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KATA PENGANTAR 

 
Pandemi covid-19 yang terjadi selama tahun 2020 hingga saat ini secara tidak 

langsung telah menginisiasi perubahan di berbagai aspek kehidupan, tidak terkecuali 

jenis-jenis pekerjaan. Hampir semua aspek pekerjaan kini membutuhkan kecakapan 

teknologi digital meskipun tidak bisa dipungkiri berbagai aspek lainnya juga masih 

sangat penting untuk terus disoroti. Seperti yang disampaikan oleh seorang Senior Vice 

President bidang pertumbuhan di WeWork New York US bahwa di masa depan, 

kreativitas akan menjadi keterampilan terpenting ketiga bagi karyawan, di belakang 

pemecahan masalah yang kompleks dan pemikiran kritis. 

Laporan oleh World Economic Forum pada akhir tahun 2020 bertajuk “World 

Economic Forum's Future of Jobs Report” menjabarkan terdapat skills yang sangat 

dibutuhkan pekerjaan di masa depan. Hal ini semakin menguatkan bahwa berbagai skills 

yang harus dimiliki oleh pekerja saat ini telah direduksi dengan berbagai keterampilan 

baru. Sepuluh keterampilan yang dibutuhkan saat ini dan masa depan, yakni: 1) 

Analytical thinking and innovation; 2) Active learning and learning strategies; 3) Complex 

problem-solving; 4) Critical thinking and analysis; 5) Creativity, originality and initiative; 6) 

Leadership and social influence; 7) Technology use, monitoring and control; 8) Technology design 

and programming; 9) Resilience, stress tolerance and flexibility; dan 10) Reasoning, problem- 

solving and ideation. 

Mahasiswa sebagai calon lulusan yang nantinya akan bersaing secara global 

dengan para job seeker tentu harus menyiapkan dirinya. Mahasiswa dapat menyiapkan 

dirinya dengan terus belajar dan mengasah berbagai skills yang dibutuhkan. Hal ini 

dikarenakan proses mencari pekerjaan saat ini bukanlah suatu hal yang mudah, terlebih 

adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan perekonomian surut di berbagai lini. 

Banyak perusahaan terpaksa melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dan daya 

konsumsi masyarakat pun mengalami penurunan. Akan tetapi, di sisi lain sebenarnya 

pandemi covid-19 telah memberikan kesempatan untuk menyiapkan diri demi 

menghadapi perubahan yang pasti terjadi. 

Melihat perkembangan pandemi covid-19 saat ini, telah muncul secercah harapan 

bahwa pandemi akan segera berakhir atau masyarakat akan dipaksa beradaptasi dengan 

keadaan. Kompleksitas jenis-jenis pekerjaan yang akan muncul dengan spesifikasi 

pekerjaan yang beragam akan menuntut perusahaan mencari Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkualitas dan tangguh dengan kepemilikan skills yang mumpuni. 

Berdasarkan hal ini, Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri 

Malang menyelenggarakan Pekan Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian (KBK) 

yang pada tahun ini mengangkat tema, “Pengembangan Kapasitas dan Kompetensi SDM 

Era Digital Pasca Covid19”. Kegiatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran 

dalam merumuskan tindakan yang konprehensif untuk meningkatkan kapasitas SDM 

mahasiswa sebagai calon lulusan dan pencari kerja. Sehingga diharapkan mereka dapat 

memenangi persaingan secara global di era digital ini. Semoga Allah 



ix 
 

Subhanahuwata’ala senantiasa memberikan kekuatan dan perlindungan kepada kita 

semua sehingga segala sesuatu yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan sebaik- 

baiknya serta memberikan manfaat dan barokah bagi yang melaksanakan dan 

berkepentingan. 

 
 

Malang, 5 April 2021 

TIM PANITIA 



x  

DAFTAR ISI 

 
COVER ....................................................................................................................................................... i 

SUSUNAN TIM PENYUSUN             v 

KATA PENGANTAR ............................................................................................................................ vii 

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................. x 

1. BRAND IMAGE SEBAGAI PEMEDIASI HUBUNGAN ANTARA PEMASARAN MELALUI 

MEDIA SOSIAL DENGAN MINAT BELI .................................................................................. 1 

2. PENGARUH CELEBRITY ENDORSE TERHADAP PURCHASE INTENTION MELALUI ..10 

3. BRAND TRUST PADA PRODUK SCARLETT WHITENING .................................................10 

4. PENGARUH KOMITMEN ORGANISASIONAL, BUDAYA ORGANISASI, DAN 

PELATIHAN PADA PERFORMANCE KARYAWAN DI CV. ANUGRAH MULTI INDO ..20 

5. PENGARUH SAFETY CLIMATE TERHADAP JOB ACCIDENT MELALUI SAFETY 

BEHAVIOR PADA KARYAWAN PT. WIJAYA KARYA BANGUNAN GEDUNG 

MALANG ....................................................................................................................................35 

6. PENGEMBANGAN MEDIA PEMBELAJARAN M-LEARNING BERBASIS TELEGRAM  

PADA MATA PELAJARAN KOMUNIKASI BISNIS ...............................................................44 

7. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ORANG TUA DALAM PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN MEMILIH LEMBAGA PENDIDIKAN FORMAL .............................................50 

8. PENGARUH ISLAMIC PERSPECTIVE TERHADAP EMPLOYEE MOTIVATION DALAM 

MEMENUHI TUNTUTAN PERUBAHAN LINGKUNGAN BISNIS......................................56 

 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian SDM 2021 

Universitas Negeri Malang 

6 April 2021 

1 

 

 

 

BRAND IMAGE SEBAGAI PEMEDIASI HUBUNGAN ANTARA PEMASARAN MELALUI 

MEDIA SOSIAL DENGAN MINAT BELI 

 

Radityatama Rahmadoni1, Afwan Hariri Agus Prohimi2
 

1 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang,  radityatamarahmadoni@gmail.com 
2 Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Malang,  afwan.hariri.fe@um.ac.id 

 

Abstrak 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan desain penelitian deskriptif dan 

eksplanatori. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah minat beli (Y), dan variabel bebas adalah 

pemasaran melalui media sosial (X), sedangkan variabel intervening adalah brand image (Z). Populasi yang 

diambil dalam penelitian ini adalah followers akun instagram @ultrasmalang. Sampel yang diambil dalam 

penelitian ini sebanyak 149 responden dengan menggunakan google form yang dihitung menggunakan 

rumus Daniel & Terrel. Kemudian uji kelayakan instrumen menggunakan uji validitas dan reliabilitas. 

Teknik analisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa pemasaran melalui media sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap brand image, 

kemudian brand image memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, kemudian pemasaran 

melalui media sosial memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli, dan pemasaran melalui 

media sosial berpengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap minat beli melalui brand image produk 

fashion scraf Ultras Malang. 

Kata Kunci: Brand Image, Purchase Intention, Social Media Marketing 

 

PENDAHULUAN 
Pada saat ini media pemasaran telah berkembang dari media konvensional menjadi media online. 

Kemampuan produsen dalam melihat kemudahan pemanfaatan teknologi sebagai faktor penting dalam persaingan 

dan berdampak atas kemajuan sebuah produk. Keberadaan internet memunculkan paradigma baru mengenai 

pemasaran, internet marketing atau yang sering disebut pemasaran online pada dasarnya adalah kegiatan pemasaran 

yang dilakukan secara online melalui penggunaan teknologi internet (Jones,dkk. 2010:4). Kemudian social media 

menjadi bagian internet, yaitu sekelompok aplikasi berbasis internet diatas dasar ideologi dan teknologi web 2.0, 

yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran isi antar pengguna (Kaplan & Haenlein, 2010:61) 

Media sosial adalah sebuah istilah yang menggambarkan bermacam-macam teknologi yang digunakan 

untuk mengikat orang-orang ke dalam suatu kolaborasi, saling bertukar informasi, dan berinteraksi melalui isi pesan 

yang berbasis aplikasi (Cross, 2013). Dengan kemudahan dalam mendapatkan informasi tentang pemasaran suatu 

produk tersebut dapat mempengaruhi minat beli calon konsumen. Minat beli pada individu merupakan bagian dari 

perilaku konsumen. Menurut Engel,dkk (dalam Sangadji & Sopiah (2013:7), perilaku konsumen adalah tindakan 

yang langsung terlibat dalam pemerolehan, pengonsumsian, dan penghabisan produk atau jasa, termasuk proses 

yang mendahului dan menyusul tindakan tersebut. 

Pengaruh eksternal, kesadaran akan kebutuhan, pengenalan produk dan evaluasi alternatif adalah hal yang 

dapat menimbulkan minat beli konsumen. Pengaruh eksternal ini terdiri dari usaha pemasaran dan faktor sosial 

budaya (Kanuk & Schiffman, 2004:25). Upaya-upaya untuk mempengaruhi konsumen secara online khususnya social 

media memberikan peningkatan informasi produk dari konsumen, hal tersebut terjadi dikarenakan meningkatnya 

penggunaan internet. (Mangold & Faulds, 2009; Kaplan & Haenlein, 2010;2012) 

Menurut Roslina, dkk dalam penelitian Rizal (2014), sebuah brand yang dapat membuat ingat dan yakin 

konsumen akan memberikan keinginan untuk mencoba produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Dengan hal 

tersebut produsen mendapatkan sebuah nilai yang dapat ditimbulkan dari merek, maka dari itu usaha promosi pada 

media sosial sangat membangun brand image pada sebuah merek. 

Kegunaan media sosial tersebut sangat dimanfaatkan untuk memasarkan produk. Menurut Badan Ekonomi 

Kreatif & Badan Pusat Statistik (2017), media pemasaran yang banyak digemari adalah media sosial 

mailto:radityatamarahmadoni@gmail.com
mailto:afwan.hariri.fe@um.ac.id
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sebesar 53,72%. Hal tersebut berbanding lurus dengan peningkatan penggunaan internet pada 2014 sebesar 25,84% 

dan meningkat pada tahun 2018 sebesar 50,92%. (Badan Pusat Statistik, 2019) Berdasarkan tujuan penggunaan 

internet tersebut, menunjukkan penggunaan internet didominasi untuk penggunaan sosial media dan mendapat 

informasi atau berita. dengan persentase masing-masing sekitar 79,13 persen dan 65,97 persen (Badan Pusat Statistik, 

2019) 

Penggunaan media sosial untuk media pemasaran sangat mempengaruhi sikap dari konsumen. Pada 

penelitian Makhin (2016) penggunaan media sosial yang sering dapat mempengaruhi minat beli kosumen untuk 

membeli sebuah produk. Hal tersebut berbeda pada Ultras Malang, khususnya produk scarft. Pemasaran produk 

scarft di instagram Ultras terjadi sebanyak 1 hingga 3 postingan saja. Di sisi lain tingkat minat beli konsumen pada 

produk tersebut sangat tinggi dari pembuatan produk scarft jenis pertama hingga terakhir. Kenyataan tersebut 

sangat berbeda dengan teori pemasaran melalui media sosial yang dapat mempengaruhi tingkat minat beli seorang 

individu. 

Tujuan penelitaian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pemasaran melalui media sosial 

terhadap minat beli yang di mediasi oleh brand image pada pengikut media sosial Ultras Malang yang belum membeli 

produk scraf. 

 

METODE 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode descriptive research dan explanatory 

research. Secara umum tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh antar variabel pemasaran melalui 

media sosial (X) terhadap minat beli (Y) melalui brand image (Z). 

Responden penelitian ini adalah follower instagram Ultras Malang. Populasi pada penelitian ini adalah 

infinite population, yaitu responden yang me-follow Uktras Malang dan belum memiliki scraf dari Ultras Malang. 

Teknik pengambilan sampel yang digunakan non probability sampling, penentuan sampel menggunakan teknik 

purposive sampling. Dengan kriteria: (1) Follower yang telah mengikuti media sosial selama 1 tahun atau lebih dan 

(2) Follower yang mengetahui produk scarf yang dikeluarkan Ultras Malang. Dengan demikian, sampel dalam 

penelitian ini berjumlah 139 responden. Guna menghindari adanya data yang kurang sesuai dalam pengisian 

kuesioner maka peneliti melebihkan jumlah sampel menjadi 150 responden. Kuesioner penelitian ini tersebar 160 

responden dan yang lolos kriteria sebanyak 149 responden. Kuisioner tertutup yang dibagikan kepada responden 

dalam penelitian ini menggunakan 5 point Skala Likert. Berikut adalah indikator yang digunakan. 

 

Tabel 1 Tabel Indikator Penelitian 
Variabel Indikator Item 

Pemasaran 

melalui media 

sosial (Chris 

Hauer dalam 

penelitian Arief & 

Millianyani, 2015) 

Context 1. Postingan informasi menarik bagi follower. 

2. Bahasa yang digunakan dimengerti oleh follower. 

3. Informasi yang disampaikan dapat dipahami oleh follower. 

Communication 1. Follower memberikan umpan balik atas postingan Admin Ultras 

Malang 

2. Akun Ultras Malang memberikan tanggapan atas respon dari 

follower. 

 Collaboration 1. Informasi yang diberikan dapat membentuk social correlation. 

2. Follower melakukan re-posting hal yang terkait dengan Ultras 

 
Connection 1. Admin Ultras sudah membangun hubungan dengan para 

follower 

2. Follower merasa lebih dekat dengan Ultras melalui media sosial 

3. Akun Ultras Malang menjadi pemenuh kebutuhan informasi 

follower tentang Ultras 

Brand Image (Biel 

dalam penelitian 

Li, dkk., 2011) 

Citra Produk 1. Produk scarf Ultras memiliki kualitas yang sangat bagus 

2. Produk scarf Ultras memiliki karakteristik tertentu. 

Citra Rasa 1. Brand Ultras memberikan kesan positif bagi pemakai 
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Brand 

Image 

Pemasaran 

Melalui Media 

Sosial 

 
Variabel Indikator Item 

 Pengguna 2. Brand Ultras memberikan kenyamanan bagi pemakai 

 Citra 

perusahaan 

1. Ultras sebagai produsen terbaik pada sektor tersebut 

2. Ultras mudah diingat sebagai sebuah brand suporter 

Minat Beli 

(Ferdinand, 

2002:129) 

Minat 

Transaksional 

1. Ultras menjadi pilihan utama brand bertema suporter. 

2. Responden lebih senang membeli produk Ultras dibandingkan 

yang lain. 

 Minat 

Referensial 

1. Follower memiliki keinginan memberikan pengalaman kepada 

individu lain 

2. Ultras merupakan produk yang disarankan kepada responden 

 Minat 

Preferensial 

1. Responden merasa yakin bahwa brand Ultras merupakan brand 

yang bagus. 

2. Ultras menjadi pilihan dalam membeli produk fashion 

bertemakan suporter. 

 Minat 

Eksploratif 
1. Follower mencari informasi detail tentang produk yang ingin 

dibeli 

2. Follower mengumpulkan informasi sebelum membeli. 

 

Pengujian Validitas dilakukan untuk mengetahui valid atau tidaknya item pertanyaan yang akan diajukan 

nilai Corrected item Total Correlation (r hitung > r tabel), yang mana besar r tabel adalah 0,361 dengan taraf signifikan 

0,05. Sedangkan untuk uji reliabilitas variabel harus memiliki Croanbach’s Alpha ≥ 0,06. Pengujian validitas dan 

reliabilitas tryout sebanyak 30 responden, dengan bantuan program SPSS 20 for Windows. Analisis data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif dan analisis jalur atau path analysis. 

 
 

 

 
 

𝑯𝟒 

 
 
 
 
 

Gambar 1. Hubungan Antar Variabel 

 

Berdasarkan kerangka hubungan antar variabel maka dapat disusun hipotesis sebagai berikut: 

H1: Pemasaran melalui media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand image produk fashion scraf 

Ultras Malang.. 

H2: Brand image berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk fashion scraf Ultras Malang. 

H3: Pemasaran melalui media sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat beli produk fashion scraf 

Ultras Malang. 

H4: Pemasaran melalui media sosial berpengaruh tidak langsung dan signifikan terhadap minat beli melalui brand 

image produk  fashion scraf Ultras Malang. 
 

 

Hasil 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Hasil penelitian dari 149 responden yang merupakan konsumen yang menjadi follower instagram dan 

mengetahui produk scraf dari Ultras Malang, diperoleh gambaran umum mengenai responden sebagai berikut. 

Deskripsi responden berdasarkan kelamin, didominasi berusia laki-laki dengan prosentase 81% atau sebanyak 121 

 

 
Minat Beli 
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orang dan untuk perempuan dengan prosentase 25% atau sebanyak 19 responden. Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar konsumen adalah laki-laki. 

Sedangkan jangka lama mem-follow Ultras Malang mayoritas akun Ultras selama 1 tahun-3 tahun dengan 

porsentase sebanyak 40% atau dengan jumlah 60 responden. Selanjutnya pada rentang 2 tahun-3 tahun sebagai 

peringkat kedua dengan porsentase 35% dengan jumlah responden 52 responden. Pada peringkat ketiga, responden 

yang mengikuti akun Ultras Malang sebanyak 37 responden dengan rentang waktu lebih dari 3 tahun. 

Pekerjaan responden dapat dilihat bahwa mayoritas responden adalah kalangan anak muda dengan 

kesibukan sebagai pelajar atau mahasiswa sebanyak 82 responden. Di urutan kedua terdapat porsentase sebanyak 

15% dengan pekerjaan karyawan dan wirausaha yang masing-masing sebanyak 22 responden sebagai karyawan dan 

23 responden sebagai wirausaha. Kemudian dilanjutkan sebanyak 10% pada pekerjaan freelance dengan jumlah 15 

responden. Di pekerjaan pegawai negeri sipil memiliki porsentase sebanyak 3% atau dengan responden sebanyak 4 

responden. Untuk responden yang memiliki pekerjaan diluar kriteria yang dicantumkan sebanyak 2% atau sebanyak 

3 responden. 

 

1. Analisis Blok I Pengaruh Pemasaran melalui Media Sosial (X) Terhadap Brand Image (Z) 
Persamaan struktur Blok I dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Beta (β2X) = 0,447 merupakan koefisien regresi yang terstandarkan dari variabel X, yang bermakna brand Image 

(Z) dapat dijelaskan oleh pemasaran melalui media sosial (X) sebesar 0,447. 

b. e1 (pengaruh error) = variabel yang tidak teridentifikasi (error) dapat dihitung sebagai berikut. 

 

𝜌e1 = √1 − 𝑅2 =√1 − 0,199 = 0,894 
 

Pengaruh error pada persamaan struktural blok I sebesar 0,894 atau 89,4%, maka diartikan bahwa informasi 

yang terkandung dalam hasil perhitungan hanya mampu menjelaskan pengaruh variabel independent terhadap 

variabel dependent sebesar 10,6% sedangkan sisanya sebesar 89,4% dipengaruhi oleh variabel lain di yang tidak 

terdapat dalam penelitian ini. 

 

Tabel 2 Hasil Analisis Pengaruh Pemasaran melalui Media Sosial Terhadap Brand Image 
 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate  

1 ,447a ,199 ,194  2,553 

a. Predictors: (Constant), X 
Coefficientsa 

 
Model 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
t Sig. 

B Std. Error Beta 

1 
(Constant) 12,744 2,173  5,865 ,000 

X ,350 ,058 ,447 6,051 ,000 

a. Dependent Variable: Z     

 

2. Analisis Blok I Pengaruh Pemasaran melalui Media Sosial (X) Terhadap Minat Beli (Y) 
Koefisien determinasi atau R Square (R2) sebesar 0,069 yang berarti bahwa pengaruh Pemasaran melalui 

media sosial terhadap brand image sebesar 6,9% sedangkan sisanya 93,1% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model 

ini. Tabel 3 menunjukkan variabel Pemasaran melalui media sosial (X) memiliki nilai Sig. = 0,001, sehingga nilai 

signifikansi < 0,05. Dengan demikian, maka menyatakan bahwa Pemasaran melalui media sosial (X) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap minat beli (Y) dapat diterima. 
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Tabel 3 Hasil Analisis Pengaruh Pemasaran melalui Media Sosial Terhadap Minat Beli 

Model R R Square  Adjusted R Square Std. Error of 
the Estimate 

1 ,263a ,069  ,063 3,499 

a. Predictors: (Constant), X 

Coefficientsa 

  Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients  

Model                                                                                                                t Sig. 
  B Std. Error Beta   

(Constant) 22,591 2,978  7,586 ,000 
1       

X  ,262 ,079 ,263 3,310 ,001 

a. Dependent Variable: Y     

 

3. Analisis Blok I Pengaruh Pemasaran melalui Media Sosial (X) Terhadap Minat Beli (Y) 

dan Brand Image sebagai Mediator (Z) 
Koefisien determinasi atau R Square (R2) sebesar 0,166 yang berarti bahwa pengaruh Pemasaran melalui 

media sosial terhadap minat beli produk dan brand image sebagai variabel mediator sebesar 16,6% sedangkan sisanya 

83,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model ini. 

Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan variabel brand image (Z) memiliki nilai Sig. = 0,000, sehingga nilai 

signifikansi < 0,05. Dengan demikian, maka hipotesis kedua yang menyatakan bahwa brand image (Z) berpengaruh 

positif dan signifikan terhadap karakter minat beli (Y) dapat diterima, sedangkan pengaruh tidak langsung 

Pemasaran melalui media sosial (X) terhadap minat beli (Y) dan di mediasi oleh brand image (Z) dapat dilihat sebagai 

berikut: 

PTL = Pxz x Pzy 

PTL = 0,447 x 0,347 

PTL = 0,115 

 

Berdasarkan perhitungan di atas diketahui bahwa pengaruh tidak langsung Pemasaran melalui media sosial 

(X) terhadap minat beli (Y) dan di mediasi oleh brand image (Z) sebesar 0,115. 

Pada tabel 4 signifikansi variabel Pemasaran melalui media sosial (X) terhadap minat beli (Y) mengalami 

perbedaan nilai. Perbedaan tersebut terjadi dikarenakan adanya variabel brand image (Z) yang secara berhasil 

memediasi variabel Pemasaran melalui media sosial  (X) untuk mempengaruhi variabel minat beli (Y). 

 

Tabel 4 Hasil Analisis Pengaruh Pemasaran melalui Media Sosial Terhadap Minat Beli dan Brand Image sebagai 

Mediator (Z) 

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the Estimate 

1 ,407a ,166 ,154 3,325 

a. Predictors: (Constant), Z, X 
 

Coefficientsa 
 

Model 
   Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients  

B Std. Error Beta 
t Sig. 

 

(Constant) 16,976 3,143 5,401 ,000 

1 X ,108 ,084 ,109 1,285 ,201 

Z ,441 ,107 ,347 4,102 ,000 
 

a. Dependent Variable: Y 
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a. Uji Hipotesis 

1) Hipotesis 1 (H1) 

Pemasaran melalui media sosial berpengaruh signifikan terhadap brand image follower akun Ultras 

Malang. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga 

dapat disimpulkan hipotesis satu (H1) diterima. Artinya Pemasaran melalui media sosial berpengaruh 

signifikan terhadap brand image follower akun Ultras Malang di Indonesia. 

2) Hipotesis 2 (H2) 

Brand image berpengaruh signifikan terhadap minat beli follower akun Ultras Malang. Berdasarkan tabel 

diatas dapat dijelaskan bahwan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05, sehingga dapat disimpulkan hipotesis 

kedua (H2) diterima. Artinya brand image berpengaruh signifikan terhadap minat beli follower akun Ultras 

Malang di Indonesia. 

3) Hipotesis 3 (H3) 

Pemasaran melalui media sosial berpengaruh signifikan terhadap minat beli follower akun Ultras Malang. 

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwan nilai signifikansi sebesar 0,001 < 0,05, sehingga dapat 

disimpulkan hipotesis ketiga (H3) diterima. Artinya Pemasaran melalui media sosial berpengaruh signifikan 

terhadap minat beli follower akun Ultras Malang di Indonesia. 

4) Hipotesis 4 (H4) 

Pemasaran melalui Media Sosial secara tidak langsung berpengaruh signifikan terhadap minat beli dan 

brand image sebagai variabel mediasi pada follower Ultras Malang di Indonesia. Dari pengujian tidak langsung 

antara variabel pemasaran melalui media sosial, minat beli, dan brand image mendapatkan hasil koefisien 

beta positif sebesar 0,115 sehingga Hipotesis keempat (H4) diterima. 

 

Pembahasan 

1. Pemasaran Melalui Media Sosial 
Pemasaran melalui media sosial adalah suatu strategi pemasaran yang dikembangkan berdasarkan 

kemajuan zaman dan kemajuan teknologi manusia yang dimanfaatkan untuk memasarkan atau memberikan 

informasi suatu produk barang atau jasa melalui saluran pemasaran dengan jaringan internet. (Salvatore, 2005:129; 

& Neti, 2011). Pemasaran melalui media sosial pada penelitian ini diukur menggunakan 4 indikator yang berisi 10 

item pernyataan. Berdasarkan hasil penelitian bahwa penilaian yang dilakukan pengikut media sosial akun Ultras 

Malang mengenai Pemasaran melalui media sosial diperoleh hasil dengan total rata-rata sebesar 3,74. Berdasarkan 

total rata-rata tersebut dapat diketahui bahwa pemasaran melalui media sosial memasuki kategori 

“baik/kuat/tinggi”. 

Rata-rata tertinggi terdapat pada item pernyataan kesepuluh dengan pernyataan yaitu “Akun Ultras Malang 

sebagai media saya untuk memenuhi informasi tentang produk dari Ultras.” dengan nilai 4,19. Sedangkan nilai 

pernyataan terendah dapat dilihat pada item nomor tujuh dengan nilai rata-rata sebesar 2,77 dengan pernyataan 

yaitu “Saya sering melakukan re-post mengenai Ultras Malang”. 

2. Brand Image 
Brand merupakan kombinasi dari nama, kata, simbol atau desain yang memberikan identitas produk 

Suyanto (2007:77). Pada akhirnya, konsumen akan melakukan suatu proses yang disebut intensi pembelian. Dalam 

benak konsumen akan timbul kepercayaan pada sebuah brand dan informasi baru yang dipikirkan dalam 

menentukan pembelian (Mowen & Minor, 2002). Sebuah identitas brand yang kuat akan menciptakan keunggulan 

bersaing. Brand yang dikenal oleh pembeli mendorong pembelian secara berulang-ulang. Salah satu alasan 

pelanggan memilih brand tertentu adalah berdasarkan bagaimana nilai-nilai ini sesuai dengan gaya hidup mereka 

dan memenuhi serta memuaskan kebutuhan dari pelanggan (Drezner, 2002:4-5). Menurut Kotler & Keller (2009:340) 

brand image berhubungan dengan properti ekstrinsik dari produk atau jasa, termasuk cara brand itu memenuhi 

kebutuhan sosial atau psikologis pelanggan. 

Brand Image pada penelitian ini diukur menggunakan 3 indikator yang berisi 6 item pernyataan. Berdasarkan 

hasil penelitian bahwa penilaian yang dilakukan pengikut media sosial akun Ultras Malang mengenai brand image 

diperoleh hasil dengan total rata-rata sebesar 4,31. Berdasarkan total rata-rata tersebut dapat diketahui bahwa brand 

image termasuk dalam kategori “sangat baik/sangat kuat/sangat tinggi”. 
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Rata-rata tertinggi terdapat pada item pernyataan kedua belas dengan pernyataan yaitu “Produk scarf dari 

Ultras memiliki karakteristik tersendiri dibanding pesaing.” dengan nilai 4,44. Sedangkan nilai terendah dapat 

dilihat pada pernyataan “Ultras merupakan produk fashion bertema suporter terbaik menurut saya.” pada item 

nomor lima belas dengan nilai rata-rata sebesar 4,19. 

3. Minat Beli 
Minat (Interest) digambarkan sebagai situasi dimana konsumen belum melakukan suatu tindakan, yang 

dapat dijadikan dasar untuk memrediksi perilaku atau tindakan tersebut (Durianto,dkk (2003:109). Minat beli 

merupakan pernyataan mental konsumen yang merefleksikan rencana pembelian suatu produk dengan merek 

terntentu pengetahuan tentang niat beli konsumen terhadap produk perlu diketahui oleh para pemasar untuk 

mendeskripsikan perilaku konsumen pada masa yang akan datang. Minat beli terbentuk dari sikap konsumen 

terhadap suatu produk hal tersebut berasal dari keyakinan konsumen terhadap kualitas produk. 

Pernyataan kuesioner untuk variabel Minat Beli pada penelitian ini terdiri dari 4 indikator dengan item 

pernyataan sebanyak 8 pernyataan. Berdasarkan analisis penelitian ini bahwa distribusi penilaian yang dilakukan 

oleh pengikut media sosial akun Ultras Malang mengenai minat beli diperoleh hasil dengan total rata-rata sebesar 

4,05. Berdasarkan total rata-rata tersebut dapat diketahui bahwa minat beli termasuk dalam kategori 

“baik/kuat/tinggi”. Pada Tabel 4.3 rata-rata tertinggi terdapat pada item pernyataan kedua puluh satu dengan 

pernyataan yaitu “Saya merasa yakin bahwa Ultras merupakan merek yang memiliki kualitas bagus.” dengan nilai 

4,39. Sedangkan nilai terendah dapat dilihat pada pernyataan “Saya telah mempelajari detail produk Ultras yang 

akan saya beli.” pada item nomor lima belas dengan nilai rata-rata sebesar 3,80. 

4. Pengaruh Pemasaran Melalui Media Sosial terhadap Brand Image 
Pemasaran melalui media sosial berpengaruh positif signifikan terhadap brand image pada follower media 

sosial Ultras di Indonesia. Hasil ini memberikan gambaran bahwa sebuah pemasaran melalui media sosial sangatlah 

penting dan harus diperhatikan, karena pemasaran melalui media sosial juga akan berhubungan secara langsung 

dengan image pada pelanggan baik yang akan datang maupun yang telah melakukan kunjungan serta pembelian 

dan juga akan berpengaruh pada brand image. 

5. Pengaruh Brand Image Terhadap Minat Beli 
Brand image berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli. Artinya, brand image dapat mempengaruhi 

minat beli yang berlaku dan digunakan pada Ultras Malang. Menunjukkan bahwa semakin baik brand image akan 

memberikan efek semakin kuat dalam mempengaruhi minat beli yang kuat pula.Hasil penelitian ini sesuai dengan 

beberapa penelitian sebelumnya yaitu, dalam Srivastava & Dey (2016) memberikan penjelasan bahwa brand image 

secara signifikan memberikan dampak positif terhadap minat beli pada kaum pemuda. 

6. Pengaruh Pemasaran Melalui Media Sosial Terhadap Minat Beli 
Pemasaran melalui media sosial berpengaruh positif signifikan terhadap minat beli pada follower media 

sosial Ultras. Hal tersebut didukung oleh penelitian dari Murphy (2014) memiliki hasil yang sama, pada penelitian 

tersebut menyebutkan "Media sosial menghasilkan konten yang dibuat untuk memengaruhi respons perilaku 

pengguna (minat beli) dengan baik pada 252 generasi Y ”. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin baik pemasaran 

melalui media sosial akan memberikan efek semakin baik pula dalam mempengaruhi minat beli. 

7. Pengaruh Pemasaran Melalui Media Sosial Terhadap Minat Beli dan Brand Image 

Menjadi Variabel Mediasi 
Pelanggan yang akan melakukan pembelian akan selalu memperhatikan setiap informasi tentang produk 

yang akan dibeli, hal ini biasanya dilakukan pelanggan dengan mulai mencari informasi yang beredar sehingga akan 

dapat menentukan pilihan yang tepat dalam melakukan pembelian. Salah satu cara yaitu menggunakan media 

sosial. 

Pencarian informasi ini akan menimbulkan sebuah image tersendiri bagi para konsumen. Hal ini berarti 

bahwa pemasaran melalui media sosial yang beredar juga akan membetuk penilaian kepada benak konsumen. 

Pemasaran melalui media sosial yang baik dan terbentuknya image yang baik ini kemudian akan mendorong 

pelanggan untuk berminat terhadap sebuah produk. Sehingga kedua hal ini pemasaran melalui media sosial dan 

brand image juga dapat mempengaruhi minat beli. 

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa pemasaran melalui media sosial memiliki pengaruh 

positif dan signifikan terhadap brand image, selain itu brand image juga memiliki pengaruh positif dan 
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signifikan terhadap minat beli. Selain itu dapat diketahui pula bahwa pemasaran melalui media sosial berpengaruh 

secara positif dan signifikan terhadap minat beli. Dari ketiga hasil tersebut dapat diketahui bahwa pemasaran 

melalui media sosial memiliki pengaruh secara tidak langsung terhadap minat beli dan brand image pada pengikut 

media sosial Ultras Malang. 

Besar pengaruh tidak langsung ini memang lebih kecil jika dibandingkan dengan pengaruh langsung 

pemasaran melalui media sosial terhadap minat beli. Tanpa adanya brand image pelanggan dapat melakukan 

pembelian atau melakukan kunjungan dapat percaya hanya dengan mencari informasi yang kredibel mengenai 

produk yang ditawarkan oleh Ultras Malang melalui pemasaran melalui media sosial yang tersebar kepada 

masyarakat luas. Hal ini juga dikarenakan Ultras Malang juga selama ini memiliki pemasaran melalui media sosial 

yang baik. 

 

SIMPULAN 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemasaran melalui media sosial   terhadap minat beli 

dan brand image sebagai variabel mediasi pada Ultras Malang. Berdasarkan hasil penelitian dan pengelolahan data 

dari 149 responden yang merupakan followers dari akun instagram Ultras Malang yang belum pernah membeli 

produk scraf Ultras Malang dan berniat membeli produk scraf Ultras Malang, maka peneliti menarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

Deskripsi berdasarkan keseluruhan item pada variabel pemasaran melalui media sosial memiliki nilai grand 

mean yang bermakna bahwa media sosial instagram Ultras Malang menampilkan informasi yang lengkap dari 

produknya dan memberikan pemahaman yang baik bagi follower. Kemudian pada variabel minat beli memiliki 

grand mean yang bermakna bahwa saya berniat untuk membeli produk brand Ultras di masa yang akan datang, dan 

grand mean pada variabel brand image memiliki makna bahwa brand Ultras memberikan penilaian yang baik dari 

sudut pandang follower. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemasaran 

melalui media sosial terhadap brand image pada followers akun instagram Ultras Malang. Artinya, jika pemasaran 

melalui media sosial yang dirasakan konsumen tinggi maka tingkat brand image juga semakin meningkat. Hasil 

penelitian juga menunjukan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara brand image terhadap minat beli pada 

followers akun instagram Ultras Malang. Artinya, jika brand image yang dirasakan konsumen tinggi maka tingkat 

minat beli juga semakin meningkat. Dan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemasaran melalui media 

sosial terhadap minat beli pada followers akun instagram Ultras Malang. Artinya, jika semakin tinggi pemasaran 

melalui media yang dirasakan pada followers akun instagram Ultras Malang maka minat beli yang dirasakan 

konsumen juga akan semakin meningkat. 

Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pemasaran melalui media sosial terhadap minat beli dan 

brand image sebagai variabel mediasi pada followers akun instagram Ultras Malang. Dengan demikian, variabel brand 

image mampu memediasi pengaruh variabel pemasaran melalui media sosial terhadap minat beli. Artinya, jika 

pemasaran melalui media sosial yang dirasakan pada followers akun instagram juga tinggi maka hal tersebut akan 

menyebabkan brand image yang dirasakan konsumen juga tinggi, dengan brand image yang tinggi tersebut maka 

konsumen akan merasa berminat untuk melakukan pembelian pada produk scraf brand Ultras. 
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Abstrak 
Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif menggunakan desain penelitian deskriptif dan penjelasan. 

Variabel endogen dalam penelitian ini adalah Purchase Intention (Y), dan variabel eksogen adalah Celebrity 

Endorse (X), sedangkan variabel menengahnya adalah Brand Trust (Z). Populasi yang diambil dalam 

penelitian ini adalah pada pengikut @scarlett_whiteningakuninstagram wanita. Sampel yang diambil dalam 

penelitian ini adalah 250 responden menggunakan formulir google yang dihitung menggunakan rumus 

Daniel & Terrel. Kemudian uji kelayakan instrumen menggunakan uji validitas dan keandalan. Teknik 

analisis menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis jalur. Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa endorse selebriti memiliki efek positif dan signifikan pada niat pembelian , kemudian endorse 

selebriti memiliki efek positif dan signifikan pada kepercayaan merek, maka kepercayaan merek memiliki 

efek positif dan signifikan pada niat pembelian,dan endorse selebriti memiliki efek positif dan signifikan 

pada niat pembelian melalui brand trust. 

Kata Kunci: Brand Trust, Celebrity Endorse, Purchase Intention 

 

PENDAHULUAN 
Indonesia merupakan salah satu pangsa pasar besar dalam industri kecantikan, khususnya perawatan kulit 

(skin care). Berdasarkan data Euromonitor International bertajuk The Future of Skin Care, Indonesia dianggap akan 

menjadi penyumbang terbesar kedua untuk pertumbuhan perawatan kulit di dunia. Data dari Euromonitor 

International, total pasar skin care Indonesia akan mencapai lebih dari US$2 miliar pada 2019 atau sekitar 33% dari 

total pendapatan pasar kecantikan disumbang dari industri perawatan kulit (mediaindonesia.com, 2019). 

Banyak perusahaan kosmetik di Indonesia, mulai membuat rangkaian skin care yang saat ini sedang 

dibutuhkan para wanita, maupun pria Indonesia. Hal ini menuntut perusahaan mengembangkan strategi 

pemasarannya agar dapat menarik dan mempertahankan keloyalan konsumen. Salah satu strategi bisnis yang sangat 

menentukan daya saing perusahaan adalah dengan pemanfaatan teknologi yaitu internet. 

Untuk meningkatkan penjualan pada produk maka perusahaan melakukan pemasaran online melalui media 

sosial Instagram merupakan bentuk kecanggihan teknologi yang dapat mengunggah informasi dengan cepat yakni 

dalam bentuk foto atau video. Promosi dengan menggunakan Instagram salah satunya yaitu menggunakan celebrity 

endorser. Celebrity endorser adalah menggunakan artis sebagai bintang iklan di media-media, mulai dari media cetak, 

media sosial, maupun media televisi. Celebrity endorser berperan sebagai orang yang berbicara tentang produk, yang 

akan mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen yang menunjukkan pada produk yang didukungnya (Kotler & 

Keller dalam Stephanie, 2013) 

Konsumen lebih yakin jika pendapat mengenai suatu produk didapatkan dari sumber yang dapat dipercaya. 

Hal ini dapat meningkatkan ketertarikan dan keyakinan konsumen untuk mencoba atau menggunakan suatu 

produk yang berdampak pada minat pembelian. Dorongan ini dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memasarkan 

suatu produk dan membuat perusahaan selalu terhubung dengan konsumen. Berikut Selebriti Endorser yang 

mempunyai banyak followers dan inspiratif di akun Instagram: 

 

Tabel 1 Jumlah Followers akun Instagram Selebgram Indonesia terkenal dan inspiratif pada tahun 2020 
 

  No.  Celebrity Endorser  Jumlah Followers  

1 @ Maudyayunda 11,5 juta 

2 @ Zaskiaadyamecca 15,9 juta 

3 @ Rachelvennya 4,5 juta 
  4  @ Gitasav  925 ribu  

mailto:qurymadina@gmail.com
mailto:afwan.hariri.fe@um.ac.id
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Dari data tabel 1 diketahui Zaskia Adya Mecca dan Rachel Vennya adalah dua orang yang terpilih menjadi 

celebrity endorser pada produk Scarelett Whitening, terlihat bahwa akun Instagram Zaskia Adya Mecca dan Rachel 

Vennya memiliki jumlah followers terbanyak diangka 15,9 juta dan 4,5 juta Jumlah followers dari akun celebrity endorser 

pada tabel diatas diambil pada tahun 2020. Zaskia Adya Mecca memiliki popularitas tinggi dimata publik. Zaskia 

menjadi seorang model sejak masih SMA, sampai ia merambah karir menjadi pemain film, sinetron, model majalah, 

presenter, dan yang terbaru adalah Zaskia menjadi selebriti endorser mempromosikan produk-produk endorse lewat 

instastory pada akun Instagramnya dari mulai pakaian anak, makanan, mainan anak, sampai produk kecantikan 

(rumahkkpk.com, 2020). Sedangkan Influencer Rachel Vennya Roland adalah seorang pengusaha muda yang 

inspiratif di kalangan anak muda jaman sekarang dan mempromosikan banyak merek dan produk. 

Kehadiran celebrity endorser Zaskia Adya Mecca dan Rachel Vennya dipilih sebagai endorser dalam mewakili 

produk atau perusahaan yang bersangkutan dalam hal ini adalah Scarlett Whitening. Strategi perusahaan yang kini 

menggandeng celebrity endorser dimaksudkan untuk mengiklankan suatu produk. Pemakaian celebrity endorser 

dinilai dapat mempengaruhi prefensi konsumen karena celebrity endorser dapat menjadi referensi yang dapat 

mempengaruhi perilaku konsumen (Stephanie, et al., 2013). Menurut Toufani dalam Takaya (2017), minat beli 

muncul karena adanya positif stimulus tentang suatu objek yang menimbulkan motivasi konsumen untuk suatu 

produk. 

Scarlett Whitening adalah salah satu produk skin care produk lokal yang sedang viral di Indonesia, Scarlett 

Whitening by Felycia Angelista merupakan produk kecantikan yang dapat mencerahkan kulit. Selain itu Scarlett 

Whitening juga sudah memiliki sertifikasi BPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan) yang berarti semua 

produk Scarlett Whitening sudah teruji secara klinis sehingga tidak akan membahayakan kulit penggunanya 

(Scarlettwhitening.com, 2019). Scarlett Whitening menggunakan media sosial Instagram untuk melakukan 

penjualan produknya melalui akun Instagram @Scarlett_Whitening, dan baru saja Scarlett memulai menaruh 

produknya di tiap-tiap toko atau melakukan penjualan secara offline, maka dari itu Scarlett lebih fokus melakukan 

promosinya melalui media sosial Instagram dengan menggunakan celebrity endorser yang akan membuat konsumen 

percaya terhadap merek Scarlett Whitening. 

Menurut Ryan dalam Arista dan Astuti (2011), kepercayaan terbangun karena adanya harapan bahwa pihak 

lain akan bertindak sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Ketika seseorang telah mempercayai pihak 

lain maka mereka yakin bahwa harapan akan terpenuhi dan tak akan ada lagi kekecewaan. Menurut Lau dan Lee 

dalam Izzati (2019), kepercayaan terhadap merek merupakan kemauan konsumen untuk mempercayai merek dan 

menanggung segala resiko yang mungkin saja terjadi akibat perbedaan antara harapan yang telah dijanjikan oleh 

merek. Sehingga brand trust dapat diartikan sebagai presepsi konsumen tentang kemampuan suatu merek untuk 

dapat dipercaya. Sedangkan Menurut penelitan yang dilakukan oleh Lianto (2015), menyatakan bahwa brand trust 

terbukti berpengaruh signifikan terhadap minat beli, artinya bahwa suatu merek yang telah dipercaya konsumen 

dapat mempengaruhi penjualan pada merek tersebut tanpa perlu membandingkan dengan kompetitor karena 

konsumen telah percaya akan merek tersebut. 

Dari beberapa faktor yang dapat memicu timbulnya minat pembelian, maka peneliti ingin mengetahui 

seberapa besar pengaruh celebrity endorse terhadap purchase intention yang di mediasi oleh brand trust. Dalam hal ini 

peneliti akan melakukan penelitian pada followers instagram @scarlestt_whitening yang mengetahui celebrity 

Zasciaadyamecca dan Rachel Vennya. 
 

H1 
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Berdasarkan kerangka hubungan antar variabel di atas maka dapat disusun hipotesis: 

H1: Celebrity endorser berpengaruh positif dan signifikan terhadap brand trust pada produk Scarlett Whitening 

H2: Brand trust berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention pada produk Scarlett Whitening 

H3: Celebrity endorser berpengaruh positif dan signifikan terhadap purchase intention pada produk Scarlett 

Whitening 

H4: Celebrity endorser berpengaruh terhadap purchase intention secara tidak langsung dengan melalui Brand trust 

pada produk Scarlett Whitening 

 

METODE 
Pada penelitian ini pendekatan yang digunakan, yaitu pendekatan secara kuantitatif, sehingga untuk 

memperoleh kesimpulan penelitian ini memerlukan alat bantu statistis. Penelitian ini merupakan penelitian 

penjelasan deskriptif dan explanatory research, yaitu jenis penelitian yang menjelaskan kausal atau hubungan sebab 

akibat antara variabel melalui uji hipotesa sehingga dimungkinkan memperoleh kesimpulan. 

Pelaksanaan explanatory research menggunakan metode survey, yaitu penelitian yang mengambil sampel dari 

suatu populasi dan menggunakan serta memberikan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Teknik 

analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis jalur (path analyst), dimana teknik tersebut akan menguji 

hipotesis yang menyatakan adanya pengaruh antar celebrity endorse (X) sebagai variabel bebas, purchase intention (Y) 

sebagai variabel terikat, melalui brand trust (Z) sebagai variabel intervening. 

Populasi dalam penelitian ini adalah followers instagram @scarlett_whitening, sehingga populasi pada 

penelitian ini adalah populasi yang tidak dapat ditentukan dengan pasti berapa jumlah populasinya (infinite 

population). Penentuan sampel dengan menggunakan teknik Purposive Sampling, yaitu penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu. Kriteria responden dalam penelitian ini adalah followers akun instagram 

@scarlett_whitening yang mengetahui celebrity Zasciaadyamecca dan Rachel Vennya. Jumlah sampel yang 

didapatkan dengan menggunakan rumus Danniel & Terrel sebesar 217 responden. Namun untuk mengantisipasi 

adanya data yang tidak lengkap dalam pengisian kuesioner, maka sampel ditingkatkan menjadi 250 responden. 

Penggunaan kuesioner sebagai instrumen penelitian dengan dilengkapi skala likert yang fungsinya adalah 

untuk mengukur suatu sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang suatu fenomena 

sosial (Sugiyono, 2015:93). Respon tiap pertanyaan diberi skor 1 sampai 5. 
 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 
Berdasarkan hasil penelitian dari 250 responden pada followers akun instagram @scarlett_whitening dapat 

diketahui gambaran umum responden berdasarkan jenis kelamin diketahui bahwa responden berjenis kelamin 

laki-laki sebanyak 63 responden atau 25% dan responden berjenis kelamin perempuan sebanyak 187 responden 

atau 75% dari keseluruhan responden. 

Responden berdasarkan usia diketahui bahwa sebagian besar responden berusia 21-30 tahun, sebanyak 200 

responden atau 80%. Kemudian responden usia <20 tahun sebanyak 46 responden atau 18%, sedangkan untuk usia 

31-40 tahun sebanyak 3 responden atau 1% dari keseluruhan responden. Dan responden berdasarkan pekerjaan 

diketahui bahwa sebagian besar adalah pelajar/mahasiswa, sebanyak 148 responden atau 59%. Kemudian untuk 

responden yang bekerja sebagai pegawai swasta sebanyak 41 responden atau 16%, sebagai PNS, TNI, dan POLRI 

sebanyak 5 responden atau 2%, sebagai wiraswasta sebanyak 20 atau 8%, sedangkan untuk kategori lainnya 

sebanyak 36 responden atau 14% dari keseluruhan responden. 

Deskripsi responden berdasarkan pengeluaran per bulan diketahui bahwa pengeluaran per bulan responden 

sebagian besar adalah Rp600.000 – Rp1.000.000 sebanyak 98 responden atau 39%. Kemudian responden dengan 

pengeluaran per bulan Rp 1.100.000 – Rp1.500.000 sebanyak 60 responden atau 24%, pengeluaran per bulan 

<Rp500.000 sebanyak 51 responden atau 20%, sedangkan pengeluaran per bulan 

>1.600.000 sebanyak 41 atau 16% dari keseluruhan responden. 

Setelah dilakukan penelitian pada 250 responden, diperoleh deskripsi mengenai variabel celebrity endorser, 

brand trust dan purchase intention. Berdasarkan keseluruhan item celebrity endorser diperoleh nilai grand mean sebesar 

4,01 yang termasuk dalam kriteria interval baik. Berdasarkan keseluruhan item brand trust diperoleh nilai 
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grand mean sebesar 3,57  yang termasuk dalam kriteria interval baik.  Berdasarkan keseluruhan item purchase 

intention diperoleh nilai grand mean sebesar 3,75 yang termasuk dalam kriteria interval baik. 

 

Tabel 2 Hasil Uji Lineritas Persamaan I dari Variabel X terhadap Z 
 

   Sum of 
Squares 

Df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Brand Trust * 

Celebrity 

Endorser 

Between 

Groups 

(Combined) 5109.205 24 212.884 7.390 .000 

Linearity 4395.254 1 4395.254 152.568 .000 
 Deviation 

from 

Linearity 

     

 713.952 23 31.041 1.078 .372 

 Within Groups 6481.931 225 28.809   

 Total  11591.136 249    

Probabilitas pada tabel 2 untuk nilai deviation from linierity nilai signifikansi sama dengan 0,372 > 0,05 maka 

dapat diartikan tidak terdapat perbedaan kelinearan antara variabel celebrity endorser dengan variabel brand trust. Ini 

menunjukkan bahwa data dari variabel celebrity endorser dengan brand trust adalah linier. 

 

Tabel 3 Hasil Uji Lineritas Persamaan I dari Variabel X terhadap Y 

 
   Sum of 

Squares 
df Mean Square F Sig. 

Purchase Between (Combined) 1217.438 24 50.727 6.016 .000 

Intention * Groups Linearity 1066.542 1 1066.542 126.497 .000 
Celebrity 

Endorser 

 

 Deviation 

from 

 

150.895 

 

23 

 

6.561 

 

.778 

 

.757 

 Linearity      

 Within Groups  1897.062 225 8.431   

 Total  3114.500 249    

Probabilitas untuk nilai deviation from liniearity pada tabel 3 nilai signifikansi sama dengan 0,757 > 0,05 maka 

dapat diartikan tidak terdapat perbedaan kelinearan antara variabel celebrity endorser dengan variabel purchase 

intention. Ini menunjukkan bahwa data dari variabel celebrity endorser dengan purchase intention adalah linier. 

 

Tabel 4 Hasil Uji Lineritas Persamaan III dari Z terhadap Y 
 

   Sum of 
Squares 

df 
Mean 

Square 
F Sig. 

Purchase 

Intention * 

Brand Trust 

Between 

Groups 

(Combined) 2164.971 25 86.599 20.429 .000 

Linearity 2067.016 1 2067.016 487.622 .000 
 Deviation 

from 

Linearity 

     

 97.954 24 4.081 .963 .517 

 Within Groups  949.529 224 4.239   

 Total  3114.500 249    

 

Probabilitas untuk nilai deviation from linierity pada tabel 4 nilai signifikansi sama dengan 0,517 > 0,05 maka 

dapat diartikan tidak terdapat perbedaan kelinearan antara variabel brand trust dengan variabel purchase intention. 

Ini menunjukkan bahwa data dari variabel brand trust dengan purchase intention adalah linier. 
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Analisis jalur (path) merupakan alat bantu untuk mengukur variabel secara langsung dan tidak langsung 

sehingga dapat menyimpulkan hubungan antara variabel celebrity endorser (x), brand trust (z) dan purchase intention 

(y). 

Tabel 5 Hasil Analisis Jalur Celebrity Endorser (X) terhadap Brand Trust (Z) 
 

  Model Summary  

 

Model 

 

R 

 

R Square 

 

Adjusted R Square 

Std. Error of the 

Estimate 

1 .616a .379 .377 5.38662 

a. Predictors: (Constant), Celebrity Endorser (X)   

 

Tabel 6 Hasil Analisis Jalur Celebrity Endorser (X) terhadap Brand Trust (Z) 
 

Unstandardized Coefficients 
Standardized 

Coefficients 

 

t 
 

Sig. 

Model  B Std. Error Beta   

1 (Constant) -.542 2.393  -.226 .821 

 Celebrity Endorser (X) .646 .053 .616 12.308 .000 

a. Dependent Variable: Brand Trust (Z)     

 

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas dapat dirumuskan persaman struktur yang pertama sebagai 

berikut: 

Z = PzxX + 𝑒1 

Z = 0,616X + 0,788 

 

Persamaan struktur yang pertama dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. P (Koefisien jalur) = merupakan koefisien jalur X, yang Brand Trust (Z) dapat dijelaskan oleh Celebrity Endorser 

(X) sebesar 0,616. 

b. Koefisien jalur untuk variabel yang tidak teridentifikasi (error) dapat dihitung sebagai berikut: P𝑒1 = 

√1 − R2 = √1 − 0,379 = √0,621 = 0,788 
 

Pengaruh error pada stuktural persamaan 1 sebesar 78,8% maka dapat diartikan bahwa informasi yang 

terdapat dalam perhitungan ini hanya mampu menjelaskan pengaruh variabel independent (celebrity endorser) 

terhadap variabel brand trust sebesar 21,2% sedangkan sisanya sebesar 78,8% dipengaruhi variabl lain yang tidak 

terdapat dalam penelitian ini. 

Tabel 7 Analisis Jalur Celebrity Endorser (X) & Brand Trust (Z) terhadap Purchase Intention (Y) 
 

 

Model 
 

R 
 

R Square 
 

Adjusted R Square 
Std. Error of the 

Estimate 

1 .822a .675 .672 2.02463 

 

Tabel 8 Analisis Jalur Celebrity Endorser (X) dan Brand Trust (Z) terhadap Purchase Intention (Y) 

Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients 
 

Model B Std. Error Beta 
t Sig. 

 

1 (Constant) .142 .900 .158 .874 

Celebrity 

Endorser (X) 

Brand Trust 

.073 .025 .135 2.922 .004 

 
.379 .024 .732 15.894 .000 

  (Z)  
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Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas dapat dirumuskan persaman struktur yang pertama sebagai 

berikut: 
 

Y = PyxX + PyzZ + 𝑒2 

Y = 0,732 +0,675 + 0,570 

 

Persamaan Regresi pada persamaan 2 dapat dijalaskan sebagai berikut: 

a. P (koefisien jalur) = 0,135 merupakan koefisien jalur X, yang bermakna purchase Intention dapat dijelaskan 

oleh celebrity endorser (X) sebesar 0,135. 

b. P (koefisien jalur) = 0,732 merupakan koefisien jalur Z, yang bermakna purchase intention (Y) dapat dijelaskan 

brand trust (Z) sebesar 0,732. 

c. Koefisien jalur untuk variabel yang tidak teridentifikasi (error) dapat dihitung sebagai berikut: P𝑒2 = 

√√1 − 𝑅2 = √1 − 0,675 = √0,325= 0,570 

 

Pengaruh error pada regresi persamaan kedua sebesar 57% maka dapat diartikan bahwa informasi yang 

terkandung dalam hasil perhitungan mampu menjelaskan pengaruh variabel independen terhadap variabel 

dependen sebesar 43% sedangkan sisanya sebesar 57% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak terdapat pada 

penelitian ini. 

 

1. Uji Hipotesis 
a. H1: Celebrity endorser berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap brand trust pada produk 

Scarlett Whitening. Berdasarkan tabel hasil analisis dapat diketahui bahwa koefisien beta yang telah distandarkan 

yaitu 0,616 dengan nilai sig 0,000 (Sig < 0,05) dan memiliki nilai dengan nilai thitung 12.308 (thitung > ttabel 1,652). 

Dengan demikian H1 diterima. 

b. H2: Brand trust berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap purchase intention pada produk 

Scarlett Whitening. Berdasarkan tabel hasil analisis dapat diketahui bahwa koefisien beta yang telah distandarkan 

yaitu 0,732 dengan nilai sig 0,000 (Sig < 0,05) dan memiliki nilai dengan nilai thitung 15.894 ((thitung > ttabel 

1,652).). Dengan demikian H2 diterima. 

c. H3: celebrity endorser berpengaruh secara langsung positif dan signifikan terhadap purchase intention pada produk 

Scarleet Whitening. Berdasarkan tabel hasil analisis dapat diketahui bahwa koefisien beta yang telah 

distandarkan yaitu 0,135 dengan nilai sig 0,004 < 0,05 dan memiliki nilai thitung 2.922 (thitung > ttabel, ttabel = 

1,652). Dengan demikian H3 diterima. 

d. H4: Celebrity endorser berpengaruh terhadap purchase intention secara tidak langsung dengan melalui brand trust 

dengan menghitung nilai t menggunakan uji sobel. Brand trust memediasi pengaruh celebrity endorser terhadap 

purchase intention pada produk Scarlet Whitening dengan menghitung nilai t menggunakan uji sobel (Baron & 

Kenny dalam Ghozali, 2014). 

 

Pembahasan 

1. Celebrity Endorser 
Celebrity endorser merupakan salah satu teknik pemasaran online yang efektif dengan memanfaatkan media 

sosial untuk mencapai suatu tujuan pemasaran yang dilakukan untuk mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen. 

Menurut Shimp dalam Dewa (2018) Celebrity endorser yaitu publik figure yang diketahui oleh banyak orang 

karena keahliannya pada bidang tertentu dan memiliki peran untuk berbicara tentang produk, sehingga dapat 

mempengaruhi sikap dan perilaku konsumen terhadap produk yang didukung. Sedangkan menurut penelitian 

Mubarok (2016) Celebrity endorser digunakan untuk menarik perhatian khalayak serta diharapkan mampu 

meningkatkan awareness produk 

Berdasarkan hasil analisis statistik, mayoritas responden memilih setuju yang artinya nilai tersebut 

membuktikan bahwa informasi yang diterima oleh seorang individu mengenai produk Scarlett Whitening dari 

celebrity endorser dipresepsikan baik oleh responden. Namun terdapat indikator celebrity endorser yang memiliki 
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skor rata-rata terendah yaitu pada indikator “Zaskia Adya Mecca dan Rachel Vennya mampu memberikan inspirasi 

kepada saya”. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa tiap individu merasa tidak terinspirasi oleh selebriti Zaskia 

Adya Mecca dan Rachel Vennya. 

 

2. Brand Trust 
Brand trust (kepercayaan merek) adalah kemauan konsumen mempercayai merek dengan segala resikonya 

karena adanya harapan yang dijanjikan oleh merek dalam memberikan hasil yang positif bagi konsumen yang 

didasari pada keyakinan konsumen bahwa merek tersebut mampu mengutamakan kepentingan konsumen (mini, 

2016). 

Menurut Chaudhuri dan Holbrook (2001:82) mendefinisikan kepercayaan merek sebagai “kesediaan rata-rata 

konsumen mengandalkan kemampuan merek untuk melakukan nya fungsi lain”. Seorang konsumen akan 

bergantung kepada suatu merek tertentu ketika merek tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

konsumen dengan sangat baik. 

Berdasarkan hasil analisis statistik, mayoritas responden memilih setuju yang artinya nilai tersebut membuktikan 

bahwa konsumen telah mempercai produk Scarlett Whitening dan dipresepsikan baik oleh responden. Namun 

terdapat indikator brand trust yang memiliki skor rata-rata terendah yaitu pada indikator “Scarlett Whitening tidak 

pernah mengecewakan saya”. Berdasarkan hal tersebut ada beberapa tiap individu merasa kecewa terhadap produk 

karena tidak sesuai apa yang telah diharapkan. Hal tersebut perlu dievaluasi lagi agar konsumen dapat percaya 

terhadap merek Scarlett Whitening. 

 

3. Purchase Intention 
Purchase intention (minat beli) adalah perilaku konsumen yang muncul sebagai respon terhadap objek yang 

kemungkinan konsumen berminat untuk membeli suatu produk. Minat beli merupakan bagian dari komponen 

perilaku dalam sikap mengkonsumsi. Minat beli merupakan kecenderungan konsumen untuk membeli suatu merek 

atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian yang diukur dengan tingkat kemungkinan 

konsumen melakukan pembelian (Kerin et. al dalam Stephanie, dkk, 2013) 

Berdasarkan hasil analisis statistik, mayoritas responden memilih setuju yang artinya nilai tersebut 

membuktikan bahwa konsumen telah terdorong untuk membeli produk Scarlett Whitening dan dipresepsikan baik 

oleh responden. Hasil skor rata-rata terendah yang terdapat pada item 1dapat dikategorikan baik, dengan 

pernyataan “saya berniat untuk membeli produk scarlett whitening dalam jangka waktu dekat ini”, dan pada item 

3 dapat dikategorikan baik, dengan pernyataan “saya akan tetap membeli produk Scarlett Whitening di kemudian 

hari” hal tersebut konsumen akan melakukan pembelian produk Scarlett Whitening diwaktu yang akan datang. 

 

4. Pengaruh Langsung Celebrity Endorser Terhadap Brand Trust 
Terdapat pengaruh positif dan signifikan antara celebrity endorser terhadap brand trust pada produk Scarlett 

Whitening. Hal ini berarti semakin tinggi celebrity endorser maka cenderung dapat meningkatkan brand trust. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Suhardi dan Irmayanti (2019) 

menyatakan bahwa celebrity endorser berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan merek. Kepercayaan merek 

memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan merek, karena jika sebuah merek tidak dipercayai 

lagi oleh konsumen maka produk yang dipercayai oleh merek akan sulit berekembang dipasar. 

Penjelasan tersebut juga sejalan dengan deskripsi responden yang memiliki jumlah responden terbesar berasal 

dari kalangan pelajar/mahasiswa dan jumlah responden berdasarkan usia terbanyak yaitu usia 21-30 tahun. Hal itu 

menandakan bahwa mahasiswa/pelajar pada usia tersebut telah mengetahui artis atau selebgram Zaskia Adya 

Mecca dan Rachel Vennya sebagai celebrity endorser pada media sosial akun Instagram @scarlett_whitening sehingga 

konsumen merasa puas dengan informasi yang telah di iklankan oleh Zaskia dan Rachel melalui media sosial 

Instagram. 

 

5. Pengaruh Langsung Brand Trust Terhadap Purchase Intention 
Berdasarkan penelitian ini dapat diketahui bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan antara brand 

trust terhadap purchase intention pada produk Scarlett Whitening. Hal ini berarti semakin tinggi brand trust maka 

cenderung dapat meningkatkan purchase intention. Menurut penelitian Lianto (2015) menyatakan bahwa 
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Brand Trust berpengaruh terhadap minat beli. Temuan ini menjelaskan bahwa suatu merek yang telah dipercaya 

konsumen dapat mempengaruhi penjualan pada merek tersebut tanpa perlu membandingkan dengan kompetitor 

karena konsumen telah percaya akan merek tersebut. Sedangkan menurut penelitian Suhardi dan Irmayanti (2019) 

menyatakan bahwa kepercayaan merek berpengaruh positif terhadap minat beli. 

Kepercayaan merek memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap keberlangsungan merek, karena jika 

sebuah merek tidak dipercayai lagi oleh konsumen maka produk yang dipercayai oleh merek akan sulit berkembang 

dipasar. Temuan hasil penelitian ini diperkuat dengan pendapat Albari dan Liriswati (2004) menjelaskan 

bahwasanya kepercayaan merek ini sangat mempengaruhi minat pembelian konsumen, karena konsumen memiliki 

sikap yang lebih waspada terhadap merk yang belum dikenal. 

Penjelasan tersebut juga sejalan dengan deskripsi responden yang memiliki jumlah responden terbesar berasal 

dari kalangan pelajar/mahasiswa dan jumlah responden berdasarkan usia terbanyak yaitu usia 21-30 tahun. Hal itu 

menandakan bahwa mahasiswa/pelajar pada usia tersebut konsumen merasa puas setelah mencari tahu informasi 

mengenai produk dan promo yang ada di akun Instagram @scarlett_whitening. 

 

6. Pengaruh Langsung Celebrity Endorser Terhadap Purchase Intention 
Celebrity endorser tberpengaruh positif signifikan terhadap purchase intention pada produk Scarlett Whitening. 

Hal ini berarti semakin tinggi celebrity endorser maka cenderung dapat meningkatkan purchase intention. Temuan hasil 

penelitian ini diperkuat dengan pendapat Marselina dan Siregar (2017) bahwa penggunaan Celebrity Endorser dalam 

iklan merupakan salah satu cara untuk memenangkan konsumen. 

Celebrity Endorserment jadi alat kunci pengelolaan bagi suatu produk atau perusahaan. Hal ini didukung 

dengan penelitian yang dilakukan oleh ’Ayni, et al., (2015) yang menyatakan bahwa Celebrity Endorser berpengaruh 

secara signifikan terhadap Minat Beli. Hal tersebut pun juga disetujui oleh Khan, et al (2016) yang mengatakan bahwa 

selebriti mempunyai dampak terhadap Minat Beli konsumen. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa 

celebrity endorser yang baik akan mempengaruhi responden untuk berniat membeli produk tersebut. 

Penjelasan tersebut juga sejalan dengan deskripsi responden yang memiliki jumlah responden terbesar berasal 

dari kalangan pelajar/mahasiswa dan jumlah responden berdasarkan usia terbanyak yaitu usia 21-30 tahun. Hal itu 

menandakan bahwa mahasiswa/pelajar pada usia tersebut telah mengetahui artis atau selebgram Zaskia Adya 

Mecca dan Rachel Vennya sebagai celebrity endorser pada media sosial akun Instagram @scarlett_whitening. 

 

7. Pengaruh Celebrity Endorser Terhadap Purchase Intention Melalui Brand Trust 
Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa celebrity endorser berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap purchase intention. Celebrity endorser juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 

brand trust, dan diketahui juga brand trust memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap purchase intention. Dari 

penjelasan dari hasil ketiga variabel tersebut dapat dikatakan bahwa celebrity endorser memiliki pengaruh secara 

tidak langsung terhadap purchase intention melalui brand trust. 

Hasil tersebut didukung oleh hasil analisis deskriptif yang menunjukkan nilai mean tertinggi yaitu pada item 

1 variabel celebrity endorser dengan pernyataan “Zaskia Adya Mecca dan Rachel Vennya adalah artis atau selegram 

yang popular” sedangkan pada item 6 variabel brand trust dengan pernyataan “Scarlett Whitening akan berusaha 

memuaskan saya” dan pada item 4 variabel purchase intention dengan pernyataan “Saya akan mencari tahu informasi 

mengenai produk dan promo terbaru pada produk Scarlett Whitening” yang memiliki makna bahwa celebrity 

endorser Zaskia Adya Mecca dan Rachel Vennya adalah artis atau selebgram popular yang telah mengiklankan 

produk Scarlett Whitening melalui media sosial Instagram pada akun @scarlett_whitening, membuat konsumen 

percaya terhadap merek atau produk Scarlett Whitening yang sudah diiklankan oleh endorser dan konsumen akan 

mencari tahu informasi mengenai produk dan promo terbaru produk Scarlett Whitening pada akun Instagram 

@scarlett_whitening. 

Penjelasan tersebut juga sejalan dengan deskripsi responden yang memiliki jumlah responden terbesar berasal 

dari kalangan pelajar/mahasiswa, jumlah responden berdasarkan usia terbanyak yaitu usia 21-30 tahun dan jumlah 

jenis kelamin perempuan. Hal itu menandakan bahwa mahasiswa/pelajar pada usia dan jenis kelamin tersebut yang 

telah melihat adanya celebrity endorser dan akan mencari tahu informasi dan promo terbaru pada akun Instagram 

@scarlett_whitening. 
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SIMPULAN 
Keseluruhan item pada variabel celebrity endorser memiliki nilai grand mean yang bermakna bahwa celebrity 

endorser Zaskia Adya Mecca dan Rachel Vennya adalah artis atau selebgram yang popular yang telah mengiklankan 

produk Scarlett Whitening pada media sosial Instagram. Kemudian pada variabel purchase intention memiliki grand 

mean yang bermakna bahwa konsumen akan mencari tahu tentang informasi dan promo terbaru produk Scarlett 

Whitening dan grand mean pada variabel brand trust memiliki makna bahwa konsumen percaya terhadap merek atau 

produk Scarlett Whitening. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh positif dan signifikan antara celebrity endorser terhadap 

purchase intention pada followers akun Instagram Scarlett Whitening. Begitu juga celebrity endorser berpengaruh positif 

dan signifikan antara terhadap brand trust pada followers akun Instagram Scarlett Whitening. Dan terdapat pengaruh 

posotif signifikan brand trust terhadap purchase intention pada followers akun Instagram Scarlett Whitening. Artinya, 

jika brand trust yang dirasakan konsumen tinggi maka tingkat purchase intention juga semakin meningkat. 

Berdasarkan hasil pelitian menunjukkan terdapat pengaruh postif dan signifikan antara celebrity endorser 

terhadap purchase intention melalui brand trust pada followers akun Instagram Scarlett Whitening. Dengan demikian, 

variabel brand trust mampu memediasi pengaruh variabel celebrity endorser terhadap purchase intention. Artinya, jika 

celebrity endorser yang dirasakan pada followers akun Instagram juga tinggi maka hal tersebut akan menyebabkan 

brand trust yang dirasakan konsumen juga tinggi, dengan brand trust yang tinggi tersebut maka konsumen akan 

merasa berminat untuk melakukan pembelian pada produk Scarlett Whitening. 

Celebrity endorser perlu meningkatkan daya tarik untuk menarik perhatian konsumen pada saat produk di 

iklankan agar konsumen tertarik untuk membeli produk tersebut. Selain itu, beberapa konsumen merasa tidak 

terinspirasi oleh selebriti Zaskia Adya Mecca dan Rachel Vennya, sebaiknya perusahaan lebih menyesuaikan lagi 

penggunaan celebrity endorser dengan produk yang dapat dilakukan untuk membuat konsumen tertarik atau 

terinspirasi ialah dengan menampilkan seseorang celebrity yang lebih berpengalaman pada produk kecantikan. 

Peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan penelitian yang sama dapat menggembangkan penelitian 

ini dengan memperluas indikatornya dimana masih terdapat indikator lain dari berbagai sumber atau dapat 

mengganti variabel bebas lain seperti brand awarness serta dapat menggunakan objek lain yang berkaitan dengan 

promosi melalui media sosial ataupun yang lainnya. 
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Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh variabel komitmen organisasional, budaya organisasi, 

dan pelatihan pada performance karyawan di CV. Anugrah Multi Indo. Sebuah model pengembangan 

manajemen menguji pengaruh antara variabel konstruk. Model ini menguji pengaruh antara komitmen 

organisasional, budaya organisasi, dan pelatihan pada performance karyawan di CV. Anugrah Multi Indo. 

Hasilnya menunjukkan ada hasil yang cukup signifikan pada model penelitian ini. Koefisiennya 

menunjukkan bahwa komitmen organisasional, budaya organisasi, dan pelatihan berpengaruh signifikan 

positif pada performance karyawan. Keterbatasan penelitian ini meliputi metodologi laporan ini sendiri yang 

mengukur data persepsi dengan serangkaian kuesioner. Terdapat aplikasi praktis bagi para pimpinan di 

lingkungan CV. Anugrah Multi Indo untuk meningkatkan perhatian pada pelatihan karyawan secara 

periodik dan mempertahankan budaya organisasi yang sudah baik dengan mengadakan evaluasi secara 

berkala untuk menilai sikap dan komitmennya dalam bekerja sehingga performance karyawan meningkat. 

Kata Kunci: Budaya Organisasi, Komitmen Organisasional, Pelatihan, Performance 

 

PENDAHULUAN 
Pada dekade yang lalu dampak komitmen organisasional telah tumbuh secara signifikan dalam 

pengembangan manajemen. Perilaku kerja menjadi sesuatu yang sangat penting karena eksekutif yang 

berkomitmen diharapkan mampu memberi contoh dalam memiliki kemauan untuk bekerja lebih keras dalam 

mencapai tujuan organisasi. Eksekutif yang mempraktekkan komitmen ini memiliki hasrat yang lebih keras untuk 

tetap bekerja di organisasi tersebut (Pool, 2007). Komitmen organisasional adalah sangat kritis bagi eksekutif dalam 

menciptakan lingkungan kerja yang menawarkan motivasi dan kepuasan kerja di lingkungan kerja. 

Di negara kita, perkembangan yang cepat dari ilmu pengetahuan, obat-obatan, dan teknologi selama dekade 

terakhir ini telah mengarah pada perubahan sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat besar. Dan akhir- akhir ini, 

karyawan lebih sering merasa kecewa dan berperilaku agresif. Karyawan juga kadang berperilaku negatif karena 

kekecewaan mereka atas kondisi kerja, kolega, dan atasan. Karena alasan itulah maka muncullah rasa ketertarikan 

untuk meneliti manajemen sumber daya manusia, yang terkait dengan budaya organisasi, untuk meminimisasi 

perilaku negatif dari anggota organisasi. 

Pelatihan memiliki peran yang nyata dalam pencapaian tujuan organisasi dengan penyatuan kepentingan 

organisasi dan daya kerja. Sekarang ini pelatihan menjadi faktor yang sangat penting dalam dunia usaha, karena 

pelatihan meningkatkan efisiensi dan efektivitas karyawan dan organisasi. Pelatihan juga meningkatkan kapabilitas 

karyawan. Karyawan yang memiliki pengalaman kerja yang banyak akan memiliki kinerja yang lebih baik, karena 

ada peningkatan dalam ketrampilan dan kompetensi. Sehingga pelatihan merupakan faktor yang sangat penting 

bagi peningkatan kinerja karyawan. 

Kinerja individu sangat penting bagi organisasi secara keseluruhan maupun bagi individu itu sendiri. 

Kinerja terdiri atas aspek perilaku dan aspek outcome. Ini merupakan suatu konsep yang dinamis dan multi 

dimensional. Oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang 

performance karyawan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Raza (2014) menyatakan bahwa budaya perusahaan atau 

budaya organisasi tidak memiliki pengaruh pada kinerja karayawan dan produktivitas karyawan dalam organisasi. 

Hal ini sangat menarik perhatian penulis, bahwa ada salah satu variabel yang dulu pernah diteliti yaitu budaya 

organisasi namun tidak memiliki pengaruh yang signifikan pada variabel dependen dalam penelitian ini yaitu 

performance karyawan. 

mailto:dyahayupuripalupi@gmail.com
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Demikian juga di lokasi penelitian yaitu di CV Anugrah Multi Indo, ternyata terdapat masalah yang 

berkaitan dengan budaya organisasi, komitmen organisasional serta pelatihan dalam kaitannya dengan kinerja 

karyawan. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk meneliti variabel-variabel ini di CV. Anugrah Multi Indo, sehingga 

penulis memilih judul penelitian yaitu: Pengaruh Komitmen Organisasional, Budaya Organisasi, dan Pelatihan pada 

Performance Karyawan di CV. Anugrah Multi Indo Surakarta. 

 

PERMASALAHAN 
Berdasarkan studi kasus di CV. Anugrah Multi Indo Surakarta terdapat beberapa permasalahan yang muncul 

yaitu: 

1. Adakah pengaruh Komitmen Organisasional terhadap performance karyawan secara parsial 

2. Adakah pengaruh Budaya Organisasi terhadap performance karyawan secara parsial 

3. Adakah pengaruh pelatihan terhadap performance karyawan secara parsial 

4. Adakah pengaruh  Komitmen Organisasional, Budaya Organisasi, dan pelatihan  terhadap performance 

karyawan secara simultan 
 

METODE 

1. Lokasi Penelitian 
CV. Anugrah Multi Indo Surakarta 

 

2. Populasi dan Sampel 
Populasinya adalah sejumlah 67 karyawan. Dan jumlah responden yang akan diteliti sejumlah 42 

responden. Metode pengambilan sampel adalah dengan mengggunakan Purposive sampling methods. 

 

3. Analisis Data 
Menggunakan regresi linear berganda, dengan menggunakan SPSS 16.0. Data dikumpulkan dengan 

menggunakan metode kuesioner, yang dibagikan kepada para karyawan dan metode wawancara langsung pada 

bagian personalia untuk mendapatkan informasi tentang karyawan perusahaan. 

 

4. Uji Koefisien Korelasi 
Data yang diperoleh melalui hasil wawancara, studi dokumen, serta hasil dari kuesioner yang telah 

dibagikan kepada responden diolah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sedangkan hasil data yang 

diperoleh dengan menggunakan angket menggunakan analisis koefisien Korelasi dengan menggunakan rumus 

koefisien sederhana. 
 

𝑛 ∑ 𝑋𝑖𝑌𝑖 − (∑ 𝑋𝑖)(∑ 𝑌𝑖) 
𝑟𝑥𝑦 =    

√(𝑛 ∑ 𝑋𝑖2 + (∑ 𝑋𝑖)2(𝑛 ∑ 𝑌𝑖2 − (∑ 𝑌𝑖)2 
 

Pada hakekatnya, nilai r dapat bervarasi dari -1 melalui 0 hingga +1. Bila r = 0 atau mendekati, maka 

hubungan antara kedua variabel sangat lemah atau tidak terdapat sama sekali. Bila r = + 1 atau mendekati 1 maka 

korelasi antara dua variabel dikatakan positif dan sangat kuat sekali. Bila r = -1 atau mendekati -1, maka korelasinya 

dikatakan sangat kuat dan negatif. 

 

5. Koefisien Determinasi (R2) 
Koefisien determinasi (R2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 

variasi variabel dependennya. Nilai koefisien determinasi (R2) yang mendekati satu berarti variabel-variabel 

independennya menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen 

(Ghozali, 2009). 
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6. Uji t 
Untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas mempunyai pengaruh yang nyata atau tidak 

terhadap variabel terikat, maka dilakukan uji hipotesis. Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut : 

H0 : r = 0 ; artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel predikator (Xi) dengan variabel 

terikat (Yi). HA : r ≠ 0 ; artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel predikator (X1) dengan variabel terikat. 

Selanjutnya untuk mengetahui signifikansi kontanta dari setiap variabel independen terhadap variabel 

terikat, maka dilakukan Uji t, yang sebagaimana yang dikemukakan oleh Sugiyono (2005:184) dengan rumus: 

 
𝑟√𝑛 − 2 

𝑡 =    
√1 − 𝑟2 

Dimana: 

t = nilai t yang dihitung selanjutnya disebut t-hitung 

r = Koefisien korelasi 

n = Jumlah Sampel 

 

Kriteria pengujian adalah: 

a) Apabila nilai thitung > ttabel pada taraf signifikansi 5% maka Ho ditolak dan H1 diterima. Artinya terdapat 

pengaruh yang signifikan antara komitmen organisasional terhadap performance karyawan. 

b) Apabila nilai thitung < ttabel pada taraf signifikansi 5% maka H1 ditolak dan Ho diterima. Artinya tidak terdapat 

pengaruh yang signifikan antara komitmen organisasional terhadap performance karyawan. 

 

7. Definisi Operasional Variabel 
a. Komitmen Organisasional 

didefinisikan sebagai perilaku yang mencerminkan loyalitas karyawan terhadap organisasi, dan suatu 

proses yang berlangsung melalui anggota organisasi yang mengekspresikan perhatian mereka terhadap organisasi 

dan kesuksesannya yang berkelanjutan (Northcraft dan Neale 1996) dalam Joiner dan Bakalis, 2006. Kuesioner yang 

digunakan untuk memperoleh informasi tentang komitmen organisasional untuk karyawan ada 7 item pertanyaan 

dengan menggunakan skala Likert skala 4, yaitu skala 1 berarti sangat tidak setuju, 2 berarti tidak setuju, skala 3 

berarti setuju, dan skala 4 berarti sangat setuju. Indikator pertanyaan dalam kuesioner ini adalah rasa senang bekerja 

di perusahaan, keleluasaan dalam bekerja, minat karyawan dalam mengembangkan organisasi, menjaga nama baik 

organisasi, masalah organisasi berarti masalah karyawan, taat tata tertib organisasi, dan organisasi berarti bagi 

karyawan. Kuesioner ini bersumber dari Malhotra, Neeru and Mukherjee, Avinandan (2004), dari penelitian yang 

berjudul The Relative Influence of Organisational Commitment and Job Satisfaction On Service Quality of Customer Contact 

Employees in Banking Call Centres, Journal of Management Development. Vol. 26 No. 4, 2004. pp. 353-369 

b. Budaya Organisasi 

Menurut Schein dalam Shahzad, Iqbal, dan Gulzar, 2013, budaya organisasi merupakan nilai dan perilaku 

yang umum dari anggota organisasi yang dianggap sebagai suatu alat untuk meraih kesuksesan tujuan organisasi. 

Kuesioner yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang konflik ada 8 item pertanyaan dengan 

menggunakan skala Likert yaitu skala 4, skala 1 berarti sangat tidak setuju, 2 berarti tidak setuju, skala 3 berarti 

setuju, dan skala 4 berarti sangat setuju. Indikator pertanyaan dalam kuesioner ini adalah anggota organisasi 

memprioritaskan pada tugas dan tanggungjawab, karyawan yang bertanggungjawab pada pengembangan dirinya 

dan organisasinya, organisasi memperlakukan karyawan sebagai manusia yang memiliki hak untuk dihargai, 

karyawan diawasi dan dikendalikan oleh komunikasi dan diskusi dalam mencapai tujuan organisasi, dasar 

penugasan adalah sumber daya dan keahlian, tujuan kompetisi untuk meningkatkan kualitas kontribusi tugas, 

keputusan dibuat oleh pihak yang melaksanakan tanggungjawab, karyawan yang dapat diandalkan. Kuesioner ini 

bersumber Organisational Culture Questionnaire, http://fspac.ubbcluj.ro/comunicare/wp- 

content/uploads/2013/11/AD-Handy-culture-questionaire.pdf. 

http://fspac.ubbcluj.ro/comunicare/wp-content/uploads/2013/11/AD-Handy-culture-questionaire.pdf
http://fspac.ubbcluj.ro/comunicare/wp-content/uploads/2013/11/AD-Handy-culture-questionaire.pdf
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c. Pelatihan 

Dari perspektif psikologis, pelatihan merupakan program yang dilakukan oleh suatu organisasi kepada 

karyawan baru dalam organisasi atau karyawan yang telah bekerja di dalam organisasi itu untuk mendapatkan 

keterampilan yang lebih baik (Moekijat, 2010). Kuesioner yang digunakan untuk memperoleh informasi 

pengembangan karir karyawan ada 6 item pertanyaan dengan menggunakan skala Likert yaitu skala 4, skala 1 

berarti sangat tidak setuju, 2 berarti tidak setuju, skala 3 berarti setuju, dan skala 4 berarti sangat setuju. Indikator 

pertanyaan dalam kuesioner ini adalah definisi pelatihan jelas, partisipasi dan interaksi antar karyawan, manfaat 

pelatihan bagi karyawan, pengetahuan pelatih pelatihan, pelatih sudah terlatih, ruang pelatihan yang memadai 

dan nyaman. Kuesioner ini bersumber dari Training Evaluation Form For Participants in Iowa ESL Regional Training 

http://www.cal.org/caelanetwork/profdev/states/iowa/training-evaluation.pdf. 

d. Performance Karyawan 

Hasibuan, 2009, mendefinisikan kinerja (prestasi kerja) sebagai suatu hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan atas kecakapan, pengalaman, dan 

kesungguhan serta waktu. Kuesioner yang digunakan untuk memperoleh informasi tentang tingkat kepuasan 

karyawan ada 9 item pertanyaan dengan menggunakan skala Likert yaitu skala 4, skala 1 berarti sangat tidak setuju, 

2 berarti tidak setuju, skala 3 berarti setuju, dan skala 4 berarti sangat setuju. Indikator pertanyaan dalam kuesioner 

ini adalah membantu teman, menyelesaikan masalah, bekerja penuh integritas, memberikan yang terbaik dalam 

pekerjaan, menyenangkan pelanggan, menyesuaikan diri dengan kebutuhan pelanggan, ramah dengan teman kerja, 

berkomunikasi dengan baik, memfungsikan diri sesuai posisi untuk meningkatkan citra perusahaan. Kuesioner ini 

bersumber dari Employee Performance Questionnaire, www.hrnutshell.com. 

 

 
1. Regresi Linier Berganda 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Suatu analisis yang bertujuan   untuk   mengetahui pengaruh suatu variabel terhadap variabel lain. Dalam 

analisis regresi, variabel yang mempengaruhi disebut Independent Variable (variabel bebas)   dan variabel yang 

dipengaruhi disebut Dependent Variable (variabel terikat). Dalam persamaan regresi hanya terdapat satu variabel 

bebas dan satu variabel terikat, maka disebut sebagai persamaan regresi sederhana, Sedangkan jika variabel 

bebasnya lebih dari satu, maka disebut sebagai  persamaan regresi berganda 

 

Tabel 1 Analisis Regresi Linear Berganda 
 

Coefficientsa 

 

 
Model 

 

Unstandardized Coefficients 

Standardized 

Coefficients 

 

 
t 

 

 
Sig. B Std. Error Beta 

1 (Constant) 2.838 1.137  2.496 .019 

 komitmen .306 .104 .302 2.931 .007 

 budaya .659 .126 .567 5.237 .000 

 pelatihan .147 .065 .137 2.247 .033 

a. Dependent Variable: performance 

 
Berdasarkan hasil pengolahan data analisis regresi linier pada Tabel V.1. di atas, persamaan regresi yang 

dibentuk adalah : Y = 2,838 + 0,306X1 + 0,659X2 + 0,147X3. Persamaan regresi linier tersebut memberikan gambaran 

bahwa: 

a. Variabel Komitmen Organisasional (X1) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,306 yang berarti Komitmen 

Organisasional mempunyai pengaruh positif terhadap performance (Y), yaitu jika terjadi kenaikan Komitmen 

Organisasional maka akan menaikkan performance; 

http://www.cal.org/caelanetwork/profdev/states/iowa/training-evaluation.pdf
http://www.hrnutshell.com/
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b. Variabel Budaya Organisasi (X2) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,659 yang berarti Budaya 

Organisasi mempunyai pengaruh positif terhadap performance (Y), yaitu jika terjadi kenaikan Budaya Organisasi 

maka akan meningkatkan performance; 

c. Variabel Pelatihan (X3) mempunyai nilai koefisien regresi sebesar 0,147 yang berarti Pelatihan mempunyai 

pengaruh positif terhadap performance (Y), yaitu jika terjadi perbaikan usaha pelatihan maka akan meningkatkan 

performance; 

d. Konstanta mempunyai nilai 2,838 yang artinya jika variabel X1, X2, dan X3 dalam mempunyai nilai nol atau 

tidak ada maka performance sebesar 2,838 dan nilai tersebut merupakan pengaruh dari variabel lain yang tidak 

dimasukkan dalam model  regresi linier atau tergabung dalam Variabel Penggangu (e). 

 

2. Uji Hipotesis Parsial (Uji T) 
Untuk mengetahui apakah hubungan antara variabel bebas mempunyai pengaruh yang nyata atau tidak 

terhadap variabel terikat, maka dilakukan uji hipotesis. Bentuk pengujiannya adalah sebagai berikut 

H0 : r = 0 ; artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel prediktor (Xi) dengan variabel 

terikat (Yi). HA : r ≠ 0 ; artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel prediktor (X1) dengan variabel terikat. 

Hipotesis penelitian yang diajukan adalah performance (Y) dipengaruhi   oleh Variabel Kompensasi (X1), 

Konflik (X2), dan Pengembangan Karir (X3). Berdasarkan hipotesis penelitian tersebut dapat dibuat hipotesis 

statistik  (uji parsial), yaitu: 

Ho : b1 = 0 Ha : b1 ≠ 0 

Ho : b2 = 0 Ha : b2 ≠ 0 

Ho : b3 = 0 Ha : b3 ≠ 0 

 

Hasil pengolahan data dapat dilihat bagian Coefficient, diketahui bahwa nilai t hitung untuk variabel 

Komitmen Organisasional sebesar 2,931 (Sig. 0,007), variabel Budaya Organisasi sebesar 5,237 (Sig. 0,000), dan 

variabel Pelatihan sebesar 2,247 (Sig. 0,033). Nilai t hitung untuk masing-masing variabel independen tersebut 

berada pada daerah penolakan Ho atau mempunyai nilai Sig. di bawah 0,05 (5%). Dengan demikian dapat 

disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen, yaitu variabel Komitmen Organisasional, variabel Budaya 

Organisasi, dan variabel Pelatihan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, yaitu variabel 

Performance. 

 

3. Uji Hipotesis Simultan (Uji F) 
Untuk menguji variabel X secara simultan berpengaruh pada variabel Y. 

Tabel 2 UJI F 

ANOVAb 

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

1 Regression 198.969 3 66.323 690.300 .000a 

 Residual 2.498 26 .096 

 Total 201.467 29  

a. Predictors: (Constant), pelatihan, komitmen, budaya 

b. Dependent Variable: performance 

 

Untuk melakukan uji hipotesis secara serempak (Uji F) hipotesis statistik yang diajukan adalah: 

Ho : b1 = b2 = b3 = 0 dan Ha : b1 ≠ b2 ≠ b3 ≠ 0 

 

Nilai F tabel dengan df: 3 ; 58 dan tingkat signifikan (α) 5% adalah sebesar 2,180727. Sedangkan untuk nilai 

F hitung hasil pengolahan data adalah sebesar 690,300 (lihat Tabel bagian ANOVA). Dengan membandingkan nilai 

F hitung  dengan  F tabel, diketahui bahwa F hitung  lebih  besar dari F tabel atau 690,300 

> 2,180727 (nilai Sig. di bawah 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Variabel Independen secara keseluruhan 
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mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Komitmen Organisasional, Budaya 

Organisasi, dan Pelatihan secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel performance 

karyawan. 

 

SIMPULAN 
Berdasarkan hasil dari pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Uji Regresi Linier Berganda 
Berdasarkan uji regresi linier berganda diperoleh hasil persamaan Y = 2,838 + 0,306X1 + 0,659X2 + 

0,147X3yang berarti variabel X memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel Y. 

 

2. Uji t 
Berdasarkan uji t diperoleh hasil signifikansi Komitmen Organisasional sebesar 2,931 (Sig. 0,007), variabel 

Budaya Organisasi sebesar 5,237 (Sig. 0,000), dan variabel Pelatihan sebesar 2,247 (Sig. 0,033). Nilai t hitung untuk 

masing-masing variabel independen tersebut berada pada daerah penolakan Ho atau mempunyai nilai Sig. di bawah 

0,05 (5%). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa masing-masing variabel independen, yaitu variabel 

Komitmen Organisasional, variabel Budaya Organisasi, dan variabel Pelatihan mempunyai pengaruh yang 

signifikan terhadap variabel dependen, yaitu variabel Performance. Dan ini menunjukkan bahwa hipotesis 1, 2, dan 

3 terbukti kebenarannya. 

 

3. Uji F 
Nilai F hitung hasil pengolahan data adalah sebesar 690,300 (lihat Tabel bagian ANOVA). Dengan 

membandingkan nilai F hitung dengan F tabel, diketahui bahwa F hitung lebih besar dari F tabel atau 690,300 

> 2,180727 (nilai Sig. di bawah 0,05), maka dapat disimpulkan bahwa Variabel Independen secara keseluruh an 

mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen atau variabel Komitmen Organisasional, Budaya 

Organisasi, dan Pelatihan secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel performance 

karyawan secara bersama-sama atau menunjukkan bahwa hipotesis 4 terbukti. 

 

SARAN 
Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi masukan bagi perusahaan 

CV. Anugrah Multi Indo Surakarta. Antara lain: 1) CV. Anugrah Multi Indo sebaiknya memberikan pelatihan 

keterampilan secara periodik; dan 2) Mempertahankan budaya organisasi yang sudah baik dengan melakukan 

evaluasi berkala terhadap perilaku karyawan dan komitmennya dalam melaksanakan pekerjaannya. 
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Abstrak 
Paper ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendidikan dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan 

Wisata Pantai di Kabupaten Probolinggo. Data penelitian diperoleh dengan penyebaran kuesioner tertutup 

terhadap 136 karyawan, dengan menggunakan teknik simple random sampling. Analisis data digunakan 

Regresi Linear Berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa Kinerja Karyawan dikatagorikan baik; 

Pendidikan dan Pelatihan kerja dikatagorikan baik. Pendidikan dan Pelatihan kerja berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap Kinerja Karyawan. Implikasi manajerial dihadirkan di akhir paparan. 

Kata Kunci: Kinerja Karyawan, Pelatihan Kerja, Pendidikan 

 

PENDAHULUAN 
Sumber daya manusia (SDM) merupakan aset penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Hal ini 

dikarenakan SDM merupakan penggerak utama dalam dalam pencapaian kinerja perusahaan. Sumber daya 

Manusia yang dimiliki perusahaan dari manajemen puncak, manajemen menengah dan manajemen tingkat bawah 

sekalipun berkontribusi dalam perencana, pelaksana dan pengendali seluruh rangkaian kegiatan perusahaan. Setiap 

perusahaan membutuhkan sumber daya manusia yang cerdas pisik dan mentalnya, memiliki motivasi kerja yang 

tinggi, dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan (Turere, 2013:11). 

Keberhasilan atau sebaliknya kegagalan perusahaan banyak bergantung pada kualitas sumber daya 

manusia yang dimiliki. SDM yang handal, memiliki bakat, mampu berpikir kritis, innovative dan creative 

merupakan asset perusahaan. SDM seperti ini perlu terus ditumbuh-kembangkan dan dipelihara agar tetap loyal 

pada perusahaan. Dari sejumlah literature yang telah dibaca , ada sejumlah factor yang berpengaruh terhadap 

kinerja karyawan di perusahaan, dua diantaranya adalah pendidikan dan pelatihan kerja. Simamora (2006) 

menekankan pentingnya pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kinerja karyawan. 

Di era kompetisi global yang semakin ketat seperti sekarang ini, SDM yang handal yang mampu berkinerja 

optimal secara konsisten dan berkelanjutan sangat diperlukan perusahaan. Untuk mencapai kriteria SDM seperti 

itu, pendidikan dan pelatihan meruapakan solusi yang dapat dilakukan perusahaan. Simamora (2006), pendidikan 

dan pelatihan merupakan dua konsep yang berbeda (Sopiah, 2008). Dilihat dari jangka waktunya, pendidikan 

biasanya membutuhkan waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan pelatihan. Dilihat dari tujuan, biasanya 

pendidikan ditujukan untuk mempersiapkan jenjang karier karyawan di masa yang akan datang, sedangkan 

pelatihan ditujukan untuk mengatasi persoalan jangka pendek; misalnya meningkatkan keterampilan teknis 

karyawan, kompetensi, dan motivasi kerja karyawan (Sopiah, (2008); Hasibuan, (2009); pelatihan meningkatkan 

skill, pendidikan meningkatkan pengetahuan, sikap(Rachmawati, 2007); Sikula (dalam Mangkunegara, (2009) 

Pendidikan dan pelatihan kerja sangat penting bagi sumber daya manusia karena pendidikan dan pelatihan 

kerja merupakan investasi jangka panjang untuk mendapatkan karyawan yang berkinerja tinggi secara 

berkelanjutan. Oleh karena itu setiap organisasi yang ingin berkembang, maka pendidikan dan pelatihan bagi 

karyawannya harus memperoleh perhatian besar dan serius. Pendidikan dan Pelatihan yang diberikan pada 

karyawan dapat membantu karyawan untuk bertumbuh dan berkembang sesuai dengan kapasitas masing-masing. 

Dengan kegiatan ini, maka pengetahuan, sikap dan keterampilan kerja karyawan akan meningkatkan, secara khusus 

program pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan, orientasi jangka panjang, dengan durasi waktu yang lama, 

keduanya pada akhirnya akan meningkatkan kinerja karyawan (Rachmawati, 2007); Filippo (dalam Hasibuan, 

(2008); (Notoatmodjo (2009). 

Luaran dari kegiatan manajemen sumber daya manusia pada ahirnya berujung pada kinerja (kinerja 

karyawan yang mampu berkontribusi maksimal pada pencapaian tujuan organisasi). Kinerja karyawan merupakan 

hasil kerja karyawan, yang diukur dengan kualitas dan kuantitas , penggunaan waktu kerja 

mailto:Sopiah.fe@um.ac.id
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(Mangkunegara   ,   2009):   Asad   (dalam   Notoatmodjo,   2009:124)   indicator   kesuksesan   karyawan dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan. 

Adapun tujuan paper ini adalah untuk menguji pengaruh pendidikan dan pelatihan kerja terhadap kinerja 

karyawan wisata pantai di Kabupaten Probolinggo. 
 

METODE 

1. Uji Validitas 
Pendekatan kuantitatif dan jenis penelitian explanatory research digunakan dalam penelitian ini. Penelitian 

ini terdiri atas variabel bebas yaitu pendidikan (X1), pelatihan kerja (X2) serta variabel terikat yaitu kinerja karyawan 

(Y). Model framework penelitian bisa digambarkan di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 1. Research Frame Work 

Keterangan : 

𝑋1 : Pendidikan 

𝑋2 : Pelatihan Kerja 

Y : Kinerja Karyawan 

: Pengaruh Parsial 
 

Sampel penelitian berjumlah 136 karyawan wisata pantai di Probolinggo, yang diperoleh dengan teknik 

simple random sampling. Adapun pengukuran variable Pendidikan (X1) mengadofsi dari Notoatmodjo (2009), 

dengan indicator : penekanan pada area kemampuan, Materi pendidikan, metode pendidikan, media. Variabel 

pelatihan mengadofsi Simamora (2006), dengan indicator: jenis pelatihan, tujuan pelatihan, metode pelatihan, , dan 

kompetensi instruktur. Kinerja mengadofsi Mangkunegara (2009). Variabel Kinerja karyawan diukur dengan 

mengadofsi Mangkunegara, (2009), meliputi kuantitas kerja, kualitas kerja, keterandalan, dan sikap. Sebelum 

dilakukan uji regresi berganda terlebih dahulu dilakukan uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian. Berikut 

hasil uji validitas dan reliabilitas instrument penelitian. 

 

Tabel 1 Hasil Uji Validitas Variabel Pendidikan (𝑋1) 

Item Nomor 

Item 

Koefisien Korelasi 

(Pearson Corellation) 

Probabilitas Korelasi 

[sig.(2-tailed)] 
Keterangan 

X1.1 1 .394 .031 Valid 

X1.2 2 .572 .001 Valid 

X1.3 3 .638 .000 Valid 

X1.4 4 .592 .001 Valid 

X1.5 5 .511 .004 Valid 

X1.6 6 .425 .019 Valid 

X1.7 7 .667 .000 Valid 

X1.8 8 .585 .001 Valid 

X1.9 9 .589 .001 Valid 

X1.10 10 .631 .000 Valid 

 
Tabel 1. menunjukan bahwa hasil uji validitas sub variabel pendidikan memiliki nilai rhitung lebih besar dari 

0,361 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5 sehingga item yang diujikan dinyatakan valid. 

𝑋2 

Y 

𝑋1 
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Hasil pengujian validitas penelitian ini dengan sub variabel pelatihan kerja ditunjukkan pada tabel 4 

berikut: 
 

Tabel 2 Hasil Uji Validitas Variabel Pelatihan Kerja (𝑋2) 

Item Nomor 

Item 

Koefisien Korelasi 

(Pearson Corellation) 

Probabilitas Korelasi 

[sig.(2-tailed)] 
Keterangan 

X2.1 1 .453 .012 Valid 

X2.2 2 .748 .000 Valid 

X2.3 3 .745 .000 Valid 

X2.4 4 .738 .000 Valid 

X2.5 5 .607 .000 Valid 

X2.6 6 .766 .000 Valid 

X2.7 7 .750 .000 Valid 

X2.8 8 .423 .020 Valid 

X2.9 9 .441 .015 Valid 

X2.10 10 .564 .001 Valid 

X2.11 11 .412 .024 Valid 

 
Tabel 2 menunjukan bahwa hasil uji validitas sub variabel pendidikan memiliki nilai rhitung lebih besar dari 

0,361 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5 sehingga item yang diujikan dinyatakan valid. 

 

Tabel 3 Hasil Uji Validitas Variabel Kinerja (𝑌) 

Item Nomor 

Item 

Koefisien Korelasi 
(Pearson Corellation) 

Probabilitas Korelasi 
[sig.(2-tailed)] 

Keterangan 

Y1.1 1 .592 .001 Valid 

Y1.2 2 .615 .000 Valid 

Y1.3 3 .540 .002 Valid 

Y1.4 4 .468 .009 Valid 

Y1.5 5 .505 .004 Valid 

Y1.6 6 .591 .001 Valid 

Y1.7 7 .451 .012 Valid 

Y1.8 8 .471 .009 Valid 

Y1.9 9 .365 .047 Valid 

Y1.10 10 .377 .040 Valid 

 
Tabel 3 menunjukan bahwa hasil uji validitas sub variabel pendidikan dan pelatihan memiliki nilai rhitung 

lebih besar dari 0,361 dan nilai signifikansi lebih kecil dari 0,5 sehingga item yang diujikan dinyatakan valid. 

 

2. Uji Reliabilitas 
Hasil uji reliabilitas yang dilakukan oleh peeliti dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas Variabel 
No. Item Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan 

1 Pendidikan (𝑋1) .757 Reliabel 

2 Pelatihan Kerja (𝑋2) .811 Reliabel 

3 Kinerja Karyawan (𝑌) .659 Reliabel 

 

Tabel 4 menunjukkan bahwa ketiga variabel (pendidikan, pelatihan kerja dan kinerja karyawan) dinyatakan 

reliabel. Hal ini dapat dilihat dari nilai Cronbach’s Alpha dari ketiga variabel tersebut memiliki nilai melebihi 0,6. 

Setelah data terkumpul, dilakukan uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda. 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian SDM 2021 

Universitas Negeri Malang 

6 April 2021 

30 

 

 

 

 

Hasil 

1. Hasil Statistik Deskriptif 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

 

 
No Item 

Tabel 5 Distribusi Frekuensi Variabel Pendidikan 

Sangat Setuju Setuju Cukup Setuju Tidak Setuju 
angat Tidak

 
Setuju 

 
 

Total 

 

 
Mean 

F % F % F % F % F % F % 
 

X1.1 49 36,1 53 38,9 19 13,9 1 8,3 4 2,8 136 100 3,97 
 

X1.2 42 30,6 57 41,7 34 25,0 4 2,8 - - 136 100 4,00 

X1.3 34 25,0 49 36,1 42 30,6 8 5,6 4 2,8 136 100 3,75 

X1.4 34 25,0 64 47,2 30 22,2 8 5,6 - - 136 100 3,91 

X1.5 26 19,4 76 55,6 26 19,4 8 5,6 - - 136 100 3,88 

X1.6 19 13,9 79 58,3 26 19,4 1 8,3 - - 136 100 3,77 

 

X1.7 26 19,4 64 47,2 38 27,8 8 5,6 - - 136 100 3,80 

X1.8 30 22,2 68 50,0 30 22,2 8 5,6 - - 136 100 3,88 

X1.9 19 13,9 76 55,6 30 22,2 1 8,3 - - 136 100 3,75 

 

X1.10 23 16,7 76 55,6 30 22,2 8 5,6 - - 136 100 3,83 

Grand Mean 3,85 
 

 

Tabel 5 menunjukkan bahwa mayoritas jawaban responden memberikan jawaban setuju terhadap 

pernyataan yang telah diberikan dalam kuesioner. Namun masih ada beberapa item pernyataan yang kurang pada 

item X1.3 dengan rata-rata (mean) 3,75 yang berarti program pendidikan cukup membantu dalam pengambilan 

keputusan. Serta item X1.9 dengan rata-rata (mean) 3,75 yang berarti media (alat bantu) dalam proses pendidikan 

cukup memudahkan karyawan dalam menyerap materi yang diberikan. 

Dilihat dari grand mean untuk variabel pendidikan adalah sebesar 3,85 yang berarti masuk dalam kategori 

baik. Kesimpulannya bahwa kegiatan pendidikan bagi karyawan di Wisata Pantai Kabupaten Probolinggo sudah 

baik serta sebagian besar karyawan memahami bidang-bidang pekerjaan yang ada dan juga sikap karyawan dalam 

menjalakan pekerjaannya sudah baik. Karyawan Wisata Pantai Bentar Kabupaten Probolinggo setuju dengan 

indikator pendidikan yang meliputi area kemampuan (penekanan), materi pendidikan, metode pendidikan dan alat 

bantu (media) pendidikan. 

 

2. Variabel Pelatihan Kerja 
Tabel 6 di bawah ini menunjukkan bahwa mayoritas jawaban responden memberikan jawaban setuju 

terhadap pernyataan yang telah diberikan dalam kuesioner. Namun masih ada beberapa item yang terendah 

(walaupun masih katagori baik) pada item X2.9 dengan rata-rata (mean) 3,80 yang berarti metode pelatihan yang 

diterapkan cukup sesuai dengan pengetahuan yang dimiliki karyawan. Serta item X2.6 dengan rata-rata (mean) 3, 83 

yang berarti pelatihan yang telah diikuti cukup membantu karyawan dalam mengatasi masalah kerja di perusahaan. 

Dilihat dari grand mean untuk variabel pelatihan kerja adalah sebesar 3,99 yang berarti masuk dalam kategori 

baik. Kesimpulannya bahwa kegiatan pelatihan kerja bagi karyawan di Wisata Pantai Bentar Kabupaten Probolinggo 

sudah baik. Karyawan Wisata Pantai Kabupaten Probolinggo setuju dengan indikator pelatihan kerja yang meliputi 

yaitu jenis pelatihan kerja, tujuan pelatihan kerja, metode pelatihan kerja dan kualifikasi pelatih/instruktur. Variabel 

pelatihan kerja dapat dilihat dalam tabel distribusi frekuensi berikut. 
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Tabel 6 Distribusi Frekuensi Variabel Pelatihan Kerja 

 

No Item 

 

Sangat Setuju 

 

Setuju 
Cukup 

Setuju 

 

Tidak Setuju 

Sangat 

Tidak 

                                                                                                                   Setuju  

 

Total 

 

Mean 

 F % F % F % F % F % F %  

X2.1 38 27,8 57 41,7 30 22,2 8 5,6 4 2,8 136 100 3,86 

X2.2 45 33,3 60 44,4 19 13,9 11 8,3 - - 136 100 4,02 

X2.3 60 44,4 49 36,1 23 16,7 4 2,8 - - 136 100 4,22 

X2.4 53 38,9 60 44,4 19 13,9 4 2,8 - - 136 100 4,19 

X2.5 64 47,2 38 27,8 15 11,1 15 11,1 4 2,8 136 100 4,05 

X2.6 38 27,8 42 30,6 53 38,9 4 2,8 - - 136 100 3,83 

X2.7 53 38,9 38 27,8 45 33,3 - - - - 136 100 4,05 

X2.8 38 27,8 64 47,2 34 25,0 - - - - 136 100 4,02 

X2.9 34 25,0 53 38,9 38 27,8 11 8,3 - - 136 100 3,80 

X2.10 38 27,8 60 44,4 34 25,0 4 2,8 - - 136 100 3,97 

X2.11 30 22,2 68 50,0 38 27,8 - - - - 136 100 3,94 
  Grand Mean 3,99    

 

 

3. Variabel Kinerja 
Penelitian atas variabel kinerja dapat dilihat dalam tabel distribusi frekuensi berikut. 

 

Tabel 7 Distribusi Frekuensi Variabel Kinerja 

 

No Item 

 

Sangat Setuju 

 

Setuju 
Cukup 

Setuju 

 

Tidak Setuju 

 Sangat 

Tidak 

                                                                                                                  Setuju  

 

Total 

 

Mean 

 F % F % F % F  F % F %  

Y1.1 42 30,6 57 41,7 34 5,0 4 8 - - 136 100 4,00 

Y1.2 34 25,0 49 36,1 42 0,6 11 3 - - 136 100 3,77 

Y1.3 45 33,3 34 25,0 53 8,9 4 8 - - 136 100 3,88 

Y1.4 49 36,1 38 27,8 42 0,6 8 6 - - 136 100 3,94 

Y1.5 42 30,6 53 38,9 38 7,8 4 8 - - 136 100 3,97 

Y1.6 34 25,0 60 44,4 38 7,8 4 8 - - 136 100 3,91 

Y1.7 49 36,1 45 33,3 38 7,8 4 8 - - 136 100 4,02 

Y1.8 42 30,6 42 30,6 49 6,1 4 8 - - 136 100 3,88 

Y1.9 38 27,8 49 36,1 45 3,3 4 8 - - 136 100 3,88 

Y1.10 45 33,3 42 30,6 30 2,2 19 3, 
9 

- - 136 100 3,83 

   Grand Mean 3,91   

 

Tabel 7 menunjukkan bahwa mayoritas menyatakan setuju terhadap pernyataan yang telah diberikan dalam 

kuesioner. Namun masih ada beberapa data yang kurang pada item Y1.2 dengan rata-rata (mean) 3,77 yang berarti 

ada ketidaksesuaian tugas yang diberikan dengan hasil kerja karyawan. Serta item Y1.10 dengan rata-rata (mean) 

3,83 yang berarti karyawan kurang bersikap ramah ketika melaksanakan pekerjaan. 

Dilihat dari grand mean untuk variabel kinerja adalah sebesar 3,91 yang berarti masuk dalam kategori baik. 

Kesimpulannya bahwa kinerja karyawan di Wisata Pantai Kabupaten Probolinggo sudah baik. 
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4. Hasil Uji Regresi Linier Berganda 
 

  Tabel 8 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda  
 

 

Model 

Unstandardized 
  Residual  

Standadized 
Coefficients  

 

t 

 

Sig 
 B td. Error Beta   

 

onstant) 

 

7,076 
 

3,337 

  

2,120 

 

0,042 

ndidikan 0,543 0,090 0,643 6,015 0,000 

latihan Kerja 0,252 0,085 0,317 2,961 0,006 

 

Berdasarkan Tabel 8 di atas, persamaan regresi linier berganda terbentuk, sebagai berikut: 

 
Y = a + b1 X1 + b2 X2 

Y = 7,076 + 0,543 X1 + 0,252 X2 

 
Adapun analisis dari persamaan regresi linier berganda diatas adalah sebagai berikut. 

1. Nilai sebesar 7,076 merupakan konstanta. Nilai konstanta ini menunjukkan bahwa apabila tidak ada pengaruh 

tiap-tiap variabel yaitu pendidikan dan pelatihan kerja, maka kinerja karyawan akan sebesar 7,076. 

2. Koefisien untuk variabel pendidikan ( X1) sebesar 0,543. Artinya bahwa Pendidikan ( X1) dapat menjelaskan 

Kinerja (Y) sebesar 0,543 

3. Koefisien untuk variabel pelatihan kerja ( X2) sebesar 0,252. Artinya bahwa Pelatihan Kerja ( X2) dapat 

menjelaskan Kinerja (Y) sebesar 0,252. 

 
 

Hasil uji hipotesis dapat dijelaskan sebagai berikut: 

1. Hipotesis pertama yaitu variabel Pendidikan memiliki nilai probabilitas (Sig. t) sebesar 0,000. Nilai tersebut 

lebih kecil dari tarif signifikansi (α) 0,000 < 0,05, maka Ha1 diterima. 

2.  Hipotesis kedua yaitu variabel Pelatihan Kerja memiliki nilai probabilitas (Sig. t) sebesar 0,006. Nilai tersebut 

lebih kecil dari tarif signifikansi (α) 0,006, < 0,05, maka Ha2 diterima. 
 

Pembahasan 
Tujuan penelitian adalah untuk menguji pengaruh pendidikan dan pelatihan kerja terhadap kinerja 

karyawan wisata pantai di Kabupaten Probolinggo. Hasil penelitian membuktikan bahwa pendidikan dan pelatihan 

kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan wisata pantai di Kabupaten Probolinggo. 

 

1. Pengaruh Pendidikan terhadap Kinerja Karyawan 
Pendidikan merupakan investasi manusia yang utama dalam melakukan segala kegiatan. Pendidikan juga 

berpengaruh dalam melakukan segala aktivitas karena pendidikan adalah tolak ukur sikap dan pengetahuan 

seseorang. Dalam suatu perusahaan, pendidikan berperan penting dalam melakukan pekerjaan yang diberikan 

kepada karyawan. Dengan adanya program pendidikan, karyawan dapat menambah pengetahuan terkait pekerjaan 

yang dibebankannya serta perubahan sikap karyawan dalam menyelesaikan tantangan yang dihadapi. 

Meningkatnya pengetahuan dan perubahan sikap karyawan akan berpengaruh pada kinerja karyawan. 

Hasil riset membuktikan terdapat pengaruh positif dan signifikan pendidikan terhadap kinerja karyawan 

wisata pantai di Kabupaten Probolinggo. Maknanya adalah semakin program pendidikan direncanakan, 

dilaksanakan dan dikendalikan dengan baik, maka kinerja karyawan akan lebih baik pula. Hasil penelitian ini 

diperkuat penelitian Rachmawati (2007); Pakpahan, dkk (2014), membuktikan bahwa kegiatan pendidikan dapat 

meningkatkan pengetahuan yang berujung pada meningkatkan kinerja karyawan. Notoatmodjo (2009); Hermanto 
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(2013); Khan dkk (2014) ; Nurwidya Didik Hermanto (2013); Edi Saputra Pakpahan dkk (2014); Filippo (dalam 

Hasibuan, (2008) bahwa pendidikan ditujukan untuk meningkatkan aspek pengetahuan (kognitif) dan sikap (afektif) 

karyawan, berjangka waktu panjang, orientasi masa depan, diharapkan berujung pada peningkatan kinerja 

karyawan. 

 

2. Pengaruh Pelatihan Kerja terhadap Kinerja Karyawan 
Pelatihan merupakan kegiatan yang ditujukan untuk peningkatan keterampilan teknis karyawan (aspek 

psikomotor), berorientasi jangka pendek , ditujukan untuk mengatasi persoalan kritis jangka pendek. dalam 

melaksanakan pekrjaannya untuk mempercepat pencapaian tujuan organisasi. Pelatihan dibutuhkan untuk 

meningkatkan aspek psikomotor karyawan dalam melakukan kegiatan di dalam perusahaan. Pelatihan kerja adalah 

proses lanjutan dari program pendidikan untuk meningkatkan kinerja karyawan dalam rangka pencapaian tujuan 

perusahaan. Dengan adanya pelatihan kerja, karyawan dapat mningkatkan kinerjanya yang nantinya akan memberi 

stimulus positif terhadap perusahaan. 

Pelatihan menurut Notoatmodjo (2009) menyatakan bahwa pelatihan merupakan bagian dari suatu proses 

pendidikan, yang tujuannya untuk meningkatkan keterampilan khusus karyawan. Hasil penelitian membuktikan 

terdapat pengaruh positif dan signifikan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan. Artinya jika program pelatihan 

dirancang, dilaksanakan dan dikendalikan dengan baik, maka kinerja karyawan akan meningkat lebih baik lagi. Hal 

ini diperkuat oleh pendapat Rachmawati (2007) ; Mursidi (2009); Prajitiasari (2012); Nabila Khan dkk (2014); Turere 

(2014); Nurwidya Didik Hermanto (2013); , pelatihan dapat membantu karyawan menyelesaikan masalah teknis 

terkait pekerjaan, bersifat mendesak, kalau tidak ditangani maka kinerja karyawan menjadi rendah. 

 

SIMPULAN 
Paper ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendidikan dan pelatihan kerja terhadap kinerja karyawan. 

Temuan penelitian menunjukan bahwa kinerja karyawan dikatagorikan tinggi/baik; Pendidikan dan Pelatihan Kerja 

telah dilaksanakan dengan baik telah sesuai dengan rencana strategis perusahaan. Pendidikan dan pelatihan kerja 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Berdasarkan temuan penelitian rekomendasi 

diberikan kepada dinas Pariwisata Kabupaten Probolinggo untuk lebih meningkatkan lagi kegiatan pelatihan kerja 

yang sesuai dengan kebutuhan dan harapan dari stake holder terutama pengunjung yang menuntut kepuasan lebih 

maksimal, dengan menyediakan sarana prasarana yang lebih memadai dan petugas yang lebih professional. 
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Abstract 
This Research aims to determine the direct and indirect effect of Safety Climate on Job Accidents 

through the Safety Behavior at Pt. Wika Building Malang. The variables studied were Safety Climate, 

Safety Behavior, Job Accident. This study uses a quantitative method with path analysis. The 

sampling method uses nonprobability sampling with saturated sampling where all members of the 

population are used as a sample, namely 50 employees. Methods of data collection using a closed 

questionnaire and distributed directly to project employees Pt. Wika Gedung Malang. Then the 

research results show that: 1) Safety Climate has a negative and significant effect on Job Accidents. 2) 

Safety Climate has a positive and significant effect on Safety Behavior. 3) Safety Behavior has a 

negative and significant effect on Job Accident. 4) Safety Climate indirectly has a negative and 

significant effect on Job Accidents through Safety Behavior. 

Key Word: Job Accident, Safety Behavior, Safety Climate 

 

PENDAHULUAN 
Persepsi terhadap kebijakan, prosedur, dan praktik-praktik keselamatan kerja dimiliki 

bersama oleh karyawan dalam suatu organisasi sebagai hasil dari interaksi sosial antar sesama 

karyawan dan interaksi dengan lingkungan kerja mereka (Griffin & Curcuruto, 2016). Mengingat  

bahwa iklim keselamatan kerja merupakan persepsi bersama yang dimiliki oleh karyawan, maka  

iklim keselamatan tersebut dapat menjadi sumber informasi bagi karyawan mengenai bagaimana 

prioritaskeselamatan di organisasi dalam kaitannya dengan aspek lain (Griffin & Curcuruto, 2016). 

Perilaku keselamatan (safety behavior) merupakan perilaku karyawan yang berkaitan dengan 

keselamatan kerja, terdiri dari kepatuhan karyawan terhadap prosedur yang berlaku serta partisipasi  

karyawan dalam mengembangkan aspek keselamatan di tempat kerja (Neal & Griffin, 2006). Grifiin dan 

Neal (2006) membagi dua tipe perilaku keselamatan kerja, yaitu kepatuhan pada prosedur keselamatan 

kerja (safety compliance) sebagai perilaku inti keselamatan kerja dan partisipasi keselamatan bagi 

lingkungan (safety participated) sebagai perilaku pendukung keselamatan kerja. 

Menurut Hinze (1997) kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak disengaja seperti kejadian- 

kejadian yang tidak diharapkan dan tidak terkontrol. Kecelakaan tidak selalu berakhir dengan luka fisik  

dan kematian tapi Kecelakaan juga menyebabkan kerusakan peralatan dan material. tapi khususnya yang 

menyebabkan luka-luka perlu mendapat perhatian besar. Sementara itu, Occupational Safety and Health 

Administration (OSHA) menjelaskan bahwa kecelakaan kerja yang dicatat merupakan kecelakaan yang 

dimana minimal membutuhkan lebih dari pertolongan pertama. ILO (International Labour Organization) 

memperkirakan setiap tahun ada 2,78 juta pekerja yang tewas karena  kecelakaan  di tempat kerja atau 

penyakit terkait pekerjaan. Dan lebih dari 374 juta orang yang cedera atau luka atau jatuh sakit  tiap tahun 

akibat kecelakaan terkait kerja. Berdasarkan data BPJS  Ketenagakerjaan tahun 2018 terjadi kecelakaan 

sebanyak 114.148 kasus dan Tahun 2019 terdapat 77.295 kasus. PT. Wijaya Karya Bagunan Gedung Tbk 

(WEGE) bergerak di bidang konstruksi, investasi dan konsensi. WIKA Gedung merupakan salah satu 

anak perusahaan dari PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA). Dalam penerapan lingkungan keselamatan 

perusahaan menerapkan berbagai pencegahan dam himbauan untuk daerah proyek yang di kerjakan. 

Seperti memberi 3 ring radius, yaitu menentukan 3 radius dari yang terdekat yang berpotensi bahaya, 

menentukan daerah yang high risk sesuai alat berat yang dipakai, memberi palang reklame setiap 50 meter 

dari proyek, slogan k3, hingga spanduk. Adapun juga prosedur 
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keselamatan seperti safety induction , tool box meeting, penyerahan APD dan pemeriksaan alat sebelum 

berkerja dalam proyek. Dilakukan pemeriksaan APD setiap hari, pemeriksaan alat ringan  setiap minggu, 

dan pemeriksaan alat berat yang dilakukan setiap sebulannya. Untuk hal lain seperti pengecekan getaran, 

kebisingan, air, udara diperiksa oleh dinas daerah terkait, dan untuk pengecekan tanah dilakukan oleh 

konsultan. Menurut SHE officer proyek PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk ini ada kecelakaan ringan 

yang hampir setiap bulan terjadi beberapa kasus dan kecelakaan berat yang terjadi bisa 2-5 orang 

pertahunnya. Terdapat juga Pelanggaran yang di lakukan terjadi 2-3 kali dalam seminggu yang mana 

pelanggaran yang sering adalah tidak memakai salah satu APD  saat  di lingkungan proyek, alat kerja 

berserakan, lupa matiin alat dan yang paling fatal tidak mematikan listrik saat setelah pengerjaan proyek 

hari itu selesai. Penelitian ini bertujuan  untuk  mengetahui:  1) Bagaimana deskripsi Safety Climate, Job 

Accident, Safety Behavior Pada PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Tbk (WEGE), 2) Apakah Safety Climate 

memiliki pengaruh secara langsung terhadap Safety behavior pada PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung 

Tbk (WEGE), 3) Apakah Safety Behavior memiliki pengaruh secara langsung terhadap Job Accident pada 

PT. Wijaya Karya Bangunan  Gedung  Tbk (WEGE), 4) Apakah Safety Climate memiliki pengaruh secara 

tidak langsung terhadap Job Accident MelaluiSafetyBehaviorpadaPT.WijayaKaryaBangunan Gedung Tbk 

(WEGE). 

 

METODE 
Hubungan antara variabel safety climate (X) terhadap job accident (Z) melalui safety behaviour (Y) 

sebagai berikut: 
 

Gambar 1. Model Penelitian 
 

Populasi pada penelitian adalah karyawan PT. Wijaya Karya Bangunan Gedung Malang 

berjumlah 50 orang. Dengan keseluruhan karyawan berjumlah 50 karyawan tersebut, maka untuk 

menentukan besarnya sampel penelitian yang direncanakan oleh peneliti, sampel yang  digunakan dalam 

penelitian ini didapat dengan teknik pengambilan sample (teknik sampling) nonprobability sampling 

dengan sampling jenuh. Penelitian ini menggunakan alat ukur berupa kuesioner tertutup yang dibagikan 

kepada karyawan  PT.  Wijaya Karya Bangunan Gedung Malang. Pada  penelitian  ini  dilakukan uji validitas, 

dan uji reliabilitas. Analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif, dan analisis infererensial yaitu 

analisis Jalur. Uji asumsi klasik yang dilakukan yaitu uji normalitas, dan uji heteroskedastisitas. 
 

 

Hasil 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 
Dari hasil analisis deskriptif yang dilakukan menghasilkan data sebagai berikut. Dari deskripsi 

berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa data responden laki-laki lebih banyak dari pada 

responden perempuan dengan nilai presentase sebesar 84%, yaitu dengan jumlah sebanyak responden 
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42 responden. sedangkan responden perempuan memiliki nilai presentase sebesar 16% dengan jumlah 

responden sebanyak 8 responden. Deskripsi responden berdasarkan usia , menunjukkan bahwa mayoritas 

usia karyawan di PT. Wika Gedung Malang pada proyek berumur 17 – 20 tahun, yaitu sebesar 8% (4 

karyawan) kemudian  kedua, yaitu usia 21 – 30 tahun  sebesar 40% (20 karyawan), yang ketiga yaitu usia 

31 – 40 tahun  sebesar 28% (14 karyawan) dan yang keempat, yaitu  usia  41  – 70 tahun  sebesar 24% (12 

karyawan). Deskripsi responden berdasarkan Pendidikan terakhir responden menunjukkan dengan 

jumlah responden 50 dapat diketahui pula mayoritas karyawan di PT. Wika Gedung Malang pada proyek 

dengan tingkat pendidikan SMP yaitu sebesar 30% (15 karyawan) kedua dengan tingkat pendidikan SMA 

yaitu sebesar 50% (25 karyawan) kemudian yang ketiga dengan tingkat pendidikan D3 berjumlah 8% (4 

karyawan) dan yang keempat dengan tingkat pendidikan S1 berjumlah 12% (6 karyawan). 

Deskripsi responden berdasarkan Divisi kerja menunjukkan menjelaskan bahwa dengan jumlah  

responden sebanyak 50 dapat diketahui bahwa divisi kerja responden dibagian wika staff sebanyak 49%  

responden (23 karyawan), kedua dibagian galian sebanyak 23% responden (11 karyawan) ketiga dibagian 

alat sebanyak 19% responden (9 karyawan) kemudian sisanya dibagian sebanyak  9% responden (7 

karyawan). 

Setelah dilakukan uji analisis statistik deskriptif pada masing-masing variabel didapatkan nilai 

grand mean Safety Climate sebesar 4.36 yang termasuk dalam skala interval pada rentang 4.21 sampai 5.00 

yang menunjukkan bahwa tingkat Safety Climate yang dirasakan oleh karyawan PT. Wika Gedung Malang 

tergolong sangat tinggi. Nilai grand mean Safety Behaviour sebesar 4,36 menunjukkan bahwa tingkat Safety 

behaviour  yang dirasakan oleh karyawan PT. Wika Gedung Malang tergolong sangat tinggi. nilai Grand 

Mean Job Accident sebesar 2.01 yang termasuk dalam skala interval pada rentang 1.81 sampai 2.60 yang 

menunjukkan bahwa tingkat Job Accident yang dirasakan oleh karyawan PT. Wika Gedung Malang 

tergolong rendah. 

 

1. Uji Asumsi Klasik 
Uji asumsi klasik dalam penelitian ini meliputi uji normalitas dan uji heteroskedastisitas. Uji 

normalitas dan uji heteroskedastisitas digunakan agar model regresi menjadi layak dipakai atas variabel-

variabel penelitian yang digunakan. 

 

2. Analisis Jalur/Path 
Model lintasan dalam analisis jalur yang dapat dilihat pada gambar sebagai berikut: 

a. Pengaruh Safety Climate terhadap Job Accident melalui Safety Behavior 

Gambar 2. Model Lintasan Analisis Jalur 
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Tabel 1 Hubungan Antar Variabel Secara Langsung dan tidak Langsung 

 
Pengaruh antar variabel  Pengaruh  

    Keterangan 

 Langsung Tidak 

                                                                                                                     Langung  

Sig  

Safety Climate terhadap Job 

Accident 

 

-0,544 

 

- 

 

0,000 

 

H1 

diterima 

Safety Climate terhadap 

Safety Behavior 

 

0,500 

 

- 

 

0,000 

 

H2 

diterima 

Safety Behavior terhadap 

Job Accident 

 

-0,470 

 

- 

 

0,002 

 

H3 

diterima 

Safety Climate terhadap Job 

Accident melalu 

Safety Behavior 

 
 

- 

 
 

-0,235 

 
 

- 

 
 

H4 
diterima 

Sumber diolah peneliti, 2020 

 

Hasil dari uji t tentang pengaruh Safety Climate terhadap Job Accident melalui Safety Behaviorsebagai 

berikut: 

1) Hipotesis 1 

Safety Climate berpengaruh negatif signifikan terhadap Job Accident pada karyawan proyek PT. 

Wika Gedung Malang. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil koefisien beta negative 

sebesar -0,544 dengan nilai signifikan 0,000<0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 1 diterima. 

Artinya, Safety Climate secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Job Accident pada 

karyawan proyek PT. Wika Gedung Malang. 

2) Hipotesis 2 

Safety Climate berpengaruh positif signifikan terhadap Safety Behavior karyawan proyek PT. Wika 

Gedung Malang. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hasil koefisien beta positif sebesar  0,500 

dengan nilai signifikan 0,000<0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Hipotesis 2 diterima. Artinya Safety 

Climate secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Safety Behavior karyawan proyek PT. 

Wika Gedung Malang. 

3) Hipotesis 3 

Safety Behavior berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Job Accident karyawan proyek PT. 

Wika Gedung Malang. Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa koefisien beta negatif sebesar - 

0,470 dengan nilai signifikan 0,002<0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 diterima. Artinya, 

Safety Behavior secara langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Job Accident karyawan 

proyek PT. Wika Gedung Malang. 

4) Hipotesis 4 

Safety Climate secara tidak langsung berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Job Accident 

melalui Safety Behavior karyawan proyek PT. Wika Gedung Malang. Dari pengujian pengaruh tidak 

langung antara variabel Safety Climate, Safety Behavior, Job Accident karyawan memperoleh hasil 

koefisien beta negatif sebesar -0,235 sehingga hipotesis 4 diterima. 

 

PEMBAHASAN 

1. Deskripsi Safety Climate PT. Wika Gedung Malang 
Istilah iklim keselamatan kerja mengacu pada persepsi karyawan mengenai kebijakan, 

prosedur, dan praktikpraktik keselamatan kerja yang diterapkan di organisasi (Neal &  Griffin, 2002). 

Safety Climate yang ada pada proyek PT. Wika Gedung Malang tergolong sangat tinggi, hal tersebut 

terlihat dari hasil kuisoner penyebaran kuisoner kepada 50 karyawan di proyek PT. Wika 
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Gedung Malang terkait safety climate kemudian data yang di peroleh dalam tabulasi data distribusi 

frekuensi dan menunjukkan nilai rata rata sebesar 4.36 yang termasuk dalam skala  interval  pada rentang 

4.21 sampai 5.00. 

Safety Climate di proyek PT. Wika Gedung Malang secara rata-rata tergolong sangat tinggi, 

yang berarti bahwa indikator yang ada dalam proyek diterapkan dengan sangat baik, hal ini terlihat  

dari prosedur, praktik dan juga peraturan yang tertarta rapi yang membuat karyawan dalam 

mengerjakan proyek merasa aman karena dalam presepsinya karyawan merasa manajemen sangat 

mendukung segala aspek Safety Climate di lapangan dan juga setiap harinya karyawan diberi materi  

keselamatan yang membuat pemahaman karyawan akan keselamatan kerja di lapangan sangat baik, 

adapun pelatihan juga sosialisasi keselamatan dan  meeting produksi untuk semua karyawan yang di buat 

untuk meningkatkan pemahaman karyawan akan lingkungan proyek dan juga manajemen serta materi 

keselamatan kerja agar pemahaman karyawan akan keselamatan tinggi, pemeriksaan akan situasi 

lingkungan proyek dan pemeriksaan APD serta alat untuk bekerja yang dilakukan secara rutin dari 

perusahaan juga menambah rasa aman bagi para karyawan sehingga membuat penilaian karyawan 

terhadap aspek lingkungan perusahaan sangat tinggi. 

 

2. Deskripsi Safety Behavior PT. Wika Gedung Malang 
Perilaku keselamatan (safety behavior) merupakan perilaku karyawan yang berkaitan dengan 

keselamatan kerja, terdiri dari kepatuhan karyawan terhadap prosedur yang berlaku serta partisipasi 

karyawan dalam mengembangkan aspek keselamatan di tempat kerja (Neal & Griffin, 2006). Munculnya  

suatu perilaku dapat ditentukan oleh dua faktor, yaitu faktor lingkungan dan faktor individu. Dengan 

kata lain perilaku merupakan fungsi dari individu atau people, dan juga situasi atau situation (Suhariadi, 2005). 

Grifiin dan Neal (2006) membagi dua tipe perilaku keselamatan kerja, yaitu kepatuhan pada prosedur 

keselamatan kerja (safety compliance) sebagai perilaku inti keselamatan kerja dan partisipasi keselamatan 

bagi lingkungan (safety participated) sebagai perilaku pendukung keselamatan kerja. 

Berdasarkan hasil analisis deskriptif menunjukkan bahwa Safety behavior karyawan proyek PT. 

Wika Gedung Malang tergolong tinggi hal tersebut terlihat nilai rata-rata sebesar 4.36. Dengan kriteria 

yang sangat tinggi artinya kebiasaan karyawan  dari aspek  kepatuhan dan partisipasi sangat  baik hal ini 

terlihat dari penerapan keselamatan kerja yang baik dari karyawan. Dari kebiasaan para karyawan 

tentang keselamatan, karyawan selalu menggunakan apd saat hendak memasuki lingkungan proyek, 

hadir tepat waktu dalam sosialisasi keselamatan yang diadakan sebelum memulai pengerjaan proyeknya. 

Namun Safety officer mengatakan bahwa adanya beberapa pelanggaran yang terjadi disebabkan masih  

ada yang belum mengerti penuh keselamatan di tempat kerja seperti saat masih dalam lingkungan proyek 

walaupun pengerjaan tugas sudah selesai masih sering lupa untuk tetap menggunakan APDnya sampai 

keluar dari lingkup proyek. Namun karyawan tetap saling mengingatkan akan pentingnya 

keselamatan kerja di lapangan seperti menegur apabila ada tindak berbahaya yang dilakukan oleh 

karyawan lainnya. 

Karyawan selalu membantu proses penyelidikan kecelakaan yang terjadi ataupun ada 

pelanggaran yang terjadi. Karyawan selalu melakukan konsultasi kepada safety officer di lapangan saat  

terjadi sesuatu hal yang sifatnya berbahaya seperti masalah kesehatan dan juga kecelakaan sehingga  

membuat tingkat Safety Behavior karyawan sangat baik. 

 

3. Deskrispsi Job Accident PT. Wika Gedung Malang 
Menurut Hinze (1997) yang dimaksudkan dengan kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak 

disengaja seperti kejadian-kejadian yang tidak diharapkan dan tidak terkontrol. 

Kecelakaan kerja merupakan suatu kejadian yang tidak terduga yang diakibatkan oleh 

manusia, lingkungan yang dapat mengganggu proses produksi. Neal dan Griffin (2006) 

Menyebutkan indikator kecelakaan kerja antara lain adalah Kurangnya pengawasan terhadap 

karyawan, Karyawan yang terlalu lelah, Kondisi stres karyawan, dan Kurangnya kesadaran karyawan 

akan pentingnya keselamatan. 

Job Accident di proyek PT. Wika Gedung Malang tergolong dalam rendah hal ini diperlihatkan 
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dengan minimnya kecelakaan kerja yang terjadi di perusahaan yang mana untuk kecelakaan berat 

terjadi 2-3 pertahun dan pelanggaran ringan yang minim terjadi setiap bulannya serta pelanggaran 

yang terjadi 2-3 kalidalamseminggu. Darifaktorpengawasan Safetyofficer selaluada di lapangan untuk 

mengawasi keselamatan agar tidak terjadi kecelakaan. Dalam hal kelelahan dan kesehatan karyawan 

selalu di pantau dan juga setiap paginya diberi nutrisi makanan dan vitamin agar selalu fit dan tidak jenuh 

dalam bekerja. Walaupun tanpa pengawasan karyawan tidak mengambil tindakan berbahaya, Kesadaran 

karyawan akan pentingnya keselamatan membuat minimnya angka kecelakaan yang terjadi di 

lapangan sehingga membuat tingkat Job Accident karyawan rendah. 

 

4. Pengaruh langsung Safety Climate terhadap Job Accident 
Safety Climate yang tinggi dalam suatu perusahaan cenderung membuat angka kecelakaan Kerja  

menurun. Dukungan manajemen terhadap Keselamatan dan Kepentingan keselamatan dalam 

perusahaan merupakan kunci utama keberhasilan Safety Climate. 

Safety climate terhubung dengan berbagai macam faktor terkait dengan keselamatan, termasuk 

performa perilaku aman yang nyata atas aktifitas yang terkait dengan keselamatan atau keefektifitas 

program keselamatan dalam perusahaan. Safety Climate merupakan presepsi karyawan terhadap 

posedur, peraturan, dan praktik-praktik keselamatan, dengan adanya pengetahuan dan penerapan 

akan prosedur, peraturan dan praktik dari perusahaan dapat membuat pekerja lebih waspada 

terhadap Job Accident. 

Berdasarkan hasil analisis jalur yang sudah dilakukan dapat diketahui bahwa variabel Safety 

Climate X berpengaruh Negatif dan signifikan terhadap variabel Job Accident Y karyawan proyek PT. Wika 

Gedung Malang. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari hasil Koefisien beta negative dengan nilai 

signifikan yang lebih kecil dari probabilitas yang telah ditetapkan. Hal ini berarti apabila Safety climate 

mengalami kenaikan maka Job Accident karyawan menurun. Dengan demikian hasil penelitian ini 

terdukung oleh penelitian terdahulu yang menyatakan Iklim keselamatan kerja terbukti memiliki 

pengaruh negatif terhadap kecelakaan kerja (Neal&Griffin,2006;Clarke,2006;Lu&Yang,2011;Amponsah- 

Tawaih&Adu,2016; Kim, Park, Lim, & Cho, 2017). 

Berdasarkan hasil koefisien beta yang berhubungan negative, dapat disimpulkan bahwa jika 

perusahaan dapat meningkatkan Safety Climate maka Job Accident karyawan dapat berkurang. Hasil 

penelitian yang dilakukan oleh Huang, Chen, DeArmond, Cigularov, dan Chen (2007), menunjukkan 

bahwa seseorang yang bekerja pada sebuah perusahaan dengan iklim keselamatan yang lebih positif 

merasakan resiko cedera lebih rendah dan yang bekerja diperusahaan dengan frekuensi cedera lebih 

rendah memiliki persepsi cedera lebih rendah daripada yang bekerja di perusahaan dengan frekuensi 

cedera lebih tinggi. Dengan demikian maka H1 diterima, dimana Safety Climate berpengaruh secara 

negatif dan signifikan terhadap Job Accident karyawan Proyek PT. Wika Gedung Malang. 

 

5. Pengaruh Langsung Safety Climate terhadap Safety Behavior 
Perusahaan yang memiliki safety climate yang tinggi cenderung membuat karyawaan yang lebih 

mentaati peraturan yang dilakukan dalam bekerja di lapangan. Hal ini membuat karyawan tidak 

melakukan hal yang berbahaya saat melakukan pekerjaan dan karyawan dapat lebih memahami alasan 

untuk menjaga safety behaivor saat bekerja dan memahami bahwa safety behavior dari karyawan tersebut 

merupakan aspek penting keselamatan kerja di lapangan. Dari penelitian ini safety climate yang tinggi 

dalam perusahaan mendukung karyawan untuk dapat melakukan pekerjaan sesuai dengan prosedur 

keamaan yang ada, sehingga karyawan lebih memiliki Safety behavior dalam diri karyawan. Pemberian 

pelatihan terkait praktek kerja yang aman harus dilakukan oleh perusahaan. Para karyawan menganggap 

bahwa pemberian program pelatihan dan sosialisasi keselamatan akan meningkatkan pengetahuan 

karyawan akan pentingnya keselamatan kerja. Dengan meningkatnya pengetahuan tersebut karyawan 

akan lebih memperhatikan keselamatan di lapangan. 

Safety climate dan Safety behavior di perusahaan selalu di jaga dengan baik sehingga menyebabkan 

hasil penelitian bersifat positif. Perusahaan sangat menekankan pada pencegahan kecelakaan kerja. 
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Perusahaan menyediakan lingkungan, apd, dan peralatan yang berstandart tinggi dan pengecek yang 

selalu dilakukan secara rutin agar mengurangi resiko kecelakaan kerja. 

Berdasarkan hasil analisis inferensial dapat diketahui bahwa Safety Climate X berpengaruh positif 

dan signifikan terhadap variabel Safety behaviour Z karyawan proyek PT. Wika Gedung Malang. 

Pernyataan tersebut dapat dibuktikan dari hasil koefisien beta positif dengan nilai signifikan yang lebih  

kecil dari probabilitas yang telah ditetapkan. Hal ini berarti apabila Safety climate mengalami kenaikan 

maka Safety behavior karyawan meningkat. Dengan demikian hasil penelitian terdukung oleh penelitian 

terdahulu yang menyatakan bahwa iklim keselamatan kerja mencerminkan bagaimana penerapan serta  

pelaksanaan aturan keselamatan kerja di organisasi, dan mengingat penerapan serta pelaksanaan aturan 

tersebut dapat berdampak langsung pada perilaku keselamatan karyawan (Kim, Park, Lim, & Cho,  2017). 

Berdasarkan hasil koefisien beta yang berhubungan positif, dapat disimpulkan bahwa jika 

perusahaan dapat meningkatkan Safety climate maka Safety behavior karyawan akan meningkat. 

Dalam penelitian Hoffman dan Stetzer (dalam Griffin dan Neal, 2004) iklim keselamatan memiliki  

pengaruh langsung terhadap peningkatan perilaku keselamatan. Dengan demikian maka H2 

diterima, dimana safety climate berpengaruh positif dan signifikan terhadap Safety behavior karyawan 

proyek PT. Wika GedungMalang. 

 

6. Pengaruh langsung Safety behavior terhadap Job Accident 
Perusahaan yang memiliki tingkat Safety behavior yang tinggi cenderung membuat karyawan 

lebih mentaati peraturan sehingga mengurangi resiko kecelakaan kerja di lapangan. Dari penelitian  

ini Safety behavior yang tinggi pada perusahaan akan mendukung karyawan untuk melakukan 

pekerjaan sesuai prosedur keamanan. Karyawan menggunakan peralatan keselamatan untuk 

melindungi diri sesuai dengan ketentuan dan prosedur di lapangan terdorong dari perilaku 

kebiasaan yang selalu diterapkan kepada karyawan oleh perusahaan yang membuat kecelakaan kerja 

rendah 

Berdasarkan hasil analisis dapat diketahui bahwa variabel safety behavior Z berpengaruh negatif  

dan signifikan terhadap variabel Job Accident Y karyawan proyek PT. Wika Gedung Malang. Pernyataan  

tersebut dibuktikan dari hasil koefisien beta negatif dengan nilai signifikan yang lebih kecil dari 

probabilitas yang telah ditetapkan. Hal ini berarti apabila Safety behavior mengalami kenaikan maka Job 

Accident karyawan akan menurun. Dengan demikian hasil penelitian ini terdukung oleh penelitian (Neal 

dan Griffin 2006) terdahalu yang menyatakan perilaku keselamatan kerja berpengaruh negatif terhadap 

kecelakaan kerja dan penelitian lain yang menyatakan perilaku tidak aman dari karyawan menjadi  

penyebab paling tinggi dari kecelakaan kerja yang terjadi (Mearns, Flin, Gordon, & Fleming, 2001;  

Choudhry & Fang, 2008; Leung, Liang, & Olomolaiye, 2001). Ini berarti bahwa safety behavior yang baik 

pada karyawan menimbulkan keselamatan kerja yang lebih terjamiin karena karyawan  sadar pentingnya 

keselamatan sehingga menjadikan kecelakaan kerja menjadi lebih rendah. 

Berdasarkan hasil koefisien beta yang berhubungan negatif, dapat disimpulkan bahwa jika  

perusahaan dapat meningkatkan Safety behavior maka Job Accident akan menurun. Hasil penelitian dari 

(Neal& Griffin, 2006) menunjukkan bahwapengaruh safety behavior terhdap Job Accident berpengaruh 

negatif, menunjukkan bahwa Safety behavior yang tinggi dapat menurunkan Job Accident. Dengan 

demikian maka H3 diterima, dimana Safety behavior berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Job 

Accident karyawan proyek PT. Wika Gedung Malang. 

 

7. Pengaruh tidak Langsung Safety Climate terhadap Job Accident melalui Safety 

Behavior 
Dilihat data nilai rata-rata variabel safety behavior termasuk dalam kategori tinggi sedangkan 

varibael kecelakaan kerja berada pada kategori rendah. Hal ini menunjukkan dalam perusahaan safety 

behavior pada karyawan baik, sehingga mengurangi Job accident. Perusahaan harus memperhatikan 

Safety behavior, hal ini dilakukan dengan adanya Safety climate yang baik, dimana Safety climate 

merupakan presepsi karyawan terhadap keselamatan di lapangan yang mana terbukti 
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baik sehingga membuat safety behavior menjadi lebih baik. Hal ini dibuktikan dari safety climate yang 

berpengaruh positif secara signifikan terhadap safety behavior sehingga jika safety climate naik, maka 

safety behavior akan ikut meningkat. 

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Safety Climate 

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Job Accident secara langsung. Selain itu dalam penelitian ini 

Safety Climate juga memiliki pengaruh secara tidak langsung. Hal ini sejalan dengan penelitian Neal dan 

Griffin (2004) berpendapat bahwa hubungan ini dimediasi oleh perilaku keselamatan. Efek dari perilaku  

keselamatan harus, karena itu, lebih kuat dari efek iklim keselamatan, seperti perilaku keselamatan adalah 

prediktor yang lebih proksimal. iklim keselamatan kerja yang lemah akan menurunkan tingkat kepatuhan 

karyawan terhadap prosedur keselamatan dan pada gilirannya hal tersebut membuat jumlah kecelakaan 

kerja meningkat (Neal & Griffin, 2006). Dengan demikian maka dapat dinyatakan bahwa H4 diterima. Job 

Accident yang rendah dapat dicapai dengan meningkatkan Safety Climate dan Safety Behavior pada 

karyawan. 

 

SIMPULAN 
1) Kondisi Safety Climate, Safety Behavior dan Job Accident pada karyawan proyek PT. Wika 

Gedung Malang sebagai berikut: Tingkat Safety Climate pada karyawan proyek PT. Wika  Gedung Malang 

tergolong tinggi. Safety Climate yang tinggi tersebut disebabkan oleh baiknya praktek keselamatan, 

peraturan, dan prosedur keselamatan sehingga membuat presepsi terhadap kondisi keselamatan di 

lingkungan kerjanya baik. Tingkat Safety Behavior karyawan proyek PT. Wika Gedung Malang tergolong 

tinggi. Hal ini diakibatkan oleh baiknya tingkat pemahaman karyawan terhadap keselamatan kerja di 

lapangan, yang bekaitan dengan kepatuhan karyawan terhadap prosedur yang berlaku, serta partisipasi 

karyawan dalam mengembangkan aspek keselamatan di tempat kerja., Tingkat Job Accident karyawan 

proyek PT. Wika Gedung Malang tergolong rendah. Yang disebabkan oleh tingginya Safety Climate dan 

juga Safety Behavior, 2) Safety Climate berpengaruh negatif signifikan terhadap Job Accident karyawan 

proyek PT. Wika Gedung Malang, 3) Safety Climate berpengaruh positif signifikan terhadap Safety Behavior 

karyawan proyek PT. Wika Gedung Malang, 4) Safety Behavior berpengaruh negatif signifikan terhadap 

Job Accident karyawan proyek PT. Wika Gedung Malang, 5) Safety Climate berpengaruh negatif signifikan 

terhadap Job Accident karyawan proyek PT. Wika Gedung Malang melalui Safety Behavior. 

 

SARAN 
1) Bagi pihak perusahaan dalam Safety Climate lebih ditingkatkan lagi khususnya dalam hal 

prioritas dan resiko kerja, karena dapat dilihat dari responden bahwa masih ada yang berpikir di beberapa 

hal pekerjaan masih tergolong berbahaya walaupun tidak menimbulkan kecelakaan kerja, 2) Bagi pihak 

perusahaan dalam hal Safety Behavior sudah tergolong tinggi dari segala aspek, lebih ditekankan lagi 

dalam aspek saling mempromosikan kecelakaan kerja seperti diadakan sharing bergantian anter sesama 

karyawan terkait keselamatan kerja di lapangan, 3) Bagi pihak perusahaan dalam hal kecelakaan kerja 

sudah tergolong rendah, lebih ditekankan lagi kepada aspek kelelahan karyawan dan juga kejenuhan 

yang mungkin di alami oleh karyawan seperti melakukan konsultasi pekerjaan kepada pihak Safety 

Officer. 
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Abstrak 
Adanya pandemic Covid-19 ini menyebabkan terjadinya perubahan terhadap proses belajar mengajar yang 

dulunya berlangsung di lingkungan sekolah menjadi berlangsung di lingkungan rumah, hal ini 

mengakibatkan terjadinya perubahan dalam proses belajar mengajar yang awalnya dilakukan secara 

“luring” (Luar Jaringan) menjadi pembelajaran secara “daring” (dalam Jaringan). Oleh karena itu penelitian 

dan pengembangan ini dilaksanakan dengan tujuan menghasilkan produk berupa media pembelajaran M-

Learning berbasis Telegram pada Mata Pelajaran Komunikasi Bisnis, dan untuk mengetahui respon siswa 

kelas X BDP di SMK Negeri Mojoagung Jombang terkait penggunaan media M- Learning berbasis Telegram 

pada Mata Pelajaran Komunikasi Bisnis. Penelitian ini menggunakan model Research and Development 

Borg and Gall (yang dimodifikasi). Teknik analisis data digunakan analisisi deskriptif. Temuan penelitian 

berupa media pembelajaran M-Learning berbasis Telegram pada Mata Pelajaran Komunikasi Bisnis yang 

telah teruji baik oleh ahli media dan ahli materi dan sudah didesiminasikan pada siswa SMK. 

Kata Kunci: M-Learning, Media Pembelajaran, Komunikasi Bisnis, Penelitian dan Pengembangan, 

Telegram 

 

PENDAHULUAN 
Teknologi saat ini mengalami perkembangan yang begitu pesat. Khususnya pengembangan dalam bidang 

ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi mengharuskan adanya reformasi dalam pemanfaatan dari 

hasil perkembangan teknologi terutama dalam bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi merupakan 

bagian dari ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan pencarian data, pengumpulan data, pengolahan, 

penyimpanan, penyebaran dan penyajian informasi (Sutrisno, 2011:3). 

Dalam dunia pendidikan, perkembangan teknologi dimanfaatkan dalam bentuk perancangan media 

pembelajaran merupakan inovasi yang menawarkan proses belajar mengajar menjadilebih menarik dan efektif. 

Menurut Arsyad, 2013:3) Media pembelajaran merupakan alat/fasilitas yang berfungsi untuk mengantar dan 

pengirim pesan, berbentuk grafis, photografis, atau elektronis yang berfungsi untuk menangkap, memproses, dan 

memberi makna dari baik informasi visual maupun verbal. 

Indonesia tengah mengalami pandemic Covid-19 yang berdampak pada proses belajar mengajar, 

pembelajaran awalnya dilakukan secara “luring” (Luar Jaringan), berubah menjadi secara “daring” (dalam jaringan). 

Terkait dengan kondisi tersebut, dibutuhkan media pembelajaran yang dapat dimanfaatkan dalam aktivitas belajar 

mengajar jarak jauh atau berbasis online maupun ofline. 

Dengan adanya kondisi pendidikan saat ini, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dapat 

juga digunakan sebagai media pembelajaran dan berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti dengan guru 

mata pelajaran Komunikasi Bisnis kelas X BDP 3 di SMK Negeri Mojoagung, Jombang yaitu Ilma Dwi Cahyani, S.Pd. 

peserta didik kurang aktif ketika mengikuti proses belajar mengajar pada mata pelajaran Komunikasi Bisnis, 

sedangkan untuk guru sendiri merasa kurang maksimal dalam menyampaikan materi yang dilakukan secara daring. 

Setelah ditelusuri ternyata kendala yang dialami adalah karena platform yang digunakan untuk pembelajaran secara 

daring oleh sekolah sedikit memberatkan siswa, siswa cenderung tidak aktif dalam platform tersebut atau aktif 

hanya ketika ada arahan dari guru. 

Permasalahan tersebut rupanya dapat menjadi serius karena proses pembelajaran menjadi terhambat dan 

kurang menyenangkan bagi siswa, sehingga peneliti berinisiatif untuk mendesign media pembelajaran yang mudah 

digunakan bagi siswa ataupun guru untuk mengaksesnya, dengan penggunaan media social telegram sebagai M- 

Learning. Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yaitu dari Zanaton, H.Ikhsan dan Sumaiyah Mohd. Saufian 

mailto:novi.indah1704116@students.um.ac.id
mailto:sopiah.fe@um.ac.id
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(2017), hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa penggunaan Telegram dalam kegiatan pembelajaran 

dinyatakan sangat layak dan respons yang ditunjukkan peserta didik sangat baik. Penelitian lainnya yang dilakykan 

oleh Ramadhan, F dan Setya Chendra W (2018), Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa media pembelajaran 

Telegram memperoleh respon positif dari mahasiswa yang menunjukkan sangan setuju untuk menggunakan 

Telegram sebagai penujang pembelajaran. 

Berdasarkan data serta informasi yang didapatkan, peneliti terdorong untuk mengembangkan media 

pembelajaran M-Learning berbasis Telegram pada Mata Pelajaran Komunikasi Bisnis kelas X BDP 3 di SMK Negeri 

Mojoagung Jombang. Pembelajaran yang dilakukan menggunakan media akan lebih praktis untuk pembelajaran 

secara daring, sehingga dapat membantu peserta didik mudah dalam memahami materi pembelajarn. 

 

METODE 

 

Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian 

 

Model yang digunakan dalam penelitian ini mengadofsi Borg and Gall yang telah dimodifikasi menjadi 

delapan langkah untuk mempersingkat waktu dan meminimalisir biaya. Selain itu, peneliti juga merasa bahwa 

tujuan penelitian yaitu untuk mengehasilkan produk dan untuk mengetahui respon pengguna, sehingga sudah 

tercapai di tahap ke delapan. 

Langkah pertama, peneliti mengumpulkan informasi terkait permasalahan yang terjadi di sekolah ketika 

pembelajaran daring melalui wawancara. Langkas kedua, peneliti merancang media pembelajaran yang akan 

dikembangkan dan dapat menjadi solusi atas permasalahan yang ditemukan pada langkah pertama. Langkah ketiga, 

peneliti mulai membuat media pembelajaran sesuai rancangan yang telah ditentukan pada langkah sebelumnya. 

Langkah keempat, media yang dihasilkan peneliti kemudian di uji kelayakan oleh para validator, yakni satu ahli 

media serta satu ahli materi. Langkah kelima, setelah produk divalidasi, dilakukan revisi berdasarkan masukan serta 

saran, yang tertera pada lembar angket penilaian ahli materi dan ahli media. Langkah keenam, setelah produk 

direvisi dilakukan uji coba pada 32 siswa kelas X BDP 3 yang menjadi subjek pada penelitian. Langkah ketujuh, 

produk yang telah di uji cobakan kemudian dilakukan revisi sesuai masukan- masukan siswa yang tertera pada 

lembar hasil angket uji coba. Langkah kedelapan produk yang telah direvisi menjadi produk akhir dalam penelitian 

ini. 

Pada penelitian ini data yang dihasilkan meliputi data kuantitatif dan data kualitatif, dimana data kualitatif 

didapatkan melalui penarikan kesimpuran berdasarkan saran dan kritik dari ahli media, ahli materi dan subjek uji 

coba lapangan. Sedangkan data kuantitatif terdiri dari data hasil validasi ahli materi, ahli media dan data uji coba 

lapangan. Data hasil validasi ahli media, ahli materi dan uji coba lapangan dianalisis menggunakan metode 

deskriptif presentase untuk menunjukkan tingkat kelayakan media pembelajaran. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Produk yang dihasilkan dalam penelitian dan pengembangan ini adalah media pembelajaran M-Learning 

berbasis Telegram pada Mata Pelajaran Komunikasi Bisnis bernama @Komunikasi_Bisnis_Bot yang tersedia di 

Aplikasi Telegram secara gratis. Media pembelajaran M-Learning berbasis Telegram secara garis besar berisikan 

beberapa menu yang dijelaskan pada gambar 2 berikut ini: 
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Gambar 2. Tampilan Awal dalam Media M-Learning Telegram 

 

Hasil validasi Media Pembelajaran M-Learning berbasis Telegram oleh ahli materi, ahli media, dan subjek 

uji coba disajikan dalam tabel 1 berikut ini: 

 

Tabel 1 Data Hasil Validasi Keseluruhan 
 

No Validasi Persentase Kriteria Validitas 

1 Ahli Materi 93,33% Sangat Valid 

2 Ahli Media 97,33% Sangat Valid 

3 Subjek Uji Coba 90,67% Sangat Valid 

 Rata-rata 93,78% Sangat Valid 

 

Berdasarkan tabel 1, diketahui rata-rata persentase validasi secara keseluruhan sebesar 93,78%, sehingga 

dapat disimpulkan bahwa media pembelajaran yang dikembangkan peneliti yakni M-Learning berbasis Telegram, 

dapat dikatakan ‘Sangat Valid’ dan layak untuk digunakan (Akbar,2013) dalam pembelajaran Komunikasi Bisnis di 

SMK Negeri Mojoagung Jombang. Hal ini senada dengan penelitian sebelumnya dimana hasil validasi ahli materi, 

ahli media dan uji coba lapangan dijadikan dasar penentuan layak atau tidaknya media yang dikembangkan 

(Qamar, K dan Slamet Riyadi, 2018), (Ramadhan, F. & Setya Chendra W. 2018). 

Kelayakan media pembelajaran M-Learning berbasis Telegram didasari penggunaan yang fleksibel bagi guru 

dan siswa, media M-Learning berbais telegram dapat diakses melalui smartphone masing-masing, hal ini sangat 

membantu pembelajaran yang dilakukan secara daring ketika pandemic covid-19 saat ini. Selain itu karena 

kemenarikan desain tampilan dan penyajian materi terkait menganalisis hubungan dengan pelanggan sehingga 

dikatakan layak menurut ahli. Contohnya pada media M-Learning berbasis Telegram ini tidak hanya menampilkan 

materi dalam bentuk word saja seperti penelitian sebelumnya (Chear, Syed Lamsah S, 2017) Desain yang menarik 

seperti penambahan gambar yang sesuai dengan tema dan materi terkait, membuat siswa tidak mudah jenuh ketika 

mempelajari materi yang terkait, warna yang dipilih juga memberikan kesan yang segar dan ceria, selain itu 

penyusunan materi yang disesuai dengan tujuan pembelajaran sehingga siswa dapat memahami materi dengan 

mudah, dalam proses belajar secara daring. Tampilan materi dapat dilihat pada gambar 3 berikut ini: 
 

Gambar 3. Tampilan Materi Pada Media Pembelajaran 

Menu ini berisi soal-soal kuis yang 

bisa dikerjakan siswa sebagai latihan 

lanjutan 

Menu ini berisi materi pembelajaran 

terkait materi menganalisis hubungan 

dengan pelanggan 

Menu ini berisi informasi KI, 

KD, Tujuan dan Author 

Menu ini berisi video terkait 

dengan materi pembelajaran 
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Selain itu adanya soal kuis, desain yang menarik yaitu seperti jawaban yang bisa langsung diketahui oleh 

siswa sehingga siswa dapat mengetahui apakah jawaban yang sudah dipilih benar atau salah,, penyajian gambar 

dengan kualitas yang baik, video dan audio yang bisa disesuaikan sendiri oleh pengguna media, kemudian 

pemutaran video yang bersumber dari youtube tidak perlu diputar di aplikasi yang berbeda, video bisa diputar 

secara langsung di media M-Learning berbasis telegram, didapati mampu membuat siswa menjadi lebih antusias 

dan tertarik dengan pembelajaran, penempatan menu yang sederhana dan jelas membuat siswa lebih mudah dalam 

menggunakan media dan mengakses materi (Ismawati, Dwi dan Iis Prasetyo, 2020). Berikut tampilan media 

pembelajaran M-Learning berbais Telegram secara umum dilihat pada gambar 4 dan 5: 
 

Gambar 4. Tampilan Media M-Learning Berbasis Telegram 
 

Gambar 5. Tampilan Media M-Learning Berbasis Telegram 
 

Kemudian materi yang terdapat pada media lebih terorganisir, karena penempatan menu yang sudah 

disesuaikan sebelumnya, sehingga siswa dapat dengan mudah mempelajari materi yang terkait. Teks pada materi 

yang ditampilkan mudah dibaca dan dipahami, sehingga siswa tidak kesulitan ketika membaca ditambah dengan 

adanya gambar yang ditampilkan sesuai dengan materi terkait (Fatmaya, Oki Ayunawati dan Marniati, 2019), 

tombol-tombol menu dirancang untuk mempermudah siswa atau pengguna dalam menggunakan media, sehingga 

dalam waktu singkat siswa atau pengguna dapat mengoperasikan media (Anggraini, Sandra Devita dan Setya 

Chendra W, 2019), ditambah lagi pemilihan warna yang digunakan dalam mendesign tampilan materi pada media 

pembelajaran ini menarik karena penggunaan warna yang cerah, dimana warna dapat mempengaruhi semangat 

dan ketertarikan dalam belajar siswa (Chear, Syed Lamsah S, 2017). Kemudian ketika mengakses media, siswa 

hendaknya menggunakan jaringan internet yang stabil, sehingga pengaksesan media berjalan lancara agar 
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tampilan gambar maupun video yang dilihat memiliki kualitas yang baik (Ikhsan, Zanaton H. & Sumaiyah, Mohd. 

Saufian, 2017). 

Tanggapan siswa terhadap media M-Learning berbasis telegram secara keseluruhan menyatakan bahwa 

belajar menggunakan telegram itu menarik, hal ini dapat dilihat ketika uji coba lapangan dilakukan terdapat diskusi 

yang dilakukan terkait materi yang diajarkan dan siswa cepat tanggap terhadap pertanyaan yang diajukan, ini 

menandakan bahwa siswa telah mempelajari materi yang terdapat pada media dengan baik. Beberapa diantara 

siswa menyatakan bahwa ‘belajar menggunakan telegram tidak menyadari bahwa waktu sudah habis’, dan ‘sebuah 

proses belajar yang meningkatkan respon positif ketika belajar menggunakan telegram’. 

 

SIMPULAN 
Penelitian dan pengembangan ini menghasilkan media pembelajaran M-Learning berbasis Telegram yang 

memuat materi menganalisis hubungan dengan pelanggan pada mata pelajaran komunikasi bisnis kelas X BDP di 

SMK Negeri Mojoagung, Jombang. Media pembelajaran ini bernama @Komunikasi_Bisnis_Bot dan dapat diakses 

secara gratis di aplikasi Telegram. 

Media pembelajaran pada penelitian ini telah dinyatakan ‘sangat valid’ dan layak untuk digunakan pada 

proses belajar mengajar Komunikasi Bisnis melalui validasi ahli materi, ahli media serta uji coba lapangan. Selain 

itu, M-Learning berbasis telegram memungkinkan pembelajaran di mana saja dan kapan saja, dalam hal ini media 

pembelajaran sangat sesuai dengan sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring. Sehingga aplikasi ini 

berguna ketika pembelajaran tidak dapat dilakukan dengan bertatap muka secara langsung seperti saat terjadi 

pandemic covid-19 saat ini. 

Media pembelajaran M-Learning berbasis telegram ini hanya berfokus pada materi menganalisis hubungan 

dengan pelanggan, sehingga diharapkan peneliti selanjutnya untuk mengembangkan media pembelajaran pada 

materi pembelaran lainnya, selain itu peneliti selanjutnya diharapkanjuga dapat merancang media pembelajaran 

yang lebih baik dengan semakin berkembangnya fitur-fitur yang baru dari telegram sehingga media menjadi lebih 

menarik dan interaktif. 
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Abstrak 
Pemilihan orang tua dalam memutuskan lembaga pendidikan bagi anaknya menjadi masalah yang 

mengemuka saat ini. Banyak orang tua cenderung memilih sekolah favorit yang berada di luar daerah 

karena orang tua berpandangan bahwa pendidikan yang baik adalah dengan di lembaga pendidikan yang 

lengkap fasilitas dan juga tenaga pendidiknya berkualitas. Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua dalam pengambilan keputusan memilih lembaga pendidikan 

formal. Berdasarkan konsep dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa terdapat 9 (sembilan) faktor yang 

mempengaruhi orang tua dalam pengambilan keputusan memilih lembaga pendidikan formal, yaitu: (1) 

kualitas pengajaran, (2) kualitas pengajar, (3) lokasi sekolah, (4) agama, (5) fasilitas sekolah, (6) citra sekolah, 

(7) biaya sekolah, (8) lingkungan sekolah, (9) keamanan sekolah. 

Kata Kunci: Faktor-faktor, Pendidikan Formal, Pengambilan Keputusan 

 

PENDAHULUAN 
Pendidikan merupakan hal pokok atau dasar dalam melakukan sebuah perubahan paradigma berpikir 

untuk menjadi manusia seutuhnya. Hal ini dilakukan sebagai upaya meningkatkan pengetahuan, wawasan, dan 

juga skill seseorang. Memperoleh pendidikan yang layak dan baik tentunya lahir dari proses yang ideal dan 

maksimal. Selain itu, pentingnya penentuan atau pemilihan lembaga pendidikan menjadi hal yang sangat perlu 

diketahui oleh orang tua kepada anaknya. 

Dalam perspektif ekonomi, pendidikan merupakan upaya mempersiapkan sumber daya manusia (human 

investment) yang akan menghasilkan manusia-manusia yang andal untuk menjadi subjek penggerak pembangunan 

ekonomi nasional. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu melahirkan lulusan-lulusan bermutu yang memiliki 

kompetensi pengetahuan, mampu menguasai dan mengembangan teknologi yang bermanfaat bagi kehidupan, 

bahkan peran pendidikan menjadi sangat penting dan strategis untuk meningkatkan daya saing nasional dan 

membangun kemandirian bangsa yang menjadi prasyarat mutlak dalam memasuki persaingan antarbangsa di era 

global. 

Di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orang Tua Pasal 7 bahwa (1) orang tua berhak berperan serta dalam memilih 

satuan pendidikan dan memperoleh informasi tentang perkembangan pendidikan anaknya, (2) orang tua dari anak 

usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anaknya. Hal inilah yang menjadi sebuah 

hak dan kewajiban orang tua dalam pemilihan lembaga pendidikan khususnya pendidikan formal bagi anaknya. 

Persaingan dalam dunia pendidikan menjadi tidak dapat terelakkan lagi, banyak lembaga pendidikan yang 

ditinggalkan oleh pelanggannya, sehingga dalam beberapa tahun ini banyak terjadi merger dari beberapa lembaga 

pendidikan. Kemampuan administrator untuk memahami pemasaran pendidikan menjadi prasyarat dalam 

mempertahankan dan meningkatkan pertumbuhan lembaganya. 

Ada komponen kunci yang dapat dijadikan bahan analisis untuk memahami konsep pemasaran pendidikan, 

yaitu konsep pasar. Pasar merupakan tempat bertransaksi berbagai komoditas yang dihasilkan produsen dengan 

yang dibutuhkan dan diharapkan konsumen. Pemasaran ialah proses transaksional untuk meningkatkan harapan, 

keinginan, dan kebutuhan calon konsumen menjadi terangsang untuk memiliki produk yang ditawarkan dengan 

mengeluarkan imbalan sesuai yang disepakati (Irianto dan Prihatin, 2017:334). 

Menurut Khasanah (2012:138) orang tua dalam mengambil keputusan memilih sekolah dapat menggunakan 

pertimbangan antara lain: (a) fasilitas sekolah, (b) budaya sekolah, (c) lokasi sekolah. Selain itu, pengambilan 

keputusan merupakan aktivitas yang disadari dilakukan manusia setiap hari, beberapa kali dalam 
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sehari mengamil keputusan dan banyak orang yang tidak menyadari. Proses dalam menentukan pilihan yang 

dianggap paling baik dinamakan pengambilan keputusan. 

Penelitian sebelumnya terkait faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua dalam memilih sekolah bagi 

anaknya telah dilakukan Zainal (2013) dengan analisis regresi linier berganda. Data yang dianalisis diperoleh melalui 

kuesioner dari 100 kuisioner yang merupakan orang tua dari siswa kelas IX SMP Islam Al-Izhar 12 Rawamangun. 

Hasil penelitian diperoleh bahwa secara simultan kedua variabel yaitu kualitas dan kepercayaan berpengaruh 

signifikan dalam keputusan orang tua memilih sekolah untuk anak, tetapi secara parsial, variabel kualitas tidak 

berpengaruh signifikan terhadap keputusan orang tua memilih sekolah untuk anak. Variabel yang dominan dalam 

mempengaruhi keputusan orang tua memilih sekolah untuk anak adalah variabel kepercayaan. 

Selain itu, penelitian Yi Hsu dan Chen Yuan-fang (2013) dengan instrumen penelitian yang digunakan 

adalah kuisioner. Sampel di dalam penelitian ini berjumlah 380 orang tua dari siswa kelas enam di lima sekolah 

dasar di Kota Chuscahang. Kusioner dalam penelitian ini terbagi dalam dua bagian, yaitu: (1) tentang faktor yang 

mempengaruhi orang tua dalam memilih sekolah, dan (2) informasi pribadi orang tua seperti jenis kelamin, usia, 

profesi, latar belakang pendidikan, serta informasi pribadi lainnya. Hasil penelitian mpenelitian menunjukkan 

bahwa yang mempengaruhi orang tua dalam memilih sekolah adalah faktor manajemen, penekanan pada nilai- nilai 

moral dan disiplin harian, reputasi yang baik, lingkungan pendidikan yang aman dan efektif, dan spesialisasi 

sekolah. 

 

METODE 
Metode dalam penelitian ini termasuk metode penelitian deskriptif kualitatatif. Penelitian deskriptif 

kualitatif mengedepankan peneliti sebagai instrumen kunci. Selain itu, data diperoleh dari berbagai sumber bacaan 

dengan studi literatur. Adapun teknik analisis dilakukan dengan pengumpulan data, penyajian data/penampilan 

data, analisis, dan simpulan. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 
Proses pengambilan keputusan merupakan hal yang sangat penting dan krusial karena hal ini akan 

berdampak pada keadaan selanjutnya yang terjadi atas keputusan-keputusan yang telah dipilih oleh seseorang. 

Menurut Robbins dan Coulter (2016:46), terdapat delapan langkah dalam proses pengambilan keputusan. Proses ini 

sama relevannya dengan keputusan pribadi dan juga dengan keputusan korporat. 

Delapan langkah yang dikemukakan Robbins dan Coulter, yaitu mengidentifikasi suatu masalah, 

mengidentifikasi kriteria   keputusan,   mengalokasikan bobot   pada   kriteria,   mengembangkan alternatif, 

menganalisis alternatif, memilih sebuah alternatif, mengimplementasikan alternatif, dan mengevaluasi efektivitas 

keputusan. Adapun menurut Kotler dan Keller (2009:184), proses keputusan terdiri atas lima tahap, yaitu 

pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pascapembelian. 

Selain itu, menurut Hammond, Keeney, dan Raiffa (1999:4), proses pengambilan keputusan yang efektif 

mempunyai enam karakteristik, yaitu berfokus pada apa yang penting, logis dan konsisten, mengakui pemikiran 

subjektif, objektif, campuran analitis dengan pemikiran intuitif, hanya membutuhkan informasi dan analisis 

secukupnya yang diperlukan untuk memecahkan dilema tertentu, mendorong dan memandu pengumpulan 

informasi yang relevan serta opini tertentu, dan jelas, dapat diandalkan, mudah digunakan, serta fleksibel. 

Siagian dalam Kurniadin dan Machali (2012:327) menyatakan bahwa terdapat dua aspek yang dapat 

memengaruhi proses pengambilan keputusan. Pertama, aspek internal yang terdiri atas dua hal, yaitu pengetahuan 

dan kepribadian. Pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang secara langsung maupun tidak langsung akan 

berpengaruh terhadap pengambilan keputusan. Biasanya, semakin luas pengetahuan seseorang, semakin 

mempermudah pengambilan keputusan. Selain itu, aspek kepribadian, aspek kepribadian ini tidak tampak oleh 

mata, tetapi besar peranannya bagi pengambilan keputusan. 

Kedua, aspek eksternal yang terdiri atas dua hal, yaitu kultur dan orang lain. Kultur yang dianut oleh 

individu bagaikan kerangka bagi perbuatan individu. Hal ini berpengaruh terhadap proses pengambilan keputusan. 

Selain itu, orang lain, orang lain dalam hal ini menunjuk bagaimana individu melihat contoh atau cara orang lain 

(terutama orang dekat) dalam melakukan pengambilan keputusan. Sedikit banyak perilaku orang lain dalam 

mengambil keputusan pada gilirannya juga berpengaruh para perilaku individu dalam mengambil keputusan. 
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Ada banyak faktor-faktor yang menjadi prioritas orang tua dalam pengambilan keputusan memilih lembaga 

pendidikan. Faktor-faktor yang menjadi prioritas tersebut ditemukan sebagai berikut. 

Kualitas Pengajaran 

Kualitas dapat dimaknai dengan istilah mutu atau keefektifan. Efektifitas dapat dinyatakan sebagai tingkat 

keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasarannya, sehingga yang dimaksud dengan kualitas pengajaran adalah 

bagaimana lembaga pendidikan formal dalam hal ini sekolah dapat berhasil memberikan pendidikan kepada siswa. 

Zazin (2017:132) mengemukakan bahwa ada tiga hal strategis yang perlu dikuasai dalam pengelolaan 

kegiatan pembelajaran, yaitu penyediaan pertanyaan yang mendorong berpikir dan berproduksi, penyediaan 

umpan balik yang bermakna, dan penyediaan penilaian yang memberi peluang semua siswa maupun melakukan 

unjuk perbuatan. 

Selain pengajaran kurikuler, sekolah biasanya menawarkan kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan 

kegiatan yang mengasah potensi minat dan bakat siswa di sekolah. Kegiatan ekstrakurikuler menjadikan bakat anak 

tersalurkan dengan baik sesuai dengan potensi yang dimilikinya. 

Menurut Imron (2004:83), baik kegiatan kurikuler maupun ekstrakurikuler mempunyai kontribusi berarti 

bagi kesuksesan peserta didik di sekolah. Dalam kegiatan ini, peserta didik dapat berlatih aneka macam 

keterampilan, menyalurkan minat dan hobi, berlatih berorganisasi, mengembangkan kemampuan-kemampuan lain 

dan menyalurkan minat rekreasi dan memupuk kesegaran jasmani mereka. Dalam kegiatan ini juga, peserta didik 

dapat melatih keterampilan sosial dan personalnya, di luar tugas penguasaan akademik sehari-hari, sebagaimana 

tuntutan intrakurikulernya. Bahkan lebih jauh, peserta didik dapat melatih kepekaan sosialnya dan berlatih berbagai 

jenis kompetensi yang tidak dapat diakomodasi oleh kegiatan yang bersifat akademik. 

Menurut Tirtahardja dan La Sulo (2010:176), dalam upaya mewujudkan pengajaran yang mendidik, perlu 

pula dikemukakan bahwa setiap keputusan dan tindakan guru dalam rangka kegiatan belajar mengajar akan 

membawa berbagai dampak atau efek kepada siswa, baik efek instruksional maupun efek pengiring. 

Efek instruksional merupakan efek langsung dari bahan ajaran yang menjadi isi pesan dari belajar mengajar. 

Efek instruksional ini terutama ditujukan untuk mencapai tujuan instruksional, khususnya tujuan instruksional 

khusus (TIK), sedangkan efek pengiring merupakan efek tidak langsung dari bahan ajaran dan/atau pengalaman 

belajar yang dihayati oleh siswa sebagai akibat dari strategi belajar mengajar yang menjadi landasan dari kegiatan 

belajar mengajar tersebut. 

Kualitas Pengajar 

Kualitas pengajar dalam hal ini guru merupakan elemen penting dalam mendukung terbentuknya kualitas 

pembelajaran di suatu sekolah. Guru yang berkualitas adalah guru yang terampil dalam mengajar. Kualitas pengajar 

merupakan salah satu faktor yang memberikan pengaruh terhadap pilihan orang tua dalam menentukan sekolah 

untuk anaknya. Menurut Uno dan Lamatenggo (2018:263), dalam usaha peningkatan kualitas pendidikan disadari 

satu kebenaran fundamental, yakni kunci keberhasilan mempersiapkan dan menciptakan guru-guru profesional 

yang memiliki kekuatan dan tanggung jawab yang baru untuk merencanakan pendidikan di masa depan. 

Menurut Chan dan Sam (2007), masalah kuantitas dan kualitas guru saat ini, juga merupakan hal yang 

dilematis. Secara objektif jumlah guru saat ini memang kurang memadai, namun hal ini tidak dapat dipukul rata 

begitu saja karena ternyata jumlah yang sedikit ini salah satu indikatornya adalah masalah pemerataan guru. 

Pada dasarnya, peningkatan kualitas diri seseorang harus menjadi tanggung jawab pribadi. Oleh karenanya, 

usaha peningkatan kualitas guru atau pengajar terletak pada diri guru sendiri. Untuk itu, diperlukan adanya 

kesadaran pada diri guru untuk senantiasa dan secara terus menerus meningkatkan pengetahuan dan kemampuan 

yang diperlukan guna peningkatan kualitas kerja sebagai pengajar profesional. 

Lokasi Sekolah 

Menurut Tarigan (2006) teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi 

atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber-sumber potensial, serta hubungannya dengan atau 

pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial. Lokasi 

sekolah adalah lokasi dimana sekolah itu berada, lokasi sekolah meliputi jarak ke sekolah, sarana transportasi yang 

tersedia maupun lingkungan sekitar yang aman dan nyaman. 

Minat orang tua memilih sekolah dipengaruhi oleh lokasi sekolah itu sendiri mulai dari jarak tempuh, 

strategis sampai lahan parkir yang disediakan sekolah, maka dengan demikian sekolah mempunyai daya tarik 
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bagi orang tua untuk menyekolahkan anaknya disebabkan salah satunya adalah lokasi sekolah. Hal ini sesuai 

dengan penelitian yang telah dilakukan Sugiono dan Hariyati (2018) berdasarkan hasil pengujian hipotesis lokasi 

(X2) sebesar 0.0000 < 0,05 (nilai alpha) maka dengan demikian H0 ditolah dan H1 diterima yang artinya lokasi 

berpengaruh positif terhadap minat orang tua memilih sekolah. 

 

1. Agama 
Kecemasan orang tua terhadap era pergaulan yang bebas semakian melunturkan nilai moral dan kearifan 

bangsa ini. Banyak upaya yang ditempuh orang tua menghadapi era pergaulan bebas hasil dari dampak negatif dari 

globalisasi salah satunya melalui bidang pendidikan. Di era sekarang banyak jenis pendidikan yang ditawarkan oleh 

lembaga pendidikan dan banyak orang tua yang memilih dan mempercayai bahwa agama mampu membentuk 

akhlak anak dan menghiasi pribadi yang lebih baik. 

Menurut Mastuhu (2004:78), agama bukan ilmu atau instrumen mencapai kebenaran, tetapi agama adalah 

puncak kebenaran atau puncak pencapaian yang dituju. Cara-cara untuk mengetahui kebenaran teologis dalam 

paradigma baru harus memasukkan secara eksplisit intuisi dan mistis ke dalam wacana teologis. 

Agama merupakan suatu hal yang paling utama yang dijadikan perimbangan orang tua dalam menentukan 

pilihan sekolah bagi anaknya. Adanya kegiatan salat berjamaah, program tahfiz, salatm dll merupakan salah satu 

faktor pelaksanaan agama di sebuah sekolah yang menjadi daya tarik orang tua dalam memilih sekolah tersebut. 

 

2. Fasilitas Sekolah 
Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka 

mencapai suatu tujuan pelaksanaan segala sesuatu usaha. Fasilitas sekolah merupakan segala sesuatu yang dipakai 

untuk meperlancar proses belajar mengajar. Hal ini menjadi bagian dasar atau pokok terlaksanakan kegiatan 

pembelajaran di sekolah, sehingga begitu banyak sekolah yang memperhatian fasilitas sekolah. 

Hasil penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa variabel fasilitas sekolah memiliki pengaruh yang 

positif dan signifikan terhadap keputusan pemilihan lembaga pendidikan. Hasil ini memberikan bukti empiris 

bahwa fasilitas yang diberikan oleh penyedia jasa yang ditunjukkan dengan adanya gedung yang memadai, 

tampat parkir yang nyaman, tersedianya fasilitas pendukung, seperti aula, komputer, sarana olah raga, masjid, saran 

bermain, dan fasilitas antar jemput dapat mempengaruhi keputusan lembaga pendidikan khususnya sekolah formal. 

Menurut Minarti (2013:249), begitu urgennya sarana dan prasarana atau fasilitas dalam lembaga pendidikan 

dalam menunjang keberhasilan organisasi pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Sarana dan prasarana 

menjadi satu bagian dari manajemen yang ada di lembaga pendidikan. Bisa saja diklaim bahwa sarana dan prasarana 

pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang salah satu sumber daya 

yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. 

 

3. Citra Sekolah 
Citra adalah perasaan, gambaran diri publik terhadap perusahaan, organisasi, atau lembaga. Citra sekolah 

adalah kesan masyarakat terhadap suatu sekolah. Citra atau reputasi sekolah merupakan suatu yang menjadi 

pertimbangan orang tua dalam menyekolahkan anaknya. 

Orang tua menginginkan sekolah yang untuk anaknya karena itu sekolah dengan citra atau reputasi yang 

baik menjadi pertimbangan bagi orang tua untuk anaknya. Hal ini juga sesuai dengan penelitian Kurliyatin (2017) 

yang mengemukakan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara citra sekolah dengan keputusan orang tua 

menentukan sekolah bagi anaknya. 

Selain itu, terkait faktor citra sekolah selaras dengan penelitian Hadi dan Saino (2015) yang menyatakan 

bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi orang tua memilih lembaga pendidikan ada lima faktor, yaitu: faktor 

produk, citra sekolah, faktor promosi, faktor motivasi, dan faktor keluarga. Penelitian lainnya dari Sari (2015) 

menyatakan bahwa citra sekolah berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan memilih sekolah. Di sisi lain 

Septhevian (2014) menyatakan bahwa faktor yang mempengaruhi keputusan orang tua dalam memilih sekolah 

berbasis agagam atau nonagama adalah agama, citra sekolah, dan lingkungan sekolah. 
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4. Biaya Sekolah 
Ciri-ciri rendahnya minat orang tua memilih sekolah karena salah satunya dipengaruhi oleh biaya yang 

akan dikeluarkan. Ilmu pengetahuan dan kecanggihan teknologi atau mutu sekolah dituntut sebagai pengembangan 

sumber daya, berhubungan teknologi dan mutu yang disediakan oleh sekolah memunculkan biaya sekolah. 

Biaya sekolah berpengaruh positif terhadap minat orang tua memilih sekolah, hal ini sesuai dengan 

penelitian yang telah dilakukan oleh Sugiono dan Hariyati (2018) berdasarkan pengujian hipotesis biaya (X1) sebesar 

0.003 < 0.05 (nilai alpha) maka dengan demikian H0 ditolak dan H1 diterima yang artinya biaya berpengaruh 

terhadap minat orang tua memilih sekolah. 

 

5. Lingkungan Sekolah 
Lingkungan sekolah merupakan salah satu penunjang hasil belajar karena suasana sekolah yang nyaman 

akan membuat siswa asyik dan enjoy dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar. Lingkungan sekolah yang baik 

juga menjadi salah satu faktor yang dipertimbangkan orang tua dalam memilih sekolah untuk anaknya. Menurut 

Ali dalam Kompri (2017:110), lingkungan meliputi keadaan ruangan, tata ruang, dan berbagai situasi fisik yang ada 

di sekitar kelas atau sekitar tempat berlangsungnya proses belajar mengajar. Lingkungan inipun dapat menjadi salah 

satu faktor yang memengaruhi situasi belajar. 

Tirtahardja dan La Sulo (2010:166) mengemukakan bahwa secara umum fungsi lingkungan pendidikan 

adalah membantu peserta didik dalam berinteraksi dengan berbagai lingkungan sekitarnya (fisik, sosial, dan 

budaya), utamanya berbagai sumber daya pendidikan yang tersedia, agar dapat dicapai tujuan pendidikan yang 

optimal. Penataan lingkungan pendidikan itu terutama dimaksudkan agar proses pendidikan dapat berkembang 

efisien dan efektif. Seperti diketahui, proses pertumbuhan dan perkembangan manusia sebagai akibat interaksi 

dengan lingkungannya akan berlangsung secara alamiah dengan konsekuensi bahwa tumbuh kembang itu mungkin 

berlangsung lambat dan menyimpang dari tujuan pendidikan. 

Oleh karena itu, diperlukan berbagai usaha sadar untuk mengatur dan mengendalikan lingkungan itu 

sedemikian rupa agar dapat diperoleh peluang pencapaian tujuan secara optimal, dan dalam waktu serta dengan 

daya atau dana yang seminimal mungkin. Dengan demikian, diharapkan mutu sumber daya manusia semakin lama 

semakin meningkat. Hal itu hanya dapat diwujudkan apabila setiap lingkungan pendidikan tersebut dapat 

melaksanakan fungsinya sebagaimana mestinya. 

 

6. Keamanan Sekolah 
Keamanan adalah kebutuhan dasar manusia prioritas kedua berdasarkan kebutuhan fisiologis dalam 

hierarki Maslow yang harus terpenuhi selama hidup, sebab dengan terpenuhinya rasa aman maka setiap individu 

dapat berkarya dengan optimal dalam hidupnya karena merupakan sebuah kebutuhan sehingga orang tua sangat 

memperdulikan keamanan anak di sekolah. 

Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Hsu dan Yuan-fang (2013) menyebutkan bahwa keamanan 

sekolah yang aman berpengaruh terhadap orang tua dalam memilih sekolah. Keamanan sekolah menjadi salah satu 

prioritas dalam pengambilan keputusan tersebut. 

 

SIMPULAN 
Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 9 (sembilan) faktor yang 

mempengaruhi orang tua dalam pengambilan keputusan memilih lembaga pendidikan formal, yaitu: (1) kualitas 

pengajaran, (2) kualitas pengajar, (3) lokasi sekolah, (4) agama, (5) fasilitas sekolah, (6) citra sekolah, (7) biaya sekolah, 

(8) lingkungan sekolah, (9) keamanan sekolah. 

Kesembilan faktor ini menjadi sebuah hipotesis yang saling berkaitan antara faktor yang satu dengan faktor 

yang lainnya dalam sebuah konsep penelitian terkait perilaku orang tua dalam mengambil keputusan. Hal ini 

menjadi acuan dalam proses penelitian selanjutnya dan sebagai pijakan awal dalam mengamati faktor-faktor yang 

lainnya. 
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Abstrak 
Motivasi karyawan menjadi suatu alat pendorong energi karyawan untuk menjalankan tanggung jawab di 

perusahaan dengan penuh semangat dan antusias. Perubahan lingkungan bisnis di era digitalisasi menuntut 

adanya competitive advantages dari setiap perusahaan. Motivasi karyawan merupakan salah satu kunci 

kesuksesan perusahaan dalam menghasilkan competitive advantages. Banyak faktor yang melandasi motivasi 

karyawan, salah satunya yaitu perspektif islam yang diterapkan oleh karyawan muslim. Studi ini meneliti 

bagaimana perspektif islam mempengaruhi motivasi karyawan di tengah cepatnya perubahan lingkungan 

bisnis. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif yang menekankan pemahaman lebih mendalam 

akan teori-teori yang diambil dari penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian ini menunjukkan terdapat 

pengaruh penerapan perspektif islam terhadap motivasi karyawan. 

Kata Kunci: Employee Motivation, Islamic Perspective, Motivation 

 

PENDAHULUAN 
Perubahan lingkungan bisnis terjadi setiap saat. Dalam lingkungan bisnis, perubahan mungkin tidak selalu 

disambut baik tetapi diharapkan (Online Uttyler, 2015). Teknologi, produk, dan inovasi canggih mengarah pada 

perubahan dalam lingkungan bisnis yang menuntut perusahaan untuk memiliki competitive advantages atau 

keunggulan kompetitif. Salah satu kunci sukses perusahaan didapat dengan menciptakan keunggulan kompetitif 

(Bhatti et al., 2016). Memiliki tenaga kerja atau karyawan yang antusias, berdedikasi dan bermotivasi tinggi 

merupakan salah satu faktor untuk menciptakan keunggulan tersebut (Bhatti et al., 2016). Terlebih memotivasi 

karyawan merupakan suatu tantangan besar bagi perusahaan. 

Menurut (Bhatti et al., 2016), karyawan dengan tingkat motivasi rendah cenderung memiliki gangguan 

konsentrasi terhadap pekerjaan, lalai terhadap tugas dan mengesampingkan tanggung jawab ketika ada 

kesempatan. Sedangkan karyawan dengan tingkat motivasi tinggi akan lebih loyal, inovatif dan produktif serta 

mampu memberikan hasil pekerjaan yang berkualitas tinggi. Sebuah studi sebelumnya (Grant, 1980), juga 

menegaskan bahwa kondisi penting untuk memaksimalkan produktivitas kerja karyawan adalah dengan 

maksimalisasi motivasi kerja karyawan. 

Motivasi, dalam konteks saat ini, merepresentasikan proses yang membangkitkan dan memberi energi serta 

mengarahkan dan mempertahankan perilaku dan kinerja (Luthans, 1998). Setiap orang akan merasa lebih 

bersemangat dan memiliki dorongan akan suatu hal ketika mereka memiliki motivasi. Tidak terkecuali dengan 

karyawan, motivasi juga merupakan suatu pendorong bagi mereka untuk melakukan pekerjaan dengan penuh 

antusias. Mengetahui faktor-faktor yang memotivasi karyawan, merupakan suatu alat untuk memanajemen 

organisasi (Sulaiman et al., 2014), seperti menetapkan standar kualitas pekerjaan karyawan, mekanisme pemberian 

punishment dan reward terhadap kinerja karyawan serta menjadi modal pengelolaan perubahan yang sedang terjadi 

pada lingkungan bisnis. Pendapat ini juga dibenarkan melalui studi (Dessler, 1993), bahwa organisasi harus memiliki 

karyawan yang berkomitmen untuk memenuhi tuntutan perubahan yang cepat serta sebagai sumber keunggulan 

kompetitif. Selama 70 tahun terakhir, banyak psikolog dan ahli manajemen telah melakukan penelitian ekstensif 

tentang berbagai aspek motivasi karyawan, sehingga tidak mungkin karyawan akan berkomitmen jika mereka tidak 

cukup termotivasi (Islam & Ismail, 2008). 

Studi literatur terdahulu menyediakan berbagai macam teori motivasi sebagai bahan pembahasan akan 

pengaruh langsung dan tidak langsung motivasi terhadap kinerja karyawan dan perusahaan, yang salah satunya 

mengenai teori employee motivation. Kebanyakan dari studi ini mengandalkan prinsip konvensional dari sudut 

pandang western terhadap kebutuhan manusia dan alam (Bhatti et al., 2016). Namun, belum banyak penelitian yang 

dilakukan pada perspektif lintas budaya dan agama, khususnya perspektif Islam (Ahmad dan Fontaine, 2011; 

mailto:icha.sivana.1904145@students.um.ac.id
mailto:della.lia.fe@um.ac.id


Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian SDM 2021 

Universitas Negeri Malang 

6 April 2021 

57 

 

 

 

Sulaiman et al., 2014; Bhatti et al., 2015). Padahal, tidak sedikit dari karyawan yang menerapkan perspektif islam 

dalam kehidupannya, termasuk saat bekerja, terutama di negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama 

islam, seperti Indonesia. 

Studi ini memiliki tujuan utama untuk meneliti bagaimana penerapan perspektif islam dapat memberikan 

pengaruh terhadap motivasi karyawan, khususnya karyawan muslim di era perubahan lingkungan bisnis yang 

menuntut adanya competitive advantages. 

 

METODE 
Metode kualitatif merupakan metode penelitian yang menganalisis data non-numerik untuk memahami 

konsep, pendapat dan teori dari penelitian-penelitian terdahulu. Studi ini menggunakan metode kualitatif sebagai 

metode penelitian, yang didasari dari beberapa penelitian terdahulu. Penelitian oleh (Bhatti et al., 2016) dan (Islam 

& Ismail, 2008) menjadi sumber dan tolak ukur utama dari tema yang diangkat. Tujuan dari metode ini adalah untuk 

memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait objek yang diteliti melalui jurnal ilmiah, artikel ilmiah 

maupun sumber informasi lainnya yang memiliki data akurat sebagai acuan penelitian. Menurut Rahmat Kriyantono 

dalam buku teknik praktis riset komunikasi mengatakan bahwa penelitian kualitatif memiliki objek yang lebih 

sedikit dibanding kuantitatif karena lebih mengedepankan kedalaman data bukan kuantitas data. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Hasil 

1. Employee Motivation 
Istilah "motivasi" berasal dari kata Latin "movere", yang berarti "bergerak" (Tansky, 2003). Motivasi adalah 

sekumpulan kekuatan yang membuat orang berperilaku dengan cara tertentu (Griffin, 2005). Studi terdahulu, Bartol 

dan Martin (1998) juga mendefinisikan motivasi sebagai kekuatan memberi energi pada perilaku, memberikan 

arahan pada perilaku, dan mendasari kecenderungan untuk bertahan. Definisi ini mengakui bahwa untuk mencapai 

tujuan, individu harus bisa cukup terstimulasi dan energik, memiliki fokus yang jelas pada apa yang ingin dicapai 

serta bersedia mengerahkan energinya untuk jangka waktu yang cukup lama untuk mewujudkannya tujuan mereka 

(Islam & Ismail, 2008). 

Menurut (Bhatti et al., 2016), karyawan dengan tingkat motivasi rendah cenderung memiliki gangguan 

konsentrasi terhadap pekerjaan, lalai terhadap tugas dan mengesampingkan tanggung jawab ketika ada 

kesempatan. Sedangkan karyawan dengan tingkat motivasi tinggi akan lebih loyal, inovatif dan produktif serta 

mampu memberikan hasil pekerjaan yang berkualitas tinggi. Sebuah studi sebelumnya (Grant, 1980), juga 

menegaskan bahwa kondisi penting untuk memaksimalkan produktivitas kerja karyawan adalah dengan 

maksimalisasi motivasi kerja karyawan. 

Salah satu survei tentang motivasi karyawan yang dilakukan pada tahun 1946 oleh Labour Relations Institute 

of New York (Hersey dan Blanchard, 1969) menghasilkan faktor-faktor yang secara efektif dapat memotivasi 

karyawan, yaitu: 

1. Apresiasi penuh atas pekerjaan yang telah dilakukan. 

2. Pekerjaan yang menarik. 

3. Perasaan terlibat dalam berbagai hal. 

4. Kondisi kerja yang baik. 

5. Gaji yang sesuai. 

6. Bantuan simpatik untuk masalah pribadi. 

7. Loyalitas perusahaan atau personal kepada karyawan. 

8. Promosi atau kenaikan jabatan dalam organisasi. 

9. Keamanan kerja 

 

2. Islamic Perspective 
Muslim menganggap semua pekerjaan mereka sebagai Ibadah. Hal ini menciptakan motivasi batin dan 

pengarahan diri yang nyata (Ahmad dan Fontaine, 2011; Amin, 2011; Jabnoun, 2005; Kamil et al., 2011). Keyakinan 

dan niat dasar inilah yang mengarahkan umat Islam untuk mencari keridhaan Allah dengan menunjukkan 
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pengabdian yang tinggi dalam setiap tugas yang mereka lakukan (Ahmad, 1998). Pendekatan subjek motivasi 

apapun yang gagal menonjolkan Islam, atau menghasilkan hasil yang tidak sesuai dengan praktik Islam, tidak akan 

berhasil (Ahmad and Fontaine, 2011). Karena karyawan muslim percaya jika pekerjaan yang dilakukan tidak sesuai 

dengan perspektif islam, maka pekerjaan itu haram sehingga mereka akan mendapat hukuman di akhirat. 

Sejumlah sarjana Muslim (Alawneh, 1998; Jabnoun, 2005; Ahmad dan Fontaine, 2011; Amin, 2011; Kamil 

dkk., 2011; Kedah dan Adamu, 2011; Ramli dan Osman-Gani, 2011) telah menekankan pentingnya motivasi dari 

perspektif Islam dalam karya mereka. Ada banyak faktor yang berkontribusi untuk meningkatkan motivasi seorang 

muslim dari sudut pandang Islam. Namun, faktor-faktor yang sebagian besar ditampilkan dalam tulisan- tulisan 

ulama muslim tentang peningkatan motivasi seorang mukmin yaitu: spiritualitas, hukuman dan penghargaan dan 

keadilan (Bhatti et al., 2016). 

 

Pembahasan 
Dalam perspektif Islam manusia dianggap milik Allah dan mengalami 2 fase kehidupan, yakni dunia dan 

akhirat. (QS. An-Nuur: 42) “Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan kepada Allah-lah kembali (semua 

makhluk)”. Syaikh ‘Abdurrahman bin Nashir As-Sa’di memberikan keterangan, maksudnya adalah Allah 

menciptakan langit dan bumi. Allah yang memberikan rezeki pula kepada langit dan bumi. Allah juga yang 

mengatur langit dan bumi. Allah mengaturnya secara syar’i dan qadari (artinya semua harus tunduk pada aturan 

syariat Allah dan semua yang Allah tetapkan itu pasti terjadi). Di bumi ini tempat kita beramal, sedangkan di akhirat 

adalah tempat amalan kita itu dibalas. Sehingga dalam lanjutan ayat disebutkan, “dan kepada Allah-lah kembali 

(semua makhluk).” Artinya, kepada Allah tempat kita kembali dan kita akan dibalas (Tuasikal, 2019). Sehingga, 

Untuk berhasil di kedua fase kehidupan ini, dunia dan akhirat, seorang muslim harus mengikuti jalan yang benar 

dan menahan diri dari semua hal yang terlarang (Sulaiman et al., 2013). 

Banyak Muslim yang akan menemukan motivasi mereka dalam agama, sebagaimana dalam warisan budaya 

mereka (Ahmad and Fontaine, 2011). Motivasi seorang pekerja muslim untuk menghasilkan pekerjaan dan layanan 

yang luar biasa berasal dari keyakinan dan gagasan tentang pemenuhan diri, mobilitas tinggi dan peningkatan 

standar pelayanan kehidupan kepada orang-orang (Ahmad, 2008; Ahmad and Fontaine, 2011; Amin, 2011; Hassan, 

1995; Kamil et al., 2011). Motivasi berasal dari keyakinan bahwa sebagai pemilik amanah di bumi, manusia harus 

sadar bahwa kerja kerasnya adalah salah satu bentuk amal salih dan merupakan kunci dari pencapaian Falah 

(kesuksesan sejati) di dunia dan kesejahteraan di akhirat. Pekerjaan manusia, jika sesuai dengan perintah Allah juga 

merupakan bentuk ibadah (pengabdian kepada Allah). Yang terpenting adalah, pahala atas perbuatan baik 

balasannya tidak terbatas pada dunia saja, namun meluas hingga kehidupan akhirat. Demikian pula, hukuman atas 

perbuatan buruk tidak terbatas pada kehidupan dunia saja, namun juga dibalas di kehidupan setelah kematian, yaitu 

akhirat yang kekal (Ahmad, 2008; Ahmad and Fontaine, 2011; Kamil et al., 2011). 

Perspektif mengenai ganjaran yang akan didapat ini dipegang teguh oleh karyawan muslim. Muslim 

memperoleh motivasi mereka baik melalui “pahala dan hukuman” ataupun melalui “motivasi spiritual” (Jabnoun, 

2005; Kamil et al., 2011). Di Dalam berbagai tahapan kehidupan, banyak individu muslim yang bersyukur atau 

berpuas diri dengan statusquo . Mereka tidak memiliki keinginan untuk memperbaiki sesuatu terlepas dari hadiah 

yang mungkin didapat (Bhatti et al., 2016). Takut akan hukuman merupakan kekuatan motivasi yang lebih baik 

untuk individu-individu tersebut (Ahmad dan Fontaine, 2011; Amin, 2011; Jabnoun, 2005; Kamil dkk., 2011). 

 

DAFTAR REFERENSI 
Ahmad, K. and Fontaine, R. (2011), Management from Islamic Perspective, 2nd ed., Pearson Malaysia Sdn Bhd, 

Person Custom Publishing, Kuala Lumpur. 

Alawneh, S.F. (1998), “Human motivation: an Islamic perspective”, American Journal of Islamic Social Sciences, 

Vol. 15 No. 4, pp. 19-39. 

Amin, R.M. (2011), Motivating People in Organization: The Islamic Way: Issues in Islamic Management Theories 

and Practices, International Islamic University Malaysia, IIUM press, Kuala Lumpur. 

Bartol, K.M. and Martin, D.C. (1998), Management, 3rd ed., McGraw-Hill, New York, NY. 

Bhatti, K.O., Alkahtani, A., Hassan, A. and Sulaiman, M. (2015), “The relationship between Islamic Piety (Taqwa) 

and workplace deviance with organizational justice as a moderator”, International Journal of Business and 

Management, Vol. 10 No. 4, pp. 136-154. 



Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian SDM 2021 

Universitas Negeri Malang 

6 April 2021 

59 

 

 

 

Bhatti, O. K., Aslam, U. S., Hassan, A., & Sulaiman, M. (2016). Employee motivation an Islamic perspective. 

Humanomics, 32(1), 33–47. https://doi.org/10.1108/H-10-2015-0066. 

Dessler, G. (1993), Winning Commitment – How to Build and Keep a Competitive Workforce, McGraw-Hill, New York, 

NY. 

Grant, P. (1980). How much employee motivation is desirable ? Industrial Management, 80(6), 20–23. 

https://doi.org/10.1108/eb057069. 

Griffin, R.W. (2005), Management, 7th ed., Houghton Mifflin Company, Boston, MA, p. 488. 

Hassan, M.K. (1995), “Worldview orientation and ethics: a Muslim perspective”, Paper presented at the International 

Conference on development, ethics and environment at the Institute of policy research, University Malaya, 

Kuala Lumpur. 

Islam, R., & Ismail, A. Z. H. (2008). Employee motivation: A Malaysian perspective. International Journal of Commerce 

and Management, 18(4), 344–362. https://doi.org/10.1108/10569210810921960. 

Jabnoun, N. (2005), Islam and Management, Samo Press Group, Riyadh. 

Kamil, N.M., Sulaiman, M., Osman-Gani, M.A. and Ahmad, K. (2011), “Implications of Taqwa on organizational 

citizenship behavior”, in Osman-Gani and Sarif (Eds), Spirituality in Management from Islamic Perspective, 

International Islamic University Malaysia, IIUM press, Kuala Lumpur. 

Sulaiman, M., Ahmad, K., BaraaSbaih, B. and Kamil, M.N. (2014), “The perspective of Muslim employees towards 

motivation and career success”, Journal of Social Sciences and Humanities, Vol. 9 No. 1, pp. 45-62. 

Sulaiman, M., Mohsen, M.R.N. and Kamil, N.M. (2013), “The role of spirituality and responsibility on business 

leadership effectiveness: an empirical analysis in the Republic of Yemen”, Paper presented at the 3rd 

International Management Conference, Bandung. 

Tuasikal, M. A. (2019). Faedah Surat An-Nuur #36: Allah Merajai Langit dan Bumi, Kita Semua Akan Kembali 

kepada-Nya | Rumaysho.Com. 2019. https://rumaysho.com/22259-faedah-surat-an-nuur-36-allah-merajai- 

langit-dan-bumi-kita-semua-akan-kembali-kepada-nya.html. 



 

Prosiding Seminar Nasional Kelompok Bidang Keahlian SDM 2021 

Universitas Negeri Malang 

6 April 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
60 


