing Financing (NPF) pada PT. Bank BRI
Syariah dari tahun 2017-2019
2019 medapat peringkat 1 yang artinya sangat baik. Sedangkan untuk rasio
Financing Deposit Ratio (FDR) mendapatkan peringkat ke
ke-1
1 yang menunjukan bahwa bank sangat
baik. Dapat disimpulka nbahwa bank BRIS dilihat dari Matriks Kriteria Penepatan Peringkat rasio
Non Performing Financing (NPF) dan Financing Deposit Ratio (FDR) berdasarkan standar Bank
Indonesia berada pada kondisi sehat.
Rasio keuangan Non Performing Financing (NPF) pada BTPN Syariah Tbk tahun 2017-2020
2017
memiliki hasil penilain yang sama dan peringkat ke-1
ke 1 yang menunjukan bahwa baiknya pengelolaan
resiko pembiayaan oleh bank tersebut dan pada hasil
hasil penilaian tersebut, mendapat peringkat penilan
rasio Financing Deposit Ratio (FDR) pada Bank BTPN Syariah tahun 2017 sampai tahun 2020
menunjukan bahwa selama 4 tahun mendapat peringkat ke
ke-3
3 yang artinya cukup baik berdasarkan
pada Matriks Kriteria Penepatan
patan Peringkat Financing Deposit Ratio (FDR) maka dapat disimpulkan
bahwa bank BTPN Syariah berada pada katagori cukup sehat
sehat.
Rasio Non Performing Financing (NPF) pada Bank Panin Dubai Syariah Tbk dari tahun 2017
mendapat peringkat ke-5 senilai 12,52% yang artinya tidak baik dan pada tahun 2018 sampai 2020
mengalami penurunan senilai 4,81%, 3,81%, dan 3,38% dengan mendapat peringkat ke-2
ke yang
artinya baik. Dapat disimpulkan bahwa rasio NPF Bank Panin Dubai Syariah Tbk berada pada kondisi
baik dan hasil peringkat penilan rasio Financing Deposit Ratio (FDR) mendapatkan peringkat ke-2
ke
yang menunjukan bahwa bank sangat sehat, naik dari nilai 86,95% ke 88,82%. Sedangkan pada tahun
2019 mendapatkan peringkat ke-33 yang artinya Bank BRI Syariah cukup sehat denga
dengan
n nilai 96,23%
dan tahun 2020 senilai 111,71% yang artinya kurang sehat
sehat.. Dapat disimpulkan bahwa Bank Panin
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Dubai Syariah Tbk berada pada kondisi kurang stabil karena terjadinya peningkatan nilai rasio
Financing Deposit Ratio (FDR).
Tabel 7 Perolehan Nilai Peringkat Kesehatan Rasio NPF
Non Performing Financing (NPF)
No. Tahun
BRIS
BTPNS
PNBS
1
2017
4,75%
1,91%
12,52%
2
4,99%
1,37%
4,81%
2018
3
3,38%
1,39%
3,81%
2019
4
1,77%
1,67%
3,38%
2020
Sumber : data diolah peneliti, 2021
Tabel 8 Perolehan Nilai Peringkat Kesehatan Rasio FDR
Financing Deposit Ratio (FDR)
No. Tahun
BRIS
BTPNS
PNBS
1
71,87%
92,5%
86,95%
2017
2
75,49%
95,6%
88,82%
2018
3
80,12%
95,27%
96,23%
2019
4
2020
80,99%
97,37%
111,71%
Sumber : data diolah peneliti, 2021

2. Good Corporate Governance (GCG)
GCG)
Hasil perolehan nilai peringkat menunjukan bahwa pada PT BRI Syariah Tbk tahun 2017
2017-2020
Good Corporate Governance (GCG)
GCG) mendapatkan peringkat 2 dan predikat baik yang artinya
pengelolaan manajemen dari BRI Syariah telah menerapkan Tata Kelola yang secara keseluruhan
baik.
Penilain Good Corporate Governance (GCG) pada bank BTPN Syariah pada tahun 2017 sampai
tahun 2020 mendapatkan peringkat ke
ke-2
2 artinya mencerminkan pengelolaan manajemen bank dalam
Tata Kelola perusahaan secara keseluruhan sudah baik
baik.
Penilaian Good Corporate Governance (GCG) pada Bank Panin Dubai Syariah
iah tahun 2017
mendapat peringkat ke-3
3 yang artinya cukup baik dalam pengelolaan manajemen Tata Kelola bank.
Hal ini tercermin dari cukup baiknya bank dalam menerapkan prinsip Tata Kelola, meskipun secara
umum terdapat kelemahan yang cukup signifikan dan m
memerlukan
emerlukan perhatian yang cukup dari
manajemen bank. Sedangkan pada tahun 2018 sampai tahun 2020 GCG Bank Panin Dubai Syariah
mendapat peringkat ke-2
2 artinya pengelolaan manjemen bank dalam Tata Kelola perusahaan secara
keseluruhan sudah baik dari sebelumnya.
sebelumny

No.
1
2
3
4

Tabel 9 Perolehan Nilai Peringkat Kesehatan Rasio GCG
Good Corporate Governance (GCG)
Tahun
BRIS
BTPNS
PNBS
2017
1.60
2
3
2018
1.56
2
2
2019
1.94
2
2
2020
1.60
2
2
Sumber : data diolah peneliti, 2021

3. Earning
Hasil penilaian dalam peringkat penilan rasio Return On Assets (ROA) pada PT. Bank BRI
Syariah pada data diatas menunjukkan bahwa selama 4 tahun mengalami kondisi yang tidakstabil,
yang pada tahun 2017-2019
2019 mendapat peringkat ke-5
ke dari nilai 0,48%, 0,40% kee 0,27% yang artinya
tidak sehat. Sedangkan di tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi peringkat 3 senilai 0,70% yaitu
cukup sehat yang berarti bank cukup baik dalam pengelolaan aset dan dapat memaksimalkan laba.
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Rasio Return On Assets (ROA) pada Bank Tabungan Pensiun Nasional Syariah Tbk pada tahun
2017 sampai tahun 2020 mendapat peringkat ke-1
ke 1 yang artinya sangat baik. Hal ini sesuai dengan
ketentuan Bank Indonesia pada Matriks Peringkat Komposit Tingkat Kesehatan Bank yang dilihat
dari nilai rasio Return On Assets (ROA) menggalami peningkatan tingkat kesehatan.
Rasio Return On Assets (ROA) pada Bank Panin Dubai Syariah tahun 2017 sampai tahun
2020 dengan nilai11.30%,
11.30%, 244.13%, 199.59%, dan 58.13% dan pada 4 tahun mendapat
peringkat ke-1
1 yang artinya Bank Panin Dubai Syariah sangat baik atau efektif dalam
memaksimalkan asset untuk menghasilkan keuntungan. Dapat disimpulkan bahwa Bank Panin
Dubai Syariah tahun 2017-2020
2020 dari aspek penilaian rasio Earning berada pada posisi yang
sangat sehat.
Tabel 10 Perolehan Nilai Peringkat Kesehatan Rasio ROA
Return On Asset (ROA)
No. Tahun
BRIS
BTPNS
PNBS
1
2017
0.48
9.92
11.30
2
2018
0.40
10.8
244.13
3
2019
0.27
12.21
199.59
4
2020
0.70
6.84
58.13
Sumber : data diolah peneliti, 2021

4. Capital
Perolehan nilai peringkat rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank BRI Syariah dari tahun
2017 sampai tahun 2020 sangat baik dengan perinkat ke
ke-1
1 yang berarti kondisi permodalan Bank BRI
Syariah selama 4 tahun dikatagorikan sangat sehat atau sangat baik.
Rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada PT Bank BTPN Syariah Tbk pada tahun 2017 senilai
30,28%, pada tahun 2018 senilai42,2%
42,2% sedangkan pada tahun 20l9
20 senilai 45,99% dan pada tahun
2020 senilai 51,72% yang dapat
at disimpulkan bahwa setiap tahun mengalami peningkatan secara
kontinun sehingga menempatkan pada posisi peringkat ke 1 yang dikatagorikan sangat sehat.
Hasil perolehan nilai rasio Capital Adequacy Ratio (CAR) pada Bank Panin Dubai Syariah tahun
2017 senilai 4,57 dengan peringkat ke-5
ke 5 yang artinya tidak baik sedangkan pada 2018 sampai tahun
2020 senilai 25,07%, 19.63 dan 34.90 mendapat peringkat ke-1
1 yang artinya kondisi permodalan
Bank Panin Dubai Syariah sangat baik.
Tabel 11 Perolehan Nilai Peringkat Kesehatan Rasio CAR
Capital Adequacy Ratio CAR
No. Tahun
BRIS
BTPNS
PNBS
1
14.62
30.28
4.57
2017
2
25.2
42.2
25.07
2018
3
22.11
45.99
19.63
2019
4
17.19
51.72
34.90
2020
Sumber : data diolah peneliti, 2021

Kinerja Keuangan dilihat dari Risk Profile
Hasil yang diperoleh dari tiga bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan melihat
rata-rata
rata industri ditinjau dari faktor-faktor
faktor faktor NPF secara keseluruhan mengalami fluktuatif dari nilai
5.41, 1.59, dan 7.05.
05. Hal ini mencerminkan kondisi bank yang secara umum dengan kriteria “Baik”
karena berada pada peringkat rata-rata
rata adalah peringkat ke-2
ke yang dikatagorikan sehat.
Berdasarkan pada standar peraturan Bank Indonesia bila dilihat dari nilai rata-rata
rata
tersebut
menunjukan bahwa bank mampu menghadapi masalah pada pembiayaan macet, kurang lancar, dan
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diragukan sehingga mampu menghadapi masalah pada arus kas dan mampu menjaga likuiditas bank.
Tabel 12 Hasil Perhingan Nilai Rata
Rata-Rata Industri Rasio NPF
No.
1
2
3

Nama Bank

2017
4,75
1,91
12,52

Rasio NPF (%)
2018
2019
4,99
3,38
1,37
1,39
4,81
3,81

PT Bank BRI Syariah
PT Bank BTPN Syariah
PT Bank PNB Syariah
Rata-Rata
Rata Industri
Peringkat
Sumber : data diolah peneliti, 2021

2020
1,77
1,67
3,38

RataRata
3,72
1,59
7,05
4.12
2

Berdasarkan hasil kinerja keuangan pada tiga bank syariah yang terdaftar di Bursa Efek
Efe Indonesia
dengan melihat nilai rata-rata
rata industri ditinjau dari faktor FDR secara keseluruhan mencerminkan
kondisi bank yang secara umum de
dengan
ngan keriteria “Cukup Baik” karena berada pada peringkat ke
ke-3,
sehingga dinilai cukup mampu menghadapi dan cukup mampu menyalurkan dana kepada pihak ketiga
yang membutuhkan biaya sehingga bank tersebut cukup mampu menjalankan fungsinya.
Tabel 13 Hasil Perhingan Nilai Rata-Rata Industri Rasio FDR
Rasio FDR
No.
Nama Bank
2017
2018
2019
2020
1
PT Bank BRI Syariah
71.87 75.49 80.12
80.99
2
PT Bank BTPN Syariah
92.5
95.6
95.27
97.37
3
PT Bank PNB Syariah
86.95 88.82 96.23 111.71
Rata-Rata
Rata Industri
Peringkat
Sumber : data diolah peneliti, 2021

RataRata
77.12
95.19
95.93
89.41
3

Kinerja Keuangan dilihat dari Good Corporat Governance (GCG)
Berdasarkan hasil kinerja keuangan pada tiga bank syariah yang terdaftar
daftar di Bursa Efek Indonesia
dengan melihat nilai rata-rata
rata industri ditinjau dari faktor GCG secara keseluruhan men
mencerminkan
kondisi bank dengan kriteria
riteria “Baik” karena berada pada peringkat ke-2,
ke 2, sehingga manajemen bank
dinilai sangat mampu menerapkan Tata Kelola secara umum dengan baik. Berikut hasil
ha penerapan
GCG mencakup penilaian atas 3 (tiga) aspek, yaitu Governance Structure, Governance Process dan
Governance Outcome dari masing-masing
masing parameter GCG.
Tabel 14 Hasil Perhingan Nilai Rata
Rata-Rata Industri Rasio CGC
GCG
RataNo.
Nama Bank
2017 2018 2019 2020 Rata
1
PT Bank BRI Syariah
1.60
1.56
1.94
1.60
1.68
2
PT Bank BTPN Syariah
2
2
2
2
2.00
3
PT Bank PNB Syariah
3
2
2
2
2.25
Rata-Rata
Rata Industri
1.98
Peringkat
2
Sumber : data diolah peneliti, 2021

Kinerja Keuangan Dilihat Dari Earning
Berdasarkan hasil dari kinerja keuangan pada tiga bank syariah yang terdaftar
daftar di Bursa Efek
Indonesia dengan melihat nilai rata-rata
rata rata industri ditinjau dari faktor ROA secara keseluruhan
mengalami fluktuatif namun tidak memberikan dampak yang negatifi karena berada pada kondisi
yang secara umum dengan kriteria
riteria “Sangat Baik” dan berada pada peringkat ke
ke-1, sehingga
mununjukan bahwa kemampuan bank secara umum sangat efesien dalam memperoleh laba serta
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penggelola aset atau permodalan untuk memaksimalkan pr
profitabilitas perusahaan.
No.
1
2
3

Tabel 15 Hasil Perhingan Nilai Rata-Rata
Rata
Industri Rasio ROA
Rasio ROA
Nama Bank
2017
2018
2019
2020
PT Bank BRI Syariah
0.48
0.40
0.27
0.70
PT Bank BTPN Syariah
9.92
10.8
12.21
6.84
PT Bank PNB Syariah
11.3
244.13
199.59
58.13
Rata-Rata
Rata Industri
Peringkat
Sumber : data diolah peneliti, 2021

RataRata
0.46
9.94
128.29
46.23
1

Kinerja Keuangan Dilihat Dari Capital
Berdasarkan hasil dari kinerja keuangan pada tiga bank syariah yang terdaftar
daftar di Bursa Efek
Indonesia dengan melihat nilai rata-rata
rata rata industri ditinjau dari faktor CAR secara keseluruhan
mencerminkan kondisi bank yang secara umum dengan
de
nilai rasio 21.29 dengan kriteria
riteria “Sangat
Baik” karena berada pada peringkat ke
ke-1.
Hal ini berdasarkan standar
ndar peraturan Bank Indonesia. Menunjukan bahwa bank mampu
melakukan pengelolaan permodalan dengan sangat baik sesuai dengan karateristik, skala usaha, dan
kompleksitas usaha perorangan, disamping hal tersebut bank memiliki tingkat kecukupan modal yang
sangat
gat baik atas pemenuhan kewajiban yang dimilikinya, baik dalam mendanai kegiatan operasional
maupun untuk menghadapi risik.
Tabel 16 Hasil Perhingan Nilai Rata
Rata-Rata Industri Rasio CAR
Rasio CAR
No.
Nama Bank
2017
2018
2019
2020
1
PT Bank BRI Syariah
14.62
25.2
22.11 17.19
2
PT Bank BTPN Syariah 30.28
42.2
45.99 51.72
3
PT Bank PNB Syariah
4.57
25.07 19.63
35.9
Rata-Rata
Rata Industri
Peringkat
Sumber : data diolah peneliti, 2021

RataRata
19.78
42.55
21.29
21.29
1

V. KESIMPULAN
Berdasarkan atas hasil penelitian dan penjelasan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut:
1. Kinerja keuangan dilihat aspek Risk Profit dari rasio Non Performing Financing (NPF) untuk tiga
Bank Syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017
2017-2020
020 dalam katagori
“Baik”. Sedangkan dari rasio Financing Deposit Ratio (FDR) untuk tiga Bank Syariah yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017
2017-2020
2020 dalam katagori “Cukup Baik”.
Baik”
2.

Kinerja keuangan dilihat dari Good Corporate Governance untuk tiga
ga Bank Syariah yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017
2017-2020 dalam katagori “Baik”.

3. Kinerja keuangan dilihat dari Return On Assets untuk tiga Bank Syariah yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia pada tahun 2017-2020
2017
dalam katagori “Sangat Baik”
4. Kinerja keuangan dilihat dari Capital Adequacy Ratio untuk tiga Bank Syariah yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017
2017-2020 mendapat peringkat ke-1
1 dalam katagori “Sangat
Baik”
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ABSTRAK-Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Di Desa
Wisata Rhee Loka Kabupaten Sumbawa dengan Metodepenelitian deskriptif kualitatif yang bermaksud untuk
memahami Pemasaran Wisata Pantai Gelora. Penelitian ini mengunakan jenis data primer dengan metode
purposive samplingdan Teknik analisis data Redukasi Data (Pemilihan /Soptir), Penyajian Data dan Penarikan
Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang menyatakan bahwa Wisata pantai gelora terdapat sarana prasarana
seperti penginapan yang disediakan,adanya pertunjukan wisata dan promosi objek wisata, memperbaikifasilitas
wisata, dan masyarakat ikur serta dalam pengelolaan tempat wisata. Apabila kekuatan dan peluang maka akan
mengurangikelemahan dan menjauhkan ancaman.Dengan adanya penggunaan cara untuk mengembangkan pantai
gelora yang tepat dan sesuai sehingga dapat bersaing dengan tempat wisata yang ada di kawasan Sumbawa dan
juga bahlan di Nusa Tenggara Barat.
Kata Kunci: Strategi Komunikasi Pemasaran dan Periwisata

ABSTRACK- This study aims to determine the Tourism Marketing Communication Strategy in Rhee Loka
Tourism Village, Sumbawa Regency with a qualitative descriptive research method that intends to understand
Gelora Beach Tourism Marketing. This study uses primary data types with purposive sampling method and data
analysis techniques Data Reduction (Selection / Driver), Data Presentation and Conclusion Drawing. Based on the
results of research which states that Gelora beach tourism has infrastructure facilities such as lodging provided,
tourism performances and promotion of tourist objects, improving tourist facilities, and the community as well as
in the management of tourist attractions. If there are strengths and opportunities, they will reduce weaknesses and
keep threats away. With the use of methods to develop appropriate and appropriate Gelora beaches so that they
can compete with tourist attractions in the Sumbawa area and also in West Nusa Tenggara.
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Keywords: Marketing Communication Strategies And Tourism
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I. PENDAHULUAN
Indonesia adalah negara yang dikenal dengan negara kepulauan terbesar di dunia dengan luas wilayah
sebesar 1,904,569 km2 dan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau. Negara Indonesia memiliki keanekaragaman
yang dimiliki oleh Negara Indonesia dijadikan potensi dalam pengembangan pariwisata dan kekayaan alam wisata
yang terbentang dari sabang sampai merauke baik dari segi adat, budaya, suku, agama dan bahasa.
(https://wikipedia.com).
Sektor Pariwisata menjadi salah satu sumber daya alam yang di miliki oleh Bangsa Indonesia sehingga
untuk terciptanya kemakmuran maka harus dikelola dengan baik. Maka tidak mengherankan pantai-pantai
disemua pulau yang ada di Indonesia cukup bagus dan luas, sehingga banyak wisatawan mancanegara berkunjung
ke Indonesia. (https://wikipedia.com).
Ikon bagi suatu negara dapat dilihat dari pariwisata yang merupakan hal terpenting karena di Indonesia,
masing-masing daerah memiliki ciri khas sendiri sehingga banyak wisatawan lokal maupun asing penasaran
sehingga merekaberkunjung ke daerah tersebut.Menurut Kamenparekraf (2015) menyatakan bahwa prinsip
terselenggaranya kepariwisataan yaitu dapat bermanfaat bagi kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan
proporsionalitas sehingga sektor pariwisata sebagai sumber perekonomian dapat di tumbuhkan karena potensi
yang dimilikinya.
Tingkat kedatangan wisata asing ke Indonesia pada bulan Mei 2020 mengalami penurunan sebesar 86,90
persen dibanding jumlah kunjungan pada bulan Mei 2019 jika dibandingkan dengan bulan April 2020, jumlah
kunjungan wisata mancanegara pada bulan Mei 2020 mengalami kenaikan sebesar 3,10 persen. Secara kumulatif
(Januari–Mei 2020), jumlah kunjungan wisata mancanegara ke Indonesia mencapai 2,93 juta kunjungan atau
turun 53,36 persen dibandingkan dengan jumlah kunjungan wisata mancanegara pada periode yang sama tahun
2019 yang berjumlah 6,28 juta kunjungan (www.bps.go.id).
Peningkatan yang dilakukan untuk menarik wisatawan dengan melakukan strategi komunikasi dalam
mempromosikan objek wisata adapun tujuannya yaitu untuk meyakinkan opini publik dan membentuk sikap dan
perilaku masyarakat. Masing-masing daerah telah melaksanakan berbagai promosi untuk dapat menarik
wisatawan lokal maupun asing dengan kegiatan seperti mengadakan acara, pagelaran budaya, festival musik dan
tari daerah dengan menggunakan semua alat komunikasi pemasaran untuk melaksanakan dan mencapai tujuan
promosi (Seyitoglu Dalam Buku Pratiwi, 2018).
Salah satu kabupaten yang berada di Nusa tenggara Barat dan juga menjadi pulau terbesar yaitu Kabupaten
Sumbawa dimana memiliki beberapa potensi yang cukup menjanjikan khususnya di sektor wisata. Suasana Alam
di Sumbawa tidak kalah indahnya dibandingkan dengan wisata di daerah lain hal ini dibuktikan dengan adanya
kunjungan dari wisatawan yang setiap tahun untuk menikmati keindahan wisatanya dan hal ini terus bertambah
dari tahun ke tahun. Beberapa destinasi wisata yang berada di sumbawa dan menjadi tujuan wisatawan yang
penting karena potensinya yakni: pemandangan alam, kebiasaan yang unik, kuliner, dan tempat wisata lainnya.
Pantai Gelora menjadi tempat wisata baru yang ada di sumbawa. Adapun jumlah kunjungan wisata di Kabupaten
Sumbawa seperti terlihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 1 Jumlah Kunjungan Wisatawan ke Kabupaten Sumbawa Selama 3 Tahun Terakhir (2017 s.d. 2019)

No

Tahun

1
2
3

2017
2018
2019

Wisatawan Mancanegara
(Orang)
2,113
2,528
6,193

Wisatawan Nusantara
(Orang)
64,376
66,709
77,702

Jumlah
(Orang)
66,509
69,237
83,895

Sumber : DISPOPAR.SUMBAWAKAB.GO.ID

Berdasarkan tabel diatas, jumlah kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Kabupaten Sumbawa yang masih
identik dengan kelestarian wisata desanya. Salah satu destinasi pariwisata yang menjadi primadona adalah
destinasi pariwisata yang terdapat pada sebuah desa. Destinasi pariwisata di Desa ini menyajikan atau menjual
pariwisata dengan basic kearifan lokal. Hal ini tidak asing lagi, sebab sebagaimana diketahui bahwa Sumbawa
merupakan salah satu primadona pariwisata, salah satu wisata yang layak untuk dikunjungi adalah pantai Gelora.
Pantai Gelora adalah salah satu pantai baru yang terletak di Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten
Sumbawa. Obyek wisata pantai Gelora ini tidak jauh dari kota Sumbawa.Sekarang ini Pantai Gelora yang berada
di Desa Rhee Loka Kecamatan Rhee Kabupaten Sumbawa memiliki potensi wisata yang menarik namun
sayangnya promosi yang dilakukan belum menunjukkan hasil yang diharapkan sehingga masih banyak wisatawan
yang tidak mengetahui keberadaan dari wisata ini.
Minimnya usaha promosi pantai Gelora yang dilakukan melalui media cetak dan media eletronik dengan
jangkauan yang luas menjadi salah satu faktor yang menyebabkan kurangnya pengunjung wisata ke daerah
tersebut sehingga diperlukan suatu strategi komunikasi pemasaran yang lebih mendalam.Melihat dari cara
meningkatkan jumlah pengunjung yang sangat penting oleh dinas pariwisata sehingga terjadi eksistensi
peningkatan jumlah pengunjung di Pantai Gelora tetap tidak berubah dengan menggunakan strategi komunikasi
pemasaran.
Strategi merupakan daya kreativitas dan daya cipta (inovasi) serta merupakan cara pencapaian tujuan yang
sudah ditentukan oleh pimpinan puncak perusahaan sedangkan fokus pada pemasaran oleh manajer pemasaran.
Kegiatan komunikasi pemasaran sangat erat sekali hubungannya dengan promosi. Pada saat melaksanakan
kegiatan promosi banyak sekali membutuhkan bentuk-bentuk komunikasi pemasaran yang disesuaikan dengan
khalayak yang ada. Komunikasi pemasaran yang baik, terarah dan terencana sangat menentukan berhasilnya
suatu kegiatan promosi sehingga dapat dikatakan bahwa promosi merupakan bagian dari komunikasi pemasaran.
Adapun masalah yang di hadapi oleh Pemerintah Sumbawa dalam meningkatkan jumlah Pengunjung Pantai
Gelora sehingga saya mengambil penelitian ini dengan melihat dari segi strategi komunikasi pemarasan

II. STUDI LITERATUR
Komuniskasi Pemasaran
Istilah komunikasi berasal dari kata communication yang berarti pemberitahuan atau pertukaran pikiran.
Kata communication merupakan kosa kata dari Bahasa Latin yang artinya kata sama. Yang dimaksud dengan kata
sama adalah “sama maknanya”. Dengan kata lain, komunikasi akan terjadi secara efektif menyerap makna yang
sama dari suatu pesan yang disampaikan dalam komunikasi tersebut. Jika hal ini tidak terjadi, komunikasi gagal
berlangsung dengan baik. Tikan akan terjadi saling pengertian satu dengan yang lain (Sukoco, 2018).
Strategi Komunikasi Pemasaran
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Strategi pemasaran adalah upaya nyata untuk memasarkan suatu jasa atau barang dengan taktik dan
rencana tertentu untuk melejitkan omset penjualan, makna lain dari strategi adalah suatu aktivitas yang dilakukan
oleh suatu perusahaan tertentu untuk memperkenalkan jasa atau barang masif, hal ini dilakukan hal ini dilakukan
berdasarkan suatu pemahaman bahwa ketertarikan seseorang pada jasa atau barang tertentu dimulai dari beberapa
banyak informasi yang mereka terima (Sayyid, 2020).
Di dalam strategi pemasaran terdapat fungsi dan tujuan strategi pemasaran yaitu (Sayyid, 2020):
1. Memahami Fungi Strategi Pemasaran.
Secara umum, ada empat fungsi strategi pemasaran, diantaranya:
a. Meningkatkan Motivasi.
b. Koordinasi Pemasaran.
c. Merumuskan Tujuan Perusahaan.
d. Pengawasan Kegiatan Pemasaran.
2. Tujuan Strategi Pemasaran.
a. Sebagai acuan dalam mengambil keputusan
b. Menentukan standar prestasi
c. Meningkatkan kemampuan dalam beradaptasi
d. Meningkatkan kualitas koordinasi antar individu
Berdasarkan beberapa pendapat diatas, dapat disimpulkan bahwa, strategi komunikasi pemasaran adalah
suatu strategi di mana strategi komunikasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan komunikasi yang optimal dalam
memasarkan barang atau jasa. Di mana dalam strategi komunikasi pemasaran yang baik yaitu memperkenalkan
barang atau jasa kepada para konsumen.
Pemasaran Pariwisata
Pemasaran pariwisata yaitu kegiatan yang melibatkan dan menemukan apa yang diinginkan oleh
wisatawan. Keinginan dari wisatawan dapat diketahui dengan melakukan riset pasar, hasil dari riset pasar inilah
yang akan membentuk dasar untuk pengembangan produk dan layanan yang sesuai.(Revida, 2020). upaya untuk
memasarkan pariwisata dan untuk menarik para wisatawan dengan cara memenuhi kebutuhan dan keinginan
wisatawan. pemasaran dalam industri pariwisata dikatakan berhasil apabila wisatawan datang berkunjung lebih
dari satu kali atau datang mengunjungi kembali destinasi wisata tersebut.
Penelitian Terdahulu
Hasil penelitian yang dilakukan oleh Anugerah dan Sugandi (2020) yaitu Strategi komunikasi pemasaran
yang dilakukan Anjungan Daerah Taman Mini Indonesia Indah sebagai media promosi pariwisata Indonesia
melakukan 3 tahapan yakni Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi & Pelaporan. Dalam merencanakan
pesannya, pesan yang ingin disampaikan bersifat Edukatif dan Menghibur. Dan untuk menyampaikan pesannya
melalui medium, Taman Mini mempunyai beberapa pertimbangan yaitu biaya yang terjangkau, jangkauan
audiens, serta interaktif.
Selain itu hasil penelitian oleh Ababil (2018) menyatakan bahwa Untuk memperkenalkan produk pariwisata
Kabupaten Malang kepada konsumen atau wisatawan, sehingga target dan tujuan sebuah perusahaan tercapai
yaitu Bidang Pemasaran Pariwisata. Di tahun yang sama Azzarahmi (2018) juga melakukan penelitiannya yang
menghasilkan Dari pengolahan data pada riset yang telah dilakukan, hal tersebut dapat membantu Tim dari
Kementerian Pariwisata untuk menentukan dan merumuskan bagaimana pesan atau teknik komunikasi yang akan
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disebarkan dari branding Pesona Indonesia melalui Youtube yaitu dengan merencanakan strategi kampanye
digital yang mengandalkan Youtube dengan menggunakan endorse yang merupakan artis atau vlogger yang
cukup berpengaruh.
III. METODE
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Jenis penelitian
deskriptif kualitatif yang digunakan bertujuan memperoleh informasi tentang strategi komunikasi pemasaran
pariwisata di Desa Wisata Meno. Tempat yang akan diteliti yaitu di Desa Meno, Kecamatan Rhee, Kabupaten
Sumbawa yang mempromosikan destinasi-destinasi wisata di Pulau Sumbawa yaitu Pantai Gelora, di Kabupaten
Sumbawa. Sumber data primer dilakukan untuk mencari informasi yang terkait dalam penelitian ini dengan
melakukan wawancara. Dalam pemilihan informan peneliti menggunakan purposive sampling. Penentuan
sampling data peneliti mendapatkan informasi Direktur pantai Gelora, masyarakat desa, Admin Keuangan dan
para wisatawan. Dalam penelitian ini metode yang dilakukan dalam memperoleh data yang relevan yaitu dengan
wawancara, pengamatan serta dokumentasi.
Metode yang digunakan dalam peneliti ini yaitu analisis deskriptif, proses pengumpulan data nya yaitu
dengan mengambil data-data yang telah diperoleh. secara relevan, lalu menggunakan analisis dan menginter
prestasikan, hasil data yang dilakukan secara wawancara, kemudian peneliti mengambil hasil wawancara tersebut
untuk dikelola sesuai dengan data yang telah dihasilkan, kemudian peneliti melakukan verifikasi guna
membuktikan data tersebut benar atau tidak, kemudian peneliti menarik kesimpulan terkait data yang diperoleh
dengan menggunakan metode wawancara. Data yang di dapat dari informan akan di analisis dengan
menggunakan analisis SWOT.
IV. PEMBAHASAN DAN HASIL
Gambaran umum lokasi penelitian
Desa Rhee Loka adalah desa yang beradadi kecamatan Rhee, Kabupaten Sumbawa. Desa Rhee Loka
Mempunyai 3 Dusun yakni Brang Loka, Meno Menini, dan Rhee Loka.Dengan udara yang sejuk. Pantai Gelora
merupakan objek wisata di dusun Meno Menini yang berada di Sumbawa Besar, NTB dan sering dikunjungi oleh
wisatawan untuk menikmati indahnya laut yang tenang dan bergelombang, sungai memisahkan pantai dan
perbukitannya.

Gambar 1 Gambaran umum Wisata Pantai Gelora
Sumber : Dokumen Pribadi
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Karakteristik Informan
Dari kategori pengelompokan informan dalam penelitian ini diambil 4 (Empat) informan yang terdiri dari :
1. Direktur wisata Pantai Gelora yang bernama Joyce Letik,
2. AdminKeuanganWisata Pantai Gelorayang bernama Fita Sagita
3. ParaWisatawan Pantai Gelora yang bernama Muhammad Yogi, Ernawati dan Sri Kartika
4. Penduduk Wisata Pantai Gelora yang bernama Puji Astuti.
Para informasn ini dapat memberikan informasi yang diperlukan karena sesuai dengan permasalahan yang
dibahas dalam penelitian. Melalui proses bergilir dari satu informan ke informan lain sampai datanya merasa
jenuh, jika penelitian sudah merasa cukup dengan data yang di dapatkan, maka pelitian akan berhenti.
Wisata pantai Gelora ini memanfaatkan media sebagai promosi untuk menarik minat wisatawan,walaupun
baru dibuka pada hakikatnya wisata ini tetap melakukan promosi media sosial dan dapat dijadikan sebagai strategi
dalam mengembangkan minat Wisatawan yang datang. Selain itu wisata pantai Gelora tentunya juga
menggunakan Facebook dan Whatsapp dalam mempromosikan wisatanya. Hal ini dilakukan untuk memasarkan
ataupun untuk menginformasikan adanya wisata baru yang dibuka. Berikut adalah akun Facebook dan Instagram
Wisata Pantai Gelora:

Gambar 2. Akun Facebook dan Instagram Wisata Pantai Gelora
Sumber: Media Sosial

Dari kedua akun tersebut, dipegang langsung oleh ibu Joyce dan admin keuangannya karena Wisata Pantai
Gelora kekurangan SDM. Hal ini terbukti dengan wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Admin
Keuangan wisata pantai Gelora tersebut. Dalam akun Instagram pantai Gelora tidak terlalu banyak memposting
kegiatan ataupun foto-foto pantai Gelora dikarenakan belum memiliki follower yang banyak. Namun akun ini
masih aktif digunakan.
Peneliti mengunjungi Wisata Pantai Gelora untuk bertemu dengan IbuJoyce Letik selaku Direktur wisata
Pantai Gelora untuk mendapatkan informasi tentang wisata Pantai Gelora yang jarak tempuh kurang lebih 1 jam
dari Sumbawa Besar. Peneliti menuju Wisata Pantai Gelora untuk bertemu dengan Ibu Joyce Letik dengan
mengendarai sepeda motor pada hari Kamis, 04 Maret 2021 pukul 09:00 ketika peneliti sampai.
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Gambar 3 Wawancara Direktur dan Admin Keuangan Wsisata Pantai Gelora
Sumber: Dokumen Pribadi

Dari hasil wawancara tentang Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Di Desa Wisata Meno
Kabupaten Sumbawa dengan Ibu Joyce Letik dapat disimpulkan bahwa Pembukaan pantai wisata gelora dimulai
pada 25 desmber 2020 dan dulunya bernama Pasir putih Meno karena berada di dusun meno. Pantai ini pernah
tidak terawat ketika dibeli oleh Bapak Haji Fahri Hamsah yang akhirnya berinisiatif untuk mengembangkannya.
Dengan ini peneliti dapat mengatakan bahwa wisata pantai Gelora akan menjadi wisata yang siap bersaing dengan
wisata-wisata yang sudah ada didalam negeri maupun diluar negri.
Setelah selesai wawancara dengan Ibu Joyce Letik, Peneliti kemudian bertemu dengan ibu Fita Sagita
Selaku Admin Keuangan Wisata Pantai Gelora untuk Memberi waktu agar bisa diwawancarai, ibu Fita Sagita
bersedia untuk diwawancarai oleh Peneliti. Hasil wawancara tentang Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata
di Desa Wisata Meno Kabupaten Sumbawa dengan ibu Fita Sagita Selaku Admin KeuanganWisata Pantai Gelora
yang sebagian besar menyatakan bahwa Kesiapan Wisata Pantai Gelola untuk berkembang dilihat dari fasilitas
seperti taman bermain laut yaitu banana Boad dan yang terbaru adalah Class Batem Boad dimana pengunjung
dapat menikmati fasilitas taman bawah laut pantai gelora untuk menikmati pantai tersebut yang terakhir ada
fasilitas bermain untuk anak-anak. Promosi Wisata Pantai Gelora menggunakan mendia sosial yaitu Instagram,
Facebook dan Whatsapp. Adapun isi wawancara yang di ungkapkan oleh Ibu Fita Sagita:
“Pontensi wisata pantai Gelora sangatlah baik dikarenakan lokasi pantai gelora sangat strategis sehingga
dilalui setiap hari oleh masyarakat lokal maupun mancanegara sehingga mereka sejenak istirahat dan
menikmati pantai Gelora, Pantai gelora Setiap hari selalu rame dikunjungi oleh wisatawan apa lagi hari Sabtu
dan minggu. Adapun Dampak dari wisata pantai Gelora membuka Lapangan kerja untuk warga sekitar seperti
Berjualan.Harapan saya bisa menjadi wisata bagi warga Sumbawa apalagi wisata keluarga karena lokasinya
dekat dan menjadi wisata yang siap bersaing dengan wisata-wisata yang sudah ada didalam negeri maupun
diluar negeri.(Wawancara 04 Maret 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Fita Sagita selaku Admin Keuangan Wisata Pantai Gelora di
atas, peneliti dapat mengatakan bahwa wisata pantai Gelora akan berkembang apabila pengelola wisata pantai
Gelora bertahap-tahap melengkapi fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan oleh wisatawan dan mampu
memperomosikan wisata pantai Gelora melalui Media sosial seperti Istagram, Facebook, Twitter, Whatsapp dan
Youtube.

Faktor Pendorong Pengembangan Obyek Wisata Pantai Gelora
Saat ini Pariwisata itu menjadi kebutuhan mutlak manusia,baikyang melakukan perjalanan wisata maupun
masyarakat sekitardaerah tujuan wisata. Wisatawan menginginkan perjalanan wisata yang baik, sementara
masyarakat sekitar lokasi berharap akanmendapatkan implikasi positif, berupa peningkatan pendapatan dan
kesejahteraan. Fenomena ini harus menjadi perhatian para pembantu kebijakan sebagaimana diamanatkan bahwa
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pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan menjadi sektor andalan dan unggulan secara luas akan
diterjemahkan sebagai penghasilan devisa terbesar yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan,
pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan
berusaha (Yoeti, 2000).

Gambar 4 Gambaran Pendorong Pengembangan Wisata Pantai Gelora

Sumber: Dokumen Pribadi

Peranan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sumbawa dalam membangun pariwisata untuk
mengembangkan pariwisata dengan merencanakan strategi perencanaan pembangunan yang baik. Hal ini
menumbuhkan dampak positif dalam perkembangan tempat pariwisata. Kegiatan yang dilakukan yaitu
meningkatkan pelayanan dan memberikan kemudahan dalam akses jalan ke lokasi wisata sehingga dapat
membarikan pertumbuhan dalam pendapatan masyarakat sekitar dan juga membuka lapangan pekerjaan baru.

Lokasi
Lokasi objek wisata Pantai Gelora yang dari pusat kotadengan jarak 45 km sangat tepat sebagai kawasan
objek wisata Laut,jarak yang lumayan jauh dari pusat Kota Sumbawa tidak menjadikan objekwisata ini sepi
dikunjungi oleh wisatawan dikarenakan wisata tersebut berada disamping Jalan Lintas Provensi Sumbawa-Poto
Tano. Untukpengembangan pariwisata terkait dengan faktor lokasi, Pengelola kota sudah membangun sarana dan
prasarana, agar wisatawan tertarik untuk berkunjung

Gambar 5 Gambaran Pintu Masuk Wisata Pantai Gelora
Sumber: Dokumen Pribadi

Potensi Laut
Laut yang masih asli dan indah yang didukung dengan suasana pedesaan memberikan udara yang sejuk dan
bersih membuat nyaman bagi pengunjung. Dengan adanya keindahan taman dibawah laut wisata pantai Gelora
tidak kalah dengan pantai-pantai yang ada di Pulau Sumbawa jadi sangat mendorong dalam pengembangan dan
menjadi keunikan serta keunggulan tersendiri bagi objek wisata pantai Gelora.
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Gambar 6 Gambaran Pantai Gelora
Sumber: Dokumen Pribadi

Kondisi Keamanan yang Baik
Keamanan yang ada di pantai Gelora cukup baik. Hal ini disebabkan karena adanya keterlibatan warga di
lingkungan dalam menjaga obyek tersebut. Adapun dengan adanya keamanan maka para wisatawan akan merasa
tenang dalam melakukan kegiatan di tempat wisata tanpa harus memikirkan kehilangan barang bawaan mereka.
Dengan kondisi keamanan yang baik membuat nyaman pengunjung yang ingin berekreasi di objek wisata
tersebut.
Fasilitas (Sarana dan Prasarana)
Sarana pendukung untuk membuat rasa senang yang diikuti dengan kemudahan dalam memenhi kebutuhan
wisatawan yang menikmati produk wisata yang disuguhkan

Gambar 7 Gambaran Falisitas di Wisata Pantai Gelora
Sumber: Dokumen Pribadi

Adanya ketersediaan fasilitas yang lengkap sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan perjalanan
sehingga hal ini dapat mempengaruhi pengembangan jumlah wisatawan di Pantai Gelora. Berdasarkan
pengamatan dari peneliti di sekitar pantai ada gazebo yang digunakan sebagaitempat peristirahatan, toilet, dan
area parkir yang tidak cukup luas.

50
Gambar 8 Wawancara Dengan Wisatawan Pantai Gelora

Sumber: Dokumen Pribadi
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Peneliti langsung mengutarakan niat dan tujuannya atas kedatanganya, peneliti disambut dengan ramah
oleh Muhammad Yogi. Dari hasil wawancara yang mengatakan :
“saya berserta rombongan berkunjung ke tempat Wisata pantai Gelora dikarenakan wisata tersebut
sangat dekat dari kota Sumbawa dan kunjungan saya ini adalah kunjungan yang kesekian kalinya. saya
berkunjung ke wisata tersebut karena saya dan rombongan sangat suka dengan suasana taman bawah laut
yang disedikan oleh wisata pantai Gelora, fasilitas-fasilitas yang disediakan seperti banana Boad dan
terbaru yaitu Class batem boad dan lain-lain.Wisata pantai Gelora memberikan pelayanan dan Keamanan
yang cukup puas karena karyawan yang ramah, dan penjagaan barang-barang pengunjung yang ditinggal
bermain ataupun saat/pengunjung lagi menikmati pantai dari tindakan pencurian yang dilakukan oleh
oknum yang tidak bertanggung jawab”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Muhammad Yogi selaku wisatawan dusun Meno Pantai Gelora di
atas, peneliti dapat mengatakan bahwa penduduk pantai gelora mempertahankan kualitas yang sudah ada dan bisa
mengembangkan pantai Gelora dari fasilitas maupun pelayanannya. Peneliti kembali menuju wisata pantai Gelora
pada hari Sabtu, 10 Juli 2021 Pukul 16.00 Wita, Peneliti langsung mengutarakan niat dan tujuannya atas
kedatanganya, peneliti disambut dengan ramah oleh Ernawati. Dari hasil wawancara yang mengatakan :
“Hari ini saya beserta keluarga besar berkunjung ke pantai Gelora dan ingin menikmati keindahan
pantai ini dan sangat menikmati suasana di pantai ini dengan beberapa fasilitas yang disediakan dan
tempat yang begitu bersih mulai dari pesisir pantai sampai lahan parker yang luas.Ini pertama kalinya
saya berkunjung di pantai ini dari jarak yang kucup jauh namun perjalanan yang cukup lelah terbayar
setelah melihat keindahan pantai Gelora. Saya cukup puas dengan fasilitas yang diberikan dipantai ini
mulai dari permainan anak-anak sampai dengan tempat hiburan seperti karaoke dan masih banyak
fasilitas lainnya yang disediakan.Selain fasilitas, keaamanan dipantai juga terjamin dikarenakan banyak
petugas atau pengurus dari pantai dengan adanya lahan parkir yang luas dan tempat-tempat yang begitu
aman. Saya mendapatkan informasi pantai ini melalui media social yaitu facebook yang memposting
beberapa keindahan dari pantai Gelora.Setelah saya melihat pantai ini saran saya yaitu lebih
dikembangkan lagi dikarenakan masih banyak bangunan-bangunan yang belum selsai dan
mempertahankan keindahan pantai serta tempat-tempat lainnya.Dan membuat beberapa acara untuk
meramaikan pantai gelora”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ernawati selaku wisatawan dusun Meno Pantai Gelora di atas,
peneliti dapat mengatakan bahwa penduduk pantai gelora mempertahankan kualitas yang sudah ada dan bisa
mengembangkan pantai Gelora dari fasilitas maupun pelayanannya. Lebih dikembangkan lagi dengan adanya
acara-acara yang di buat untuk meramaikan pantai Gelora. Dari hasil wawancara yang mengatakan :
“Hari ini saya beristrihat di pantai Gelora untuk menghilangkan lelah dikarenakan perjalanan saya
cukup jauh ketempat tujuan saya. Kunjungan saya ke pantai ini sudah yang kebeberapa kalinya karena
sayan sangat menyukai suasana di pantai ini dan sangat cocok untuk tempat menghilangan lelah di
perjalanan.Selain tempatnya begitu luas tempat ini juga menyediakan beberapa fasilitas yang dapat saya
gunakan mulai dari tempat beribadah sampai warung-warung kecil yang menyediakan berbagai jenis
makanan dan minuman. Kemudian dari pelayanan yang diberikan oleh pantai ini sangat memuaskan
dengan ramah tamah menyapa dan memberikan pelayanan yang terbaik. Saran dari saya yaitu lebih
mempertahankan peyanan dan kebersihan dari panatai ini dan kemudian mempertahankan promosi yang
dilakukan muali dari facebook dan tetap memposting pengembangan dari pantai ini.Tidak hanya itu namun
membuat berbagai event di setiap hari-hari besar”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sri Hartika Selaku wisatawan dusun Meno Pantai Gelora di atas,
peneliti dapat mengatakan bahwa pantai gelora mempertahankan kualitas yang sudah ada dan bisa
mengembangkan pantai Gelora dari fasilitas maupun pelayanannya. Selalu Menjaga kebersihan dari pantai Gelora
dan aktif dalam social media sepeti postingan-posting di Facebook pantai Gelora.
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Faktor-Faktor Penghambat Pengembangan Obyek Wisata Pantai Gelora
Ada beberapa faktor penghambat dalam pengembangan objek wisata Pantai Gelora antara lain :
1. Program Pengembangan Objek Wisata
Program pengembangan pantai Gelora masih sederhana hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang
menyatakan bahwa terdapat program jangka pendek di dikembangkan untuk pantai Gelora yaitu adanya
pembangunan yang belum selesai, pemasangan baliho dan spanduk di tempat wisata, biro perjalanan, Villa,
dan rumah makan dalam rangka memajukan dan mensukseskan pengembangan wisata pantai Gelora nantinya.
Hal ini dimaksudkan agar dapat menambah jumlah pengunjung.
2. Keterbatasan Anggaran
Keterbatasan anggaran untuk sarana dan prasarana pantai Gelora. Keterbatasan dana iniyang
mengakibatkan tertundanya pengembangan objek wisata yangmenjadikan pengembangan objek wisata pantai
Gelora masih sederhana. Serta menghambat pembangunan dan vasititas masih belum dilengkapi.
3. Promosi Obyek Wisata Yang Masih Kurang
Promosi atas pantai Gelora di Sumbawa masih kurang efektif. Hal ini dapat terlihat pada jumlah
pengunjung yang tidak bertambah secara substantial. Adanya sistem promosi yang menggunakan sosial
media, famplet dan buflet yang disebarkan pada festival baik tingkat lokal maupun nasional.
4. Kurangnya Tenaga Kerja Profesional
Pengelolaan Tempat wisata Pantai Gelola belum ada yang tenaga kerja yang profesional yang
dibutuhkan dalam setiap usaha. Manajemen yang baik dalam promosi, perencanaan, pemasaran maupun
pengembangan wisata pantai Gelora sangat mempengaruhi keberhasilan upaya peningkatan arus pengunjung.
Namun, pengelolaan objek Wisata pantai Gelora masih terlihat kurang profesional.
Penyebabnya karena kurangnya kuantitas maupun kualitas dari tenaga kerja yang ada yang
menyebabkan kurangnya menguasai permasalahan.Menurut hasil wawancara dengan hasil Pengembangan
Produksi menyatakan bahwa SDM yang terdapat pada Pantai Gelora masih rendah karena tidak sesuai dengan
spesialisasi bidang pariwisata. Sehingga, perlu tenaga pengelola khusus dari pariwisata agar dapat mengelola
objek wisata dengan baik
Kemudian peneliti menuju didusun Meno untuk bertemu salah satu warga yang berada didusun Meno sekitar
jarak tempuh 5 menit dari pantai Gelora untuk mendapatkan informasi tentang wisata pantai Glota, peneliti
langsung bertemu dengan ibu Puji Astuti, yang bersedia untuk diwawancarai.
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Gambar 8 Wawancara Dengan Masyarakat Pantai Gelora
Sumber : Dokumen Pribadi

E-ISSN : : 2686-2484

PROSIDING SEMINAR NASIONAL MANAJEMEN
KERJASAMA JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS, MANAJEMEN
RESEARCH INSTITUTE UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA
VOL.4 NO.3 EDISI KHUSUS

Hasil wawancara tentang Strategi Komunikasi Pemasaran Pariwisata Di Desa Wisata Rhee Loka
Kabupaten Sumbawa dengan ibu Puji Astuti selaku Masyarakat Dusun Rhee yang mengatakan :
“saya selaku penduduk asli dari dusun Meno sangat antusias dengan adanya pembangunan tempat
wisata di desa ini. Dengan adanya pantai Gelora sebagai tempat wisata banyak sekali dampat positif yang
kami dapatkan terutama dampak terhap saya sendiri. Dampak positif yang saya dapatkan setelah pantai
Gelora beroprasi adalah membuka perekonomian dari keluarga saya, dan lingkungan dusun Meno tampak
lebih terawat dan bersih serta menjadi tempat hiburan bagi masyarakat sekitar. Setelah pantai gelora di
oprasikan banyak sekali fasilitas yang disediakan, dari permainan anak-anak sampai permainan dewasa.
Selain fasilitas yang disediakan, keamanan di pantai Gelora di perhatikan, serta pelayanan yang baik
untuk para wisatawan maupun untuk penduduk sekitar. Saran dan harapan dari saya sebagai penduduk
dusun Meno yaitu mempertahankan kualitas pelayanan baik dalam pelayanan dalam segi fasilitas dan
pelayanan keamanan. Lebih mengawasi anak-anak yang bermain dan semakin peduli akan kebersihan
tidak hanya dari petugas pantai Gelora namun dari para wisatawan itu sendiri”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Saudari Puji Astuti selaku penduduk dusun Meno Pantai Gelora di
atas, peneliti dapat mengatakan bahwamasyarakat setempat terbantu oleh wisata tersebut di karenakan mereka
mendapatkan lapangan perkerjaan.

V. KESIMPULAN
1. Hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Strategi komunikasi Pemasaran Wisata pantai gelora dengan
analisis SWOT Sudah dilakukan dengan menggunakan media sosial berupa isntagram, facebook dan
Whatsapp namun belum maksimal karena adanya kekurangan dalam mengelola media sosial tersebut yang di
sebabkan kurangnya sumber daya manusia. Selain promosi melalui social media di lakukan juga promosi dan
pemasaran secara langsung yaitu melakukan event-event setiap bulannya untuk menarik para pengunjung.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh rasio likuiditas (Current
Current Ratio
Ratio), Rasio
Abstrak –Penelitian
Solvabilitas (Debt To Equity Ratio) dan Rasio Profitabilitas (Return On Equity) terhadap Nilai
Perusahaan (Price Earning Ratio).. Sampel pada penelitian ini sebanyak 15 Perusahaan Infrastruktur,
Infrastruktur
Utilitas Dan Transportasi yang terdaftar di BEI. Penelitian ini menggunakan analisis regresi data
panel dengan pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi berupa data dari laporan
keuangan. Data yang diperoleh diolah dengan menggunakan teknik analisis re
regresi
gresi data panel melalui
software eviews 9. Hasil penelitian ini adalah (a) Current Ratio berpengaruh signifikan terhadap Price
Earning Ratio (b) Return On Equity berpengaruh signifikan terhadap Price Earning Ratio
Ratio, dan (c)
Debt To Equity Ratio berpengaruh namun tidak signifikan terhadap price earning ratio.
Kata kunci : Current Rasio, Price Earning Rasio, Return On Equity, Debt to Equity rasio

Abstract – The purpose of this study was to determine the effect of the liquidity ratio (current ratio),
solvency ratio (debt to equity ratio) and the ratio of profitability (return on equity) to firm value
(price earning ratio).The sample in this study were 15 infrastructure, utility and transportation
companies listed on the BEI. This study used panel data regression analysis with data collection using
the documentation method in the form of data from financial statements. The data obtained is
processed using panel data regression analysis techniques through software eviews 9.The results of
this study are (a)) the current ratio has a significant effect on the price earning ratio (b) the return on
equity has a significant effect on the price earning ratio, and (c) the debt to equity ratio has an effect
but not significant on the price earning ratio.
Keywords: Currnent
urrnent Ratio, Return On Equity, Debt to Equity, Price Earning Ratio
I. PENDAHULUAN
Kondisi perekonomian di wilayah negara Indonesia telah banyak mengalami perkembangan,
berkembangnya perekonomian dan kemajuan dari teknologi tercermin dari perkembangan dunia
bisnis yang pesat. Maka dari itu, perusahaan dituntut untuk dapat menjaga kestabi
kestabilan
lan aktivitas operasi,
keahlian, kompetensi sumber daya yang berkompeten dan untuk meningkatkan kualitas perusahaan
sehingga mampu bersaing dengan perusahaan lainnya serta dapat menumbuhkan kepercayaan bagi
investor. Perusahaan yang mecapai keuntungan yang besar dapat meningkatkan nilai perusahaan.
Semakin tinggi nilai perusahaan, maka semakin tinggi pula minat dari investor
investor-investor
investor untuk
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menanamkan modal mereka pada perusahaan yang mampu mengembangkan perusahaan tersebut
(Humairah, Hakim dan Abbas, 2021).
Faktor-faktor
faktor yang mempengaruhi nilai perusahaan dapat dilihat melalui analisis laporan
keuangan perusahaan. Analisis laporan keuangan yang biasa digunakan adalah analisis rasio
keuangan. Rasio keuangan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Rasio Likuiditas
iditas meliputi
Current Ratio, Rasio Solvabilitas meliputi Debt To Equity Ratio dan Rasio Profitabilitas meliputi
Return on Equity (Hery,2015).
Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban
kewajiban-kewajiban
keuangan yang telah jatuh tempo.
po. Secara spesifik likuiditas mencerminkan ketersediaan dana yang
dimiliki oleh perusahaan untuk dapat memenuhi semua hutang jangka pendeknya atau hutang yang
akan jatuh tempo (Syafrida, 2015).
Dengan tingkat current ratio yang tinggi mencerminkan kecukupan
an kas sehingga ketika
perusahaan semakin likuid maka tingkat kepercayaan investor pun akan ikut meningkat dan hal
tersebut juga dapat meningkatkan citra perusahaan dimata investor sehingga dapat mempengaruhi
nilai perusahaan (Annisa dan Chabachib, 2017).
Rasio Solvabilitas merupakan pengukuran seberapa besar penggunaan utang dalam pembelanjaan
perusahaan (Herry, 2015). Meningkatnya Debt to equity ratio akan meningkatkan pula beban bunga
yang di tanggung oleh perusahaan sehingga dapat mengakibatkan penuruna
penurunan
n profit dari perusahaan
tersebut (Utami dan Prasetiono, 2016).
Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan dari perusahaan dalam mencari
keuntungan. Hasil pengukuran itulah yang dapat dijadikan alat untuk mengevaluasi kinerja dari
manajemen
en selama ini. Apakah selama ini mereka telah bekerja secara efektif atau tidak
(kasmir,2016). Return on Equity digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan mampu
menghasilkan laba bagi para investor.
Terdapat lima belas perusahaan sektor infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
dimana kelima belas
las perusahaan tersebut belomba-lomba
belomba lomba dalam hal memberikan layanan terbaik serta
menawarkan harga yang disukai konsumen.
NO
1
2
3
4
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Kode
ACST
ADHI
BALI
BMRI
BUKK
CASS
CENT
CMNP
DGIK
EXCL
GOLD
ISAT
JSMR
NRCA
TLKM
TOWR

Tabel 1 15 Perusahaan sector infrastruktur
Nama Perusahaan
PT Acset Indonusa Tbk
PT Adhi Karya Tbk
PT Bali Towerindo Sentra Tbk
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bukka Teknik
PT Cardig Aero Services
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Citra Marga Nusaphala Persada
PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
PT XL Axiata Tbk
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk
PT Indosat Tbk
PT Jasa Marga Tbk
PT Nusa Raya Cipta Tbk
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Sarana Menara Nusantara Tbk
Sumber: www.idx.co.id
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Pada tabel 2 akan menampilkan data profit dari perusahaan sektor Infrastruktur yang terdaftar di
Bursaa Efek Indonesia dimana terlihat pada grafik gambar tersebut terdapat perusahaan yang
mengalami peningkatan maupun penurunan secara fluktuasi.
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:

Gambar 1 Profit perusahaan yang terdaftar pada Sektor Infrastruktur Periode 2017-2019.
Sumber: www.idx.co.id yang telah diolah

II. STUDI LITERATUR
Kinerja Keuangan
Menurut Rudianto (2013), kinerja keuangan adalah hasil atau pencapaian merupakan prestasi
manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsi manajemen asetnya perusahaan berlaku untuk
jangka waktu tertentu. Kebutuhan kinerja keuangan perusahaan memahami dan mengevaluasi tingkat
kesuksesan perusahaan sesuai dengan kegiatan keuangan yang telah dilaksanakan oleh perusahaan.
Menurut Siregar (2010), kinerja keuangan suatu perusahaan adalah hasil dari keputusan pribadi
yang dilanjutkan oleh manajemen perusahaan. Performa juga berarti memiliki masukan tertentu untuk
memperoleh keluaran tertentu.
Secara implisit definisi kinerja mencakup pemahaman tent
tentang
ang adanya efisiensi yang dapat
dijelaskan biasanya sebagai rasio atau perbandingan antara input dan output, kinerja perusahaan
sebagai penerbit pasar modal adalah apa yang telah dicapai oleh perusahaan penerbitan saham yang
mencerminkan status keuangan dan hasil operasi (operasi hasil), biasanya diukur dengan rasio
keuangan.

Analisis Rasio Keuangan
Menurut Kasmir (2012), rasio profitabilitas adalah untuk menilai kemampuan perusahaan dalam
mencari
ari keuntungan, rasio ini dapat memberikan ukuran tingkat efektifitas
tifitas manajemen suatu
perusahaan, berdasarkan pendapat para ahli tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa rasio
profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektifitas yang menunjukkan besar
kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan.
perus
Semakin
emakin baik profitabilitas maka semakin baik untuk menggambarkan
nggambarkan kemampuan tingginya
memperoleh laba perusahaan dan menunjukkan kinerja perusahaan dengan baik dan nilai suatu
perusahaan tersebut makin baik (Brigham, 2016).
Rasio yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah sebagai berikut:
1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas merupakan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibankewajiban
kewajiban keuangan yang sudah jatuh tempo. Secara spesifik likuiditas mencerminkan
ketersediaan dana yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat memenuhi semua hutang
jangka pendeknya atau hutang yang akan jatuh tempo (Syafrida, 2015).
Current Ratio merupakan alat yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari suatu
perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pende
pendek
k atau hutang yang segera jatuh tempo pada

E-ISSN
ISSN : 2686
2686-2484

57

PROSIDING SEMINAR NASIONAL MANAJEMEN
KERJASAMA JURNAL MANAJEMEN DAN BISNIS
BISNIS, MANAJEMEN
RESEARCH INSTITUTE UNIVERSITAS TEKNOLOGI SUMBAWA
VOL.4 NO.3 EDISI KHUSUS

saat di tagih secara keseluruhan (Kasmir,2016). Dengan kata lain seberapa banyak aktiva lancar
yang tersedia untuk memenuhi kewajiban jangka pendek yang segera jatuh tempo
𝐶𝑅 =

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑘𝑡𝑖𝑣𝑎 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐾𝑒𝑤𝑎𝑗𝑖𝑏𝑎𝑛 𝐿𝑎𝑛𝑐𝑎𝑟

2. Rasio Solvabilitas
Rasio solvabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban
utang yang harus di tanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Dengan kata lain rasio
solvabilitas digunakan
igunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh
kewajibannya, baik kewajiban jangka pendek maupun kewajiban jangka panjang (Hery, 2015).
Debt to Equity Ratio merupakan rasio yang mengukur suatu perbandingan antara total utang
perusahaan dengan ekuitas yang ada didalam perusahaan tersebut (Hery, 2015).
𝑅𝑂𝐸 =

x 100%

3. Rasio Profitabilitas
Rasio Profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari
keuntungan. Dengan kata lain rasio profitabilitas merupakan rasio yang menggambarkan
kemampuan perusahaan mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada (
Natalia,
atalia, frendy dan Danny, 2016). Salah satu cara untuk dapat menghitung rasio Profitabilitas
adalah Return on Equity.
Return on Equity digunakan untuk mengukur seberapa jauh perusahaan mampu menghasilkan
laba bagi para investor (Hery, 2015).
𝑅𝑂𝐸 =

𝐿𝑎𝑏𝑎 𝐵𝑒𝑟𝑠𝑖ℎ
𝐸𝑞𝑢𝑖𝑡𝑎𝑠

Nilai Perusahaan
Menurut Rahayu (2018), nilai perusahaan adalah menggambarkan seberapa mampu perusahaan
dalam mengelola perusahaan tersebut, hal ini dapat dilihat dari pengukuran kinerja keuangan yang
sudah diperoleh, perusahaan akan memaksimalkan nilai perusahannya, peningkatan nilai perusahaan
dapat dilihat dari naiknya harga saham di pasar saham.
Menurut Hery (2017), nilai perusahaan adalah mencerminkan kinerja keuangan dan prospek masa
depan perusahaan, Nilai perusahaan merupakan
mer
pandangan investor tentang harga saham nilai
perusahaan juga presepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan, ini biasanya terkait
dengan harga saham. Harga saham perusahaan lebih tinggi mencerminkan bahwa nilainya semakin
meningkat.
Nilai perusahaan dapat diukur dengan rasio pasar yaitu price book value (PBV) (Weston dan
Brigham, 2001) :
𝑃𝐵𝑉 =

𝐻𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑃𝑎𝑠𝑎𝑟 𝑝𝑒𝑟 𝐿𝑒𝑚𝑏𝑎𝑟
𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖 𝐵𝑢𝑘𝑢 𝑆𝑎ℎ𝑎𝑚
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KERANGKA KONSEPTUAL

Gambar 1. Kerangka konseptual
Sumber : Diolah Peneliti 2021

PENELITIAN TERDAHULU
Berdasarkan penelitian yang dilakukan Rompas (2013),, Rustam (2013) dengan hasil penelitian
menunjukkan bahwa Current Rasio berpengaruh signifikan terhadap Nilai perusahaan.
Penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh David Tanujaya (2016) tentang
Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Struktur Modal terhadap Nilai Perusahaan. Hasil penelitiannya
menunjukkan terdapat pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap nilai perusahaan.
Penelitian ini juga didukung
ukung oleh Bhattacharya dalam penelitian Widyanti (2014) yang
menyatakan bahwa ROE yang tinggi berkaitan dengan prospek perusahaan yang bagus sehingga dapat
memicu para investor untuk dapat meningkatkan permintaan saham. Permintaan saham yang
meningkat jugaa akan meningkatkan nilai perusahaan. Hal ini didukung oleh beberapa penelitian yang
telah dilakukan oleh Tjandrakirana dan Monika (2014), Mendra (2016) yang menyatakan adanya
Pengaruh dari ROE terhadap nilai perusahaan.
Dari landasan teori dan penelitian terdahulu maka dapat di tarik hipotesis dalam penelitian ini:
H1 : Current Rasio Berpengaruh Signifikan Terhadap Nilai Perusahaan
H2 : DER Berpengaruh Signifikan Terhadap Nilai Perusahaan
H3 : ROE Berpengaruh Signifikan Terhadap Nilai Perusahaan
III. METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian yang dilakukan adalah kuantitatif menggunakan data sekunder dan data
kuantitatif serta Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan
kuantitatif.
Populasi yang digunakan di dalam penelitian ini adalah perusahaan infrastruktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia. Jumlah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia adalah 62
perusahaan .
Adapun sampel yang digunakan didalam penelitian ini yaitu berupa data dari laporan keuangan
keuan
yang terdiri dari laporan neraca dan laporan laba rugi yaitu dari tahun 2017
2017-2019.
Metode yang digunakan dalam pengumpulan data
data-data
data penelitian ini adalah metode dokumentasi.
Pengumpulan data-data
data untuk penelitian ini dapat diperoleh dari website BEI yyaitu
https://www.idx.co.id
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Teknik pengumpulan sampel pada penelitian ini menggunakan sampling purposive yaitu teknik
penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tersebut didasarkan dari
kelengkapan atas data-data
data yang dimiliki perusahaan serta berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan
sebagai berikut:
Tabel 2 Kriteria Penelitian Bank BUMN
Kriteria
Jumlah
Perusahaan sektor infrastruktur
62
yang telah terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2017
2017-2019
laporan keuangan dan laporan
15
tahunan pada periode 2017
2017-2019
yang berakhir per 31 Desember.
Perusahaan sektor Infrastruktur
15
yang mempublikasikan laporan
keuangan dalam mata uang rupiah.
Jumlah perusahaan yang memenuhi
15
syarat sebagai sampel
Sumber: Data diolah 2021

Dalam hal ini sampel yang digunakan penulis pada penelitian ini sebanyak 15 perusahaan pada sektor
infrastruktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2019.
2017 2019. Berikut ini daftar nama
perusahaan yang menjadi sampel pada penelitian ini yaitu :
Tabel 3 Daftar Perusahaan Bank BUMN Yang terdaftar di BEI Periode 2015-2019
2015
NO Kode
Nama Perusahaan
1
ACST
PT Acset Indonusa Tbk
2
ADHI
PT Adhi Karya Tbk
3
BALI
PT Bali Towerindo Sentra Tbk
4
BMRI
PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk
4
BUKK
PT Bukka Teknik
5
CASS
PT Cardig Aero Services
6
CENT
PT Centratama Telekomunikasi Indonesia Tbk
7
CMNP
PT Citra Marga Nusaphala Persada
8
DGIK
PT Nusa Konstruksi Enjiniring Tbk
9
EXCL
PT XL Axiata Tbk
10
GOLD
PT Visi Telekomunikasi Infrastruktur Tbk
11
ISAT
PT Indosat Tbk
12
JSMR
PT Jasa Marga Tbk
13
NRCA
PT Nusa Raya Cipta Tbk
14
TLKM
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
15
TOWR
PT Sarana Menara Nusantara Tbk
Sumber : www.idx.co.id

Teknik pengolahan data menggunakan bantuan program Eviews (Ekonomitric Eviews) dan SPSS
16.0 metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analisis pendekatan
kuantitatif dengan Analisis regresi data panel.
IV. PEMBAHASAN DAN HASIL
Sektor infrastruktur merupakan salah satu sektor yang termasuk ke dalam penggolongan sektor di
Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX).
Sektor infrastruktur yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange
(IDX) mencakup berbagai perusahaan yang memiliki peran dalam pengadaan dan pembangunan
infrastruktur seperti perusahaan yang bergerak dalam bidang penyedia transportasi,
transportasi, bidang penyedia
jasa logistik dan pengantaran, bidang operator infrastruktur transportasi, bidang telekomunikasi,
perusahaan utilitas, dan bidang konstruksi bangunan sipil.
Penelitian ini menggunakan beberapa perusahaan yang bergerak dalam sektor infrastruktur yang
telah tercatat/listing di Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stock Exchange (IDX).
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Adapun hipotesis yang digunakan dalam estimasi ini yaitu:
H0 : Commond effect model
H1 : Fixed effect model

Hasil dari output uji chow pada tabel diatas
d
diperoleh probabilitas Chi-square
square 0.0088 < 0.05
yang artinya dapat dikatakan fixed effect model (FEM) lebih baik dari common effect untuk
mengestimasi data panel.
Tabel 4 Hasil Uji Chow

Effect Test
Cross- section F
Cross-Section
Section
Chi-square
square

Statistic
1.789932

d.f
(14,27)

Prob
0.0944

29.544381

14

0.0088

Sumber : output eview 9.

Dalam Estimasi ini, hipotesis yaitu: H0 : random effect model dan H1 : fixed effect model
Berdasarkan hasil dari uji housman menunjukkan nilai signifikasi 0.0002 < 0.05 maka dapat
disimpulkan Fixed Effect Model (FEM
(FEM) lebih baik dari Random Effect Model (REM).
Tabel 5 hasil uji Hausman
Chi-sq.
Chi.sq
Statistic
d.f
4.915697
3
section

Test Summary
Cros
Random

Prob
0.0002

Sumber : Data diolah

Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan model fixed effect pada tabel 4.8 diketahui
bahwa nilai probabilitas untuk variabel current ratio adalah sebesar 0.0000 dimana nilai tersebut <
0,05 sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa current ratio berpengaruh
ngaruh signifikan terhadap PER
dengan koefisien regresi sebesar 43.21644.
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan model fixed effect pada tabel diketahui bahwa
nilai probabilitas untuk variabel debt to equity ratio adalah sebesar 0.8224 dimana nilaii tersebut >0,05
sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa debt to equity ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap
PER dengan koefisien regresi sebesar −0.598738.
Berdasarkan hasil penelitian dengan menggunakan model fixed effect pada tabel diketahui bahwa
bahw
nilai probabilitas untuk variabel Return on equity adalah sebesar 0.0002 dimana nilai tersebut < 0,05
sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa return on equity berpengaruh signifikan terhadap PER
dengan koefisien regresi sebesar 1.803968.
Variabel
C
CR
DER
ROE

Tabel 6 Hasil Regresi Data Panel
Coefficient
Std.Error t Statistic
-17.66199
31.67701
-0.557565
43.21644
19.69444
2.194347
-0.598738
2.641410
-0.226674
1.803968
11.56067
4.156043
Sumber : Data diolah 2021

Prob.
0.5817
0.0000
0.8224
0.0002

Pengaruh Current Ratio Terhadap Price Earning Ratio (PER)
Rasio likuiditas pada penelitian ini menggunakan current ratio, sementara nilai perusahaan
menggunakan price earning ratio. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa current ratio
memiliki pengaruh terhadap price earning ratio (PER) karena Current ratio pada rasio likuiditas
mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban
kewajiban-kewajiban
kewajiban lancarnya.
Jika pada aliran kas dalam modal kerja merefleksikan aktivitas modal
modal kerja yang optimal maka
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dapat dikatakan kondisi tingkat likuiditas perusahaan dalam kondisi yang baik. Dengan semakin
tingginya likuiditas (current
current ratio
ratio)) perusahaan berpeluang pula meningkatnya earning atau
pendapatan laba dari aktivitas perusahaan, hal itulah yang membuat nilai PER semakin tinggi.
Hasil penelitian ini sejalan dengan pandangan Rustam (2013) yang mengatakan bahwa (Current
(
Ratio) (CR) secara parsial berpengaruh terhadap price earning ratio (PER). Karena semakin tinggi
angka rasio likuiditas,
itas, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan.
Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) Terhadap Price Earning Ratio
Rasio solvabilitas pada penelitian ini menggunakan debt to equity ratio (DER), sementara nilai
perusahaan menggunakan Price Earning Ratio. Berdasarkan pada hasil pengujian diatas menunjukan
bahwa debt to equity Ratio (DER) berpengaruh namun tidak signifikan terhadap price earning ratio
(PER) karena Debt to equity Ratio (DER) yang tinggi mengindikasikan adanya risiko perusahaan
yang relatif tinggi
nggi karena perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam melunasi
kewajibannya pada pihak ketiga.
Debt to equity Ratio (DER) menunjukan bahwa struktur modal akan lebih banyak memanfaatkan
hutang dibandingkan dengan ekuitas, karena semakin ting
tinggi
gi nilai DER mencerminkan rasio
solvabilitas
itas perusahaan semakin rendah yang mengakibatkan kemampuan perusahaan dalam
melakukan pembayaran hutang-hutangnya
hutangnya menjadi rendah.
Akan tetapi, para investor seperti investor risk taker,, tidak lagi beranggapan bahwa ketika
melakukan penambahan hutang akan menambah risiko pada perusahaan. Kondisi ini dapat
mengindikasikan besar kecilnya hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan tidak terlalu diperhatikan
oleh investor, karena investor lebih melihat bagaimana cara pih
pihak
ak manajemen perusahaan
menggunakan dana dengan efektif dan efesien untuk mengikatkan nilai tambah bagi perusahaan.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Dewanti (2016), dan
Mendra (2016). Penelitian ini menunjukan bahwa debt to equity Ratio (DER) berpengaruh namun
tidak signifikan terhadap price earning ratio (PER).
Pengaruh Return On Equity (ROE) Terhadap Price Earning Ratio
Rasio profitabilitas pada penelitian ini menggunakan return on equity, sementara nilai perusahaan
menggunakan price earning ratio. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa return on equity
memiliki pengaruh terhadap price earning ratio (PER) karena rasio ini menilai kemampuan suatu
perusahaan dalam mencari keuntungan, dan ini akan mencerminkan nilai perusahaan tersebut. Artinya
semakin tinggi angka rasio profitabilitas, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan tersebut.
Hal ini terjadi karena semakin tinggi kemampuan perusahaan mencari keuntungan, maka akan
mempengaruhi
uhi harga yang bersedia dibayarkan oleh calon pembeli ketika perusahaan tersebut dijual.
Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Tjandrakirana dan Monika (2014) yang menyatakan
bahwa terdapat pengaruh Return on Equity terhadap nilai perusahaan, Tanujaya
ya (2016) juga
menguatkan dalam penelitiannya yang berjudul Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Struktur Modal
terhadap Nilai Perusahaan Perbankan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2011-2014,
2011
bahwa ROA, ROE, NPM berpengaruh terhadap nilai Per
Perusahan
V. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dari penelitian ini maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
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1) Current ratio berpengaruh signifikan terhadap price earning ratio pada perusahaan sektor
infrastruktur, utilitas dan transportasi pada tahun 2017-2019 yang artinya Current ratio pada rasio
likuiditas mampu mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban
kewajiban-kewajiban
lancarnya.
2) Debt to equity Ratio (DER) berpengaruh namun tidak signifikan terhadap price earning ratio
(PER). Debt to equity Ratio (DER) yang tinggi mengindikasikan adanya risiko perusahaan yang
relatif tinggi karena perusahaan memiliki tanggung jawab yang lebih besar dalam melunasi
kewajibannya pada pihak ketiga.
3) Return on Equity (ROE) berpengaruh signifikan terhadap Price earning ratio (PER). Dengan
kalimat lain bahwa ROE berpengaruh terhadap PER, karena rasio ini menilai kemampuan suatu
perusahaan dalam mencari keuntungan, dan ini akan mencerminkan nilai perusahaan tersebut.
Artinya
nya semakin tinggi angka rasio profitabilitas, maka semakin tinggi pula nilai perusahaan
tersebut.
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