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Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan 

Atas Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas Dan Aktifitas 

PadaMatahari Department Store Dan  Hypermart Tahun 2012, 2013 &2014 

Oleh Syafruddin Siregar1 

ABSTRAK 

Metode penelitian yang dipergunakan dalam melakukan penelitian adalah 

metode Deskriptif dan menggunakan variabel independen (bebas) yaitu kinerja 

keuangan perusahaan yang diukur dengan beberapa sub variabel diantaranya 

Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, Rasio Profitabilitasdan Rasio 

Aktivitas.Penelitian ini untuk mengetahuiKinerja Keuangan PT Matahari 

Department Store Tbk atau Matahari Departement Store (MDS) dan PT. 

Matahari Putra Prima Tbk atau Hypermart (HYP)apakah tergolong baik atau 

tidak baik. Hasil dari perhitungan rasio dalam penelitian ini menunjukkan 

bahwa Kinerja Keuangan pada MDS dan HYP Tahun 2012, 2013 dan 2014 atas 

rasio Likuiditas dan Solvabilitas dalam keadaan tidak baik karena aktivitas 

usahanya masih dibiayai oleh kewajiban atau kemampuan membayar hutang 

jangka pendek dan panjang tidak baik, karena masih tidak sesuai dengan 

ketentuan rata-rata industri. Kinerja Keuangan kedua perusahaan atas rasio 

Profitabilitas tingkat profit yang dihasilkan atau mengukur produktivitas dari 

seluruh dana perusahaan yang digunakan baik modal pinjaman maupun modal 

sendiri tidak baik, untuk ROE MDS tahun 2012 dan 2013 equitinya masih minus 

sangat tidak baik posisi pemilik perusahaan lemah atau kurang efisiensi 

penggunaan modal sendiri, tetapi tahun 2014 sangat baik. Rasio Aktivitas atas 

rasio ITO kedua perusahaan tidak baik atau menunjukkan perusahaan bekerja 

kurang efisien dan likuid perusahaan tidak baik, sedangkan rasio TATO kedua 

perusahaan mampu memaksimalkan aktiva yang dimiliki karena sesuai standar 

industri.   

 

Kata kunci: Kinerja Keuangan; Rasio Likuiditas, Solvabilitas, Profitabilitas dan 

Rasio Aktivitas 
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PENDAHULUAN 

Rasio keuangan merupakan 

salah satu analisis keuangan untuk 

menilai kinerja keuangan dengan cara 

analisis dengan menggunakan 

perhitungan-perhitungan, 

perbandingan atas data kuantitatif yang 

ditunjukkan dalam Neraca, laporan 

LabaRugi dan laporan keuangan 

lainnya. Pengguna analisis rasio akan 

memberikan arti jika ada suatu standar 

tertentu sebagai pegangan untuk 

penilaian. Bila belum ada standar yang 

digunakan maka dapat dikombinasikan 

dengan analisis komperatif sehingga 

dengan demikian dapat dilihat 

perkembangan rasio-rasio tersebut dari 

waktu ke waktu, atau dapat pula 

diperbandingkan dengan rasio-rasio 

perusahaan lain. 

Dengan mempunyai tolak ukur 

ini, analisis rasio akan dapat 

memberikan sumbangan yang 

bermanfaat bagi perusahaandalam 

hubungannya dengan kebijakan-

kebijakan yang akan diambil untuk 

masa mendatang. Melalui analisis rasio 

keuangan perusahaan dapat menilai 

kinerjanya dari sudut kemampuan 

likuiditas (rasio likuiditas), 

kemampuan Labaan (rasio 

profitabilitas), akitvitas (rasio 

aktivitas) dan rasio solvabilitas 

(leverage).  

Berdasarkan hal diatas sebagai 

pelanggan Matahari dan Hypermart, 

penulis tertarik meneliti dengan 

memilih judul: “Analisis 

Perbandingan Kinerja 

KeuanganAtas Rasio Likuiditas, 

Solvabilitas, Profitabilitas Dan 

Aktivitas PadaMatahari 

Department Store Dan  

HypermartTahun 2012, 2013 Dan 

2014”. 

 

Ruang Lingkup& Pembatasan 

Masalah 

 Menyadari dimensi 

permasalahan yang begitu luas, maka 

penulis memandang perlu memberi 

batasan masalah secara jelas dan 

terfokus.Masalah yang menjadi objek 

penelitian dibatasi hanya pada analisis 

rasioLikuiditasmewakiliCurrent Ratio 

(CR)dan Cash Ratio (CSR); rasio 

SolvabilitasmewakiliDebt To Equity 

(DER)dan Debt To Assets (DAR); rasio 

ProfitabilitasmewakiliReturn On 

Assets (ROA) dan Return on Equty 

(ROE)dan rasio Aktivitas mewakili 
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rasio Inventory Turn Over (ITO) dan 

Total Assets Turn Over (TATO).  

Berdasarkan latar belakang 

yang telah dikemukakan di atas maka 

dapat dirumuskan masalah penelitian 

ini “Bagaimana Perbandingan kinerja 

keuangan atasrasioLikuiditas, 

Solvabilitas, Profitabilitas dan 

Aktivitas  pada MDS dan HYPTahun 

2012, 2013 dan 2014?”. 

 

Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan perumusan 

masalah yang dikemukakan di atas, 

maka tujuan penelitian ini  adalah 

untuk mengetahuikinerja keuangan 

atas rasio perhitungan rasioLikuiditas, 

Solvabilitas, Profitabilitas dan 

Aktivitas pada MDS dan HYP. 

Sedangkan kegunaan dari 

penilitian ini 

bagiMatahariDepartment Store dan 

Hypermart untuk mengevaluasi 

kebijakan keuangan untuk 

memberikan umpan balik terhadap 

perbaikan kinerja keuangan 

perusahaan. Penulis mengharapkan 

penelitian ini dapat memberi manfaat 

perbandingan dalam melakukan 

penulisan juga penelitian dimasa yang 

akan datang. Selain itu menambah 

wawasan dan sebagai penambah 

refrensi bahan bacaan perpustakaan 

dan jurnal Universitas Azzahra. 

 

LANDASAN TEORI 

1. Analisis Rasio 

Pengertian Rasio Keuangan 

Menurut James C Van Home 

yang dikutip dari Kasmir (2011:104) 

“Pengertian rasio keuangan adalah 

indeks yang menghubungkan dua 

angka akuntansi dan diperoleh dengan 

membagi satu angka dengan angka 

lainnya”.  

Rasio keuangan digunakan 

untuk mengevaluasi kondisi keuangan 

dan kinerja perusahaan. Dari hasil rasio 

keuangan ini akan terlihat kondisi 

kesehatan perusahaan yang 

bersangkutan.Jadi rasio keuangan 

adalah kegiatan membandingkan 

angka-angka yang ada dalam laporan 

keuangan dengan cara membagi satu 

angka dengan angka lainnya. 

Perbandingan dapat dilakukan antara 

satu komponen dengan komponen ada 

satu keuangan. Kemudian angka yang 

diperbandingkan dapat berupa angka-

angka dalam satu periode maupun 

beberapa periode. 
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Menurut Darsono (2011:73) 

“selain analisis rasio perbandingan kita 

juga perlu menggunakan analisis rasio 

untuk masing-masing laporan 

keuangan analisis yang digunakan 

adalah analisis rasio  Liquidity, 

Leverage, Profitabilitas dan rasio 

Aktivitas untuk rasio keuangan analisis 

yang digunakan adalah analisis 

perbandingan dengan industri sejenis 

atau analisis perbandingan rasio 

periode saat ini dengan rasio periode 

sebelumnya”. 

Hasil rasio keuangan digunakan 

untuk menilai kinerja manajemen 

dalam satu periode apakah mencapai 

target seperti yang telah ditetapkan. 

Kemudian juga dapat dinilai 

kemampuan manajemen dalam 

memperdayakan sumber daya 

perusahaan secara efektif. Dari kinerja 

yang dihasilkan ini juga dapat 

dijadikan sebagai evaluasi hal-hal yang 

perlu dilakukan ke depan agar kinerja 

manajemen dapat ditingkatkan atau 

dipertahankan sesuai dengan target 

perusahaan untuk melakukan 

perubahan terhadap orang-orang yang 

duduk dalam manajemen ke depan. 

 

 

Bentuk-bentuk  Rasio Keuangan 

1) Rasio Likuiditas (Liqudity Rasio) 

Rasio Likuiditas merupakan 

rasio yang menggambarkan 

kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajiban jangka pendek. 

Fungsi lain rasio Likuiditas adalah 

untuk menunjukkan atau mengukur 

kemampuan perusahaan dalam 

memenuhi kewajibannya yang jatuh 

tempo, baik kewajiban kepada pihak 

luar perusahaan (likuiditas badan 

usaha) maupun didalam perusahaan 

(likuiditas perusahaan). 

2) Rasio Solvabilitas (Leverage 

Rasio) 

Seperti diketahui, dalam 

mendanai usahanya, perusahaan 

memiliki beberapa sumber dana. 

Sumber-sumber dana yang dapat 

diperoleh adalah pinjaman atau modal 

sendiri. Keputusan untuk memilih 

menggunakan modal sendiri atau 

modal pinjaman haruslah digunakan 

beberapa perhitungan yang matang. 

Dalam hal ini Leverage (rasio 

Solvabilitas) merupakan rasio yang 

digunakan untuk mengukur sejauh 

mana aktiva perusahaan dibiayai 

dengan utang. 
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3) Rasio Aktivitas 

Rasio Aktivitas merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

tingkat efisiensi pemanfaatan sumber 

daya perusahaan (penjualan, 

persediaan, penagihan piutang, dan 

lainnya) atau rasio untuk menilai 

kemampuan perusahaan dalam 

melaksanakan aktivitas sehari-hari. 

4) Rasio Profitabilitas (Profitability 

Rasio) 

Rasio Profitabilitas merupakan 

rasio untuk menilai kemampuan 

perusahaan dalam mencari keuntungan 

atau Laba dalam suatu periode tertentu. 

Rasio ini juga memberikan ukuran 

tingkat efektivitas manajemen suatu 

perusahaan yang ditunjukkan dari Laba 

yang dihasilkan dari penjualan atau 

dari pendapatan investasi. 

 

2. Kerangka Pemikiran 

 Secara sederhana kerangka 

dapat dilihat dengan gambar 

sebagai berikut: 

  Laporan Keuangan    

  Neraca dan Laba - Rugi   

         

  Analisis    

  Rasio Keuangan   

         

         

Likuiditas 
  

Solvabilitas 
    

Profitabilitas 
  

Aktivitas 
     

         

         

         

  Standar Industri   

  Kinerja keuangan   
 

 

 

  

 

METODE PENELITIAN 

Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode deskriptif. 

Penelitian deskriptif adalah metode 

penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan menginterpretasi 

objek sesuai dengan apa adanya.  

Objek dari penelitian adalah 

Matahari Department Store  dan 

Hypermart. Periode penelitian laporan 

keuangan Neraca dan Laba- Rugi dari 
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tahun 2012, 2013 dan 2014 yang 

dibutuhkan dalam memperoleh rasio-

rasio untuk menilai kinerja keuangan 

perusahaan 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan adalah data 

sekunder,mencari data mengenai hal-

hal atau variabel-variabel yang berupa 

catatan atau dokumen dari perusahaan 

Laporan Neraca dan Laporan Laba 

Rugi, dan kepustakaan; pengumpulan 

dasar-dasar teori dan segala informasi 

yang berkaitan dengan penelitian yang 

berhubungan dengan penelitian yang 

akan dibahas. 

Analisis data dalam penelitian 

ini dapat dilakukan melalui langkah-

langkah menyediakan laporan 

keuangan yang diperoleh dari 

perusahaan yang bersangkutan 

meliputi Neraca, laporan Laba Rugidan 

melakukan analisis laporan keuangan 

(Neraca dan Laba Rugi) dengan 

mempergunakan  rasio keuangan dan 

standar industri. 

 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Perbandingan Kinerja MDS dan 

HYP 

Tabel. Perbandingan Analisis Rasio 

Keterangan 
2014 2013 2012 Standar 

Industri 
MDS HYP MDS HYP MDS HYP 

Rasio Likuiditas: 
CR (%) 
CSR (%) 

 
84 
31 

 
142 

27 

 
90 
41 

 
137 
43 

 
80 
46 

 
187 
50 

 
200 
50 

Rasio Solvabilitas: 
DER(%) 
DAR(%) 

 
2.043 

95 

 
105 

51 

 
-476 
127 

 
100 
50 

 
-252 
166 

 
114 
53 

 
90 
35 

Rasio Profitabilitas: 
ROA (%) 
ROE (%) 

 
42 

891 

 
10 
19 

 
39 

-147 

 
7 

14 

 
26 

-40 

 
3 
6 

 
30 
40 

Rasio Aktivitas: 
ITO (Kali) 
TATO (Kali) 

 
8 
2 

 
5 
2 

 
9 
2 

 
5 
2 

 
11 
2 

 
7 
1 

 
20 
2 

Sumber : data diolah dari laporan keuangan MDS dan HYP tahun 2012-2014 

 

B. Perbandingan Rasio Likuiditas 

MDS dan HYP Tahun 2012-2014 

Berdasarkan perhitungan 

tersebut, kinerja keuangan  untuk 

current ratio HYP lebih baik daripada 

MDS dengan tingkat perbedaan 107 

pada tahun 2012, dengan tingkat 

perbedaan sebesar 47  pada tahun 2013 

dan sebesar 58 pada tahun 2014. 

Current Ratio kedua perusahaan 

dibawah standar industri 200% 

menunjukkan kondisi 
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tidakbaik.Berdasarkan perhitungan 

tersebut, secara keseluruhan kinerja 

keuangan atas cash ratio HYP lebih 

baik untuk tahun 2012 sampai 2013, 

masing-masing perbedaan atau lebih 

besar sebesar 4% dan 2%, sebaliknya 

pada tahun 2014 MDS lebih baik dari 

pada HYP dengan perbedaan atau lebih 

sebesar 4% pada tahun 2014. 

Berdasarkan  keterangan di atas 

Cash Ratio kedua perusahaan dibawah 

standar industri 50% atau kondisi tidak 

baik, kecuali rasio HYP tahun 2012 

kondisi baik sebesar 50%. . 

1. Tren Rasio Likuiditas MDS 

Tahun 2012-2014  

Grafik 1. Tren Rasio Likiuditas Tahun 2012-2014 

 

Pertumbuhan penurunan aktiva lancar 

sebesar 2%  tahun 2013 lebih kecil  dari 

penurunan hutang lancar 13%, maka 

current ratio tahun 2013 menjadi naik 

sebesar 10% dari 80% menjadi rasio  

90%. Sedangkan pada tahun 2014 

sebaliknya aktiva lancarmenunjukkan 

pertumbuhan yang menaik sebesar 

24%, sedangkan hutang lancar 

menunjukkan kenaikan 33%.  Namun 

karena pertumbuhan kenaikan aktiva 

lancarlebih kecil dari pada 

pertumbuhan hutang lancar maka 

current ratio tahun 2014 menurun 

sebesar 6% menjadi rasio 84%.  

Pertumbuhan cash + cash 

equivalent penurunan 23% lebih besar 

dari pertumbuhan hutang lancaryang 

menunjukkan penurunan 13%. Dengan 

kondisi demikian maka cash ratio pada 

tahun 2013 menurun 5%. Sedangkan 

pada tahun 2014, cash + cash 

equivalent dan hutang lancar sama-

sama menunjukkan pertumbuhan yang 

naik masing-masing 2% dan 33%. 

Namun karena pertumbuhan kenaikan 

cash + cash equivalentlebih kecil dari 

pada pertumbuhan hutang lancar maka 

cash ratio tahun 2014 menurun sebesar 

10%. 

80%

90%
84%

46% 41% 31%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2012 2013 2014

Current Ratio

Cash Ratio
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2. Tren Rasio Likuiditas HYP 

Tahun 2012-2014  

Grafik 2. Tren Rasio Likuiditas Tahun 2012-2014 

 

 

Pertumbuhan penurunan aktiva 

lancar sebesar 18%  tahun 2013 lebih 

kecil  dari kenaikan hutang lancar 12%, 

maka current ratio tahun 2013 menjadi 

turun sebesar 50% dari 187% menjadi 

rasio  137%. Sedangkan pada tahun 2014 

hutang lancarmenunjukkan 

pertumbuhan yang menurun sebesar 9%, 

sedangkan aktiva lancar menunjukkan 

penurunan 6%.  Namun karena 

pertumbuhan penurunan hutang 

lancarlebih besar dari pada pertumbuhan 

aktiva lancar maka current ratio tahun 

2014 meningkat sebesar 5% menjadi 

rasio 142%. 

 

Pertumbuhan cash + cash 

equivalent penurunan4% lebih kecil dari 

pertumbuhan hutang lancar yang 

menunjukkan kenaikan 12%  Dengan 

kondisi demikian maka cash ratio pada 

tahun 2013 menurun 7%. Sedangkan 

pada tahun 2014, cash + cash equivalent 

semakin menurun menjadi 43%dan 

hutang lancar  menunjukkan 

pertumbuhan yang menurun 9%. Namun 

karena pertumbuhan menurun cash + 

cash equivalent lebih besar dari pada 

pertumbuhan hutang lancar maka cash 

ratio tahun 2014 semakin menurun 

sebesar 16%.  

 

C. Perbandingan Rasio Solvabilitas 

MDS dan HYP Tahun 2012-2014 

Secara keseluruhan kinerja 

tingkat kemampuan keuangan HYP atas 

Total Debt to Equity  dalam melunasi 

hutang menggunakan modal sendiri jauh 

lebih baik dari pada kemampuan MDS. 

Rasio MDS Tahun 2012 sampai dengan 

187%

137%

142%

50% 43%
27%

0%

50%

100%

150%

200%

2012 2013 2014

Current Ratio

Cash Ratio
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2013 hasilnya negatif 252% dan 476%, 

dan tahun 2014 positif sangat tinggi 

sebesar 2.043%, sedangkan rasio HYP 

tahun 2012 sampai dengan 2014, 

masing-masing 114, 100% dan 105%. 

Bila dilihat dari standar industri 90%, 

kedua perusahaan kondisi tidak baik, dan 

lebih baik kinerja keuangan HYP lebih 

mendekati standar industri. 

 Secara keseluruhan, Total debt to 

total asset HYP lebih kecil daripada 

MDS, perbedaannya mencapai  113% 

pada tahun 2012 dan sebesar 77% pada 

tahun 2013,  sebesar 44% pada tahun 

2014. Bila dilihat dari standar industri 

35%, kedua perusahaan kondisi tidak 

baik, dan lebih baik kinerja keuangannya 

HYP lebih mendekati standar industri. 

 

Grafik 3. Tren Rasio Solvabilitas Tahun 2012-2014 

 

 

1. Tren Rasio Solvabilitas MDS 

Tahun 2012-2014  

Berdasarkan tingkat 

pertumbuhan masing-masing 

komponen untuk menghitung Debt to 

Equity yaitu total hutang dan total 

equity tampak bahwa pertumbuhan 

penurunan total hutang tahun 2013 

sebesar  24% lebih kecil dari 

pertumbuhan kenaikantotal equity 

yaitu sebesar 60%. Dengan  proporsi 

pertumbuhan seperti itu maka rasio 

tahun 2013 mengalami penurunan 

sebesar 224%. Kondisi terjadi pada 

tahun 2014 yaitu pertumbuhan 

penurunan total hutang adalah 12%%, 

sedangkan total equity adalah -120%. 

Dengan demikian maka Debt to 

equtytahun 2014 mengalami kenaikan 

sebesar 2.519 %,  

Berdasarkan tingkat 

pertumbuhan masing-masing 

166% 127%
95%

-252% -476%

2043%

-1000%

-500%

0%

500%

1000%

1500%

2000%

2500%

2012 2013 2014

DAR

DER
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komponen untuk menghitung Debt to 

asset yaitu total hutang dan total Asset 

tampak bahwa pertumbuhan Rasio 

Debt toAsset  semakin menurun tahun 

2013 dan 2014 masing-masing 

penurunan sebesar 39% dan 32%, 

disebabkan total hutang tahun 2013 

menurun sebesar 24% sementara total 

aktiva naik sebesar 0,2%. Demikian 

juga pertumbuhan total hutang 

menurun sebesar 12% tahun 2014, 

sementara pertumbuhan total aktiva 

naikyaitu sebesar 16%.  

 

 

Grafik 4. Tren Rasio Solvabiltas Tahun 2012-2014 

 

2. Tren Rasio Solvabilitas HYP 

Tahun 2012-2014 

         Rasio sovabilitas diwakili dengan 

perhitungan Debt to Asset dan Debt to 

Equity masing-masing penurunan 

tahun 2012 ke tahun 2014 angka 

capaiannya menurun dari 53% menjadi 

51% dan sebesar 114 % menjadi 105%.  

Hal ini  menunjukkan peningkatan 

kinerja keuangan menurun kearah lebih 

baik. Kondisi rasio DAR dan DER ini 

tidak baik nilainya masih di atas rata-

rata industri masing-masing 35% dan 

90%. 

Berdasarkan tingkat 

pertumbuhan masing-masing 

komponen untuk menghitung Debt to 

Equity yaitu total hutang dan total 

equity tampak bahwa pertumbuhan 

penurunan total hutang tahun 2013 

sebesar  25% lebih besar dari 

pertumbuhan penurunan total equity 

yaitu sebesar 14%. Dengan proporsi 

pertumbuhan seperti itu maka rasio 

tahun 2013 mengalami penurunan 

sebesar 14%. Kondisi sebaliknya 

terjadi pada tahun 2014 yaitu 

pertumbuhan penurunan total hutang 

adalah 9%, sedangkan pertumbuhan 

penurunan total equity adalah 14%. 

Dengan demikian maka Debt to equty 

53% 50%
51%

114%
100%

105%

0%

50%

100%

150%

2012 2013 2014

DAR

DER
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tahun 2014 mengalami peningkatan 

sebesar 5%, 

Berdasarkan tingkat 

pertumbuhan masing-masing 

komponen untuk menghitung Debt to 

asset yaitu total hutang dan total aktiva 

nampak bahwa pertumbuhan 

penurunan total hutang tahun 2013 

sebesar 25% lebih besar dari 

pertumbuhan penurunan totalasset 

yaitu sebesar 20%. Dengan demikian 

pertumbuhan Debt to Asset mengalami 

penurunan sebesar 3%. Sebaliknya 

pertumbuhan penurunan total hutang 

sebesar 9% tahun 2014 lebih kecil dari 

penurunan  total aktivasebesar 11%. 

Dengan proporsi pertumbuhan seperti 

itu maka Debt to Asset tahun 2014 

mengalami peningkatan sebesar 1%.  

 

D. Perbandingan Rasio 

ProfitabilitasMDS dan HYP 

Tahun 2012-2014 

Secara keseluruhan tingkat 

kinerja keuangan atas ROA MDS lebih 

baik dari tingkat HYP, baik tahun 2012 

sampai  tahun 2014. Pada tahun 2012 

perbedaannya sebesar 23%, dan pada 

tahun 2013 sebesar 32%, dan tahun 

2014 sebesar 32%. Bila dilihat dari 

standar industri ROA 30%, kedua 

prusahaan tidakbaik tahun 2012, 

sedangkan tahun 2013 dan 2014 MDS 

kondisinya baik dan HYP tidak baik 

masih dibawah standar indutri.    

Dari perhitungan rasio ini, 

dapat dilihat bahwa tingkat kinerja 

keuangan atas  ROE HYP jauh lebih 

baik dari ROE MDS di tahun 2013 dan 

2014 yang dengan perbedaan sebesar 

46% dan 161%. Untuk tahun 2014 

ROE MDS lebih baik dari HYP dengan 

perbedaan 872%. Berdasarkan standar 

industri 40%HYP kondisi tidak baik 

untuk tahun 2012 sampai dengan 2014, 

sedangkan MDS kondisi tidak baik 

tahun 2012 dan 2013, tetapi tahun 2014 

kondisi sangat baik. 

 

1. Tren Rasio Profitabilitas MDS 

Tahun 2012-2014  
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Grafik 5. Tren Rasio Profitabilitas Tahun 2012-2014 

 

Secara umum rasio 

Profitabilitas MDS mengalami 

peningkatan ke arah postif dan 

keuangannya di tahun 2014 sehat di 

atas rata-rata standar industri, hal ini 

karena MDS labanya meningkat terus.  

Berdasarkan  angka ROA tahun 

2012 sebesar 26% maka capaian ROA 

tahun 2013 sebesar 39% menunjukkan 

kenaikan sebesar 13%. Hal ini sejalan 

dengan angka pertumbuhan kenaikan 

net income dalam tahun 2013 adalah 

sebesar 49%  lebih besar dari angka 

pertumbuhan kenaikan total asset 

sebesar  0,2%. Pada tahun 2014 

pertumbuhan kenaikan net income 

sebesar 23 % lebih tinggi dari 

pertumbuhan kenaikan total asset 16%. 

Dengan demikian kenaikan 

pertumbuhan ini tercermin adanya 

kenaikan ROA  yaitu dari 13%. Hal ini 

menunjukkan adanya kenaikan 

efektivitas MDS  tahun 2013 dan 2014 

dalam memanfaatkan aset yang 

dimiliki untuk meningkatkan net 

income-nya.  

Pertumbuhan net income  dan 

pertumbuhan total equity. Net income 

tahun 2013 tumbuh  naik sebesar 49%  

lebih kecil dibandingkan pertumbuhan 

total equitynaik sebesar 60%. Hal ini 

mencerminkan ROE turun 107%. Pada 

tahun 2014 kenaikan net income 

mencapai 23%  dan pertumbuhan total 

equity mencapai -120% maka terjadi 

kenaikan ROE pada ahun 2014 sebesar 

1.038%.  

 

 

2. Tren Rasio ProfitabilitasHYP 

Tahun 2012-2014 
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Grafik 6. Tren Rasio Profitabilitas Tahun 2012-2014 

 

Berdasarkan angka ROA tahun 2012 

sebesar 3% maka capaian ROA tahun 

2013 sebesar 7% menunjukkan 

peningkatan 4%. Hal ini sejalan dengan 

angka kenaikan pertumbuhan net 

income dalam tahun 2013 adalah 

sebesar 87%  lebih besar dari angka 

pertumbuhan total asset menurun  

20%. Pada tahun 2014 pertumbuhan 

kenaikan net income sebesar 25 % lebih 

besar dari penurunan pertumbuhan 

total asset 11%. Dengan peningkatan 

pertumbuhan ini tercermin adanya 

peningkatan ROA  yaitu sebesar4% 

menjadi 7%. Hal ini menunjukkan 

adanya peningkatan efektivitas HYP 

dalam memanfaatkan aset yang 

dimiliki untuk meningkatkan net 

income-nya.  

 

Pertumbuhan net income  dan 

pertumbuhan total equity. Net Income 

tahun 2013 tumbuh kenaikan sebesar 

87% dan penurunan pertumbuhan total 

equity tahun 2013 sebesar 14%. Hal ini 

mencerminkan ROE tahun 2013 

meningkat  sebesar 8%. Pada tahun 

2014 peningkatan net income mencapai 

25% lebih besar jika dibandingkan 

dengan pertumbuhan penurunantotal 

equity mencapai 14% maka terjadi 

peningkatan ROE pada tahun 2014 

sebesar 5%. 

 

E. Perbandingan Rasio Aktivitas 

MDS dan HYP Tahun 2012-2014 

 

1. Tren Rasio Aktivitas MDS Tahun 

2012-2014  
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Grafik 7. Tren Rasio Aktivitas Tahun 2012-2014

 
Secara umum dalam aktivitas 

berupa Perputaran Total Aktiva kondisi  

keuangan  sehat diatas rata-rata standar 

industri 2 kali, sedangkan Perputaran 

Persediaan  tidak baik, nilainya jauh 

dibawah standar industri rata-rata 20 

kali.  

Pada tahun 2013 pertumbuhan 

kenaikan persediaan sebesar 39% lebih 

besar dibandingkan pertumbuhan 

kenaikan total Penjualan sebesar 20%.  

Dengan kondisi demikian maka ITO  

pada tahun 2013 menurun sebesar 1,5 

%. Pada tahun 2014 pertumbuhan 

Persediaannaik dari 32 % lebih besar 

dari pertumbuhan peningkatan 

pendapatan sebesar 17%  Pertumbuhan 

berdampak pada terjadinya penurunan 

ITO sebesar 1%.  

 

Sedangkan rasio TATO, pada 

tahun 2013 pertumbuhan Total Aktiva 

naik sebesar 0,2 % lebih kecil 

dibandingkan pertumbuhan kenaikan 

total Penjualan sebesar 20%. Dengan 

kondisi demikian maka TATO  pada 

tahun 2013 meningkat sebesar 0,4 %. 

Pada tahun 2014 pertumbuhan Total 

Aktivanaik dari 16 % lebih kecil dari 

pertumbuhan peningkatan pendapatan 

sebesar 17%  Pertumbuhan berdampak 

pada terjadinya kenaikan 0%.  

 

2. Tren Rasio Aktivitas HYP Tahun 

2012-2014 
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Grafik 8. Tren Rasio Aktivitas Tahun 2012-2014 

 

            Dalam aktivitas berupa 

Perputaran Total Aktiva kondisi  

keuangan  baik diatas rata-rata standar 

industri 2 kali untuk tahun 2013 dan 

2014, untuk tahun 2012 kondisi tidak 

baik dibawah standar industri. 

Sedangkan Perputaran Persediaan  

tidak baik, nilainya jauh dibawah 

standar industri rata-rata 20 kali.  

Pada tahun 2013 pertumbuhan 

kenaikan persediaan sebesar 36% lebih 

besar dibandingkan pertumbuhan 

kenaikan penjualansebesar 10%. 

Dengan kondisi demikian maka ITO  

pada tahun 2013 menurun sebesar 1,3 

%. Pada tahun 2014 pertumbuhan 

Persediaannaik dari 17 % lebih besar 

dari pertumbuhan peningkatan 

pendapatan sebesar 14%  Pertumbuhan 

berdampak pada terjadinya penurunan 

ITO sebesar 0,1%.  

Sedangkan rasio TATO, pada 

tahun 2013 pertumbuhan  menurun 

Total Aktiva sebesar 20 % lebih kecil 

dibandingkan kenaikan pertumbuhan 

total Penjualan sebesar 10%. Dengan 

kondisi demikian maka TATO  pada 

tahun 2013 meningkat sebesar 0,5 %. 

Pada tahun 2014 pertumbuhan Total 

Aktivamenurun dari 11 % lebih kecil 

dari pertumbuhan peningkatan 

pendapatan sebesar 14%  Pertumbuhan 

berdampak pada terjadinya kenaikan 

0,5 kali. 

KESIMPULAN 

1. Kinerja keuangan untuk Current 

Ratio dan cash ratio kedua 

perusahaan tidak baik masih jauh 

dari angka standar industry 200% 

dan 50%, ini menunjukkan 

kemampuan membayar hutang 

jangka pendek tidak baik. Bila 

dibandingkan Kinerja keuangan  

tahun 2012 sampai dengan tahun 

2014 untuk kedua rasio tersebut 

HYP lebih baik daripada MDS, 

dimana rasionya lebih besar dan 
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lebih mendekati rasio standar 

industri, pengecualian cash ratio 

tahun 2014 lebih baik MDS. 

2. Hasil dari perhitungan rasio dalam 

penelitian ini menunjukkan bahwa 

Kinerja Keuangan pada MDS dan 

HYP dari tahun 2012 s/d 2014 atas 

rasio solvabilitas dalam keadaan 

tidak baik karena masih tidak 

sesuai dengan ketentuan rata-rata 

industri, hal ini berarti aktivitas 

usahanya masih dibiayai oleh 

kewajiban atau kemampuan 

membayar hutang jangka pendek 

dan panjang tidak baik. Jika 

dibandingkan kedua perusahaan 

kinerjanya lebih baik HYP lebih 

mendekati standar industri.  

3. Kinerja Keuangan atas 

Profitabilitas tingkat profit yang 

dihasilkan atau mengukur 

produktivitas dari seluruh dana 

perusahaan yang digunakan baik 

modal pinjaman maupun modal 

sendiri atas ROA MDS baik, 

sedangkan HYP tidak baik. Begitu 

juga ROE HYP tidak baik jauh 

dibawah standar industri, 

sedangkan ROE MDS tahun 2012 

dan 2013 tidak baik posisi pemilik 

perusahaan lemah atau efisiensi 

penggunaan modal sendiri, tetapi 

tahun 2014 sangat baik.  

4. Rasio Aktivitas atas rasio ITO 

kedua perusahaan kurang baik 

masih jauh dibawah standar 

industry atau menunjukkan 

perusahaan bekerja kurang efisien 

dan likuid perusahaan kurang baik, 

tetapi angka MDS lebih baik dari 

HYP lebih mendekati standar 

industri, sedangkan rasio TATO 

lebih baik sedikit kinerjanya dari 

MDS. Kedua perusahaan mampu 

memaksimalkan aktiva yang 

dimiliki karena sesuai standar 

industri.   

SARAN 

Dari data diatas dapat disarankan : 

1. Dilihat dari rasio likuiditasnya 

MDS dan HYP  tidak likuid dan 

disarankan agar meningkatkan 

tingkat likuiditas tersebut dengan 

menjaga penambahan tiap hutang 

lancar tidak lebih besar daripada 

aktiva lancarnya. Serta mencermati 

aktiva lancarnya agar tidak ada 

yang menganggur untuk 

keseimbangan/stabilitas di masa 

yang akan datang. 
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2. Dilihat dari rasio solvabilitasnya 

MDS sangat jauh diatas standar 

industri atau sangat tidak baik, 

MDS  agar dapat mengoptimalkan 

asset sehingga tidak selalu dibiayai 

oleh kewajiban jangka panjang. 

3. Dilihat dari rasio keuangan 

Profitabilitas atas rasio MDS tahun 

2014 tinggi sekali, sangat jauh 

lebih baik dibandingkan HYP dan 

MDS sudah terlepas dari Saldo 

Equity Negatif karena labanya naik 

terus, untuk itu MDS harus 

meningkatkan laba terus, dan HYP 

harus menaikkan labanya dengan 

mengikuti cara MDS yaitu 

melakukan program diskon 

bertingkat dan memberikan 

informasi ke nasabah melalui sms 

program diskon. 

4. Dilihat dari Rasio Aktivitas, 

khusunya rasio ITO, kedua 

perusahaan kondisi rasionya tidak 

baik dibawah standar industri, 

sebaiknya kedua perusahaan 

menerapkan control dan analisis 

persediaan yang tepat atas barang 

yang dibutuhkan yang laku dan 

tidak laku, agar perputaran 

persediaan lebih tinggi lagi, 

kepuasan pelanggan dan 

keuntungan yang dicapai lebih baik 

lagi. 
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Pengaruh Faktor Eksternal &Faktor Internal Terhadap Perkembangan 

Deposito Mudharabah: Studi Kasus Bank Syariah Mandiri 

 

Oleh Muhammar Amin2 

 

ABSTRAK 

 

Penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi 

deposito mudharabah. Selain itu penelitian ini juga dilakukan untuk memberikan 

masukan apakah promosi, Bagi hasil, Nilai SBIS, Kurs dan Inflasi mempengaruhi 

perkembangan deposito mudharabah.Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kuantitatif, bersifat deskriptif stastistik, yang dilakukan pada periode waktu tertentu 

dan dilakukan di wilayah jakarta, khususnya di daerah Jabodetabek, pada 2006 s/d 

2011. Sampel yang diambil adalah data internal Bank Syariah Mandiri dan data dari 

Badan Pusat Statistik Republik Indonesia dan Bank Indonesia. Jumlah sampel yang  

diambil dalam penelitian ini adalah 48 bulan. Jumlah tersebut disesuaikan dengan 

waktu penelitian yang terbatas. Pengujian hipotesa menggunakan uji F dan uji T 

dengan kemungkinan kesalahan - taraf signifikan antara 10% sampai 5% atau tingkat 

kepercayaan antara 90% sampai 95%.Hasil penelitian ini menemukan faktor internal 

model, yaitu variabel promosi dan bagihasil memiliki arah hubungan yang positif 

tetapi tidak signifikan mempengaruhi pendanaan deposito mudharabah pada bank 

syariah mandiri, sementara, faktor eksternal model, yaitu inflasi, kurs, dan SBIS 

memiliki arah hubungan yang negatif tetapi tidak signifikan mempengaruhi 

pendanaan deposito mudharabah. Sedangkan sbis memiliki arah hubungan yang 

positif tetapi tidak signifikan mempengaruhi pendanaan deposito mudharabah. 

 

Kata Kunci: Faktor Internal, Faktor Eksternal, Deposito Syariah 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah 

 

Operasi perbankan syariah di 

Indonesia di mulai tahun 1992, sejak 

mulai beroperasinya Bank Muamalat 

Indonesia. Semenjak itu, bank syariah 

yang merupakan lembaga keuangan yang 

berfungsi sebagai intermediasi antara 

pemilik dana dan pihak yang 

membutuhkan dana untuk kegiatan 

produksi dan konsumsi yang berdasarkan 

prinsip syariah ini terus bertambah di 

Indonesia (Setiadi, 2003), yakni Bank 

Syariah Mandiri (1999), Bank Mega 

Syariah (2004), Bank Syariah Bukopin 

(2008) dan BRI Syariah (2008). 

Pemerintah Indonesia terus 

menunjukan dukungannya terhadap 

perkembangan ekonomi syariah di 

Indonesia. Hal ini ditunjukkan antara lain 

dengan ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 

tentang Perbankan Syariah, serta telah 

diakomodasikannya fatwa syariah MUI 

yang terkait Perbankan Syariah, serta 

telah diakomodasinya fatwa syariah MUI 

yang terkait dengan ekonomi syariah ke 

dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI). 

Semua ini memberikan landasan yang 

semakin jelas bagi kegiatan perbankan 

syariah di Indonesia.Berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 

tentang perbankan syariah, Bank syariah 

dan unit usaha syariah wajib menjalankan 

fungsi penghimpunan dana masyarakat, 

bank syariah melakukan kegiatan usaha 

berupa simpanan (wadiah) dan investasi 

(mudharabah). Fungsi penyaluran dana 

dilakukan melalui pembiayaan 

berdasarkan prinsip bagi hasil 

(mudharabah dan musyarakah), jual beli 

(salam, murabahah dan istishna), sewa 

menyewa (ijarah) dan pinjam meminjam 

(qardh). 

Perkembangan jumlah kantor 

perbankan syariah di Indonesia terus 

menunjukan pertumbuhan yang positif. 

Tabel 1.1 menunjukan bahwa jumlah 

kantor Bank Umum Syariah (BUS) di 

Indonesia terus bertambah. Pada tahun 

2006, jumlah kantor BUS baru mencapai 

3 kantor dan terus tumbuh mencapai 11 

kantor pada tahun 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tabel 1.1. Pertumbuhan Jumlah Kantor BUS 

selama 2006 – 2011 

 
Keteran

gan 

2006 2007 2008 2009 2010 Juli 

2011 
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Bank 

Umum 

Syariah 

3 3 5 6 6 11 

Unit 

Usaha 

Syariah 

20 25 27 25 25 23 

BPR 

Syariah 

105 114 131 138 139 150 

Jumlah 

Kantor 

BUS - 

UUS 

531 

 

597 822 998 1388 1477 

Jumlah 

Layanan 

Syariah 

456 1195 1470 1792 1140 1277 

BSM/K

P 

     1 

BSM/K

PO 

     120 

BSM/K

CP 

     358 

BSM/K

K 

     37 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010, diolah kembali 

 

 

Lebih jauh Tabel 1.2. menunjukan 

bahwa sampai dengan pertengahan tahun 

2010 kinerja penghimpunan dana 

perbankan syariah sempat melambat 

hingga pertengahan 2010, namun 

memasuki triwulan III 2010 mulai 

mengalami perkembangan dengan laju 

pertumbuhan 59,97% dana institusi. 

 
Tabel 1.2. Pertumbuhan Deposito 

Mudharabah Bank Syariah Mandiri 

 
Ket. Des-07 Des-08 Des-09 Des-10 Growth

Institusi 2898 4724 7261 12460 7025

Konsumer 8564 9973 11322 16539 6626

DPK 11462 14697 18583 28999 13651

Ket. Des-07 Des-08 Des-09 Des-10 Growth

Institusi 25% 32% 39% 43% 11%

Konsumer 75% 68% 61% 57% -11%

Sumber: Web Site Bank Syariah Mandiri, diolah kembali 
Biaya-biaya yang terjadi untuk 

melaksanakan kegiatan pemasaran 

produk seperti biaya promosi, biaya 

angkut dari gudang pembeli ke gudang 

penjual, gaji karyawan. Adapun promosi 

yang dilakukan oleh Bank Syariah 

Mandiri secara rutin adalah BSM sebagai 

sponsor utama dalam book fair yang 

diadakan setiap bulan maret dan beberapa 

event perbankan syariah yang dilakukan 

di Indonesia. 

Menurut pihak Bank Syariah 

Mandiri, biaya promosi adalah biaya 

overhead yang dilakukan dalam rangka 

memberikan informasi, menghimbau, 

serta mempengaruhi masyarakat agar 

tertarik untuk membeli produk perbankan 

atau jasa perbankan yang dipasarkan oleh 

BSM. 

 

Tabel 1.3.  

Biaya Promosi Bank Syariah Mandiri 

 

 

Sumber: Web Site Bank Syariah Mandiri, diolah 

kembali 
 

 

Adapun produk dana BSM yang 

mengunakan prinsip bagi hasil dalam 

pemberian keuntungan nasabahnya, sama 

seperti produk BSM yang lain, dengan 

prinsip bagi hasil ini, nasabah 

diperlakukan sebagaimana halnya 

seorang investor yang menanamkan 

Ket. Des-07 Des-08 Des-09 Des-10 Growth

Biaya Operasional 732.8 894.4 1131.2 1752 782.4

Biaya Promosi 274.8 335.4 424.2 657 293.4

Biaya Overhead 458 559 707 1095 1075.8
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dananya untuk menjalankan suatu usaha 

(mengejar profit).  

Keuntungan yang diperoleh 

nasabah sangat tergantung pada 

perkembangan usaha yang dijalankan 

oleh BSM pada bulan berjalan, hal ini 

yang menjadi alasan mengapa BSM tidak 

dapat menjanjikan besarnya keuntungan 

yang dapat diberikan kepada nasabah di 

awal pembukaan deposito.Yang dapat 

diperjanjikan di awal, dan tertera dalam 

akad (bilyet deposito) adalah nisbah 

(porsi) keuntungan antara BSM dan 

Nasabah. Nominal bagi hasil yang di 

peroleh tergantung pada nisbah nasabah 

dan pendapatan BSM pada bulan 

berjalan. Hal inilah yang menjadi prinsip 

perbedaan antara bank konvensional 

dengan bank berprinsip syariah pada 

umumnya. 

Deposito BSM terdiri dari dua mata 

uang, yaitu Rupiah dan Dollar Amerika, 

peneliti memfokuskan pada nilai mata 

uang rupiah. Adapun beberapa faktor 

yang mungkin mempengaruhi 

perkembangan deposito mudharabah di 

Bank Syariah Mandiri, terdiri dari 

pengaruh faktor internal seperti bagi hasil 

dan  promosi. Terkait dengan bagi hasil, 

bank syariah mandiri pada produk 

deposito mudharabah memberikan bagi 

hasil melalui pemberian nisbah, yaitu 

persentase jumlah kesepakatan shahibul 

mal / nasabah dengan mudharib / bank. 

Untuk besaran nisbah sesuai dengan 

jangka waktu tertentu, sbb: 

Tabel 1.4. Besaran Nisbah Deposito 

Mudharabah Bank Syariah Mandiri 

No Jangka 

Waktu 

Nisbah  

Nasabah 

Nisbah 

Bank 

1 Satu bulan 51% 49% 

2 Tiga bulan 52% 48% 

3 Enam 

bulan 

53% 47% 

4 Dua belas 

bulan 

54% 48% 

Sumber: Web Site Bank Syariah Mandiri, diolah 

kembali 
 

Adapun penempatan dengan 

besaran nominal tertentu diberikan 

nisbah tertentu, ketentuan penempatan 

lebih besar Rp.200 juta diberikan nisbah 

lebih besar dari nisbah konter seperti pada 

tabel 1.3.Adanya pemberian nisbah lebih 

atau spesial nisbah merupakan promosi 

dari bank syariah mandiri dengan harapan 

menghargai apresiasi nasabah terhadap 

kepercayaan menempatkan dana di Bank 

Syariah Mandiri. Adapun bank syariah 

tidak memiliki spesialisasi dalam hal 

mengetahui perkembangan deposito 

mudharabah seperti yang termaktub 

dalam kitabullah  

QS. Luqman 31: 34: 

 

ُل اْلَغْيَث َوَيْعلَُم  اَعِة َوُيَنزِّ َ ِعْنَدهُ ِعْلُم السَّ إِنَّ َّللاَّ

ْفٌس َماَذا َتْكِسُب َما ِفي اْْلَْرَحاِم ۖ َوَما َتْدِري نَ 
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ْرٍض َتُموُت ۚ إِنَّ َغًدا ۖ َوَما َتْدِري َنْفٌس ِبأَيِّ أَ 

َ َعلِيٌم َخِبيرٌ   َّللاَّ

“Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-

Nya sajalah pengetahuan tentang Hari 

Kiamat; dan Dia-lah Yang menurunkan 

hujan, dan mengetahui apa yang ada 

dalam rahim. Dan tiada seorangpun 

yang dapat mengetahui (dengan pasti) 

apa yang akan diusahakannya besok. 

Dan tiada seorangpun yang dapat 

mengetahui di bumi mana dia akan mati. 

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui 

lagi Maha Mengenal.” 

 

Adapun para ahli ekonomi Islam 

menjadikan QS Luqman:34 sebagai 

dasar/dalil bagi konsep bagi hasil. Hasil 

Investasi bagi hasil tidak dapat dipastikan 

karena hanya Allah yang mengetahui 

hasilnya di masa depan. 

Ayat ini bertentangan dengan 

konsep bunga yang memastikan jumlah 

hasil investasi di masa depan. Kepastian 

tersebut bertentangan dengan fitrah bisnis 

yang mengandung tiga kemungkinan 

yaitu, untung, no return (BEP) dan rugi. 

Adapun besarnya keuntungan juga 

berfluktuatif, sehingga tidak bisa dipatok 

pada angka tertentu. Oleh karena itu 

hanya Allah yang bisa memastikan 

berapa hasil keuntungan di masa depan 

dan bagaimana hasil bisnisnya, sementara 

manusia tidak bisa mengetahuinya, maka 

konsep bunga yang diterapkan manusia 

sesungguhnya bertentangan dengan 

konsep tauhid, karena bunga memastikan 

berapa keuntungan di masa depan.Selain 

faktor internal, faktor ekternal yang 

diduga mempengaruhi besaran jumlah 

deposito mudharabah antara lain, inflasi, 

SBIS dan Kurs USD. 

Secara sederhana inflasi diartikan 

dengan meningkatnya harga-harga secara 

umum dan terus menerus. Kenaikan 

harga dari satu atau dua barang saja tidak 

dapat disebut inflasi kecuali bila kenaikan 

itu meluas (atau mengakibatkan kenaikan 

harga) pada barang lainnya. Kebalikan 

dari inflasi disebut deflasi.  

Indikator yang sering digunakan 

untuk mengukur tingkat inflasi adalah 

Indeks Harga Konsumen (IHK). 

Perubahan IHK dari waktu ke waktu 

menunjukkan pergerakan harga dari 

paket barang dan jasa yang dikonsumsi 

masyarakat. Sejak Juli 2008, paket 

barang dan jasa dalam keranjang IHK 

telah dilakukan atas dasar Survei Biaya 

Hidup (SBH) Tahun 2007 yang 

dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik 

(BPS). Kemudian, BPS akan memonitor 

perkembangan harga dari barang dan jasa 

tersebut secara bulanan di beberapa kota, 

di pasar tradisional dan modern 

terhadap beberapa jenis barang/jasa di 
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setiap kota. Adapun peneliti mengunakan 

indikator Inflasi yang diukur dengan IHK 

di Indonesia dikelompokan ke dalam 7 

kelompok pengeluaran (berdasarkan the 

Classification of individual consumption 

by purpose - COICOP), yaitu : 

1. Kelompok Bahan Makanan 

2. Kelompok Makanan Jadi, 

Minuman, dan Tembakau 

3. Kelompok Perumahan 

4. Kelompok Sandang 

5. Kelompok Kesehatan 

6. Kelompok Pendidikan dan Olah 

Raga 

7. Kelompok Transportasi dan 

Komunikasi. 

Tabel 1.5. Besaran Inflasi menurut IHK 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010, diolah kembali 

Sedangkan, SBIS diartikan dengan 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah 

(SBIS). Yaitu adalah surat berharga 

berdasarkan prinsip Syariah berjangka 

waktu pendek dalam mata uang rupiah 

yang diterbitkan Bank Indonesia (PBI 

No:10/11/PBI/2008). Berdasarkan 

peraturan tersebut, semua istilah 

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia 

(SWBI) yang selama ini digunakan, harus 

dibaca sebagai SBIS. Semakin tinggi 

bonus SBIS, maka bank akan lebih 

memilih mengalokasikan kelebihan 

dananya ke SBIS sehingga alokasi dana 

untuk pembiayaan menjadi berkurang. 

Laju obligasi syariah ikut 

memberikan perubahan pada peluang 

usaha yang ada di Indonesia. Kemudian 

laju peluang usaha, pada akhirnya ikut 

mempengaruhi perkembangan deposito 

mudharabah perbankan syariah di 

Indonesia. 

Tabel 1.6. Besaran SBIS 

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010, diolah kembali 

 

Kurs diartikan dengan nilai tukar 

terhadap mata uang asing, pada setiap 

perdagangan antarnegara mengunakan 

mata uang asing, lalu dinilai oleh 

cadangan devisa negara tersebut.  

Kurs berpengaruh terhadap 

perdagangan. Jika nilai tukar Rupiah 

terhadap Dollar Amerika naik. Maka 

biaya produksi bila menggunakan bahan 

baku dari luar negeri akan naik. Hal ini 

menyebabkan harga dari objek transaksi 

ikut meningkat, sehingga minat 

masyarakat terhadap objek tersebut akan 

menurun dan pada akhirnya permintaan 

atas pembiayaan juga menurun. 

Ket. Des-07 Des-08 Des-09 Des-10 Growth

SBIS 1663 1870 2110 4341 2438

Ket. Des-07 Des-08 Des-09 Des-10 Growth

Inflasi 6.59% 11.06% 2.78% 6.96% 0.0865
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Adapun Peneliti perlu 

mengumpulkan, menganalisis, dan 

informasi dokumentasi untuk mendukung 

hasil dari peninjauan data internal bank 

mandiri syariah. Hal–hal yang dianggap 

penting juga untuk mencari hubungan 

perkembangan deposito syariah adalah 

inflasi, nilai kurs, dan nilai SBIS, 

sehingga perlu dilakukan penelitian 

lanjutan meskipun penelitian sebelumnya 

telah melakukan uji pengaruh variabel 

inflasi dan nilai kurs terhadap 

pembiayaan. 

 

Perumusan Masalah Penelitian 

Sebagaimana pendanaan sumber 

dana bank, pendanaan dari deposito 

selama tahun 2006-2010 dan Juni 2011 

membentuk pola berbeda dibandingkan 

dengan sumber pendanaan dari giro dan 

tabungan. Pendanaan giro dan tabungan 

cenderung stabil selama tahun 2006-

2010, sementara itu, volume 

perkembangan deposito mudharabah 

mengalami penurunan dari transaksi 

deposito mudharabah nasabah 

perusahaan. Kecenderungan fluktuatif 

perkembangan deposito mudharabah 

menimbulkan pertanyaan terkait faktor-

faktor apa saja yang sebenarnya 

mempengaruhi perkembangan deposito 

mudharabah di Bank Syariah Mandiri. 

Sumber pendanaan Bank Syariah 

Mandiri dari produk deposito 

mudharabah merupakan sumber dana 

mahal, adapun dana yang diterima oleh 

entitas syariah dimana entitas syariah 

mempunyai hak untuk mengelola dan 

menginvestasikan dana, baik sesuai 

dengan kebijakan bank atau kebijakan 

pembatasan dari pemilik dana, dengan 

keuntungan dibagaikan sesuai dengan 

kesepakatan sedangkan dalam hal dana 

syirkah temporer berkurang disebabkan 

kerugian normal yang bukan akibat dari 

unsur kesalahan yang disengaja, 

kelalaian, atau pelanggaran kesepakatan, 

entitas syariah tidak berkewajiban 

mengembalikan atau menutup kerugian 

atau kekurangan dana tersebut. 

Adapun faktor profit dari entitas 

syariah juga terbukti berpengaruh 

signifikan (Kasmir,2005) demikian juga 

dengan variabel makroekonomi (SBIS 

dan Inflasi) terbukti memiliki korelasi 

signifikan terhadap perkembangan 

deposito mudharabah (Asy’arie, 2004). 

Adapun pengaruh deposito mudharabah 

dipengaruhi oleh dua faktor utama, yakni 

faktor eksternal dan faktor internal. 
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Dari permasalahan diatas, kami 

ingin mengkaji faktor ekternal yang 

dibatasi hanya dari variabel SBIS, Inflasi 

dan kurs sedangkan faktor internal 

dibatasi hanya Bagi hasil, promosi 

terhadap perkembangan deposito 

mudharabah di bank syariah mandiri. 

Untuk itu kami menyusun beberapa 

pertanyaan penelitian sebagai berikut: 

1. Apakah Inflasi, SBIS dan kurs 

mempengaruhi perkembangan 

deposito mudharabah pada BSM ? 

2. seberapa besar pengaruh inflasi, sbis 

dan kurs terhadap deposito 

mudharabah 

3. Apakah bagihasil deposito dan biaya 

promosi berpengaruh terhadap 

besaran deposito mudharabah di 

BSM ? 

4. Seberapa besar pengaruh variabel 

bagi hasil dan promosi terhadap 

deposito mudharabah ? 

Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah untuk: 

1. Mengetahui apakah Inflasi, SBIS dan 

kurs mempengaruhi perkembangan 

deposito mudharabah pada BSM ? 

2. mengetahui seberapa besar pengaruh 

inflasi, sbis dan kurs terhadap 

deposito mudharabah 

3. mengetahui Apakah bagihasil 

deposito dan biaya promosi 

berpengaruh terhadap besaran 

deposito mudharabah di BSM ? 

4. mengetahui Seberapa besar pengaruh 

variabel bagi hasil dan promosi 

terhadap deposito mudharabah ? 

 

Batasan Penelitian 

Beberapa keterbatasan dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bank Syariah yang dijadikan obyek 

penelitian hanya BUS, yaitu Bank 

Syariah Mandiri. Hal ini disebabkan 

karena bank tersebut yang 

memprioritaskan produk deposito 

mudharabah dalam operasinya, 

sedangkan bank-bank lain, seperti 

bank Mega Syariah, Bank syariah 

Bukopin dan BRI Syariah, belum 

mengoptimalkan produk deposito 

mudharabah sebagai sumber 

pendanaannya. 

2. Rentang waktu data yang digunakan 

dalam penelitian ini dibatasi hanya 

pada rentang waktu Desember 2006 

sampai Juli 2011. hal itu disebabkan 

data mengenai laporan keuangan 

publikasi bank dengan format syariah 

sebagai sumber data utama penelitian 
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ALLAH TA’ALA 

PEMILIK MUTLAK 

HALAL – HARAM 

DALAM 

KEPEMILIKAN 

 AL – INFAQ (SPENDING) 

DAN AL – KASB (EARNING) 

 AL – MASALIH DAN 

AL – MAFASID 

‘AN TARADIN 

MINKUM 

MABRUR 

TRANSACTION  

PRINSIP 

MUAMALAH 

MALIYAH 

hanya tersedia pada rentang waktu 

tersebut. 

3. Model yang digunakan adalah model 

regresi berganda / multi regresion dan 

variabel yang digunakan adalah Bagi 

hasil bank, promosi, pelayanan 

(faktor internal), inflasi, nilai tukar 

rupiah terhadap dolar amerika, 

tingkat bonus SBIS (faktor 

Eksternal).  

 

LANDASAN TEORI 

Bank Syariah dan Fungsi Intermediasi 

Berdasarkan Undang-Undang 

No.21 tahun 2008 tentang Perbankan 

Syariah, Bank Syariah adalah bank yang 

menjalankan kegiatan usahanya 

berdasarkan prinsip syariah. Bank 

Syariah sebagai sebuah bank pada 

umumnya, selain menjalankan fungsinya 

sebagai tempat jasa intermediaries dari 

pihak yang membutuhkan dana dengan 

pihak yang kelebihan dana juga 

melakukan berbagai pelayanan jasa 

perbankan kepada nasabah dengan 

mendapat imbalan berupa sewa atau 

keuntungan. Jasa-jasa tersebut di 

antaranya berupa pelayanan sharf, atau 

jual beli valuta asing, rahn, wakalah, 

hawalah. 

Prinsip utama yang diikuti oleh 

bank Islam itu adalah larangan riba dalam 

berbagai bentuk transaksi, melakukan 

kegiatan usaha dan perdagangan 

berdasarkan perolehan keuntungan yang 

sah menurut syariah dan memberikan 

zakat. Berikut prinsip Dasar Muamalah 

Maliyah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar 2.1 tentang 

prinsip dasar muamalah maliyah, kita 

dapat menyimpulkan bahwa agama islam 

adalah suatu pandangan/cara hidup yang 

mengatur semua sisi kehidupan manusia, 

maka tidak ada satupun aspek kehidupan 

manusia yang terlepas dari ajaran Islam, 

termasuk aspek ekonomi. Lalu 

bagaimana dengan perbankan syariah? 

Fungsi intermediasi bank syariah sudah 

diakomodasi dalam Undang-Undang 

No.21 tahun 2008 tentang perbankan 

syariah, yaitu pada pasal 4, dimana bank 

Gambar 2.1. Prinsip Dasar Muamalah Maliyah 

Sumber :  Tim Penulis, Buku paduan bank Mega 

Syariah 



 
Creating Bright Futures 

27    Jurnal Ilmiah “POSTULATE” Vol. VI No.2, Agustus 2017  

 

syariah wajib menjalankan fungsi 

menghimpun dan menyalurkan dana 

masyarakat. Berdasarkan pasal 19 UU 

Perbankan Syariah. Bank Syariah 

menghimpun dana dalam bentuk 

simpanan (giro, Tabungan) dan investasi 

(deposito, tabungan), Penyaluran dana 

kepada masyarakat dalam bentuk 

pembiayaan bagi hasil jual beli, 

penyewaan maupun utang-piutang. 

Menurut Karim (2003), 

menjelaskan bentuk penghimpunan dan 

penyaluran dana dalam dunia perbankan 

di Indonesia. Pada pembiayaan berbasis 

jual beli (murabahah, salam, dan 

istishna) dan sewa menyewa (ijarah), 

tingkat keuntungan bank ditentukan di 

depan dan menjadi bagian harga atas 

barang atau jasa yang dijual. Pada bentuk 

penyimpanan dana dan pembiayaan bagi 

hasil (musyarakah dan mudharabah), 

tingkat keuntungan bank ditentukan dari 

besarnya keuntungan usaha sesuai 

dengan prinsip bagi hasil. 

 

Tabel 2.2. Kegiatan Operasional Perbankan 

Islam 

Penghimpuna

n Dana 

Penyaluran Dana Jasa-jasa 

Perbankan 

1. Wadiah 1. Piutang Rahn 

1.1 Giro 1.1. Qardh Wakalah 

1.2 Tabungan 1.2. Murabahah Kafalah 

2. Mudarabah 2.1. Salam Hawalah 

2.1Tabungan 2.2. Istishna Sharf 

2.2Deposito 2.Investasi  

 2.1Mudharabah  

2.1.1Mutlaqah 

2.1.1Muqayyadah 

 2.2. Musyarakah  

 3.Sewa  

 3.1.Ijarah  

 3.2Ijarah 

Muntahiyyah 

Bittamlik 

 

 

Sumber: Nurul Huda dan Mohamad Heykal, 

Lembaga Keuangan Islam, 2010 
 

Menurut Karim (2003) Deposito 

syariah adalah deposito yang dijalankan 

berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal 

ini. Dewan Syariah Nasional MUI telah 

mengeluarkan fatwa yang menyatakan 

bahwa deposito yang dibenarkan adalah 

deposito yang berdasarkan prinsip 

mudharabah sesuai fatwa dewan syariah 

nasional nomor 03/DSN-MUI/IV/2000 

Dalam hal ini, bank syariah 

bertindak sebagai mudharib (pengelolah 

dana), sedangkan nasabah bertindak 

sebagai shahibul mal (pemilik dana). 

Dalam kapasitasnya sebagai mudharib. 

Bank syariah dapat melakukan berbagai 

macam usaha yang tidak bertentangan 

dengan prinsip syariah serta 

mengembangkannya, termasuk 

melakukan akad mudharabah dengan 

pihak ketiga. 

 

Rukun dan Syarat Deposito 

Mudharabah 
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Deposito Mudharabah termasuk 

kedalam akad Tijarah yang memiliki 

kaidah fikih dasar sebagaimana 

disampaikan oleh Sayyid Sabiq; Fiqih 

sunnah (2006), beliau menyampaikan 

bahwa rukun dan syarat sbb: 

1. Orang yang melakukan akad (penjual 

dan pembeli), harus merdeka, berakal 

dan baigh(mumayiz); 

2. Objek/komoditas/barang yang 

diakadkan, harus memenuhi 

persyaratan tentang kesucian barang, 

kemanfaatan, kepemilikan, 

kemampuan untuk diserahkan, 

pengetahuan tentang barang dan telah 

diterimanya barang yang akan dijual 

oleh penjual; 

3. Ijab dan Qabul. Hal terpenting dalam 

ijab dan qabul adalah kerelaan untuk 

melakukan pertukaran dan ungkapan 

yang menunjukan pengambilan dan 

pemberian kepemilikan barang. 

 

Fatwa tentang dibolehkannya 

praktik Deposito Mudharabah di 

Indonesia dikeluarkan oleh Dewan 

Syariah Nasional, yaitu melalui fatwa 

No:03/DSN-MUI/VI/2000 tentang 

deposito. Dalam fatwa tersebut juga 

ditetapkan ketentuan-ketentuan umum 

deposito berdasarkan Mudharabah:  

1. Dalam transaksi ini nasabah 

bertindak sebagai shahibul maal atau 

pemilik dana, dan bank bertindak 

sebagai mudharib atau pengelola 

dana 

2. Dalam kapasitasnya sebagai 

mudharib, bank dapat melakukan 

berbagai macam usaha yang tidak 

bertentangan dengan prinsip syari’ah 

dan mengembangkannya, termasuk di 

dalamnya mudharabah dengan pihak 

lain. 

3. Modal harus dinyatakan dengan 

jumlahnya, dalam bentuk tunai dan 

bukan piutang 

4. Pembagian keuntungan harus 

dinyatakan dalam bentuk nisbah dan 

dituangkan dalam akad pembukaan 

rekening 

5. Bank sebagai mudharib menutup 

biaya operasional deposito dengan 

menggunakan nisbah keuntungan 

yang menjadi haknya 

6. Bank tidak diperkenankan untuk 

mengurangi nisbah keuntungan 

nasabah tanpa persetujuan yang 

bersangkutan. 

 

Berbagai ketentuan perbankan 

telah ditetapkan oleh Bank Indonesia (BI) 

untuk  mendukung pelaksanaan akad 
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Rukun Akad 

‘Aqidan 
(twocontracting 
parties) 

Ma’qud Alayh 
(subjek matters) 

Sighat ( Ijab dan 
Qabul ) 
(Offer dan 
acceptance) 

 Aqil (sound 
mind) 

 Halal 

 Jelas  jenisnya 

 Jelas ( clarity) 

 Ijab dan qabul 

mudharabah dalam perbankan. Ketentuan 

itu antara lain Peraturan Bank Indonesia 

No:7/46/PBI/2005 tentang akad 

penghimpunan dan penyaluran dana bagi 

bank yang melaksanakan kegiatan usaha 

berdasarkan prinsip syariah. 

 

Karakteristik Akad dan Risiko 

Inheren Deposito Mudharabah 

Terdapat beberapa faktor yang 

mungkin mempengaruhi pola pendanaan 

deposito. Kodifikasi Bank Indonesia 

(2008) menjelaskan sisi risiko spesifik 

terkait karakteristik produk deposito. 

Pertama sebagai produk penghimpunan 

dana, bank akan terekspos pada resiko 

likuiditas terutama pada saat deposito 

jatuh tempo jika maturity gap antara 

penghimpunan dana dan penanaman dana 

cukup besar. Selain itu bank juga 

menghadapi risiko pasar (market risk) 

berupa risiko nilai tukar (bila deposito 

dalam bentuk valas). Bank juga terekspos 

pada commercial displacement risk 

berupa potensi nasabah memindahkan 

dananya yang didorong oleh tingkat bagi 

hasil riil lebih rendah dari tingkat suku 

bunga. 

 

 
 

 

Gambar 2.1  Rukun Akad 

Sumber: Drs Moh Syamsi dkk, RPAI, 2004 

 

Karim, bank Islam, 2003, risiko 

tingkat suku bunga adalah risiko yang 

timbul sebagai akibat dari fluktuasi 

tingkat bunga, meskipun bank syariah 

tidak menetapkan tingkat suku bunga, 

baik dari sisi pendanaan maupun sisi 

pembiayaan, tetapi bank syariah tidak 

akan dapat terlepas dari risiko bunga. Hal 

ini disebabkan pasar yang dijangkau oleh 

bank syariah tidak hanya untuk nasabah-

nasabah yang loyal penuh terhadaap 

syariah. Oleh karena itu, bank syariah 

mengahadapi hal yang semacam tingkat 

bunga berupa pricing risk yaitu: 

a. Direct Competitor market rate 

(DCMR) yaitu tingkat bagi hasil dari 

bank-bank yang menjalankan 

usahanya dengan prinsip syariah 

b. Indirect Competitor market rate 

(ICMR) yaitu tingkat bunga pada 

bank-bank konvensional 

c. Expected Competitive Return for 

Investor, yaitu hasil investasi yang 

kompetitf yang diharapkan oleh 

investor. 

Bila terjadi bagi hasil pendanaan 

syariah lebih kecil dari tingkat bunga 

nasabah dapat pindah ke bank 

konvensional, sebaliknya pada sisi 
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financing, bila margin yang dikenakan 

lebih besar dari tingkat bunga maka 

nasabah dapat beralih ke bank 

konvensional. 

Adapun risiko mudharabah, 

tingkat nisbah/bagi hasil dapat diubah 

dikemudian hari, tetapi harus disepakati 

oleh masing-masing pihak. Hal ini terjadi 

terutama dalam pendanaan ataupun 

pembiayaan. Dikaitkan dengan transaksi 

murabahah, bila kenaikan nisbah tidak 

disepakati, bank hanya akan memperoleh 

bagi hasil atas margin murabahah dalam 

jumlah tetap sebagaimana lazimnya 

dalam pembiayaan murabahah. 

 

Faktor – Faktor yang Mempengaruhi 

Perkembangan Deposito 

Faktor Internal 

Pada perkembangan deposito 

mudharabah, ada faktor yang 

mempengaruhi perkembangan deposito 

dari dalam perbankan sendiri seperti, bagi 

hasil deposito misalnya.  

 

Bagi Hasil Deposito 

Pembayaran imbalan bank kepada 

deposan (shohibul maal) dalam bentuk 

bagi hasil yang besarnya tergantung dari 

pendapatan yang diperoleh bank sebagai 

(mudharib) atas pengelolaan dana 

mudharabah dengan penetapan 

kesepakatan nisbah. Melalui dana yang 

diterima oleh bank syariah dimana bank 

syariah mempunyai hak untuk 

mengelolah dan menginvestasikan dana, 

baik sesuai dengan kebijakan bank atau 

kebijakan pembatasan dari pemilik dana, 

dengan keuntungan dibagikan sesuai 

dengan kesepakatan; sedangkan dalam 

hal dana syirkah temporer berkurang 

disebabkan kerugian normal yang bukan 

akibat dari unsure kesalahan yang 

disengaja, kelalaian, atau pelanggaran 

kesepakatan, bank syariah tidak 

berkewajiban mengembalikan atau 

menutup kerugian atau kekurangan dana 

tersebut. 

 

Promosi 

Promosi perbankan syariah 

dilakukan dengan memanjakan nasabah 

dengan memberikan hadiah, sehingga 

nasabah lebih sering bertransaksi ke bank 

tersebut. Namun beberapa bank syariah 

lain melakukan promosi melalui Iklan 

(media cetak, media elektronik), 

Hubungan masyarakat (brosur, ceramah, 

seminar, berita), kontak pribadi dengan 

nasabah. 

Memperkenalkan bank syariah 

tidak hanya sebatas nama, tetapi system 



 
Creating Bright Futures 

31    Jurnal Ilmiah “POSTULATE” Vol. VI No.2, Agustus 2017  

 

perbankannyapun juga lengkap sebagai 

system keuangan yang benar-benar 

konsisten dengan konsep Allah swt. (Al-

Quran) dan Rasulullah saw.(hadis). 

System perbankan syariah seharusnya 

dapat menyentuh semua orang, termasuk 

masyarakat non-Islam sehingga konsep 

rahmatan lil-alamin benar-benar indah 

dan mempesona bagi siapa pun yang 

berinteraksi dengannya. 

Menurut Ali Hasan (2010) 

Marketing Bank Syariah bahwa program 

pemasaran merupakan sebuah deskripsi 

dari kegiatan yang dikerjakan oleh 

perusahaan (dalam hal ini bank syariah) 

untuk mencapai sasaran pemasaran, yaitu 

untuk memenangkan dan memperluas 

pengusaan market share, meningkatkan 

penjualan, profit dan ROI sebagai ukuran 

prestasi dalam mencapai sasaran (hasil) 

bisnis. Dengan kata lain, program 

pemasaran mengacu pada rencana 

tindakan dan tujuan dari berbagai tawaran 

produk (barang dan jasa), harga, 

distribusi, komunikasi, dan proses 

pengembangan produk baru. 

Adaptasi program pemasaran 

tergantung pada gaya manajemen puncak 

dan pengalaman manajerial, lingkungan 

ekonomi, peraturan dalam menempatkan 

posisi relatif sebuah bank, apakah bank 

tersebut sebagai pemimpin pasar (market 

leader),  penantang pasar (market 

challenger), pengikut (market follower) 

dan relung/ceruk pasar (market nicher) 

dan posisional inipun juga akan 

berpengaruh pada penetapan visi, misi, 

dan target hasil yang ingin dicapai. 

Market leader adalah bank yang 

menduduki kekuasaan posisi di pasar dan 

sudah memiliki reputasi sebagai 

pemimpin pasar. Berdasarkan posisi itu, 

bank menikmati pengusaan pasar yang 

paling besar. Bank dalam kedudukan 

market challenger biasanya merumuskan 

program pemasarannya untuk mdan 

memperluas penguasaan pasar, 

sementara, bank dalam posisi market 

follower secara normal akan berusaha 

memelihara pelanggan yang sekarang 

ada, mempertahankan pelanggan yang 

memiliki kontribusi terhadap keuntungan 

bank, sedangkan bank dalam posisi 

nicher adalah bank yang memiliki pasar 

yang lebih kecil.  

Mereka ini dalam penyusunan 

program pemasarannya berusaha 

membatasi alokasi sumber daya yang 

hanya terpusat pada pelanggan terpilih, 

berkonsentrasi untuk memenuhi 

kebutuhan targen pasar spesifik pada satu 

segmen pasar yang lebih kecil. Walau 
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kehadiran bank syariah itu relative baru, 

sebetulnya memiliki potensi dan peluang 

yang besar untuk muncul sebagai market 

leader. Untuk memudahkan marketer 

dalam mengenali apa yang akan 

dipikirkan dan dilakukan ketika bank 

berada dalam posisi relative tersebut. 

 

Faktor Eksternal 

Menurut Surjadi (2009), variabel 

makro ekonomi menjelaskan perubahan 

ekonomi yang mempengaruhi rumah 

tangga, perusahaan dan pasar. Variabel 

makroekonomi merupakan sumber risiko 

sistemik (Keown, 1999). Semua 

perusahaan termasuk bank merasakan 

dampak dari adanya perubahan pada 

kondisi makroekonomi. Variabel–

variabel makroekonomi yang 

mempengaruhi kinerja bank antara lain 

inflasi, nilai tukar dan tingkat suku bunga 

(SBIS). 

 

Faktor Inflasi 

 

Inflasi adalah kenaikan tingkat 

harga secara umum dari 

barang/komoditas dan jasa selama suatu 

periode waktu tertentu (Karim,2001). 

Inflasi yang tinggi dapat menyebabkan 

tingginya suku bunga deposito pada 

perbankan konvensional. Tingginya suku 

bunga ini dapat menimbulkan 

kecenderungan masyarakat untuk lebih 

memilih deposito perbankan 

konvensional daripada perbankan syariah 

yang tingkat imbal hasilnya tetap 

(nasabah rasional). Hal itu menyebabkan 

DPK perbankan syariah menjadi lebih 

rendah, dan karenanya dana yang 

digunakan untuk pembiayaan juga 

berkurang. Dalam konteks pendanaan 

berbasis mudharabah, penelitian yang 

dilakukan oleh Jihad dan Hosen (2009) 

menunjukan bahwa inflasi berpengaruh 

negative dan signifkan terhadap 

pendanaan mudharabah di Indonesia. 

 

Nilai Tukar (Kurs) 

Nilai tukar uang atau kurs adalah 

catatan harga pasar dari mata uang asing 

dalam harga mata uang domestic (Karim, 

2001). Nilai tukar uang 

merepresentasikan tingkat harga 

pertukaran dari satu mata uang ke mata 

uang lainnya dan digunakan dalam 

berbagai transaksi seperti perdagangan 

dan investasi internasional. Jihan dan 

Hosen (2009) meneliti faktor kurs 

sebagai salah satu hal yang 

mempengaruhi pendanaan deposito 

mudharabah syariah di Indonesia. Dalam 
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penelitian tersebut, menggunakan metode 

regresi linier berganda, diperoleh hasil 

bahwa kurs berpengaruh negative 

terhadap pendahaan deposito 

mudharabah di Indonesia.  

Jika nilai tukar Rupiah terhadap 

Dollar Amerika naik. Maka biaya 

produksi bila menggunakan bahan baku 

dari luar negeri akan naik. Hal ini 

menyebabkan harga dari objek transaksi 

ikut meningkat, sehingga minat 

masyarakat terhadap objek tersebut akan 

menurun dan pada akhirnya permintaan 

atas pembiayaan juga menurun. 

 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah 

(SBIS) 

Sertifikat Bank Indonesia Syariah 

(SBIS) adalah surat berharga berdasarkan 

prinsip Syariah berjangka waktu pendek 

dalam mata uang rupiah yang diterbitkan 

Bank Indonesia (PBI 

No:10/11/PBI/2008). Berdasarkan 

peraturan tersebut, semua istilah 

Sertifikat Wadiah Bank Indonesia 

(SWBI) yang selama ini digunakan, harus 

dibaca sebagai SBIS. Semakin tinggi 

bonus SBIS, maka bank akan lebih 

memilih mengalokasikan kelebihan 

dananya ke SBIS sehingga alokasi dana 

untuk pembiayaan menjadi berkurang. 

Adapun perkembangan ekonomi 

makro dimasing-masing Negara 

dipengaruhi oleh perkembangan pasar 

modal dan pasar uang yang ada. Dari laju 

ekonomi makro ini akan mengakibatkan 

perubahan pada minat investasi di sector 

obligasi. Yang kemudian laju obligasi ini 

akan mempengaruhi perkembangan dari 

perdagangan obligasi syariah seperti sbis. 

Sehingga laju obligasi syariah ikut 

membarikan perubahan pada peluang 

usaha yang ada di Indonesia. Kemudian 

laju peluang usaha, yang dalam ini adalah 

peluang dalam bidang keuangan, pada 

akhirnya ikut mempengaruhi 

perkembangan deposito mudharabah di 

perbankan syariah di Indonesia.  

 

Tinjauan Peneliti terdahulu 

Dalam penelitian yang dilakukan 

oleh Asy’arie (2004) dengan metode 

analisis regresi linear berganda diperoleh 

hasil bonus SWBI dan jumlah uang yang 

beredar tidak berpengaruh secara 

signifikan meskipun korelasi yang 

signifikan. Penelitian yang dilakukan 

oleh Ambarwati (2008) dengan metode 

pooled EGLS diperoleh hasil bahwa 

pendanaa mudharabah pada BUS 

dipengaruhi secara signifikan dan positif 

oleh tingkat bonus SWBI, hal ini berarti 
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bahwa meskipun tingkat bonus SWBI 

meningkat, bank tetap memprioritaskan 

dananya bersumber dari Pendanaan 

mudharabah. 

Penelitian-penelitian sebelumnya 

tentang faktor-faktor yang 

dipertimbangkan mempengaruhi 

pendanaah syariah, sebagai mana 

penjelasan di atas dapat dilihat secara 

ringkas seperti berikut ini: 

 
No Variabel Peneliti, 

tahun 

Hipotesis Hasil 

1 Margin 

Mudharabah 

(setara 

bunga bank) 

Jihad dan 

Hosen, 2009 

Negatif, 

Signifikan 

Negatif, 

Signifikan 

2 Promosi - - - 

3 Pelayanan - - - 

4 Inflasi Jihad dan 

Hosen, 2009 

Negatif, 

Signifikan 

Tidak 

Signifikan 

5 Kurs Jihad dan 

Hosen 2009 

Negatif Negatif 

6 Bonus SBIS Asy’ari,2004 Negatif Tidak 

Signifikan 

 

Ambarwati (2008) melakukan 

faktor-faktor yang mempengaruhi 

pembiayaan murabahah dan mudharabah 

pada bank umum syariah di Indonesia 

dan menemukan bahwa faktor distribusi 

pendapatan bagi hasil mudharabah 

mempengaruhi perkembangan deposito 

mudharabah dalam jangka pendek, 

sedangkan dalam jangka panjang, faktor 

yang mempengaruhi perkembangan 

deposito mudharabah adalah Inflasi. 

Dari penelitian-penelitian 

sebelumnya dapat dipetakan faktor-faktor 

yang memmpengaruhi perkembangan 

deposito mudharabah, yakni faktor 

spesifik bank atau faktor internal bank 

(Equivalent rate, promotion) dan faktor 

makroekonomi atau faktor eksternal bank 

(SBIS, Inflasi, Kurs). Berbagai penelitian 

tersebut belum mengkaji secara 

mendalam pengaruh faktor eksternal dan 

faktor internal terhadap perkembangan 

deposito mudharabah di bank syariah 

mandiri. 

Dalam penelitian ini, peneliti ingin 

mengkaji pengaruh faktor eksteral dan 

faktor internal terhadap perkembangan 

deposito mudharabah di bank syariah 

mandiri mengunakan model regresi 

berganda multi regresion dan peneliti 

mengunakan uji asumsi klasik dengan 

software SPSS ver 16. dan Variabel yang 

peneliti duga terbagi menjadi dua 

kelompok besar, yaitu faktor internal 

(Setara bunga, Promosi) dan faktor 

eksternal (SBIS, Inflasi, Kurs). 

 

Metode Penelitian 

Di dalam penyusunan penelitian ini, 

metode yang dilakukan adalah: 

1. Metode regresi pertama, di mana 

teknik regresi dilakukan antara 
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variabel-variabel bebas terhadap 

variabel terikat pada mandiri syariah 

dalam rentang waktu sekaligus, 

rumus umum dari metode ini yaitu: 

 
Y = a + B1X1 + B2X2 

 di mana: 

 Y = Nilai Deposito 

 X1 = Nilai Bagi Hasil 

 X2 = Nilai Biaya Promosi 

 

2. Metode regresi Kedua, di mana 

teknik regresi dilakukan antara 

variabel-variabel bebas terhadap 

variabel terikat pada mandiri syariah 

dalam rentang waktu sekaligus, 

rumus umum dari metode ini yaitu: 

Y = a + B3X3 + B4X4 + B5X5 

 di mana: 

 Y = Nilai Deposito 

 X3 = Nilai Inflasi 

 X4 = Nilai Kurs 

 X5 = Nilai SBIS 

 

Bagan Alir Penelitian  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEMBAHASAN 

Jumlah data yang diteliti adalah 

data sekunder dari bank syariah mandiri 

yang meliputi jumlah variabel deposito, 

bagi hasil, Promosi, sedangkan data 

sekunder lain berasal dari statistik bank 

indonesia dan badan pusat statistik 

meliputi, sbis, kurs dan inflasi, periode 

data penelitian adalah tahun 2007 hingga 

2010, pada penelitian ini menggunakan 

dua model, yaitu Dalam penelitian ini, 

model yang digunakan : 

Model I (faktor internal) 

Y = α +  β1Bagi Hasil+ β2Promosi 
Dimana: 

Y =  Deposito Mudharabah, Rupiah 

χ1 =  Bagi hasil, Rupiah 

χ2 = Promosi , Rupiah 

 

Model II (faktor eksternal) 

Y = α +  β1Inflasi+ β2Kurs+ β3SBIS 

Dimana: 

Y =  Deposito Mudharabah, Rupiah 

P1 =  Inflasi, Persentase 

P2 = Kurs , Rupiah 

P3 = SBIS , Rupiah 

 

Mulai 

Literature review 

Pembangunan hipotesis 
dan metodologi penelitian 

 

Pengambilan data 

sekunder 
Pengolahan data 

Analisis 
Model-1 

Uji Diagnosis 
model -1 

UjiAasumsi Model-1 
Heteroskedastisitas & 

Otokorelasi 

Model Estimasi Bebas 
Masalah 

Model I dan II 

Estimasi bebas 

masalah 

Analisis 
Model II 

Uji Diagnosis  
Model-2 

Uji asumsi model II: 
Heteroskedastisitas & 

Otokorelasi 

Model II estimasi bebas 
masalah 
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Di dalam penelitian ini, terdapat 

perbedaan satuan antar variabel-variabel 

yang digunakan, satuan untuk variabel 

deposito, bagi hasil, promosi, SBIS 

adalah dalam rupiah, variabel kurs dalam 

rupiah per dolar amerika, sedangkan 

variabel inflasi. Oleh karena itu, untuk 

variabel-variabel yang memiliki satuan 

rupiah dan variabel kurs, dilakukan 

transformasi data ke dalam bentuk 

logaritma natural (Ln) dalam proses 

pengelolaan data. Transformasi data ke 

dalam bentuk Ln ini juga untuk 

mengantisipasi masalah 

heteroskedastisitas akibat perbedaan 

satuan yang sangat besar (Nachrowi dan 

Usman, 2006). 

Menurut Singgih Santoso (2010) 

korelasi termasuk analisis bivariat, 

karena menyangkut hubungan antara dua 

variabel, dimana variabel-variabel 

tesebut dianalisis bersama-sama. Seperti 

apakah bagi hasil memperngaruhi 

deposito mudharabah, seberapa besar 

pengaruh bagi hasil (variabel 1) dan 

promosi (variabel 2) mempengaruhi 

deposito mudharabah. 

Analisis korelasi bertujuan untuk 

mempelajari apakah ada hubungan atara 

dua variabel atau lebih, sedang analisis 

regresi memprediksi seperapa jauh 

pengaruh tersebut. Sehingga jika dengan 

analisis korelasi menyatakan adanya 

hubungan yang positif dan kuat antara 

promosi dengan deposito mudharabah, 

maka analisis regresi akan 

memperkirakan jika promosi 

ditingkatkan sekiat rupiah, berapa rupiah 

deposito mudharabah yang bisa dicapai. 

Secara spesifik, tujuan analisis 

korelasi adalah ingin mengetahui apakah 

diantara dua variabel terdapat hubungan, 

dan jika ada hubungan, bagaimana arah 

hubungan dan seberapa besar hubungan 

tersebut. Secara teoritis, dua variabel 

dapat tidak berhubungan sama sekali 

(r=0), berhubungan secara sempurna 

(r=1), atau diantara kedua angka tesebut. 

Arah korelasi juga dapat positif 

(berhubungan searah) atau negatif 

(berhubungan berlainan arah) 

 

Analisis Model Internal dan Model 

Eksternal dengan  Korelasi  

Model Faktor Internal 

Analisis korelasi dalam penelitian 

ini dilakukan dengan melihat hubungan 

antara variable pada factor internal dan 

factor eksternal berdasarkan data yang 

diamati. Menurut Nacharowi dan Usman 

(2006), korelasi terbilang kuat jika 

besarnya 0.8 atau lebih. Korelasi 
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(hubungan) antara variable-variabel pada 

factor internal dapat ditampilkan dalam 

tabel berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kriteria Nachrowi dan 

Usman (2006), hubungan/korelasi antar 

variable bebas pada factor internal tidak 

ada yang tergolong kuat. Sementara ini 

korelasi arah negatif pada semua variable 

bebas dengan terikat terjadi antara: 

* Ln Deposito dengan Ln BGHSL (-

0.05), berarti BGHSL berkorelasi lemah 

dengan deposito  

* Ln Deposito dengan Ln Promosi (-

0.06), berarti Promosi berkorelasi lemah 

dengan deposito 

Model Faktor Internal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan criteria Nachrowi dan 

usman (2006), hubungan/korelasi antar 

variable bebas pada factor external tidak 

ada yang tergolong kuat. Adapun 

hubungan positif terjadi antara variable 

bebas dengan terikat terjadi antara: 

* Ln Deposito dengan Ln SBIS (0.054)  

<0,5, berarti SBIS berkorelasi lemah 

terhadap deposito 

* Ln Deposito dengan Ln Inflasi (0.079) 

< 0,5, berarti Inflasi berkorelasi lembah 

terhadap deposito. 

Sementara korelasi negative terjadi 

antara variable bebas dengan terikat 

terjadi antara Ln Deposito dengan Ln 

Kurs (-0.089). < 0.5, berarti Kurs 

berkorelasi lemah terhadap deposito. 

Analisis Regresi dan Multi regresi 

Menyegarkan kembali pada bab 3, 

kegunaan dari korelasi adalah 

mengambarkan kekuatan dan arah 

hubungan antara dua variabel atau lebih, 

sekarang peneliti akan membahas analisis 

regresi, yaitu metode untuk 

mengembangkan sebuah model 

(persamaan) yang menjelaskan hubungan 

antara dua variabel atau lebih, berbeda 

dengan korelasi, out put dari analisis 

regresi adalah sebuah persamaan regresi 

 

Model Faktor Internal dengan Regresi 

Berdasarkan data yang diamati, 

maka dapat ditampilkan dalam tabel 

berikut : 
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Model Faktor Ekternal dengan regresi 

 

 
 

 

 
 

Pemilihan model 

1. Model  Regresi pertama 

Dari Tabel dapat dituliskan 

persamaan yang diperoleh yaitu 

LNDEPOSITO = 9.080E9 – 0,076 

*LN BGHSL – 0,104 *LN 

PROMOSI 

 

2. Model  Regresi kedua 

Dari Tabel dapat dituliskan 

persamaan yang diperoleh yaitu: 

LNDEPOSITO = 8.780E9 + 0,123 

*LN SBIS – 0,156 *LN KURS + 

0,186  

*LN INFLASI 

 

 

Uji Diagnosa Model Internal dan 

Model Eksternal 

Uji  Model Internal dan Model Eksternal  

1. Uji normalitas, bertujuan untuk 

mengetahui apakah variabel 

pengganggu atau residual memiliki 

distribusi normal, menurut singgih 

santoso (2010) jika distribusi dari 

nilai-nilai residual tersebut tidak dapat 

dianggap berdistribusi normal, maka 

dikatakan ada masalah terhadap 

asumsi normalitas.Peneliti melakukan 

uji normalitas dilakukan lewat 

pembuatan grafik normal probability 

plot sebagai berikut: 

a. Model Faktor Internal dengan 

Regresi 
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Deteksi normalitas: 

Berdasarkan charts dengan melihat 

penyebaran data (titik) pada sumbu 

diagonal dari grafik, dengan dasar 

pengambilan keputusan: 

Jika data menyebar di sekitar garis 

diagonal dan mengikuti arah garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi 

asumsi normalitas. Jika data menyebar 

jauh dari garis diagonal dan/atau tidak 

mengikuti arah garis diagonal, maka 

model regresi tidak memenuhi asumsi 

Normalitas. 

Analisis: 

Dari Charts, peneliti melihat titik-titik 

menebar di sekitar garis diagonal, serta 

penyebarannya mengikuti arah garis 

diagonal. maka model regresi layak 

dipakai untuk memprediksi Deposito 

Mudharabah berdasar masukan variabel 

independennya. 

 

2. Uji – t, dilakukan untuk menguji 

signifikansi koefisien regresi 

termasuk intercept secara individual. 

Secara imum hipotesis pengujian ini 

dapat dituliskan: 

Ho : Bj = 0 

Ho : Bj ≠ 0 

Dimana Bj adalah koefisien variable 

bebas J, Statistik uji – t didefinisikan 

sebagai berikut: 

t = Bj  

      s.e (Bj) 
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dimana t adalah nilai t – statistik, Bj 

adalah koefisien regresi dan s.e. (Bj) 

adalah standard error dari koefisien 

regresi. Kreteria keputusan adalah 

jika t – hitung < t – tabel maka Ho 

tidak ditolak dan jita t – hitung > t – 

tabel maka Ho ditolak. Atau jika p – 

value > 0,05 maka Ho tidak ditolak 

dan sebaliknya. 

 

Analisis Hipotesis Penelitian pada 

Level Bank Syariah 

a. Variable Bagi Hasil  

Bagihasil deposito mudharabah 

adalah presentase dari simpanan deposito 

nasabah terhadap simpanan deposito 

seluruh nasabah terhadap pendapatan 

bank yang dibagihasilkan untuk deposan 

dan presentase nisbah yang disepakati 

diawal.Berdasarkan tabel tersebut, 

diperoleh hasil bahwa koefisien variable 

bagihasil deposito mudharabah sebesar 

0,0000. hal ini menunjukan bahwa setiap 

kenaikan 1% pada bagihasil deposan 

akan menyebabkan jumlah simpanan 

deposito mudharabah mengalami 

kenaikan 0.0000 bila variable lanilla 

tetap. Dengan demikian, hipótesis 

penelitian ditolak. Namur dari hasil uji-t 

diperoleh nilai prob t-statistik yang lebih 

besar daripada α menunjukan variable ini 

tidak significan. Hal ini berarti secara 

statistik tidak menolak Ho yang 

menyakatan bahwa bagi hasil deposito 

mudharabah tidak berpengaruh signifikan 

terhadap jumlah simpanan deposito 

mudharabah. 

 

b. Variable Biaya Promosi 

c. Variable Inflasi 

Merupakan kenaikan tingkat harga 

secara umum.dalam konteks simpanan 

deposito berbasis mudharabah. Peneliti 

yang dilakukan menunjukan bahwa 

inflasi berpengaaruh negatif dan 

significan terhadap simpanan deposito 

mudharabah di Indonesia. Inflasi yang 

tinggi dapat menyebabkan tingginya suku 

bunga deposito pada perbankan 

konvensional.  

Tingginya suku bunga deposito 

konvensional ini dapat menimbulkan 

kecenderungan masyarakat untuk lebih 

memilih deposito perbankan 

konvensional daripada perbankan syariah 

yang tingkat imbal hasilnya tetap tidak 

berpengaruh terhadap kenaikan deposito 

konvensional. Hal ini menyebabkan Dana 

Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah 

menjadi lebih rendah, dan karenanya 

dana yang digunakan untuk pembiayaan 

mudharabah juga berkurang 
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menyebabkan pendapatan bank yang 

dibagikan untuk deposan ikut rendah. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pengolahan data 

dan analisis yang telah dilakukan dengan 

α = 0,05 (tingkat level of confidence 95%) 

diperoleh bahwa: 

1. Level Bank Syariah secara umum 

a. Faktor Internal model, yaitu 

variabel promosi dan bagihasil 

memiliki arah hubungan yang 

positif tetapi tidak signifikan 

mempengaruhi pendanaan deposito 

mudharabah pada bank syariah 

mandiri 

b. Faktor Eksternal model, yaitu 

inflasi, kurs, dan SBIS memiliki 

arah hubungan yang negatif tetapi 

tidak signifikan mempengaruhi 

pendanaan deposito mudharabah. 

Sedangkan sbis memiliki arah 

hubungan yang positif tetapi tidak 

signifikan mempengaruhi 

pendanaan deposito mudharabah. 

2. Pada level individu bank syariah 

a. Faktor Internal, yaitu bagi hasil, 

promosi deposito mudharabah 

secara sigmifikan mempengaruhi 

pendanaan Deposito mudharabah 

pada bank syariah. 

b. Faktor Eksternal, yaitu Inflasi, dan 

SBIS memiliki arah hubungan yang 

positif signifikan mempengaruhi 

deposito mudharabah, sedangkan 

kurs memiliki arah yang negatif 

tetapi tidak signifikan 

mempengaruhi pendanaan deposito 

mudharabah pada bank syariah. 

 

SARAN 

Saran bagi penelitian selanjutnya: 

1. Objek penelitian ini dibatasi pada 

BUS. Oleh karena itu, untuk 

memperoleh gambaran yang lebih 

luas terhadap pendanaan deposito 

mudharabah di Indonesia, pada 

penelitian-penelitian selanjutnya 

diharapkan ikut mempertimbangkan 

Bank Pembiyaan Rakyat Syariah 

(BPRS); 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan 

mempertimbangkan hal-hal yang 

terkait dengan deposito mudharabah 

sebagai variabel bebas, seperti antara 

lain lamanya waktu penempatan 

deposito mudharabah, besarnya 

populasi muslim yang bermukim 

sekitar bank syariah, teknik 

marketing pendanaan mempengaruhi 

nasabah deposito mudharabah; 
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3. Dalam penelitian selanjutnya 

diharapkan digunakan periode 

pengamatan dan jumlah sampel 

dapat lebih banyak; 

4. Dalam penelitian ini ditemukan 

beberapa hal yang tidak sejalan 

dengan teori maupun penelitan 

sebelumnya, seperti variabel kurs 

sehingga bagi penelitian selanjutnya 

diharapkan mampu menjelaskan 

hasil yang kontradiktif ini. 
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Pengaruh Jumlah Nasabah Shar-E Dan Dana Shar-E  

Terhadap Dana Pihak Ke-3 & Pembiayaan Di Bank Muamalat Indonesia 

 Periode 2004 – 2009 

 

Oleh Herbudhi S. Tomo3 

ABSTRAK 

Pada saat ini banyak peluang bagi perbankan syariah untuk melakukan ekspansi pasar. 

Tingkat awareness masyarakat yang semakin tinggi terhadap sistem perbankan alternatif yang berlogo 

iB (Islamic Banking), sebagai hasil sosialisasi secara intensif oleh regulator. Peluang ini 

dimanfaatkan perbankan syariah melalui pengumpulan dana pihak ketiga (DPK), utamanya 

pengumpulan produk tabungan yang berbiaya dana murah, yang pada gilirannya akan 

meningkatkan porsi pembiayaan dengan bagi hasil yang kompetitif. Bank Muamalat Indonesia 

mengembangkan tabungan Shar-E sebagai strategi pengumpulan DPK.Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui apakah jumlah nasabah Shar-E dan jumlah dana Shar-E mempunyai hubungan yang 

kuat dan dapat mempengaruhi dana pihak ketiga(DPK) dan pembiayaan. Di samping itu juga untuk 

mengetahui kinerja keuangan Bank Muamalat Indonesia dengan menggunakan proksi rasio keuangan. 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dengan periode sampel sejak Januari 

2004 sampai dengan Desember 2009. Metode field researchdigunakan untuk mengumpulkan data yang 

bersumber dari data publikasi Bank Muamalat Indonesia berupa data neraca bank dan laporan 

keuangan.Jenis penelitian yang akan digunakan adalah penelitian dengan menggunakan analisis 

kuantitatif dengan model regresi linier sederhana dan berganda (model lin-lin). Analisis ini digunakan 

untuk melihat korelasi antara jumlah nasabah Shar-E dan jumlah dana Shar-E dengan DPK dan 

pembiayaan. Dengan analisis korelasi ini dapat diketahui keeratan hubungan linear antara variabel 

dependen dan independen serta arah hubungan tersebut.Variabel Nasabah Shar-E dan dana Shar-E 

masing-masing berpengaruh secara signifikan terhadap perkembangan DPK dan pembiayaan sebesar 

97,1%, 96,7 %, 95,2 %, 95,6%. Sedangkan model linear berganda ditolak karena tidak lolos uji tanda. 

Kata Kunci: Shar-E, Dana Pihak Ke-3, Pembiayaan. 
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PENDAHULUAN  

Latar Belakang Penelitian  

Pada saat ini  banyak peluang bagi 

industri perbankan syariah untuk  

melakukan ekspansi pasar. Tingkat awareness 

masyarakat yang semakin  

tinggi terhadap sistem perbankan alternatif yang 

berlogo iB (islamic banking) ini, sebagai hasil 

dari sosialisasi secara intensif oleh regulator 

selama duatahun belakangan. Pada tahun 

2009 memasuki tahap siap untuk 

mencobaberbagai kelebihan produk dan jasa 

yang ditawarkan oleh bank-bank syariah 

(Zuhdi, 2009).  

Antusiasme masyarakat ini siap dipetik 

oleh bank-bank syariah yang jeli dan sigap 

menangkap peluang pasar. Jika itu terjadi, maka 

tidak mustahil iB akan melaju lebih kencang lagi 

dari pertumbuhannya selama ini. Salah satu  

kuncinya adalah implementasi secara serius 

strategi baru yang dirumuskan, yaitu 

pengembangan pasar perbankan syariah, yang 

merupakan strategi pemasaran hasil racikan 

Bank Indonesia berdasarkan analisis mendalam 

terhadap peta target market perbankan syariah di 

Indonesia dan berbagai faktor strategis 

(Zuhdi,2009) 

Bank Muamalat Indonesia, sebagai 

bank pertama murni syariah dan pelopor di 

pasar perbankan syariah nasional sejak tahun 

1991, memiliki posisi yang strategis guna 

memanfaatkan peluang pertumbuhan tersebut. 

Bank Muamalat mulai beroperasi 27 

Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992.  

Dengan  dukungan  tokoh-tokoh  dan  

pemimpin  Muslim  terkemuka  serta  

beberapa  pengusaha  Muslim,  pendiriannya  

juga  mendapat  dukungan  

masyarakat berupa komitmen pembelian saham 

senilai Rp. 84 miliar pada saat penandatanganan 

Akta Pendirian Perseroan. Dalam acara 

silaturahmi pendirian di Istana Bogor, 

diperoleh tambahan modal dari masyarakat 

Jawa Barat sebesar Rp. 22  miliar sehingga 

menjadi Rp. 106  miliar sebagai wujud 

dukungannya. Pada 27 Oktober 1994, hanya 

dua tahun setelah didirikan,Bank  

Muamalat berhasil menyandang predikat Bank 

Devisa. Pengakuan ini semakin  

memperkokoh posisinya sebagai bank 

syariah pertama dan terkemuka di  

Indonesia dengan beragam jasa dan produk yang 

terus dikembangkan.  

Krisis moneter tahun 1997-1998 telah 

memporakporandakan sebagianbesar  

perekonomian  Asia  Tenggara.  Sektor  

perbankan  nasional  terbelit negative  spread  

dan  bencana  kredit  macet.  Akibatnya  

sejumlah  bank mengalami kondisi terburuk 

dalam pengawasan Badan Penyehatan Perbankan 

Nasional (BPPN) dan  terpaksa  harus  

memperoleh  rekapitalisasi  dari pemerintah. 

Sistem syariah menjadikan Bank Muamalat 

terjaga dari negative spread pada saat krisis 

moneter menghantam, sehingga bank syariah 

pertama di Indonesia ini tetap bertahan dalam 

kategori “A” yang tidakmembutuhkan  

pengawasan BPPN maupun rekapitalisasi 

modal dari pemerintah. Dalam  

upaya memperkuat permodalan, Bank 
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Muamalat berupaya mencari pemodal  

potensial dan mendapat tanggapan positif dari 

Islamic Development Bank (IDB) yang 

berkedudukan di Jeddah, Saudi Arabia. Pada 

Rapat Umum Pemegang Saham 21 Juni 1999, 

IDB secara resmi menjadi salah satu 

pemegang saham Bank Muamalat.  

Kurun waktu antara tahun 1998 dan 

2008 merupakan masa yang penuh tantangan 

dan keberhasilan bagi Bank Muamalat. 

Dalam periode tersebut, Bank Muamalat 

berhasil membalikkan keadaan dari kondisi 

rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi 

setiap pegawai Muamalat, ditunjang oleh 

kepemimpinan yang kuat,strategi 

pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan 

terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara 

murni.  

Rencana strategis Bank Muamalat 

Indonesia termuat dalam rencana  

jangka menengah dan rencana jangka panjang 

sebagaimana tercantum dalam Rencana Bisnis 

Bank (RBB) yang telah dikirim kepada Bank 

Indonesia setiap tahun.  Sementara  itu  rencana  

jangka  panjang  tercantum  dalam  rencana  

korporasi. Kedua rencana tersebut disusun 

dengan mempertimbangkan faktor eksternal  

seperti  kondisi  makro  dan  mikro  ekonomi  

domestik  maupun internasional, industri 

perbankan nasional dan juga faktor internal 

seperti jumlah jaringan cabang, aliansi, produk 

dan jasa, sumber daya insani. 

Pengalaman Penulis sebagai Direktur 

Bank Muamalat yang membidangi Jaringan dan 

Aliansi dari tahun 2005 – 2007, adalah bahwa 

untuk memberikan layanan perbankan murni 

syariah untuk menjangkau umat di seluruh  

pelosok Indonesia, dilaksanakan dengan 

menggunakan strategi STAR WAR, yaitu Service 

Transformation And Revitalization of Wholesale, 

Alliance, Remote.STAR dilakukan dengan 

mengembangkan standard kualitas layanan 

Bank Muamalat, yang disebut FAST Program. 

FAST merupakan kepanjangan dari Friendly, 

Accesible, Secured, To your need. Friendly 

merupakan ungkapan dari layanan yang 

personal, memberikan pengalaman bersahabat 

dalam berhubungan dengan bank. Accesible 

adalah ungkapan bagaimana nasabah dapat 

nyaman dalam bertransaksi, nyaman 

dimaksudkan sebagai dapat diakses secara 

mudah, dimana saja dan dengan berbagai tipe 

delivery channel , seperti ATM, EDC, Phone 

banking, SMS banking, internet banking, dll. 

Secured merupakan positioning bagaimana 

nasabah mempersepsikan Bank Muamalat 

sebagai bank yang aman dan terpercaya. To 

your need, dimaksudkan sebagai hasil inovasi 

layanan dan produk di Bank Muamalat yang 

dapat memenuhi setiap kebutuhannasabah.   

Program FAST dijalankan, melalui 

program fisik dan non fisik. Secara fisik 

dilakukan perbaikkan kondisi fisik kantor  

dengan  program  renovasi  dan  relokasi  serta  

penambahan  kantor terutama di kota-kota 

besar berpenduduk di atas 1 juta orang. Secara 

non fisik, kualitas layanan terutama di front 

liner dibenahi, dimulai dengan penilaian 

terhadap kualitas layanan. Selanjutnya 

program pelatihan kepada seluruh kru front liner 
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serta penyusunan manual  FAST service, dan 

untuk menumbuhkan budaya pelayanan yang 

baik.  

Strategi selanjutnya adalah WAR, 

(Wholesale, Alliance, Remote). Strategi 

pemasaran secara wholesale ditempuh, guna 

memperoleh leverage yang lebih besar atas 

sumberdaya perseroan yang terbatas. Melalui 

pendekatan ini, Bank Muamalat dapat 

mengembangkan pasar lebih cepat. Dalam  

rangkamempercepat pertumbuhan, melalui  

akuisisi nasabah  yang belum ber-bank 

syariah  di Indonesia,  produk  perbankan  

retail  yang  inovatif  merupakan  sebuah 

keharusan. Keberadaan tabungan Shar-E yang 

mengubah rekening tabungan dari kategori 

banking product menjadi barang (consumer 

product) menjadikannya  sangat  fleksibel  dan  

mampu menembus batasan sebuah produk 

bank. Sebagai barang, perolehan Shar-E oleh 

nasabah pemakai menjadi sangat mudah dan 

tidak tergantung pada keberadaan bank. 

Pemasaran dan penjualan rekening dana pihak 

ketiga tidak lagi terbatas one on one, tetapi Bank 

dapat bertindak sebagai wholesaler.  

Shar-E, diluncurkan pada tahun 2004,  

adalah  tabungan  instan  investasi  syariah  yang  

memadukan kemudahan akses ATM, Debit dan 

Phone Banking dalam satu kartu dan dapat dibeli 

di kantor layanan Bank Muamalat juga di Kantor 

Pos Online di seluruh Indonesia. Hanya dengan 

Rp. 125.000, langsung dapat diperoleh satu 

paket kartu Shar-E  dengan saldo awal tabungan 

Rp. 100.000. Shar-E adalah sarana menabung 

dan berinvestasi di Bank Muamalat dan 

diinvestasikan hanya untuk usaha halal dengan 

bagi hasil kompetitif. Shar-E memiliki 

fasilitas tarik tunai bebas biaya di seluruh 

jaringan ATM BCA/PRIMA dan ATM Bersama, 

akses di seluruh merchant Debit BCA/PRIMA 

dan fasilitas SalaMuamalat Phone banking.  

Shar-E juga sudah terhubung dengan 

jaringan ATM Malaysia yang  

tergabung dalam MEPS (Malaysian Electronic 

Payment System): Maybank,Hong Leong Bank,  

Affin Bank dan Southern Bank. Shar-E  memiliki 

beberapa pengembangan produk bekerja sama 

dengan perusahaan-perusahaan asuransi di 

Indonesia, yaitu :  

a. Shar-E ful PROTEK, berkerja sama dengan 

PT Asuransi Takaful Keluarga.  

b.  Shar-E Sharia Mega Covers, bekerja sama 

dengan PT Asuransi Jiwa Mega.  

c.  Shar-E Taawun Card, bekerja sama dengan 

PT Asuransi Bintang.  

d.  Shar-E Fitrah Card, bekerja sama dengan 

PT Asuransi Jiwa Sinarmas.  

Shar-E lahir untuk memberi pelayanan 

di wilayah yang sebelumnya tak  

terlayani (unserved area) dan  serta merta 

menggugurkan  unsur ketidaktersediaan 

jaringan layanan perbankan syariah yang 

memperoleh pengecualianfatwa MUI tersebut di 

atas. Berkat terobosan ini, Shar-E meraih 

predikat The Most Innovative Product untuk 

kategori “Customer Modes of Entry” dari  

Kementerian Negara Riset dan 

Teknologi/Badan Pengkajian dan Penerapan 

Teknologi (BPPT).  

Shar-E  tidak  hanya  memperluas  
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jaringan  pelayanan,  namun  juga berdampak 

pada pertumbuhan nasabah yang luar biasa dan 

menambah jutaan rekening tabungan baru. 

Sejak kehadiran Shar-E, Bank Muamalat 

berhasil mengembangkan  jaringan  

pelayanannya  secara  pesat  dan  signifikan. 

Ditunjang oleh inovasi Shar-E, Bank Muamalat 

kemudian mengembangkan strategi WAR, 

yaitu singkatan dari Wholesale, Alliance dan 

Remote, yang .memungkinkan Bank Muamalat 

menjangkau pelosok-pelosok Indonesia yang 

sebelumnya tidak terlayani oleh perbankan 

syariah. 

Strategi  Alliance  digunakan  dalam  

pemasaran  produk  guna  melipat- 

gandakan jangkauan serta penyebaran produk 

dan layanan perbankan syariah  

dalam waktu yang singkat. Strategi ini 

dijalankan dengan menjalin mitra  

aliansi berbentuk institusi maupun perorangan 

sebagai agen penjualan produk  

dan layanan, sehingga dapat menghadirkan 

seluruh siklus layanan perbankan  

secara lengkap mulai dari pembukaan, 

penyetoran hingga penarikan rekening.  

Sebagaimana visi Bank Muamalat yaitu 

”Menjadi banksyariah utama di Indonesia, 

dominan di pasar spiritual dan dikagumi di 

pasar rasional”, dengan strategi aliansi yang 

telah dilakukan, pencapaian visi untuk 

menjadi Bank yang dominan di pasar spiritual 

telah tercapai. Hal ini  

ditunjukkan dengan keberhasilan Bank Muamalat 

dalam membangun jaringan,  

melalui kantor BMI yang telah ada diseluruh 

provinsi di Indonesia, serta  

aliansi dengan lebih dari 3000 SOPP Pos on 

line real time dan melalui Lembaga Keuangan 

Syariah, seperti BPR/S dan BMT.  

Strategi Remote, ditujukan kepada 

layanan perbankan syariah di daerah-

daerah yang belum terdapat layanan 

perbankan syariah (unserved area). Tujuh 

tahun lalu, layanan perbankan syariah tidak 

pernah ditemukan di luar kota besar, 

apalagi hingga ke pelosok negeri. Kini, 

jangkauan Shar-E mampu menembus ruang 

dan waktu untuk menghadirkan produk 

investasi dan simpanan bank syariah bagi 

umat. Melalui Shar-E dan kerjasama aliansi 

dengan seluruh delivery channel, maka 

seluruh wilayah Indonesia terlayani Bank 

Muamalat. Produk Shar-E yang dikembangkan 

untuk kepentingan perluasan akses mudah untuk 

berinvestasi syariah bagi seluruh masyarakat 

Indonesia, telah juga  menunjukkan  hasil  yang  

makin  baik.  Pencapaian  maksimal  Bank 

Muamalat mencerminkan keberhasilan strategi 

“STAR WAR.”  

Dari sisi bisnis, pelaksanaannya tetap 

memperhatikan “4P” yaitu Pertumbuhan, Profit, 

Purpose (Misi) dan Prudent (kehati-hatian). 

Program ini diperoleh keseimbangan dalam 

pencapaian pertumbuhan yang konsisten, laba 

yang tinggi, pelaksanaan misi terutama 

keberpihakan kepada Usaha Mikro 

Kecil  Menengah  terus  terpelihara  

dengan  kualitas pembiayaan yang relatif baik 

dengan rasio Non-Performing Finance yang 

terjaga. Ditunjang oleh landasan pertumbuhan 
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yang kokoh serta perbaikan pada kualitas 

layanan melalui program FAST Service.  

 Dari tahun 1998 hingga 2008, total 

aktiva Bank Muamalat meningkat  

sebesar 25,3 kali lipat menjadi Rp. 12,60 

triliun, jumlah ekuitas tumbuh sebesar 23,6 

kali lipat menjadi Rp. 966 milyar, sedangkan 

jumlah nasabahberkembang hingga menjadi 

2,9  juta nasabah.  Bank  Muamalat  berhasil 

menutup tahun krisis finansial global 2008 

dengan peningkatan laba bersih 43% menjadi 

Rp. 207 miliar, di kala laba sektor perbankan 

konvensional nasional secara agregat menurun 

sebesar 13%, dan laba agregat perbankan 

syariah pun turun 20%. Memasuki tahun 2008, 

krisis finansial melanda hampir seluruh kawasan 

dunia yang dipicu oleh krisis sub-prime 

mortgage. Dampak serius yang ditimbulkan 

antara lain dengan bertumbangannya lembaga-

lembaga keuangan besar di dunia, sebagian yang 

lain terpaksa menerima bantuan pemodalan dari 

pemerintahnya masing-masing. Krisis 

finansial global ini dampaknya juga dirasakan  

oleh  Indonesia,  baik  di  pasar  saham,  pasar  

modal  dan  juga perbankan nasional. 

 Di  tengah  kondisi  tersebut,  Bank  

Muamalat  berhasil  mencatat pertumbuhan 

aset, pembiayaan maupun DPK masing-masing 

sebesar 19,2%, 22,0% dan 15,9% menjadi Rp. 

12.596,72 miliar, Rp. 10.517,86 miliar dan Rp. 

10.073,95  miliar per akhir tahun  2008.  

Adapun pencapaian laba bersih Perseroan 

untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 

mencapai Rp. 207,21 miliar, meningkat sebesar 

42,6% dari Rp. 145,33 miliar tahun 2007. 

Tingkat pertumbuhan  laba  yang  berhasil  

diraih  Bank  Muamalat  tersebut  patut 

disyukuri di tengah kondisi yang kurang 

mendukung ini.  

 Menurut catatan Bank Indonesia, laba 

perbankan nasional secara agregat  

di tahun 2008 turun 13% sementara Laba yang 

diraih perbankan syariah juga  

turun 20%. Secara umum perbankan syariah 

nasional tumbuh cukup baik di  

tahun 2008, sehingga dapat meningkatkan 

market share-nya dari 1,84% di  

tahun 2007 menjadi 2,14% di tahun 2008. 

Hal ini menunjukkan bahwa  

perbankan syariah makin dikenal dan diminati 

oleh masyarakat. Namun hasil  

ini masih berada di bawah target Bank 

Indonesia untuk mencapai market  

share 5% sehingga masih diperlukan kerja keras 

di masa mendatang.  

 Dengan berbagai program yang 

dilaksanakan di tahun 2008, baik melalui  

peningkatan kualitas layanan maupun 

penambahan jaringan, Bank Muamalat  

sudah berada pada posisi yang tepat untuk 

meraih pasar yang lebih luas lagi.  

Pelajaran dari krisis saat ini juga semakin 

mengukuhkan kehandalan dan  

kebenaran sistem syariah sehingga menjadi 

solusi bagi sistem perekonomian  

dunia di masa mendatang. Perkembangan 

terakhir menunjukkan dukungan  

yang  makin  kuat  juga  datang  dari  

regulator  dan  pemerintah  dalam  

mengembangkan ekonomi dan perbankan 
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syariah di tanah air.  

 

Perumusan Masalah Penelitian 

  Salah satu strategi Bank untuk 

meningkatkan total pembiayaannya adalah 

dengan menawarkan tingkat bagi hasil yang 

kompetitif, atau dengan kata lain menggunakan 

dana dengan biaya bagi hasil yang murah. Untuk 

mendapatkan dana dengan biaya bagi hasil yang 

murah, bank harus mampu mengumpulkan DPK 

dari masyarakat dalam jumlah yang besar. 

Timbul masalah bagaimana mendapat DPK 

dalam jumlah besar dan berbiaya dana murah, 

sehingga pada gilirannya dana DPK ini 

disalurkan kepada sektor pembiayaan dengan 

tingkat bagi hasil yang kompetitif. Untuk hal ini 

setiap bank menjawab masalah diatas dengan 

mengejar strategi pengumpulan DPK dalam 

bentuk tabungan. Diharapkan dengan porsi dana 

tabungan yang mendominasi DPK, selain 

deposito dan giro, maka penyaluran pembiayaan 

dengan bagi hasil kompetitif dapat tercapai.  

  Bank Muamalat Indonesia menerapkan 

strategi peluncuran tabungan Shar-E. Melalui 

produk ini diharapkan akan dapat dilakukan 

penetrasi pasar dan menghimpun DPK tanpa 

harus melakukan investasi pembukaan cabang. 

 Strategi Shar-E baru berumur kurang lebih 5 

tahun. Kedepan, strategi ini perlu dijalankan dan 

disempurnakan. Perencanaan di masa yang akan 

datang disusun berdasarkan asumsi dasar bahwa 

jumlah nasabah dan jumlah dana sangat 

berpengaruh terhadap DPK (Dana Pihak Ketiga). 

Hal ini perlu dibuktikan dengan sebuah bentuk 

penelitian korelatif. Dalam penelitian ini, penulis 

akan meneliti berbagai hal berikut ini: Perumusan 

masalah dalam penelitian iniadalah:  

a. Bagaimanakah jumlah nasabah Shar-

Edapat mempengaruhi DPK pada Bank 

Muamalat Indonesia?  

b. Bagaimanakah jumlah dana Shar-E yang 

merupakan bagian dari DPK  

dapat mempengaruhi DPK pada Bank 

Muamalat Indonesia?  

c. Bagaimanakah jumlah nasabah Shar-E 

dapat mempengaruhi pembiayaan  

yang disalurkan oleh Bank Muamalat 

Indonesia? 

d. Bagaimanakah jumlah dana Shar-E dapat 

mempengaruhi pembiayaan yang  

disalurkan oleh Bank Muamalat Indonesia? 

e. Bagaimanakah jumlah nasabah dan 

jumlah dana Shar-E secara bersama- 

sama dapat mempengaruhi DPK pada Bank 

Muamalat Indonesia?  

f. Bagaimanakah jumlah nasabah dan 

jumlah dana Shar-E secara bersama- 

sama  dapat  mempengaruhipembiayaan  

yang  disalurkan  oleh  Bank Muamalat 

Indonesia?  

 

Tujuan Penelitian  

 Tujuan yang akan dicapai dalam 

penelitian ini adalah: untuk mengetahui apakah 

jumlah nasabah Shar-E dan jumlah dana Shar-E 

mempunyai hubungan yang kuat dan dapat 

mempengaruhi dana pihak ketiga (DPK) dan 

pembiayaan yang disalurkan oleh Bank 

Muamalat Indonesia. Korelasi yang ingin 

diketahui baik yang bersifat sederhana dan 



 
Creating Bright Futures 

51    Jurnal Ilmiah “POSTULATE” Vol. VI No.2, Agustus 2017  

 

bersifat multiple (bersama-sama). 

 

 Manfaat Penelitian  

Dengan melihat dari tujuan di atas, 

manfaat penelitian adalah untuk mengetahui 

faktor-faktor yang mempengaruhi dana pihak 

ketiga yang berhasil dihimpun  dan  

pembiayaan  yang  disalurkan  secara  

optimal  oleh  Bank Muamalat  Indonesia. 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi 

masukkan pemikiran untuk Bank Indonesia 

dalam rangka strategi dan pengembangan 

perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini 

juga diharapkan dapat menjadi sarana 

menambah ilmu pengetahuan dan wawasan 

untuk menjadi dasar penelitian lebih lanjut.  

 

KERANGKA TEORI 

Teori Strategi 

1. Blue Ocean Strategy 

Menurut Kim et al (2005),  Blue Ocean 

Strategy (BOS) adalah strategi bisnis yang 

mengarahkan perusahaan untuk keluar dari 

persaingan yang sangat ketat di area Red Ocean 

Strategy (ROS),  dengan menciptakan ruang 

pasar tanpa kompetisi. BOS dimaksudkan 

kepada pasar yang belum dimasuki pesaing, 

melalui penciptaan permintaan (demand 

creation), dan kesempatan mendapatkan 

pertumbuhan laba yang tinggi.  

Selain hal itu BOS juga diciptakan dari 

pasar yang sudah berjalan di ROS melalui 

ekspansi bisnis dengan tingkat kompetisi yang 

tidak ketat. Sementara itu ROS dimaksudkan 

kepada pasar yang telah berjalan dengan 

aturan bisnis yang diterima oleh semua pelaku 

bisnis. Dalam ROS, tingkat kompetisi berjalan 

sangat ketat dimana efisiensi bisnis sangat 

berperan dalam menciptakan laba yang 

diraih.Ada enam prinsip pedoman untuk 

perumusan keberhasilan strategilautan biru, 

(Kim et al. 2007) yaitu:  

a.  Reconstruct Market Boundaries.   

Menciptakan pasar yang belum tersentuh 

oleh pesaing dalam lintas berbagai industri, 

sehingga mengurangi resiko pencarian (search 

risk).  Hal ini juga menciptakan kompetisi yang 

tidak relevan melalui pendekatan 6 area 

kompetisi dengan fokus kepada lintas industri 

alternatif, lintas kelompok strategis, lintas 

kelompok pembeli, lintas penawaran barang dan 

jasa, lintas orientasi fungsi emosional dari suatu 

perusahaan, dan bahkan lintas waktu.  

b. Focus on the Big Picture, Not the Numbers. 

Melakukan disairoses perencanaan 

strategis perusahaan ke arah perbaikan-

perbaikan yang signifikan sehingga 

menciptakan inovasi yang berharga. Hal 

tersebut menjadi alternatif kepada proses 

perencanaan strategis perusahaan yang berlaku, 

dimana sering dikritik sebagai latihan banyak 

angka (a number-crunching exercise) sehingga 

beberapa perusahaan tidak dapat melakukan 

perbaikan-perbaikan yang signifikan. Prinsip ini 

akan menanggulangi resiko perencanaan 

(planning risk). Penggunaan pendekatan 

visualisasi yang membawa kita kepada fokus 

padagambar besar (big picture) daripada 

sekedar angka-angka dan jargon, melalui 4 

langkah, yaitu visual awakening, visual 
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exploration, visual strategy fair, visual 

communication. 

c. Reach beyond existing demand. 

Menciptakan permintaan pasar yang baru 

dan besar BOS melalui pembangunan kekuatan 

komunal diluar nasabah yang ada, sehingga 

meminimisasi resiko skala bisnis (scale risk).  

d. Get the Strategic sequence right.  

Menciptakan suatu strategi yang tidak 

saja memberikan suatu lompatan dalam jumlah 

pembeli/nasabah, namun juga membangun 

suatu bisnis model yang layak sehingga dapat 

menghasilkan dan mempertahankan 

pertumbuhan laba bagi perusahaan. Hal ini akan 

meminimisasi resiko model bisnis (model 

business risk).  

e. Overcome key organizational hurdles 

Hal ini berkaitan dengan Tipping point 

leadership, dimana kepemimpinan tipe ini adalah 

pemimpin yang memobilisasi suatu organisasi 

dalam mengatasi hambatan pelaksanaan 

implementasi BOS ditengah terbatasnya waktu 

dan sumber daya.  Hal ini akan mengurangi 

organizational risk.  

f. Build execution into strategy 

Melaksanakan BOS melalui proses yang 

benar (fair process). Hal ini berkait dengan 

sikap dan tingkah laku dari pelaku yang akan 

melaksanakan BOS. Hal ini pula untuk 

mengurangi management risk.   

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Analisis atas model regresi meliputi:  

a.  Analisis Signifikansi  

Adalah pengujian apakah variabel-

variabel bebas baik secara bersama-sama  

ataupun  secara  individual  betul-betul  mampu 

(signifikan) menjelaskan perubahan-perubahan 

yang terjadi pada variabel terikat. Analisis 

signifikansi untuk mengetahui apakah variabel 

bebas secara individual betul-betul mampu 

menjelaskan perubahan yang terjadi pada 

variabel terikat dilakukan dengan menggunakan 

uji t.  

b.  Analisis Pelanggaran Asumsi  

Adalah  analisis  yang  ditujukan  untuk  

mengetahui  apakah  model regresi yang 

didapatkan tidak melanggar asumsi-asumsi 

dari suatu model regresi. Analisis regresi 

merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

menganalisis hubungan antar variabel. 

Hubungan tersebut dapat diekpresikan dalam 

bentuk persamaan yang menghubungkan 

variabel terikat Y dengan satu atau lebih variabel 

bebas X1, X2,X3, …, Xp.  Karena variabel bebas 

yang digunakan lebih dari satu, model yang 

diperoleh disebut model regresi linier berganda 

(Nachrowi, et al, 2002). 

Yi = 1 + 2X1 + 3X2 + 4X3 + ui  ; i = 1,2, 

…, N  

dimana N merupakan banyaknya observasi.  

 

c.  Tes Signifikansi (Uji t)  

Bertujuan untuk mengetahui apakah 

koefisien regresi signifikan atau tidak. Dibuat 

hipotesis terlebih dahulu sebagai berikut:  

H0 : Koefisien Regresi Tidak Signifikan H1 : 

Koefisien Regresi Signifikan. Pengambilan 

Keputusan: jika Probabilitas > 0,05, maka H0 

diterima dan jika Probabilitas < 0,05, maka H0 
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ditolak.  

1.  H0 : β2  = 0  dan  H1 : β2    ≠ 0  

2.  Critical Value :  Tabel t  

3.  Tes Statistik 

 

:  Hasil Output SPSS  

4.  TS  < CV, maka terima H0 pada tingkat 

keperceayaan  (1- α) dan dapat dikatakan bahwa 

β2 non-statistically significance.TS > CV, maka 

tolak H0 pada tingkat kepercayaan (1-α) dan 

dapat dikatakan bahwa β3  

statistically significance. Uji t digunakan untuk 

menguji signifikansi konstanta dari variabel  

dependen dan Uji Koefisien Regresi dari 

variabel independen. Apakah koefisien regresi 

signifikan atau tidak. Dengan membandingkan 

nilai tstatistik dan t tabel yang didapatkan, 

dapat disimpulkan apakah variabel bebas 

dalam model secara individual betul-betul 

mampu menjeperubahan-perubahan variabel 

terikat (Nachrowi, et al, 2002).  

 

d.Tes The Whole Model (Uji F) 

Ditujukan untuk melihat apakah b1 dan b2 

merupakan taksiran yang paling baik untuk β1 

dan β2. Analisis signifikan untuk mengetahui 

apakah variabel  bebas  secara  bersama-sama  

betul-betul  mampu  menjelaskan perubahan  

yang  terjadi  pada  variabel  terikat  

dilakukan  dengan menggunakan uji statistik F 

dan koefisien determinan R2. Pada uji statistik  

F, berdasarkan data dan model, dapat dihitung 

nilai F statistik dan F tabel. Dengan 

membandingkan antara nilai F statistik dan 

nilai F tabel, dapat menyimpulkan apakah 

variabel bebas secara bersama-sama benarbenar 

mampu menjelaskan perubahan variabel terikat.  

a.  H0 : β1  =  β2  = 0 dan H1 : β1  ≠ β2  ≠ 0  

b.  Critical Value Fαk,dk : Jumlah Independen 

Variabel(numerator) dan d : n-1-k  (denominator)  

c.  Test Statisitk (F) = Tabel ANOVA  

d.  TS>CV, maka tolak H0 pada α= 5%. Jadi 

model benar, R2   benar, karena  β1 ≠β2 ≠0. 

D.  PROSES PENELITIAN  

Penelitian ini merupakan pengujian 

hipotesis yang bersifat studi analisis,  

terdiri dari variabel bebas jumlah nasabah Shar-

E dan jumlah dana Shar-E dan  

sebagai variabel terikat adalah besarnya total 

dana pihak ketiga yang dihimpun  

dan total pembiayaan yang disalurkan oleh Bank 

Muamalat Indonesia. Secara  

common sense, dapat dikatakan bahwa ada 

hubungan searah (positif) antara  

nasabah Shar-E dan dana Shar-E Bank Muamalat 

Indonesia terhadap DPK dan  

pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Muamalat 

Indonesia. 

Flowchart Penelitian 
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ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Data  

Data yang dianalisis dalam penelitian 

ini adalah data kuantitatif, baik  

secara manual maupun dengan bantuan 

program software Microsoft Excell  

dan SPSS versi 12.0. Data yang diolah adalah 

variabel asabah Shar-E, Dana  

Shar-E, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan 

Pembiayaan pada Bank Muamalat  

Indonesia. Data dideskripsikan dengan 

maksud untuk memberikan gambaran  

umum mengenai penyebaran data berupa 

ukuran gejala sentral, ukuran letak,  

maupun penyajian data.  

Nilai-nilai yang disajikan setelah 

mengolah data sekunder (kuantitatif) dengan 

metode analisis deskriptif, diantaranya 

adalah: nilai tertinggi, nilai terendah, nilai 

rata-rata, standar deviasi, modus, dan median. 

Selain nilai-nilai tersebut data disajikan dalam 

bentuk distribusi frekuensi dan histogram.  

 

1.  Kinerja Variabel Nasabah Shar-E dan Dana 

Shar-E Deskripsi hasil penelitian variabel 

Nasabah Shar-E dan Dana Shar-E ini dapat 

disajikan dalam tabel 4.1 sebagai berikut:  

 

Nilai-nilai pada tabel 4.1 di atas secara 

otomatis diperoleh berdasarkan output SPSS 

versi 12.0 sebagai berikut :  

 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas, nilai rata-rata 

variabel Nasabah Shar-Edan Dana Shar-E 

Bank Muamalat Indonesia berturut turut 

adalah 975.307 orang dan Rp. 818.580,87 juta 

dengan standar deviasi berturut turut adalah 

758.263 orang dan RP. 642.948,13 juta. 

Adapun nilai maksimum masingmasing 

variabel sebesar 2.158.784 orang dan Rp. 

1.803.316 dan nilai minimumnya sebesar 

7.521 orang dan Rp. 4.642 juta. 
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Perkembangan Nasabah Shar-E  

Data yang tertera pada gambar 4.1 dan tabel 

4.3 di atas menunjukkan  

bahwa hasil perkembangan Nasabah Shar-E di 

Bank Muamalat Indonesia yang berada di 

bawah kelompok rata-rata adalah sebesar 

52,50% dan yang berada di atas rata-rata sebesar 

47,50%. Hasil perkembangan Nasabah Shar-E 

Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2004 

- 2009 termasuk kategori moderat (sedang).  

 

Perkembangan Dana Shar-E  

Data yang tertera pada gambar 4.2 dan tabel 

4.4 di atas menunjukkan bahwa hasil 

perkembangan Dana Shar-E di Bank 

Muamalat Indonesiayang berada di bawah 

kelompok rata-rata adalah sebesar 50,80% dan 

yang berada di atas rata-rata sebesar 49,20%. 

Hasil perkembangan Nasabah Shar-E Bank 

Muamalat Indonesia Periode Tahun 2004 - 

2009 termasuk kategori moderat (sedang).  

 

Kinerja Variabel DPK 

danPembiayaan  

Deskripsi hasil penelitian variabel DPK 

dan Pembiayaan ini dapat disajikan dalam tabel 

4.5 sebagai berikut:  

 

Berdasarkan tabel di atas, nilai rata-rata 

variabel DPK dan Pembiayaan  

Bank Muamalat Indonesia berturut turut adalah 

sebesar Rp. 7.167.451,69 juta  

dan Rp. 7.001.307,92 juta dengan standar 

deviasi berturut turut adalah sebesar  

Rp. 2.975.839,10 juta dan Rp. 2.592.387,63 

juta. Adapun nilai maksimum  
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masing-masing variabel sebesar Rp. 

13.316.900 juta dan Rp. 11.428.010 juta.  

Dan nilai minimumnya msing-masing sebesar 

Rp. 2.258.525 juta dan Rp. 2.292.373 juta.  

Perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK)  

Data yang tertera pada tabel 4.7 dan 

gambar 4.3 berikut menunjukkan bahwa hasil 

perkembangan DPK di Bank Muamalat 

Indonesia yang berada di bawah kelompok rata-

rata adalah sebesar 55,60% dan yang berada di 

atas rata-rata sebesar 44,40%. Hasil 

perkembangan Dana Pihak Ketiga (DPK) di 

Bank Muamalat Indonesia Periode Tahun 2004 

- 2009 termasuk kategori moderat (sedang).  

 

Perkembangan Pembiayaan  

Data yang tertera pada tabel 4.8 dan 

gambar 4.4 berikut menunjukkan bahwa  

hasil  perkembangan  Pembiayaan  yang  

disalurkan  oleh  Bank Muamalat Indonesia 

yang berada di bawah kelompok rata-rata 

adalah sebesar 56,90% dan yang berada di atas 

rata-rata sebesar 43,10%. Hasil perkembangan 

Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia 

Periode Tahun 2004 - 2009 termasuk kategori 

moderat (sedang).  

 

Pengujian Hipotesis Analisis Regresi  

Hipotesis yang akan diuji berdasarkan 

metode regresi linier sederhana  

dan regresi linier berganda yang terdiri dari 

variabel Nasabah Shar-E, Dana  

Shar-E, DPK, dan Pembiayaan pada Bank 

Muamalat Indonesia dari data hasil  

penelitian berdasarkan data sekunder 

(kuantitatif) akan disajikan di bawah ini.  

1.  Analisis Menaksir Parameter Model 

Regresi Linier Sederhana  

Setelah dilakukan pengolahan data 

dengan bantuan software SPSS versi 12.0 dari 

data sekunder (kuantitatif) terdiri dari 

Nasabah Shar-E, Dana Shar-E, DPK, dan 

Pembiayaan, sebagai berikut:  

a.  Pengaruh Nasabah Shar-E Terhadap 

Dana Pihak Ketiga 
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Pengaruh Nasabah Shar-ETerhadapPembiayaan 

Interpretasi Hasil Proses SPSS versi 12.0  

1)  Konstanta sebesar 4.630.450 

menyatakan bahwa jika tidak ada  

Nasabah Shar-E di Bank Muamalat Indonesia, 

maka DPK bernilai Rp.4.630.450 juta.  

2)  Koefisien Regresi Nasabah Shar-E sebesar 

3,37 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 

orang Nasabah Shar-E pada Bank Muamalat  

Indonesia, akan meningkatkan DPK sebesar 

Rp.3,37 Juta.  

 

3) Pada tabel coefficients (Tabel 4.9), 

kolom Sig. (Significance),  

variabel bebas Nasabah Shar-E mempunyai 

nilai koefisien lebih kecil dari 5% (0,000), 

maka variabel Nasabah Shar-E berpengaruh 

secara signifikan terhadap perkembangan DPK.  

4)  Coefficient of Determination dari model, 

R2 = 97,1%. R-Square yang  dipakai  adalah  

Adjusted  R-Square,  karena  data  yang  

digunakan lebih kecil dari 100 data 

(N<100=61 data). Angka R-square (R2) adalah 

0,971. Ini berarti sebesar 97,1% DPK dapat 

dijelaskan  oleh  variabel  Nasabah  Shar-

E.Sedangkansisanya sebesar 2,9% dijelaskan 

oleh variabel lain yang tidak diikutkan dalam 

model ini.  

5)Correlation dari keseluruhan variabel 

dalam model tersebut adalah  R = 0,986 

atau sebesar 98,6%. Artinya terdapat 

hubunganyang sangat kuat dan erat antara 

variabel Nasabah Shar-E dan DPK di Bank 

Muamalat Indonesia.  

6)  Standar Deviasi DPK sebesar 

2.591.525,44 jauh lebih besar dari  

Standard Error of Estimate yang hanya sebesar 

92.481,15, maka model regresi linier tersebut 

di atas lebih bagus dalam bertindak  

sebagai prediktor adalah DPK itu sendiri.  

7) Dari Uji ANOVA (F Test) pada tabel 4.11 

didapat F hitung adalah 2.012,49 dengan tingkat 

signifikansi 0,000. Karena probabilitas (0,000) 

jauh lebih kecil dari 0,05 atau 5%, maka 

model regresi dapat dipakai untuk memprediksi 

DPK dan dapat dikatakan bahwa Nasabah Shar-E 

sangat berpengaruh terhadap DPK.  

 

8)  Rata-rata nilai Nasabah Shar-E 

dan DPK dengan jumlah data 61 seperti pada 

tabel 4.12 adalah sebesar 975.307 orang 

dengan standar deviasi sebesar 758.262,88. 

Rata-rata nilai DPK dengan jumlah data 61 

adalah sebesar Rp.7.915.957 juta dengan 

standar deviasi sebesar 2.591.525,44.  
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9)  Plot (Gambar 4.6), diinterpretasikan bahwa 

antara Nasabah Shar-E dan DPK tampak terlihat 

bahwa sebaran data membentuk arah ke kanan 

atas, dan jika ditarik garis lurus akan didapat 

slope yang positif. Hal ini sesuai dengan 

koefisien regresi yang ditunjukkan oleh 

variabel Nasabah Shar-E sebesar +3,37.  

 

Pengaruh Nasabah Shar-E Terhadap 

Pembiayaan 

 

 

 

Interpretasi Hasil Proses SPSS versi 12.0  

1) Konstanta sebesar 4.921.644 

menyatakan bahwa jika tidak 

adaNasabah Shar-E di Bank Muamalat 

Indonesia, maka Pembiayaan bernilai Rp. 

4.921.644 juta. 

2) Koefisien Regresi Nasabah Shar-E sebesar 

2,83 menyatakan bahwa setiap penambahan 

1 orang dari Nasabah Shar-E Bank 

Muamalat Indonesia, akan meningkatkan 

Pembiayaan sebesar Rp. 2,83 juta.  

3) Pada tabel coefficients (Tabel 4.13), kolom 

Sig. (Significance), variabel bebas Nasabah 

Shar-E mempunyai nilai koefisien lebih 

kecil dari 5% (0,000), maka variabel 

Nasabah Shar-E berpengaruh secara 

signifikan terhadap perkembangan 

Pembiayaan. 

4) Coefficient of Determination dari model, 

R2 = 96,7%. R-Square  

yang  dipakai  adalah  Adjusted  R-

Square,  karena  data  yang  

digunakan lebih kecil dari 100 data 

(N<100=61 data). Angka R square (R2) 

adalah 0,967. Ini berarti sebesar 96,7% 

Pembiayaan dapat dijelaskan oleh variabel 

Nasabah Shar-E. Sedangkan sisanya  

sebesar 3,3% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak diikutkan  
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dalam model ini.  

5) Correlation dari keseluruhan variabel dalam 

model tersebut adalah R = 0,984 atau 

sebesar 98,4%. Artinya terdapat 

hubungan yang sangat  kuat  dan  erat  

antara  variabel  Nasabah  Shar-E  dan 

Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia.  

6) Standar Deviasi Pembiayaan sebesar 

2.184.418,03 jauh lebih besar  

dari Standard Error of Estimate yang 

hanya sebesar 82.778,09,  

maka model regresi linier tersebut di 

atas lebih bagus dalam  

bertindak sebagai prediktor adalah 

Pembiayaan itu sendiri.  

7) Dari Uji ANOVA (F Test) pada tabel 4.15 

didapat F hitung adalah 1.778,04 dengan 

tingkat signifikansi 0,000. Karena 

probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 

0,05 atau 5%, maka model regresi  

dapat dipakai untuk memprediksi 

Pembiayaan dan dapat dikatakan  

bahwa Nasabah Shar-E sangat berpengaruh 

terhadap Pembiayaan.  

8) Rata-rata nilai Nasabah Shar-E dan 

Pembiayaan dengan jumlahdata61 

seperti pada tabel 4.16 adalah sebesar 

975.307 orang dengan  standar  deviasi  

sebesar 758.262,88.  Rata-rata  nilai 

Pembiayaan dengan jumlah data 61 adalah 

sebesar Rp.7.685.839 juta dengan standar 

deviasi sebesar 2.184.418,03 

9) Plot, diinterpretasikan bahwa antara 

NasabahShar-E dan Pembiayaan tampak 

terlihat bahwa sebaran data membentuk 

arah ke kanan atas, dan jika ditarik garis 

lurus akan didapat slopeyang  positif.  Hal  

ini  sesuai  dengan  koefisien  regresi  

yang ditunjukkan  oleh variabel Nasabah 

Shar-E sebesar +2,83.  

10) Pengaruh Dana Share-E Terhadap Dana 

Pihak Ke-3. 

 

Pengaruh Dana Shar-E Terhadap Dana Pihak 

Ketiga  
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Interpretasi Hasil Proses SPSS versi 12.0 

1) Konstanta sebesar 4.694.999 

menyatakan bahwa jika tidak ada  

Dana Shar-E di Bank Muamalat Indonesia, 

maka DPK bernilai Rp. 4.694.999 juta.  

2) Koefisien Regresi Dana Shar-E sebesar 

3,93 menyatakan bahwa  

setiap penambahan Rp. 1 juta dari Dana 

Shar-E Bank Muamalat  

Indonesia, akan meningkatkan DPK sebesar 

Rp. 3,93 juta.  

3) Pada tabel coefficients (Tabel 4.17), kolom 

Sig. (Significance), variabel bebas Dana 

Shar-E mempunyai nilai koefisien lebih 

kecil dari 5% (0,000), maka variabel Dana 

Shar-E berpengaruh secara signifikan 

terhadap perkembangan DPK.  

4) Coefficient of Determination dari model, 

R2 = 95,2%. R-Square  

yang  dipakai  adalah  Adjusted  R-

Square,  karena  data  yang  

digunakan lebih kecil dari 100 data 

(N<100=61 data). Angka R square (R2) 

adalah 0,952. Ini berarti sebesar 95,2% 

DPK dapat dijelaskan oleh variabel Dana 

Shar-E. Sedangkan sisanya sebesar  

4,8% dijelaskan oleh variabel lain yang 

tidak diikutkan dalam  

model ini.  

5) Correlation dari keseluruhan variabel dalam 

model tersebut adalah  

R = 0,976 atau sebesar 97,6%. Artinya 

terdapat hubungan yang  

sangat kuat dan erat antara variabel Dana 

Shar-E dan DPK di Bank  

Muamalat Indonesia.  

6) Standar Deviasi DPK sebesar 

2.591.525,44 jauh lebih besar dari 

Standard Error of Estimate yang hanya 

sebesar 118.058,80, maka model regresi 

linier tersebut di atas lebih bagus dalam 

bertindak sebagai prediktor adalah DPK itu 

sendiri.  

7) Dari Uji ANOVA (F Test) padatabel4.19 

didapat F hitung adalah1.196,02 dengan 

tingkat signifikansi 0,000. Karena 

probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 

0,05 atau 5%, maka model regresi dapat 

dipakai untuk memprediksi DPK dan dapat 

dikatakan bahwa Dana Shar-E sangat 

berpengaruh terhadap DPK. 

8) Rata-rata nilai Dana Shar-E dan DPK 

dengan jumlah data 61  

seperti pada tabel 4.20 adalah sebesar 

Rp.818.580,85 juta dengan  

standar deviasi sebesar 642.948,13.Rata-

rata nilai DPK dengan  

jumlah data 61 adalah sebesar 

Rp.7.915.957 juta dengan standar  

deviasi sebesar 2.591.525,44.  

Plot (Gambar 4.10), diinterpretasikan 

9) bahwa antara Dana Shar-E 

dan DPK tampak terlihat bahwa sebaran 

data membentuk arah ke  
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kanan atas, dan jika ditarik garis lurus 

akan didapat slope yang  

positif. Hal ini sesuai dengan koefisien 

regresi yang ditunjukkan  

oleh variabel Dana Shar-E sebesar +3,93.  

 

Pengaruh Dana Shar-E Terhadap Pembiayaan 

 

 

 

 

 

Interpretasi Hasil Proses SPSS versi 12.0  

1) Konstanta sebesar 4.966.247 

menyatakan bahwa jika tidak ada  

Dana Shar-E di Bank Muamalat 

Indonesia, maka Pembiayaan bernilai Rp. 

4.966.247 juta.  

2) Koefisien Regresi Dana Shar-E sebesar 

3,32 menyatakan bahwa setiap 

penambahan Rp. 1 juta dari Dana Shar-E 

Bank Muamalat Indonesia, akan 

meningkatkan Pembiayaan sebesar Rp. 3,32 

juta.  

3) Pada tabel coefficients (Tabel 4.21), kolom 

Sig. (Significance), variabel bebas Dana 

Shar-E mempunyai nilai koefisien lebih 

kecil dari 5% (0,000), maka variabel Dana 

Shar-E berpengaruh secara signifikan 

terhadap perkembangan Pembiayaan.  

4) Coefficient of Determination dari model, 

R2 = 95,6%. R-Square  

yang  dipakai  adalah  Adjusted  R-

Square,  karena  data  yang  

digunakan lebih kecil dari 100 data 
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(N<100=61 data). Angka R  

square (R2) adalah 0,956. Ini berarti 

sebesar 95,6% Pembiayaan dapat 

dijelaskan oleh variabel Dana Shar-E. 

Sedangkan sisanya sebesar 4,4% 

dijelaskan oleh variabel lain yang tidak 

diikutkandalam model ini. 

5) Correlation dari keseluruhan variabel dalam 

model tersebut adalah R = 0,978 atau 

sebesar 97,8%. Artinya terdapat 

hubungan yang sangat kuat dan erat antara 

variabel Dana Shar-E dan Pembiayaan di 

Bank Muamalat Indonesia. 

6) Standar Deviasi Pembiayaan sebesar 

2.184.418,03 jauh lebih besar  

dari Standard Error of Estimate yang 

hanya sebesar 95.240,74,  

maka model regresi linier tersebut di 

atas lebih bagus dalam  

bertindak sebagai prediktor adalah 

Pembiayaan itu sendiri.  

7) Dari Uji ANOVA (F Test) pada tabel 4.23 

didapaF hitung adalah 1.311,13 dengan 

tingkat signifikansi 0,000. Karena 

probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 

0,05 atau 5%, maka model regresi dapat 

dipakai untuk memprediksi Pembiayaan dan 

dapat dikatakan bahwa Dana Shar-E sangat 

berpengaruh terhadap Pembiayaan. 

8) Rata-rata nilai Dana Shar-E dan 

Pembiayaan dengan jumlah data seperti 

pada tabel 4.24 adalah sebesar 

Rp.818.580,85 juta dengan  standar  

deviasi  sebesar 642.948,13.  Rata-

rata  nilai Pembiayaan dengan jumlah data 

61 adalah sebesar Rp.7.684.839 juta 

dengan standar deviasi sebesar 

2.184.418,03. 

9) Plot (Gambar 4.12), diinterpretasikan 

bahwa antara Dana Shar-E 

dan Pembiayaan tampak terlihat bahwa 

sebaran data membentuk  

arah ke kanan atas, dan jika ditarik garis 

lurus akan didapat slope  

yang  positif.  Hal  ini  sesuai  dengan  

koefisien  regresi  yang  

ditunjukkan oleh variabel Dana Shar-E 

sebesar +3,32. 

 

Pengaruh Dana Pihak Ketiga Terhadap 

Pembiayaan 
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Interpretasi Hasil Proses SPSS versi 12.0 

1) Konstanta sebesar 1.150.249 menyatakan 

bahwa jika tidak ada Dana  Pihak  Ketiga  

di  Bank  Muamalat  Indonesia,  maka 

Pembiayaan bernilai Rp. 1.150.249 juta.  

2) Koefisien Regresi Dana Pihak Ketiga 

sebesar 0,83 menyatakanbahwa setiap 

penambahan Rp. 1 juta dari Dana Pihak 

Ketiga Bank Muamalat Indonesia, akan 

meningkatkan Pembiayaan sebesar Rp. 0,83 

juta. 

3) Pada tabel coefficients, kolom 

Sig.(Significance),variabel bebas Dana 

Pihak Ketiga mempunyai nilai koefisien 

lebihkecil dari5%(0,000), maka variabel 

DPK berpengaruh secarasignifikan 

terhadap perkembangan Pembiayaan. 

4) Coefficient of Determination dari model, 

R2 = 95,9%. R-Square yang  dipakai  

adalah  Adjusted  R-Square,  karena  data  

yang digunakan lebih kecil dari 100 data 

(N<100=61 data). Angka R square (R2) 

adalah 0,959. Ini berarti sebesar 95,9% 

Pembiayaandapat dijelaskan oleh variabel 

Dana Pihak Ketiga. Sedangkan sisanya 

sebesar 4,1% dijelaskan oleh variabel lain 

yang tidak di-ikutkan dalam model ini. 

5) Correlation dari keseluruhan variabel dalam 

model tersebut adalah  

R = 0,979 atau sebesar 97,9%. Artinya 

terdapat hubungan yang  

sangat kuat dan erat antara variabel 

Dana Pihak Ketiga dan  

Pembiayaan di Bank Muamalat Indonesia. 

6) Standar Deviasi Pembiayaan sebesar 

2.184.418,03 jauh lebih besar dari Standard 

Error of Estimate yang hanya sebesar 

184.015,70, maka model regresi linier 

tersebut di atas lebih bagusdalam 

bertindak sebagai prediktor adalah 

Pembiayaan itu sendiri.  

7) Dari Uji ANOVA (F Test) pada tabel 4.27 

didapat F hitung adalah 1.394,40 dengan 

tingkat signifikansi 0,000. Karena 

probabilitas (0,000) jauh lebih kecil dari 

0,05 atau 5%, maka model regresi dapat 

dipakai untuk memprediksi Pembiayaan dan 

dapat dikatakan bahwa DPK sangat 

berpengaruh terhadap Pembiayaan.  

8) Rata-rata nilai Dana Pihak Ketiga dan 

Pembiayaan dengan jumlah  

data 61 seperti pada tabel 4.38 adalah 
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sebesar Rp. 7.915.957 juta dengan  standar  

deviasi  sebesar 2.591.525,44.  Rata-rata  

nilai Pembiayaan dengan jumlah data 61 

adalah sebesar Rp.7.685.839 juta dengan 

standar deviasi sebesar 2.184.418,03 

9) Plot), diinterpretasikan bahwa antara 

DPK dan Pembiayaan tampak terlihat 

bahwa sebaran data membentuk arah  

ke kanan atas, dan jika ditarik garis lurus 

akan didapat slope yang  

positif. Hal ini sesuai dengan koefisien 

regresi yang ditunjukkan  

oleh variabel Dana Pihak Ketiga sebesar 

+0,83. 

 

KESIMPULAN, KETERBATASAN 

PENELITIAN, DAN IMPLIKASINYA 

A. KESIMPULAN 

Penelitian menunjukkan bahwa Variabel 

Nasabah Shar-E dan dana Shar-E masing-

masing berpengaruh secara signifikan 

terhadap perkembangan DPK dan 

pembiayaan. Hubungan yang erat ditunjukkan 

dengan adanya skor korelasi yang tinggi. Skor 

Korelasi Jumlah Nasabah Shar- E dan DPK 

sebesar  97,1%.  Skor Korelasi Jumlah 

Nasabah Shar- E dan Pembiayaan 96,7 %. 

Skor Korelasi Dana Shar-E dan DPK adalah 

95,2 %. Dan Skor Korelasi Dana Shar-E dan 

Pembiayaan adalah 95,6%. Sedangkan model 

linear berganda ditolak karena tidak lolos uji 

tanda. Dengan demikian hipotesis I, II, III, 

dan IV diterima, sedangkan Hipotesis V dan 

VI ditolak.  

 

B. KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini hanyadilakukan pada cakupan 

diBank Muamalat Indonesia, sehingga hasil uji 

statistic hanya dapat diterapkan di Bank 

Muamalat Indonesia.Penelitian ini juga 

dilakukan hanya pada rentang waktu tahun 

2004 hingga tahun 2009. Selanjutnya penelitian 

ini hanya meneliti produk Shar-E, sedangkan di 

Bank Muamalat Indonesia terdapat banyak 

produk CASA (Current Account and Saving 

Account). 

 

C. IMPLIKASI TEORITIK 

Dari hasil penelitian terlihat bahwa model 

regresi linear sederhana cukup baik dalam 

memprediksi trend DPK dan Pembiayaan. 

Sedangkan model regresi linear berganda tidak 

cukup mampu dijadikan predictor, walaupun 

secara commonsense seharusnya dua variable 

dependen tersebut secara bersama dapat 

mempengaruhi DPK dan Pembiayaan. 

 

D. IMPLIKASI MANAGERIAL 

1. Dengan mempertimbangkan hasil 
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penelitian yang menunjukkan bahwaShar-E 

memberikan pengaruh yang positif terhadap 

DPK dan Pembiayaan, maka  Bank 

Muamalat dapat melakukan penetrasi pasar 

secara massif melalui pengembangan produk 

Shar-E yang lebih variatif, sehingga struktur 

pendanaan Bank Muamalat akan mempunyai 

produk tabungan berbiaya bagi hasil rendah. 

2. Karena  kontribusi  terbesar  terhadap  

peningkatan  jumlah  rekening tabungan ini 

disumbangkan oleh Shar-E, maka Bank 

Muamalat harus memudahkan nasabah dalam 

memanfaatkan layanan plus kemudahaan  

produk inovatif Shar-E, sehingga 

memungkinkan nasabah lebih banyak  

untuk membuka rekening baru. 

3. Sebagaimana layaknya lembaga keuangan, 

Bank Muamalat senantiasa berusaha 

melakukan aliansi strategis dengan perusahaan 

yang mempunyai basis jaringan luas, sumber 

daya manusia dan teknologi yang handal, 

sehingga Shar-E dapat diakses oleh 

masyarakat luas  melalui pemasaran bersama 

antara Bank Muamalat dan mitra strategisnya.  

4. Bank Muamalat harus dapat 

merealisasikan skema aliansi pembiayaan  

dengan  memanfaatkan  mitra  strategis  sebagai  

penyalur  pembiayaan, penentuan pasar sasaran, 

dan segmen pasar yang jelas untuk memudahkan 

kegiatan  pemasaran  dan  penjualan  serta  

adanya  perbaikkan  proses pengambilan 

keputusan pembiayaan, sehingga hasilnya lebih 

cepat tanpa mengesampingkan aspek kehati-

hatian. 
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PERANAN  SALURAN  DISTRIBUSI  DALAM MENUNJANG PEMASARAN 

Oleh Siti Nuryati 4 

 

ABSTRAK 

 

Bidang pemasaran merupakan hal yang penting bagi perusahaan,bagi perusahaan besar dan 

perusahaan kecil sehingga perusahaan akan meningkatkan aktifitas pemasarannya bila ingin merebut 

pangsa pasar. Sejalan dengan perkembangan dunia usaha dewasa ini baik perusahaan 

industri,perusahaan dagang maupun perusahaan yang bergerak di bidang jasa sangat memperhatikan 

bidang pemasaran salah satu fungsi yang harus dijalankan dalam pemasaran adalah fungsi 

distribusi,yang fungsi nya menyalurkan produk ke tangan konsumen. Fungsi distribusi ini harus 

dikelola dengan baik agar dapat menunjang peningkatan penjualan. Keadaan pasar sekarang adalah 

keadaan yang disebut dengan “buyers market”dimana pembeli adalah raja jadi pembeli harus dilayani 

dengan baik bila tidak ingin pembeli tersebut berpindah menjadi langganan pesaing. Dalam rangka 

kegiatan melancarkan arus barang dari produsen ke konsumen,salah satu faktor yang tidak boleh 

diabaikan adalah membeli saluran distribusi yang tepat semakin panjang saluran distribusi. 

Kata Kunci: Arus Barang, Saluran Distribusi, Keadaan Pasar 
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PENDAHULUAN 

Bidang pemasaran merupakan hal yang 

penting bagi perusahaan,bagi perusahaan besar 

dan perusahaan kecil sehingga perusahaan akan 

meningkatkan aktivitas pemasaran nya bila 

ingin merebut pangsa pasar. Sejalan dengan 

perkembangan dunia usaha dewasa ini baik 

perusahaan industri,perusahaan dagang 

maupun perusahaan yang bergerak di bidang 

jasa sangat memperhatikan bidang pemasaran 

salah satu fungsi yang harus dijalankan dalam 

pemasaran adalah fungsi distribusi,yang 

fungsinya menyalurkan produk ke tangan 

konsumen. 

Fungsi distribusi ini harus dikelola 

dengan baik agar dapat menunjang peningkatan 

penjualan. Dalam hal ini penyampaian barang 

ke konsumen di perlukan saluran distribusi oleh 

karena itu perusahaan harus menentukan 

saluran distribusi hasil produksi nya secara 

tepat agar hasil penjualan nya dapat selalu 

meningkat,dimana konsumen dapat 

memperoleh barang yang dibutuhkan pada 

tempat,waktu dan harga yang sesuai yang 

diinginkan. Keadaan pasar sekarang adalah 

keadaan yang disebut dengan “buyers 

market”dimana pembeli adalah raja menjadi 

pembeli harus dilayani dengan baik bila tidak 

ingin pembeli tersebut berpindahmenjadi 

langganan persaing.  

Dalam rangka kegiatan melancarkan 

arus barang dari produsen ke konsumen, salah 

satu faktor yang tidak boleh diabaikan adalah 

membeli saluran distribusi yang tepat semakin 

panjang saluran distribusi suatu 

perusahaan,bukan hanya memperlambat arus 

barang sampai kepada konsumen melainkan 

juga mempertinggi biaya yang harus 

dikeluarkan oleh perusahaan aktivitas dari 

pemasaran yaitu salah satunya melaksanakan 

penjualan hasil produksi pada perusahaan ada 

kalanya menangani promosi yang dihasilkan 

pada product perusahaan tersebut untuk itu 

diperlukan adanya marketing mix atau bauran 

pemasaran, yang terdiri dari unsure 4 P, yakni 

Product (Produk/Barang), Price (Harga), Place 

(Tempat) dan Promotion (Promosi). 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

Pemasaran bukanlah sekedar diartikan 

sebagai ilmu untuk menjual barang, tetapi 

pemasaran mempunyai arti yang lebih luas. 

Pengertian Pemasaran menurut William J. 

Stanton  tahun 2013 adalah “suatu sistem total 

dari kegiatan bisnis yang dirancang untuk 

merencanakan, menentukan harga, 

mempromosikan dan mendistribusikan barang 

barang yang memuaskan keinginan dan jasa 

baik kepada para konsumen saat ini maupun 

konsumen potensial“  Pemasaran lebih luas dari 

penjualan karena proses pemasaran terjadi 

sebelum dan sesudah penjualan dilakukan.  

Menurut Philip kotler, Tahun 2012, 

pemasaran adalah suatu proses sosial dengan 

mana individu dan kelompok mendapatkan apa 

yang mereka butuhkan dan inginkan dengan 

menciptakan dan mempertukarkan produk  dan 

nilai dengan individu  dan kelompok lainnya.” 

Dari definisi diatas maka tampaklah bahwa 

kegiatan pemasararan tidak hanya kegiatan 



 
Creating Bright Futures 

69    Jurnal Ilmiah “POSTULATE” Vol. VI No.2, Agustus 2017  

 

penyerahan barang dan jasa secara sepihak saja, 

melainkan juga memperhatikan masalah 

kebutuhan dan keinginan konsumen sehingga 

barang dan jasa itu memberikan kepuasan. 

Dengan demikian pengertian pemasaran adalah 

adalah sebagain suatu system keseluruhan dari 

kegiatan kegitan bisnis yang mencakup 

perencanaan, penentuan harga, promosi dan 

pendistribusian barang dan jasa yang diarahkan 

kepada pemuas kebutuhan dan keinginan 

kensumen melalui proses pertukaran. 

Pengertian Bauran Pemasaran menurut 

William J. Stanton dapat dikatakan bahwa: 

“Bauran Pemasaran adalahkombinasi dari 

empat variable atau kegiatan yang merupakan 

inti dari system pemasaran perusahaan, yakni 

produk struktur harga, kegiatan promosi dan 

system distribusi“ sedangkan menurut Philip 

kotler bauran pemasaran adalah seperangkap 

variable variable pemasaran yang digunakan 

perusahaan untuk mengejar sasaran 

pemasarannya dalam pasar sasaran.“ Dalam 

pengertian bauran pemasaran, maka unsurunsur 

dari bauran pemasaran terdiri dari : 

1. Product ( Produk ) 

2. Price ( Harga ) 

3. Place ( Tempat  ) 

4. Promotion ( Promosi ) 

 

Pengertian saluran distribusi menurut Fride 

dan Ferrel : “A channel of distribution atau 

marketing chanel is a group of individuals and 

organizations that direct the flow of product 

from producers to customers“dari definisi 

tersebut, maka saluran disribusi adalah 

sekelompok individu dan organisasi yang 

mengatur arus produk dari produsen ke 

konsumen. Termasuk dalam penyaluran barang 

adalah : 

1. Produsen 

Adalah suatu lembaga yang 

menghasilkan suatu produk 

2. Perantara ( Pedagang dan Agen ) 

a. Pedagang dimana Lembaga – lembaga 

perantara yang dipergunakan oleh 

perusahaan  yaitu: wholesaler (pedagang 

besar) dan retailer (pedagang eceran ) 

b. Agen yaitu lembaga yang melaksanakan 

perdagangan dengan menyediakan jasa 

jasa atau fungsi khusus  dengan 

penjualan atau distribusi barang tetapi 

mereka tidak mempunyai hak untuk 

memiliki barang yang diperdagangkan. 

Yang termasuk ini : broker, komisioner, 

selling agent dan manufactutes agent. 

     3. Konsumen Akhir 

Adalah konsumen yang dapat 

mempergunakan produk yang dihasilkan 

oleh produsen tersebut sesuai dengan 

kebutuhan hidupnya sehari hari. 

 

Bentuk Saluran Distribusi 

 Penetapan saluran distribusi sangatlah 

penting bagi perusahaan, karena sangat 

mempengaruhi kelancaran penjualan, dan 

untuk membantu perusahaan dalam memilih 

saluran distribusi, maka perlu terlebih dahulu 

melihat bentuk bentuk saluran distribusi. Pada 

pokoknya saluran distribusi terdiri dari: 

1. Direct Channel of Distribution 
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2. Indirect Channel of Distribution 

 

Pada umumnya  produsen sering 

melaksanakan saluran distribusi tidak langsung 

yang berarti menggunakan perantara sebagai 

penyalurnya. Perantara ini merupakan suatu 

kegiatan usaha yang berdiri sendiri  serta berada 

diantara  produsen dan konsumen akhir.Mereka 

memberikan pelayanan dalam hubungan nya 

dengan pembelian dan/atau penjualan barang 

dari produsen ke konsumen.penghasil yang 

mereka terima juga secara langsung berasal dari 

transaksi tersebut. Menurut Philip Kotler ada 4 

bentuk saluran distribusi, yaitu : 

1. Saluran Zero – level channel 

Adalah saluran nol – tingkat . Produsen-----

--->konsumen 

2. Saluran One – level channel 

Adalah satu- tingkat. Produsen-----

>Pengecer--->konsumen 

3. Saluran Two – level channel 

Produsen-------->grosir------->Pengecer-----

>konsumen 

4. Saluran Three – level channel 

Produsen----->grosir------>jobber----

>Pengecer---->Konsumen 

 

Saluran distribusi menjalankan 

pekerjaan memindahkan barang dari 

produsen ke konsumen.Saluran ini mengatasi 

kesenjangan waktu, tempat dan kepemilikan 

yang memisahkan barang dan jasa dari 

mereka yang menggunakan barang dan jasa 

tersebut. Anggota distribusi menjalankan 

fungsi pokok yakni : 

1. Informasi: Pengumpulan dan penyebaran 

informasi riset pemasaran mengenai 

pelanggan potensial pelanggan saai ini, 

pesaing dan pelaku dan kekuatan lain 

dalam lingkungan pemasaran 

2. Promosi: Pengembangan dan penyebaran 

komunikasi yang persuasive mengenai 

tawaran yang dirancang untuk menarik 

pelanggan. 

3. Negosiasi: Usaha untuk mencapai 

persetujuan akhir mengenai harga dan 

syarat syarat lain sehingga pengalihan 

kepemilikan dapat dipengaruhi. 

4. Pesanan: Komunikasi ke belakang yang 

bermaksud mengadakan pembelian oleh 

anggota saluran pemasaran kepada 

produsen. 

5. Pengambilan Resiko: Asumsi resiko 

yang berarti terkait dengan pelaksaan 

kerja saluran pemasaran. 

5. Kepemilikan fisik: Gerakan 

penyimpanan dan pemindahan produk 

fisik mulai dari bahan mentah hingga 

produk jadi pelanggan. 

6. Pembayaran: Pembeli yang membayar 

melalui bank dan lembaga keuangan 

lainnya kepada penjual. 

7. Kepemilikan: Pengalihan kepemilikan 

dari satu organisasi atau individu kepada 

organisasi atau individu lainnya. 

 

Fungsi satu sampai dengan lima 

meembantu terlaksananya transaksi, tiga yang 

terakhir membantu terpenuhinya transaksi yang 



 
Creating Bright Futures 

71    Jurnal Ilmiah “POSTULATE” Vol. VI No.2, Agustus 2017  

 

sempurna. Bentuk saluran distribusi dibagi 

dalam 2 (dua) golongan barang, yaitu : 

1. Saluran distribusi untuk barang 

konsumsi, yaitu : 

a. Produsen ------>konsumen 

Merupakan saluran distribusi yang paling 

pendek  untuk barang konsumsi dan 

tidak ada perantara 

b. Produsen------->Pengecer------

>konsumen 

Banyak perusahaan pengecer besar membeli 

langsung dari produsen industry dan 

pertanian. 

c. Produsen---->pedagangbesar---

>Pengecer-->kosumen. 

Dinamakan saluran tradisional barang 

barang konsumen, karena beribu – ribu 

pengecer kecil dan produsen industry 

kecil menganggap saluran ini sebagai 

satu satunya yang paling ekonomis. 

d. Produsen----->agen---->Pengecer----

>konsumen 

Dalam saluran distribusi ini produsen lebih 

senang menggunakan agen, makelar atau 

agen perantara lain daripada peagang 

besar untuk mencapai pasaran eceran. 

e. Produsen----->agen----->pedagang 

besar---->Pengecer---->konsumen 

 

Untuk mencapai pengecer kecil, 

produsen menggunakan jasa agen perantara, 

yang sebaliknya pula menghubungi 

pedagang besar yang menjual kepada 

pengecer – pegecer kecil, kemudian 

pengecer inilah yang menjual ke konsumen 

akhir. 

 

2. Saluran Distribusi untuk barang industry, 

yaitu : 

a.  Produsen ----->Pemakai industrial 

Hubungan langsung ini menyalurkan 

produk industrial, misalnya produsen 

instalasi besar, penghasil instalasikapal 

terbang, generator, umumnya menjual 

langsung kepada pemakai. 

   b. Produsen------>distribusi industrial-----

pemakai 

Produsen barang operating supplies dan 

menggunakan jasa distributor industrial 

untuk memasuki pasaran mereka. 

c.  Produsen ------->agen------>pemakai 

Perusahaan perusahaan yang tidk 

mempunyi bgian pemasaransendiri, dan 

juga perusahaan yang ingin memasarkan 

produk baru atau akan memasuki pasaran 

baru, lebih suka menggunakan agen. 

d.Produsen---->agen ---> distributor 

industrial-- pemakaian. 

Cara ini dipakai oleh perusahaan dengan 

pertimbangan antara lain bahwa unit penjualan 

terlalu kecil untuk dijual secara langsung, atau 

mungkin memerlukan penyimpanan para 

penyalur. 

 

 

METODE PENELITIAN 

 Metode Penelitian yang digunakan 

untukpengumpulan data yang akan dianalisis 

antara lain menggunakan metode : 



 
Creating Bright Futures 

72    Jurnal Ilmiah “POSTULATE” Vol. VI No.2, Agustus 2017  

 

1. Metode Observasi 

Adalah metode pengumpulan data dengan 

cara melakukan pengamatan terhadap 

system yang ada terhadap obyeknya. 

2. Metode Wawancara 

Adalah metode pengumpulan data dengan 

cara melakukan wawancara langsung 

dengan pihak yang bersangkutan 

mengenai sqinformasi yang diperlukan. 

3. Pengambilan kesimpulan 

Adalah proses analisis telah selesai 

diakukan, maka dilakukan pengambilan 

keputusan dengan cara menarik 

kesimpulan dari analisa data dilakukan 

sebelumnya. 

 

PEMBAHASAN 

 Proses analisa yang dilakukan di 

perusahaan pada PT.XYZ merupakan agen 

tunggal yang menyalurkan barang barang hasil 

produksi.Adapun jenis produksi yang 

dipasarkan adalah produkconsumerelectronics 

seperti televisi, lemari es, mesin cuci, kipas 

angin, battere, ac dan sebagainya. Jenis barang 

yang bermacam macam ini ternyata 

mempunyai konsumen yang cukup luas, 

sehingga dalam usaha penyaluran itu 

perusahaan tidak bertindak sendiri. Tetapi 

melalui penyalur yang lain. Dengan demikian 

sampainya barang ke tangan konsumen akan 

tergantung kepada lembaga lembaga penyalur 

yang digunakan. 

 Melihat hal tersebut, jelaslah bahwa 

didalam menggunakan lembaga lembaga 

penyalur, PT. XYZ harus melakukan pemilihan 

secara tepatagar barang yang harus diterima 

oleh konsumen dapat tersedia dengan cepat dan 

tepat. Apabila perusahaan melakukan 

kesalahan dalam melakukan pemilihan saluran 

distribusi dan tidak dapat memanfaatkan saat 

saat yang tepat untuk meningkatkan penjualan, 

kemungkinan besar perusahaan ini akan 

kehilangan keempatan untuk memperoleh 

keuntungan, karena barang yang sampai ke 

tangan konsumen berpindah ke produk 

perusahaan pesaing. Penentuan-penentuan di 

dalam pemilihan saluran distribusi yang tepat 

pada PT.XYZ memerlukan pemikiran dan 

pertimbangan yang disesuaikan dengan 

keadaan perusahaan,yang meliputi: 

1. Pertimbangan Pasar 

Keadaan Pasar merupakan faktor 

penentu didalam pemilihan penggunaan 

saluran distribusi, karena dengan 

mengetahui keadaan pasar perusahaan dapat 

dengan mudah menentukan sasaran 

kelompok konsumen yang akan dicapainya. 

Dan untuk mengetahui keadaan pasar 

terlebih dahulu perusahaan harus memiliki 

hal-hal lain yaitu : 

a. Bagaimana keadaan pemasaran barang-

barang elektronik 

b. Bagaimana kedudukan perusahaan di 

pasaran 

c. Bagaimana kekuatan para pesaing 

d. Bagaimana sikap dan kebijaksanaan 

pemerintah. 
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Ada beberapa faktor yang sangat 

berpengaruh terhadap permintaan pasar, faktor-

faktor tersebut antara lain adalah : 

a. Jenis konsumen 

Dimana konsumen dapat dibagi dalam 2 (dua) 

bagian : 

- Konsumen akhir, adaah ereka yang membeli 

barang untuk dipergunakan sendiri jadi, 

tidak untuk diperjualbelikan.Konsumen 

lembaga, adalah mereka yang melakukan 

usaha pembelian untuk diperdagangkan 

kembali dengan tujuan untuk mendapatan 

laba. 

- misalnya toko membeli tv untuk dijual 

kembali kepada konsumen akhir.  

b. Income masyarakat 

Sangat menentukan besar kecilnya daya beli 

masyarakat, Apabila pendapatan masyarakat 

naik, maka pembelian terhadap barang 

elektronik cenderung meningkat. Demikian 

pula sebaliknya apabila pendapatan turun, 

maka pembelian terhadap barang elektronik 

cenderung berkurang. 

c. Perkembangan Jumlah penduduk 

Menurut data biro statistic perkembangan 

penduduk di Indonesia menunjukkan 

peningkatan secara terus menerus.Hal ini 

merupakan potensi terhadap barang 

elektronika. 

d. Tingkah laku dan selera konsumen 

Seperti motivasi melakukan pembelian pada 

negara negara berkembang adalah “ demontrasi 

dan symbolism.” 

e. Corak barang  

Corak barang yang ditawarkan harus sesuai 

dengan bentuk, warna, kualitas dan dan corak 

kehidupan masyarakat yang bersangkutan. 

f. Harga barang dan cara pembayaran 

Penentuan harga barang harus sesuaikan 

dengan keadaan pasar, karena bila harga barang 

terlampau tinggi dari barang yang ada 

dipasaran, maka konsumen akan lari ke produk 

saingan yang memproduksi, atau memasarkan 

jenis barang yang sama. Sedangkan cara 

pembayaran pada pembelian barang terdapat 

cara yaitu secara tunai atau secara 

kredit.Perusahaan memilih saluran distribusi 

dengan credit company adalah karena banyak 

konsumen melakukan pembelian dengan cara 

kredit daripada dengan tunai. 

g. Hasil pembangunan yang telah dicapai 

Pembangunan yang telah dicapai khususny 

dipedesaan, seperti listrik masuk desa, 

pembangunan satelit palapa, maka akan 

menimbulkan permintaan baru terhadap barang 

barang elektronika. 

h. Iklim dan segi geografis 

Dimana banyak dilakukan oleh penduduk 

yang bermukim diperkotaan banyak 

permintaan pada AC dan kipas angina 

sedangkan radio bertenaga battery banyak 

diminta didaerah pedesaan. 

2. Pertimbangan Barang 

Pada setiap perusahaan mempunyai 

sistem yang berbeda-beda dalam melancarkan 

arus barangnya untuk dapat sampai kepada 

konsumen.Hal ini disebabkan karena sifat 

barang yang berbeda beda. Berikut ini adalah 

beberapa faktor yang menjadi bahan 
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pertimbangan arus barang sampai kepada 

konsumen: 

a. Ukuran produk 

 Jika ukuran produknya lebih besar, 

maka perusahaan menggunakan saluran 

distribusi yang pendek. Misalnya televisi yang 

berlayar besar perusahaan tidak 

menyalurkannya melalui pedagang 

besar(wholesaler), tetapi langsung melalui 

retailer yang akan langsung kepada konsumen 

akhir. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari 

dari kerusakan akibat penyaluran yang terlalu 

panjang dan agar harga barang tersebut tidak 

menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari yang 

ditetapkan. 

b. Sifat produk  

 Sifat produk yang dihasikan oleh 

perusahaan, dimana barang itu merupakan 

barang yang tahan lama dan penggunaannya 

lama atau durable goods, maka dapatlah kita 

mengetahui bahwa :Barang memerlukan 

jaminan penjualan yang lebih pasti seperti after 

sales services. 

- Dibutuhkan tenaga penjual yang 

memiliki pengetahuan teknis 

- Memerlukan penyediaan suku cadang. 

 

3. Pertimbangan Perusahaan 

 PT. XYZ sebagai agen tunggal dari 

barang barang elektronik berusaha untuk dapat 

mendekatkan barang barang pada konsumen 

akhir, karena kemampuan perusahaan tidak 

memadai untuk menjangkau semua 

konsumennya yang tersebar luas diseluruh 

Indonesia, maka perusahaan memerlukan 

pedagang perantara seperti pedagang besar 

(wholesaler), pengecer (retailer) atau perantara 

lain agar konsumen agar dapat dengan mudah 

mendapatkan barang barang melalui pedagang 

perantara tersebut. SElain itu dilihat dari segi 

perusahaan, maka perusahaan mengawasi 

perantaranya, misalnya pengawasan terhadap 

pedagang besar mengenai kebijakan harga yang 

ditetapkan, agar barang yang dijual pedaghang 

besar adalah dengan harga yang ditetapkan 

untukwholesaler bukan dengan harga retailer. 

4. Pertimbangan Perantara 

Penentuan Lembaga lembaga distribusi 

yang akan digunakan perusahaan yang akan 

digunakan perusahaan harus dilakukan secara 

selektif. Hal ini dimaksudkan untuk 

meningkatkan penjualan perusahaan.  

Penggunaan lembaga perantara dalam suatu 

perusahaan bukan saja memperlancar saluran 

barang dari produsen ke konsumen tetapi harus 

membantu perusahaan dalam menghadapi 

pesaing pesaing serta membantu perusahaan 

dalam menentukan kebijakan kebijakan 

pemasaran perusahaan sehingga perusahaan 

dapat mencapai hasil yang optimal. 

Pelaksanaan saluran distribusi pada PT. XYZ 

ada 3 komponen yang memegang peranan 

penting dalam pendistribusian barang, yaitu : 

1. PT. XYZ 

Perusahaan ini melaksanakan kegiatan 

pemasaran seluruh produk. Perusahaan ini 

sebagai system distribusi, menjalankan 

fungsi pemasaran produk kepada 23 cabang 

yang tersebar diseluruh Indonesia. Kegiatan 

pemasaran yang dilakukan agen tunggal ini 
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meliputi penjualan, promosi, dan angkutan 

produk dari gudang ketempat penyalur. 

2. Cabang Perusahaan 

Cabang cabang merupakan perwakilan 

dari PT. XYZ dalam penyebaran produk 

keseluruhIndonesia.Perusahaan ini 

memiliki 23 cabang yang terbagi atas 7 

wilayah pemasaran. Fungsi cabang tersebut 

adalah memimpin dan mengkoordinir 

segala aktifitas perusahaan yang terdiri: 

a. Penyalur inti  Nasional (PIN) adalah 

100% menjual produk  

b. Non Penyalur Inti Nasional Prosentase 

(%) Produk yang dimiliki dan target 

penjualan tidak ditentukan. 

 

Anggota Saluran Distribusi Perusahaan dalam 

Menjalankan Tugas 

1. Informasi 

Mengumpulkan informasi dari 

konsumen untuk membuat rencana 

pemasaran dan melancarkan kegiatan 

penjualan barang. Dengan kegiatan ini 

perusahaan dapat mengetahui apa yang 

diinginkan oleh masyarakat akan suatu 

produk, diantaranya mengenai waktu 

pengiriman barang after sales service dan 

alat transportasi yang digunakan, sedangkan 

kelemahannya kegiatan ini menilai 

konsumen secara simple saja, jadi bukan 

merupakan analisa dari seluruh oemakai 

konsumen pemakai barang elektronik. 

2. Promosi 

Perusahaan melakukan promosi pada 

Media yang digunakan denagn melalui surat 

kabar, televisi, majalah, kalender, papan 

nama, radio, jam hiasan dan sebagainya. 

Kebaikannya adalah meningkatkan 

penjualan, dimana produk akan semakin 

diketahuikeberadaannya oleh masyarakat 

baik mwengenai mutu, harga dan atributnya. 

3. Negosiasi 

Perundingan dan penawaran dalam 

kesepakatan dapat menjadi pengontrol bagi 

kegiatan yang akan  dilaksanakan 

perusahaan.Harga yang ditetapkan dealer 

100% diatas harga yang diberikan   

perusahaan. 

4. Distribusi Fisik 

Yaitu melakukan perpindahan barang 

secara fisik samapai dengan barang tersebut 

dapat diperoleh konsumen. Untuk 

memprlancar penyebaran produk dengan 

sarana angkutan laut kedaerah pulau jawa, 

sarana yang dipergunakan berupa kereta api, 

truk dan kendaraan roda empat lainnya. 

5. Pendanaan 

Untuk menyalurkan barang dari PT.XYZ 

sampai ke penyalur, pendanaan atau 

pembiayaan serta mengambil resiko 

ditangguing oleh perusahaan selebihnya 

ditanggung oleh dealer.Karena seluruh 

biaya ddistribusi ditanggung oleh 

perusahaan, maka akan lebih mudah bagi 

perusahaan untuk menentukan patokan 

harga yang harus diberikan oleh dealer 

kepada konsumen, sebab dengan demikian 

perusahaan telah mengkalkulasi seluruh 

biaya barang dari awal pengadaan barang 

sampai pada penyalurannya ke dealer. 
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C. Peranan Saluran Distribusi Yang 

Dipergunakan Dalam Menunjang 

Pemasaran 

Dalam usaha memasarkan barang-

barangnya, perusahaan tentu biaya-biaya 

yang dikeluarkan perusahaan harus 

dipisahkan  menurut bagian bagiannya, 

seperti biaya untuk promosi dipisahkan dari 

biaya untuk pendistribusian barang. 

Tujuannya adalah untuk mengontrol masing 

masng biaya tersebut agar dapat digunakan 

untuk mengevaluasi biaya biaya yang 

dikeluarkan dan dapat dipergunakan untuk 

perencnaan selanjutnya.   

Untuk mengetahui peranan saluran 

distribusi tersebut , apakah dapat menujang 

penjualan, maka perlu diketahui besarnya 

biaya distribusi yangtelah dikelurkan 

perusahaan dalam melakukan 

penjualan.Adapun biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan untuk pendistribusian 

antara lain : 

1. Biaya Angkutan barang sampai ke dealer 

2. Biaya bongkar muat barang 

3. Biaya sewa gudang dipelabuhan 

 

 

TABEL 1 

KENAIKAN /  PENURUNAN BIAYA 

DISTRIBUSIPT. XYZ 

TAHUN 2010 – 2014 

(dalam Milyar Rupiah) 

Tahun Biaya 
Distribusi 

Naik / 
TUrun 

Prosentase 

2010 2.989.540 627.916 21   % 

2011 2.316.045 34.085 1.47% 

2012 2.350.130 500.195 21,28% 

2013 2.850.325 629.851 22,10% 

2014 3.483.176   
 

TABEL 2 

BIAYA DISTRIBUSI DAN HASIL 

PENJUALANPT.XYZ 

TAHUN 2010 - 2014 

(dalam Milyar Rupiah) 

 
TAHUN BIAYA 

DISTRIBU
SI 

PENJUALAN %BIAYADIS
TRIBUSI 

DAN 
PENJUALAN 

2010 2.989.540 36.606.140 8,17 % 

2011 2.316.045 29.901.763 7,74 % 

2012 2.350.130 30.126.244 7,80 % 

2013 2.850.325 35.150.124 8,11 % 

2014 3.483.176 42.540.420 8,19% 

 

KESIMPULAN 

1. Dalam saluran pemasaran yang 

dilaksankan oleh perusahaan, anggota – 

anggota salurannya mempunyai fungsi 

seperti informasi,promosi,, hubungan, 

perundingan,distribusi fisik dan 

pendanaan. 

2. Pemasaran dapat disimpulkan sebagai 

Suatu sistem keseluruhan  dari kegiatan 

kegiatan bisnis yang mencakup 

perencanaan, penentuan harga, promosi 

dan pendistribusian barang dan jasa 

yang diarahkan kepada pemuasan 

kebutuhan dan keinginan konsumen 

melalui proses pertukaran. 

3. Saluran Distribusi merupakan 

sekelompok lembaga yang ada diantara 

berbagai lembaga yang mengadakan 

kerjasama untuk mencapai suatu tujuan 

dan untuk mencapai pasar tertentu pada 

bidang pemasaran yang akhirnya sampai 
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ketangan konsumen atau pemakai 

industri. 

4.PT.XYZ merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak sebagai  

distributor atau agen tunggal serta 

menangani setelah sales service untuk 

produk consumer electronic, hasil 

produksi pada cabang perusahaan. 

5. Bentuk system saluran distribusi 

melibatkan komponen komponen 

sebagai berikut: 

a. Dimana kegiatan yang dilakukan 

adalah penjualan, promosi dan 

angkutan produk dari gudang 

ketempat penyalur. 

b. Cabang-cabang perusahaan yang 

merupakan perwakilan dari PT. XYZ 

yang terdiri dari beberapa cabang dan 

terbagi dalam beberapa wilayah 

pemasaran. 

c. Dealer, yaitu terdiri dari Penyalur Inti 

Nasional dan Non Penyalur Inti 

Nasional 
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Pembinaan Dinas Sosial Tenaga Kerja &Transmigrasi  

Dalam Pemberdayaan Ekonomi Produktif Karang Taruna 

Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat 

 

Oleh Amrul Natalsa Sitompul 5 

 

ABSTRAK 

 

Konsep tentang menelanjangi tebing seperti yang tertuang dalam Peraturan Menteri Urusan 

Sosial RI nomor: 83 / HUK / 2005 bagian 1 tentang: menambal tebing wadah konstruksi pembangunan 

generasi baru yang tumbuh berdasarkan kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan 

untuk Masyarakat khususnya generasi penerus di wilayah Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, 

Jakarta Pusat yang memiliki derajat yang sama dan terutama aktif dalam usaha kesejahteraan sosial. 

Sedangkan salah satu tujuan (bagian 2 titik f) adalah kesejahteraan sosial penciptaan yang lebih 

meningkat untuk generasi yang meningkat di Kelurahan atau kecamatan atau masyarakat adat tingkat 

yang sama memungkinkan pelaksanaan fungsi sosial sebagai manusia pembangunan yang dapat 

mengatasi masalah kesejahteraan sosial di lingkungan. Dari penjelasan dan tujuan ini, lebih 

memperjelas bahwa karakter optimalitas intrinsik dan partisipasi tebing tebing di Kelurahan atau 

kecamatan merupakan kebutuhan dan strategi dalam upaya menghubungkan kepentingan generasi 

muda dengan pemberdayaan dan sosialisasi.Tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan sosial 

semakin meningkat. Keanekaragaman ekonomi masyarakat memungkinkan untuk meningkatkan 

kesejahteraan melalui pengembangan kegiatan ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia 

(SDM) dan penguatan lembaga sosial ekonomi dengan menggunakan sumber daya alam yang efisien 

secara optimal dan terus berlanjut. 

 

Kata kunci: Pembangunan institusional, pengembangan masyarakat, pemberdayaan ekonomi, 

pertumbuhan massif. 
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PENDAHULUAN 

Kemiskinan, keterbelakangan dan 

kebodohan merupakan masalah yang sampai 

saat ini belum teratasi dengan baik di Indonesia. 

Berbagai upaya telah dilakukan oleh 

pemerintah untuk mengatasi dan mengentaskan 

persoalan diatas. Hal ini merupakan 

akibat/dampak dari keadaaan ekonomi yang 

tidak menentu, kurangnya lapangan kerja serta 

pendapatan masyarakat yang rendah. 

Kelompok yang paling menderita bukanlah 

mereka yang menikmati kredit, tetapi mereka 

yang tingkat hidupnya berada di bawah garis 

kemiskinan, dan mereka yang kemampuan 

ekonominya menurun akibat pemutusan 

hubungan  kerja sehingga menjadi hidup di 

bawah garis kemiskinan, serta mereka yang 

mempunyai usaha-usaha kecil yang 

pendapatannya menurun akibat kenaikan harga 

bahan-bahan baku. 

Pemerintah menyadari bahwa untuk 

menolong dan melindungi kelompok 

masyarakat miskin dengan pemberian bantuan 

tidak akan memadai bagi peningkatan 

pendapatan masyarakat secara berkelanjutan. 

Untuk itu, diperlukan suatu proses 

pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan 

pendampingan. Dalam upaya itu semua, 

pemerintah melui Dinas Sosial Tenaga Kerja 

dan Transmigrasi berusaha mengembangkan 

usaha ekonomi produktif dan penyediaan 

prasarana yang menunjang terhadap kegiatan 

ekonomi di masyarakat pinggiran perkotaan, 

juga merupakan proses pembelajaran bagi 

masyarakat dan aparat melalui kegiatan 

pengambilan keputusan yang demokratis, baik 

itu dari segi perencanaan program, pelaksanaan 

program dan pada saat pelestariannya.Dengan 

keterlibatan masyarakat secara langsung pada 

tiga rangkaian kegiatan tersebut, masyarakat 

akan punya rasa memiliki dan tanggung jawab 

atas pelaksanaan kegiatan dan pelestariannya.  

Hal seperti ini merupakan wujud dari 

pemberdayaan masyarakat yang juga disertai 

dengan proses pemberdayaan pada lembaga 

dan aparat baik yang berada ditingkat 

Kelurahan atau kecamatan guna lebih 

menyukseskan program tersebut pemerintah 

dengan melibatkan organisasi kepemudaan di 

tingkat Kelurahan atau Kecamatan, salah 

satunya adalah karang taruna. Karang taruna 

sebagai wadah dan wahana peran dan 

partisipasi bagi generasi muda yang bergerak 

pada usaha kesejahteraan sosial, dan yang 

diarahkan pada upaya manifestasi 

pemberdayaan kualitas sumber daya manusia 

dan pemanfaatan sumber daya alam.  

Karang Taruna sebagaimana yang 

tertuang dalam Peraturan Menteri Sosial RI 

Nomor: 83/HUK/2005 Pasal 1 yang berbunyi: 

“Karang taruna adalah wadah pembinaan 

pengembangan generasi muda yang tumbuh 

atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab 

sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama 

generasi muda di wilayah perkotaan pinggiran 

atau kumuh dan terutama bergerak di bidang 

usaha kesejahteraan sosial”. Memperhatikan 

pernyataan tersebut diatas menunjukkan bahwa 

Karang taruna merupakan wadah generasi 

muda untuk menjadikan dan mengabdikan diri 
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melaksanakan kegiatan-kegiatan 

pembangunan, khususnya pembangunan 

bidang kesejahteraan sosial. guna terciptanya 

kemandirian dan membuat perubahan-

perubahan tata nilai sosial kearah pembaharuan 

dan pembauran, baik secara fisik material 

maupun mental spiritual.  

Dari berbagai uraian tersebut diatas, 

mengisyaratkan betapa strategisnya keberadaan 

Karang taruna bagi masyarakat perkotaan. Jadi 

agar semuanya berlangsung secara 

berkesinambungan dan mencapai hasil yang 

optimal, maka faktor yang paling mendukung 

dari pelaksanaan karang taruna adalah adanya 

partisipasi dari semua elemen masyarakat. 

Adanya partisipasi dari masyarakat Kelurahan 

dari setiap program dari Kelurahan Bungur, 

menjadi cermin yang positif tentang kesadaran 

yang tinggi dari masyarakat sekitar terhadap 

pemberdayaan masyarakat secara swadaya dan 

mandiri kelak.  

 

PERMASALAHAN 

Karang Taruna merupakan organisasi 

sosial generasi muda yang bersifat 

kewaspadaan, kebersamaan dan berdiri sendiri 

serta merupakan salah satu pilar partisipasi 

masyarakat di bidang kesejahteraan sosial, 

karang taruna memiliki tugas pokok bersama-

sama pemerintah dan komponen masyarakat 

lainnya untuk menanggulangi masalah-masalah 

kesejahteraan sosial khususnya dalam 

pemberdayaan ekonomi produktif masyarakat 

di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, 

Jakarta Pusat. Berangkat dari uraian diatas 

maka dalam penulisan ini difokuskan perhatian 

pada upaya mencari pemecahan terhadap 

masalah-masalah berikut : 

1. Bagaimana pola pembinaan Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam 

pemberdayaan ekonomi produktif Karang 

Taruna di Kelurahan Bungur, Kecamatan 

Senen, Kota administratif Jakarta Pusat.  

2. Faktor-faktor apa yang menjadikan kendala 

pada pola pembinaan Dinas Sosial Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi dalam 

pemberdayaan ekonomi produktif Karang 

Taruna di Kelurahan Bungur, Kecamatan 

Senen, Kota administratif Jakarta Pusat. 

3.Mengapa pola pembinaan Dinas Sosial 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam 

pemberdayaan ekonomi produktif Karang 

Taruna belum berjalan secara optimal. 

 

Pendekatan Penelitian 

Adapun metode penelitian dalam 

penulisan ini adalah penelitian deskriptif 

kualitatif. Karena itu penelitian ini berupaya 

menjelaskan tentang realita pola-pola 

pembinaan pada Disosnakertrans dalam 

pemberdayaan ekonomi produktif karang 

taruna. Penelitian kualitatif adalah penelitian 

yang menggunakan latar alamiah, dengan 

maksud menafsirkan fenomina yang terjadi dan 

dilakukan dengan jalan melibatkan metode 

yang ada. Dalam penelitian kualitatif metode 

yang biasanya dimanfaatkan adalah 

wawancara, pengamatan dan pemanfaatan 

dokumen (Denzin & Lincoln, 987). 
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Berdasarkan penjelasan diatas jenis 

penelitian yang penulis lakukan adalah 

bertujuan mengambarkan secara tepat sifat-

sifat individu, keadaan gejala atau study kajian 

dengan menggunakan metode deskriptif. Pada 

umumnya penelitian deskriptif merupakan 

penelitian non hipotesis, sehingga dalam 

penelitiannya tidak perlu merumuskan 

hipotesis. Menurut Nasir “Metode deskriptif 

adalah suatu metode dalam meneliti status 

kelompok manusia, suatu objek, suatu set 

kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu 

luas peristiwa pada masa sekarang.  

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah 

membuat deskripsi, gambaran, lukisan secara 

sistematis, factual dan akurat mengenai fakta–

fakta, sifat serta hubungan fenomena yang 

diteliti secara mendalam terhadap suatu objek 

yang dipilih secara beberapa keadaan yang 

dianggap sama”. Pada penelitian ini didasarkan 

pada data-data yang berbentuk tabel dan 

analisis menjelaskan keadaan objek penelitian 

sebagai indikator yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

 

Sumber Data 

Sesuai dengan masalah dan fokus 

penelitian ini maka sumber data adalah key 

informan, informasi awal di pilih secara 

purposif (purposive sampling). Ini 

dimaksudkan untuk memilih informan yang 

benar-benar relevan dan menguasai 

permasalahan, sehingga data yang di peroleh 

benar-benar dapat digunakan dan sesuai yang 

diharapkan. Untuk keperluan tersebut, maka 

peneliti mengelompokkan dua jenis data 

berdasarkan cara perolehannya, yaitu :  

A. Data Primer adalah data yang diperoleh 

dari sumber data utama tanpa adanya perantara, 

dalam hal ini yang menjadi sumber data 

primerdalam penelitian ini adalah :  

1. Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi,  

2. Staf Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi,  

3. Kepala Kelurahan dan perangkatnya,  

4. Ketua karang taruna,  

5. Tokoh masyarakat / pemuka masyarakat,  

6. Peserta pembinaan ketrampilan menjahit di 

Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kota 

administratif Jakarta Pusat 

 

B. Data Dokumen diperoleh dari dokumen–

dokumen atau catatan–catatan yang memuat 

tentang peraturan perundang–undangan yang 

terkait dengan masalah penelitian baik dari 

situs penelitian yang ada maupun dari Undang–

undang.   

 

Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan 

Bungur, Kecamatan Senen, Kota administratif 

Jakarta Pusat dengan beberapa pertimbangan : 

Secara geografis Kelurahan Bungur, 

Kecamatan Senen, merupakan salah satu 

daerah pembinaan ekonomi Produktif Dinas 

Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota 

administratif Jakarta Pusat. 

1. Kegiatan Karang taruna di Kelurahan 

Bungur, Kecamatan Senen, Kota 



 
Creating Bright Futures 

82    Jurnal Ilmiah “POSTULATE” Vol. VI No.2, Agustus 2017  

 

administratif Jakarta Pusat berjalan 

dengan relative baik utamanya 

kegiatan pemberdayaan masyarakat. 

2. Peneliti ingin lebih mengetahui tentang 

peranan karang taruna dalam 

pemberdayaan ekonomi produktif 

masyarakat. 

 

LANDASAN TEORI 

Pemberdayaan (Empowering) Menurut 

Suharto (2006: 57) “Secara konseptual, 

pemberdayaan atau pemberkuasaan 

(empowerment), berasal dari kata “Power” 

(kekuasaan atau keberdayaan)”. Sedangkan 

menurut (Kartasasmita, 1996:54) 

Pemberdayaan atau empowerment berdasarkan 

makna katanya diartikan sebagai kekuatan yang 

berasal dari “dalam” yang dapat diperkuat 

dengan unsur-unsur dari “luar”.  

Dalam pengertian ini konsep 

pemberdayaan mempunyai arti sama dengan 

empowerment.Jika mengacu pada asal kata dari 

pemberdayaan dan memberdayakan yang 

berasal dari kata empowerment dan empower, 

menurut Merriam Webster dan Oxford English 

Dictionary (dalam Prijono dan Pranarka, 

1996:96) artinya to give power or outority to, 

serta to give ability to or enable. Dimana 

pengertian pertama mengandung makna 

memberi kekuasaan, mengalihkan kekuasaan 

atau mendelegasikan otoritas pada pihak lain, 

sedangkan pengertian yang kedua mengandung 

makna sebagai upaya untuk memberi 

kemampuan atau keberdayaan. 

Pemberdayaan bertujuan untuk 

meningkatkan kekuasaan orang-orang yang 

lemah atau tidak beruntung. Pemberdayaan 

adalah sebuah proses dengan mana orang 

menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam, 

berbagi pengontrolan atas, dan mempengaruhi 

terhadap, kejadian-kejadian serta lembaga-

lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. 

Pemberdayaan menekankan bahwa orang 

memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan 

kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi 

kehidupannya dan kehidupan orang lain yang 

menjadi perhatiannya. Pemberdayaan 

menunjuk pada usaha pengalokasian kembali 

kekuasaan melalui pengubahan struktur sosial. 

Pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana 

rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan 

agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) 

kehidupannya. Karenanya, pemberdayaan 

bersentuhan dengan konsep mengenai 

kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan 

dengan kemampuan kita untuk membuat orang 

lain melakukan apa yang kita inginkan, terlepas 

dari keinginan dan minat mereka.  

Ilmu sosial tradisional menekankan 

bahwa kekuasaan berkaitan dengan pengaruh 

dan kontrol. Pengertian ini mengasumsikan 

bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang tidak 

berubah atau tidak dapat dirubah. Kekuasaan 

sesungguhnya tidak terbatas pada pengertian di 

atas. Kekuasaan tidak vakum dan terisolasi. 

Kekuasaan senantiasa hadir dalam konteks 

relasi sosial antar manusia. Kekuasaan tercipta 

dalam relasi sosial. Karena itu, kekuasaan dan 

hubungan kekuasaan dapat berubah. Dengan 
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pemahaman kekuasaan seperti ini, 

pemberdayaan sebagai sebuah proses 

perubahan kemudian memiliki konsep yang 

bermakna, dengan kata lain, kemungkinan 

terjadinya proses pemberdayaan sangat 

tergantung pada dua hal : 

1. Bahwa kekuasaan dapat berubah. Jika 

kekuasaan tidak dapat berubah, 

pemberdayaan tidak mungkin terjadi 

dengan cara apapun. 

2. Bahwa kekuasaan dapat diperluas. Konsep 

ini menekankan pada pengertian  kekuasaan 

yang tidak statis, melainkan dinamis. 

 

Menurut Life dalam Suharto (2006:59), 

pemberdayaan memuat dua pengertian kunci, 

yakni kekuasaan dan kelompok lemah. 

Kekuasaan di sini diartikan bukan hanya 

menyangkut kekuasaan politik dalam arti 

sempit, melainkan kekuasaan atau penguasaan 

klien atas : 

 Pilihan-pilihan personal dan kesempatan-

kesempatan hidup : kemampuan dalam 

membuat keputusan-keputusan 

mengenai gaya hidup, tempat tinggal, 

pekerjaan. 

Pendefinisian kebutuhan: kemampuan 

menentukan kebutuhan selaras dengan 

aspirasi dan keinginannya. 

Ide atau gagasan : kemampuan 

mengekspresikan dan menyumbangkan 

gagasan dalam suatu forum atau diskusi 

secara bebas dan tanpa tekanan. 

Lembaga-lembaga: kemampuan 

menjangkau, menggunakan dan 

mempengaruhi pranata-pranata 

masyarakat, seperti lembaga 

kesejahteraan sosial, pendidikan, 

kesehatan. 

Sumber-sumber : kemampuan 

memobilisasi sumber-sumber formal, 

informasi dan kemasyarakatan. 

Aktivitas ekonomi : kemampuan 

memanfaatkan dan mengelola 

mekanisme produksi, distribusi, dan 

pertukaran barang serta jasa. 

Reproduksi : kemampuan dalam 

kaitannya dengan proses kelahiran,  

perawatan anak, pendidikan dan 

sosialisasi.  

 

Dengan demikian, pemberdayaan adalah 

sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, 

pemberdayaan adalah serangkaian kegitan 

untuk memperkuat kekuasaan atau 

keberdayaan kelompok lemah dalam 

masyarakat, termasuk individu-individu yang 

mengalami masalah kemiskinan. Sebagai 

tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada 

keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh 

sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat 

yang berdaya, memiliki kekuasaan atau 

mempunyai pengetahuan dan kemampuan 

dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik 

yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial 

seperti memiliki kepercayaan diri, mampu 

menyampaikan aspirasi, mempunyai mata 

pencaharian, berpartisipasidalam kegiatan 

sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-

tugas kehidupannya.  
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Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan 

seringkali digunakan sebagai indikator 

keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah 

proses. Tujuan utama pemberdayaan adalah 

memperkuat kekuasaan masyarakat, khususnya 

kelompok lemah yang memiliki 

ketidakberdayaan, baik karena kondisi internal 

(misalnya persepsi mereka sendiri), maupun 

karena kondisir eksternal (misalnya ditindas 

oleh struktur sosial yang tidak adil). Guna 

melengkapi pemahaman mengenai 

pemberdayaan perlu diketahui  konsep 

mengenai kelompok lemah dan 

ketidakberdayaan yang dialaminya. 

Bebeberapa kelompok yang dapat 

dikategorikan sebagai kelompok lemah atau 

tidak berdaya meliputi : 

1. Kelompok lemah secara struktural, baik 

lemah secara kelas, gender maupun etnis. 

2.Kelompok lemah khusus, seperti manula, 

anak-anak dan remaja, penyandang cacat, 

gay dan lesbian, masyarakat terasing. 

3.Kelompok lemah secara personal, yakni 

mereka yang mengalami masalah pribadi 

dan/atau keluarga. 

 

Kelompok-kelompok tertentu yang 

mengalami diskriminasi dalam suatu 

masyarakat, seperti masyarakat kelas sosial 

ekonomi rendah, kelompok minoritas etnis, 

wanita, populasi lanjut usia, serta para 

penyandang cacat, adalah orang-orang yang 

mengalami ketidakberdayaan. Keadaan dan 

perilaku mereka yang berbeda dari 

‘keumuman’ kerapkali dipandang sebagai 

‘deviant’(penyimpang)’. Mereka seringkali 

kurang dihargai dan bahkan dicap sebagai 

orang yang malas, lemah, yang disebabkan oleh 

dirinya sendiri. Padahal ketidakberdayaan 

mereka seringkali merupakan akibat adanya 

kekurang adilan dan diskriminasi dalam aspek-

aspek kehidupan tertentu. 

Menurut Berger dan Nenhaus dan Nisbet 

dalam (Suharto,1997:254), ‘struktur-struktur 

penghubung’(Mediating structure) yang 

memungkinkan kelompok-kelompok lemah 

mengekspresikan aspirasi dan menunjukkan 

kemampuannya terhadap lingkungan sosial 

yang lebih luas, kini cenderungmelemah.  

Munculnya industrialisasi yang 

melahirkan spesialisasi kerja dan pekerjaan 

mobile telah melemahkan lembaga-lembaga 

yang dapat berperan sebagai struktur 

penghubung antara kelompok masyarakat 

lemah dengan masyarakat luas. Organisasi-

organisasi sosial, lembaga-lembaga keagamaan 

(mesjid, gereja), dan lembaga kelurga yang 

secara tradisional merupakan lembaga alamiah 

yang dapat memberi dukungan dan bantuan 

informal, pemecahan masalah dan pemenuhan 

kebutuhan para anggotanya, cenderung 

semakin melemah peranannya. Oleh karena itu, 

seringkali system ekonomi yang diwujudkan 

dalam berbagai bentuk pembangunan proyek- 

proyek fisik, selain di satu pihak mampu 

meningkatkan kualitas hidup sekelompok 

orang, juga tidak jarang malahsemakin 

meminggirkan kelompok-kelompok tertentu 

dalam masyarakat. 
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Ada beberapa penyebab adanya 

ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa 

faktor seperti :  

 Ketidakberdayaan jaminan ekonomi 

 Ketiadaan pengalaman dalam arena politik 

 Ketiadaan akses terhadap informasi 

 Ketiadaan dukungan finansial 

 Ketiadaan pelatihan-pelatihan 

 Adanya ketegangan fisik maupun emosional 

(Suharto, 1997) 

 

Ketidakberdayaan yang dialami oleh 

sekelompok masyarakat merupakan akibat dari 

proses internalisasi yang dihasilkan dari 

interaksi mereka dengan masyarakat.mereka 

menganggap diri mereka sebagai lemah, dan 

tidak berdaya, karena masyarakat memang 

menganggapnya demikian. Seeman menyebut 

keadaan ini dengan istilah ‘alienasi’.  

Sementara Seligman menyebutnya 

sebagai ‘ketidakberdayaan yang dipelajari’ 

(Learned helpessness), dan Leaner 

menamakannya dengan istilah 

‘ketidakberdayaan surplus’ (surplus 

powerlessness) Konsep ‘pentidakberdayaan’ 

ini sebagai proses dengan mana merasa tidak 

berdaya melalui pembentukan seperangkat 

pikiran emosional, intelektual dan spiritual 

yang mencegahnya dari pengaktualisasian 

kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya 

ada.  

Sebagai contoh, para penerima Bantuan 

Sosial Keluarga merasa tidak berdaya untuk 

merubah program dan bentuk-bentuk 

pelayanan AFDC. Mereka memiliki persepsi 

bahwa dirinya tidak mampu, tidak berdaya, 

atau bahkan tidak berhak untuk merubah 

program-program tersebut. Menurut Kiefer 

(1984:9),  ketidakberdayaan yang dipersepsi ini 

merupakan hasil dari pembentukan interaksi 

terus-menerus antara individu dan 

lingkungannya yang meliputi kombinasi antara 

sikap penyalahan diri sendiri, perasaan tidak 

percaya, keterasingan dari sumber-sumber 

sosial dengan perasaan tidak mampu dalam 

perjuangan politik.  

Melihat bahwa ketidakberdayaan dapat 

bersumber dari faktor internal maupun 

eksternal. Menurutnya, ketidakberdayaan dapat 

berasal dari penilaian diri yang negatif; 

interaksi negatif dengan lingkungan, atau 

berasal dari blockade dan hambatan yang 

berasal dari lingkungan yang lebih besar 

(Suharto, 1997:213-214).  

 

Penilaian diri yang negatif 

Ketidakberdayaan dapat berasal dari 

adanya sikap penilaian negatif yang ada pada 

diri seseorang yang terbentuk akibat adanya 

penilaian negatif dari orang lain. Misalnya 

wanita atau kelompok minoritas merasa tidak 

berdaya karena mereka telah disosialisasikan 

untuk melihat diri mereka sendiri sebagai orang 

yang tidak memiliki kekuasaan setara dalam 

masyarakat. Interaksi negatif dengan orang 

lain. Ketidakberdayaan dapat bersumber dari 

pengalaman negatif dalam interaksi antara 

korban yang tertindas dengan system di 

luarmereka yang menindasnya. Sebagai contoh, 
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wanita atau kelompok minoritas seringkali 

mengalami pengalaman negatif dengan 

masyarakat di sekitarnya. Pengalaman pahit ini 

kemudian menimbulkan perasaan tidak 

berdaya, misalnya rendah diri, merasa tidak 

mampu, merasa tidak patut bergabung dengan 

organisasi sosial di mana mereka berada. 

 

Faktor Lingkungan  

Lingkungan luas dapat menghambat 

peran dan tindakan kelompok tertentu. Situasi 

ini dapat mengakibatkan tidak berdayanya 

kelompok yang tertindas tersebut dalam 

mengekspresikan atau menjangkau 

kesempatan-kesempatan yang ada di 

masyarakat. Misalnya kebijakan yang 

diskriminatif terhadap kelompok minoritas 

suku agama tertentu dalam memperoleh 

pekerjaan dan pendidikan.  

Strategi Pemberdayaan Masyarakat, 

Parsons (1994:112-113) menyatakan bahwa 

proses pemberdayaan umumnya dilakukan 

secara kolektif. Menurutnya, tidak ada literatur 

yang menyatakan bahwa proses pemberdayaan 

terjadi dalam relasi satu-lawan satu antara 

pekerja sosial dan klien dalam setiap 

pertolongan perseorangan.  

Meskipun pemberdayaan seperti ini 

dapat meningkatkan rasa percaya diri dan 

kemampuan diri klien, hal ini bukanlah strategi 

utama pemberdayaan. Namun demikian, tidak 

semua intervensi pekerjaan sosial dapat 

dilakukan melalui kolektivitas. Dalam 

beberapa situasi, strategi pemberdayaan dapat 

saja dilakukan secara individual; meskipun 

pada gilirannya strategi ini pun tetap berkaitan 

dengan kolektivitas, dalam arti mengkaitkan 

klien dengan pemberdayaan dapat dilakukan 

melalui tiga arah atau matra pemberdayaan 

(empowerment setting) : mikro, mezzo, dan 

makro. 

1.  Aras Mikro. Pemberdayaan dilakukan 

terhadap klien secara individu melalui 

bimbingan, konseling, stress management, 

krisis intervention. Tujuan utamanya adalah 

membimbing atau melatih klien dalam 

mejalankan tugas-tugas kehidupannya. 

Model ini sering disebut sebagai pendekatan 

yang berpusat pada tugas (Task centered 

approach). 

2.  Aras Mezzo. Pemberdayaan dilakukan 

terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan 

dilakukan dengan menggunakan kelompok 

sebagai media intervensi. Pendidikan dan 

pelatihan, dinamika kelompok, biasanya 

digunakan sebagai strategi dalam 

meningkatkan kesadaran, pengetahuan, 

keterampilan dan sikap-sikap klien agar 

memiliki kemampuan memecahkan 

permasalahan yang dihadapinya. 

3. Aras Makro. Pendekatan ini disebut juga 

sebagai strategi system besar (large system 

strategy), karena sasaran perubahan 

diarahkan pada system lingkungan yang 

lebih luas. Perumusan kebijakan, 

perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, 

lobbying, pengorganisasian masyarakat, 

manajemenkonflik, adalah beberapa strategi 

dalam pendekatan ini. 
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 Strategi system besar memandang klien 

sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk 

memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan 

untuk memilih serta menentukan strategi yang 

tepat untuk bertindak. Seperti yang 

diungkapkan oleh Kartasasmita (1996:86) 

bahwa pada hakekatnya pemberdayaan berada 

pada diri manusia sedangkan faktor di luar diri 

manusia hanyalah berfungsi sebagai stimulus 

saja. Perangsang munculnya semangat, rasa 

atau dorongan pada diri manusia untuk 

memberdayakan dirinya sendiri, untuk 

mengendalikan dirinya sendiri, untuk 

mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan 

potensi yang dimilikinya. Jadi memberdayakan 

masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan 

harkat dan martabat melepaskan diri dari 

perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, 

yang merupakan memampukan dan 

memandirikan masyarakat (Sumodiningrat, 

1997:41).  

Berkaitan dengan hal tersebut maka 

pemberdayaan masyarakat menurut Friedmann 

(1992:12) tidak hanya sebatas ekonomi saja, 

tetapi juga secara politis sehingga pada 

akhirnya masyarakat akan memiliki posisi 

tawar-menawar baik secara nasional maupun 

internasional. Proses pemberdayaan bisa 

dilakukan terhadap individu maupun 

kelompok, namun pemberdayaan kelompok 

mempunyai keunggulan karena mereka dapat 

saling berdialog untuk saling menyadari dan 

memecahkan masalah yang dihadapinya. 

Bahkan diakui bahwa pentingnya rumah tangga 

sebagai sumber utama pemberdayaan karena di 

rumah tangga terdapat tiga kekuatan yaitu 

sosial ekonomi, politik dan psikologis.   

Seperti yang telah dipaparkan di depan 

bahwa pemberdayaan adalah upaya untuk 

membangun daya masyarakat dengan 

mendorong, memberikan motivasi dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkannya. Untuk itu para kelompok 

masyarakat tersebut dapat “bangun” dan 

melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan sehingga mampu mengejar 

ketinggalannya dari saudara-saudaranya yang 

lain diperlukan pemberdayaan masyarakat 

melalui tiga arah/jurusan antara lain : melalui 

penciptaan suasana atau iklim yang 

memungkinkan masyarakat berkembang, 

memperkuat potensi atau daya yang dimiliki 

oleh masyarakat maupun melalui perlindungan 

terhadap yang lemah, agar tidak menjadi 

semakin lemah oleh karena kekurang 

berdayaan dalam masyarakat yang kuat. 

Untuk itu dalam menciptakan suasana 

masyarakat yang berdaya, perlu adanya 

pemihakan kepada pertumbuhan ekonomi 

kerakyatan yang diarahkan secara langsung 

kepada akses rakyat kepada sumber daya 

pembangunan disertai penciptaan peluang-

peluang bagi masyarakat di lapisan bawah 

untuk berpartisipasi dalam proses 

pembangunan, sehingga mampu mengatasi 

kondisiketerbelakangan dan memperkuat daya 

saing ekonomi.  

Mengutip pendapat Kartasasmita 

pelaksanaan program pembangunan yang 
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berbasis pemberdayaan masyarakat memiliki 

ciri antara lain : 

1. Kegiatan yang dilakukan harus terarah dan 

menguntungkan masyarakat yang lemah. 

2. Pelaksanaannya harus dilakukan oleh 

masyarakat sendiri dimulai dari 

pengenalan apa yang dilakukan. 

3. Karena masyarakat yang lemah sulit untuk 

bekerja sendiri-sendiri akibat kekurang-

berdayaannya, maka upaya pemberdayaan 

masyarakat menyangkut pengembangan 

kegiatan usaha bersama (cooperative) 

dalam kelompok yang dapat dibentuk atas 

dasar wilayah tempat tinggal, 

4. Menggerakkan partisipasi yang luas dari 

masyarakat untuk turut serta membantu 

dalam rangka kesetiakawanan sosial, 

disini termasuk keikutsertaan orang-orang 

setempat yang telah maju dan anggota 

masyarakat mampu lainnya, organisasi 

kemasyarakatan, termasuk LSM, 

Perguruan Tinggi dan sebagainya. 

 

Selain proses pentahapan yang selalu 

dipaparkan di atas pemberdayaan juga 

membutuhkan suatu pendekatan utama dalam 

masyarakat dimana masyarakat tidak boleh 

dijadikan obyek dari berbagai proyek 

pembangunan, tetapi juga merupakan subyek 

dari pembangunan itu sendiri. Pemberdayaan 

merupakan proses pematahan (break down) 

dari hubungan atau relasi antara subyek dengan 

obyek. Hasil akhir dari proses pemberdayaan 

adalah beralihnya fungsi individu yang semula 

obyek menjadi subyek (yang baru), sehingga 

relasi sosial yang ada nantinya hanya akan 

dicirikan dengan relasi antara subyek dengan 

obyek yang lain atau dengan kata lain, proses 

pemberdayaan mengubah pola relasi lama 

subyek obyek menjadi subyek-subyek. 

Menurut Islamy (2003:20) 

kebijaksanaan Negara (public policy) itu adalah 

“serangkaian tindakan yang ditetapkan dan 

dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh 

pemerintah yang mempunyai tujuan atau 

berorientasi pada tujuan tertentu demi 

kepentingan seluruh masyarakat. Sedangkan 

Raymond dalam William N. Dunn (2000:1) 

Analisis kebijakan adalah aktivitas 

menciptakan pengetahuan tentang dan dalam 

proses pembuatan kebijakan. Istilah kebijakan 

lebih sering dan secara luas dipergunakan 

dalam kaitannya dengan tindakan-tindakan atau 

kegiatan-kegiatan pemerintah serta berlaku 

dalam suatu Negara pada umumnya. Setiap 

kebijakan Negara harus selalu berorientasi pada 

kepentingan publik.  

Konsep tentang Karang Taruna 

sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan 

Menteri Sosial RI Nomor : 83/HUK/2005 Pasal 

1 yang berbunyi : “Karang taruna adalah wadah 

pembinaan pengembangan generasi muda yang 

tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung 

jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat 

terutama generasi muda di wilayah perkotaan 

pinggiran atau kumuh dan terutama bergerak di 

bidang usaha kesejahteraan sosial. sedangkan 

salah satu tujuannya (Pasal 2 poin f) adalah 

terwujudnya kesejahteraan sosial yang semakin 

meningkat bagi generasi muda di tingkat 
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Kelurahan atau komunitas adat sederajat yang 

memungkinkan pelaksanaan fungsi sosial 

sebagai manusia-manusia pembangunan yang 

mampu mengatasi masalah kesejahteraan sosial 

di lingkungannya.  

Dari pengertian dan tujuan ini, semakin 

memperjelas bahwa pada hakekatnya 

optimalisasi peran dan partisipasi karang taruna 

di perkotaan pinggiran atau kumuh diperlukan 

dan strategis dalam upaya menjembatani 

kepentingan generasi muda ke arah 

pemberdayaan kesadaran dan tanggung jawab 

sosial guna mewujudkan kesejahteraan sosial 

yang semakin meningkat.  

Pemberdayaan ekonomi produktif 

masyarakat bertujuan untuk meningkatkan 

kesejahteraan melalui pengembangan kegiatan 

ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya 

manusia (SDM) dan penguatan kelembagaan 

sosial ekonomi dengan mendayagunakan 

sumber daya alam secara optimal dan 

berkelanjutan. Keberhasilan dalam peningkatan 

pendapatan (Ekonomi) akan dipengaruhi oleh 

kegiatan usaha yang bisa dikembangkan dan 

perandalan yang dapat disediakan serta kondisi 

pasar yang mendukungnya. Kegiatan usaha itu 

sendiri keberhasilannya akan dipengaruhi oleh 

kondisi sumber daya manusia (SDM) yang 

akan mengelolanya. Kualitas sumber daya 

manusia (SDM) yang dicirikan oleh perilaku, 

Imtaq, oleh lingkungan, tingkat pendidikan, 

kesehatan dan agama serta adat dan budaya. 

Pengembangan kegiatan usaha yang 

memanfaatkan sumber daya yang ada 

memerlukan perencanaan yang matang agar 

dalam pelaksanaannya tidak menyebabkan 

kerusakan sumber daya yang bersangkutan. 

Oleh karena itu, kegiatan tersebut harus dimulai 

dengan identifikasi potensi dan permasalahan 

yang disesuaikan dengan kebutuhan dan 

infrastruktur yang mendukung. Generasi muda 

telah mendapatkan banyak pelajaran dalam hal 

pentingnya peningkatan dalam perubahan baik 

secara fisik–material maupun mental–spiritual 

dalam memainkan peranannya ditengah-tengah 

kehidupan sosial yang beranekaragaman 

pilihan, culture, view, perilaku dan lain-

lainnya. Karena kakuatan distribusi terhadap 

suatu peningkatan dan perubahan perubahan 

yang diharapkan, membawa dampak nilai-nilai 

tanah dan bangunan (Sumber daya alam dan 

sumber daya manusia), dengan persyaratan-

persyaratan yang berbeda dan baru.  

Hal tersebut tentu membutuhkan 

kemampuan dan penyesuaian orang-orang dan 

berbagai keperluan yang dibutuhkannya, 

sehingga menjadikan tatanan nilai yang 

senantiasa berubah dan meningkat, ke arah 

perubahan dan peningkatan efektivitas dan 

efisiensi kerja, sebab perubahan-perubahan 

yang meningkat atas penggunaan-penggunaan 

sumber daya dan produk--produk yang 

dihasilkan dari suatu pekerjaan, membawa 

dampak pada ekonomi kegiatan-kegiatan yang 

dibawahnya. 

Berkenaan dengan pandangan diatas, 

dan jika dikaitkan dengan pemberdayaan 

ekonomi masyarakat sebagai suatu upaya yang 

diharapkan, maka upaya yang paling tepat 

adalah pembinaan. Pembinaan yang 
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berindikasikan keterkaitan dalam proses 

pembangunan dapat terlihat dalam kegiatan-

kegiatan kelompok kerja yang dibentuk dan 

dikembangkan berdasarkan pada kepentingan 

pembangunan itu sendiri. Selanjutnya, upaya 

pembinaan untuk meningkatkan pemberdayaan 

ekonomi dapat diuraikan bahwa, 

“Pembangunan kualitas pribadi sebagai sumber 

daya manusia, meliputi kualitas fisik, 

mental/rohani dan kemampuan. Jadi pada 

hakekatnya, upaya pembinaan dalam 

peningkatan kualitas masyarakat meliputi : 

1. Meningkatkan penerapan manajemen 

organisasi. 

2. Menumbuhkembangkan kader-kader yang 

berprofesional. 

3. Penguasaan akan ilmu pengetahuan dan 

teknologi (IPTEK) 

4. Peningkatan, pengembangan dan 

kemampuan program kegiatan. 

 

Artinya, dengan upaya pembinaan tersebut, 

diharapkan adanya pemuda sebagai kader-

kader pelaksanaan pembangunan yang 

memiliki : 

a. Tingkat kualitas fisik yang dapat 

didayagunakan (sehat jasmani), 

sehingga dapat memaksimalkan 

kontibusi kerja. 

b. Tingkat kualitas mental/rohani yang 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, bertanggungjawab, disiplin, dan 

berbudi pekerti serta sadar akan hak 

dan kewajiban dalam kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan 

bernegara. 

c. Tingkat kualitas kemampuan yang 

memiliki kecerdasan dan kreativitas 

keahlian dan keterampilan yang 

professional. 

 

Oleh karena itu, jika dikaitkan dengan 

kualitas pemuda yang tergabung dalam wadah 

karang taruna, bisa ditinjau dari beberapa aspek 

yaitu: 

a. Tingkat aktivitas kegiatan organisasi 

karang taruna. 

b. Tingkat kemampuan dan keterampilan 

anggota dan pengurus karang taruna. 

c. Tingkat intensitas keanggotaan karang 

taruna. 

 

Dengan demikian, akan dapat diketahui 

nilai kualitas pemuda (Sebagai stensil pasif dan 

aktif) dalam memainkan peran dan tujuannya. 

Apabila anggota pasif, aktif dan pengurus 

ternyata mampu melakukan kegiatan dan 

kerjasama secara terus-menerus dan 

berkesinambungan serta sesuai dengan yang 

telah diprogramkan, berarti peran positif pada 

masyarakat atau pembangunan, yang berarti 

pula adanya peningkatan kualitas terhadap 

keberadaan pemuda, namun begitu juga 

sebaliknya, sehingga kemampuan pemuda 

sebagai anggota/pengurus dapat terukur, baik 

tingkat aktivitas, kreativitas dan keterampilan 

yang dimiliki (seperti kegiatan pelatihan, 

kursus, usaha ekonomi produktif dan lain 

sebagainya) terhadap keberadaan organisasi 
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“Karang taruna” itu sendiri dan lingkungannya. 

Kemudian daripada itu peningkatan kualitas 

pemuda dalam wadah karang taruna dimaksud, 

dapat dilihat dari jumlah kader-kader 

kepemimpinan yang ada yang dihasilkan. 

Selain itu dapat pula dilihat dari jumlah 

keanggotaan dan rekruitmen keanggotaan baru 

yang tergabung dalam karang taruna. 

Kepedulian generasi muda terhadap 

pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ada 

dan yang akan dihadapi nantinya, mampu 

memperkuat self motivated, agar karang taruna 

sebagai wadah dan wahana perjuangan kearah 

usaha kesejahteraan sosial, tidak hanya 

bergerak pada pengisian waktu luang untuk 

berperan. Namun peran dan fungsinya 

ditengah-tengah kehidupan masyarakat 

pinggiran perkotaan perlu ditingkatkan. Untuk 

dijadikan sebagai motor bagi generasi muda 

dalam memainkan peran aktif dan 

kontribusinya pada pembangunan wilayah. 

Sebab potensi karang taruna pada dasarnya 

sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan 

ekonomi Kelurahan, yang berintikan kekuatan 

yang cukup strategis, seperti: 

a. Anggota karang taruna merupakan anggota-

anggota yang secara potensial masih sangat 

produktif. 

b. Anggota-anggota karang taruna berasal dari 

wilayah Kelurahan setempat, sehingga 

karang taruna dianggap sangat memahami 

potensi kewilayahan. 

c. Anggota-anggota karang taruna diasumsikan 

sangat besar jumlahnya sehingga secara 

kuantitatif dapat dikembangkan menjadi 

potensi yang dinamik, yang menguntungkan 

bagi pembangunan ekonomi perdesaan. 

d. Generasi muda Kelurahan dianggap cukup 

responsive menerima perubahan-perubahan 

dalam era globalisasi pada saat ini. 

Oleh karena itu, guna memberikan 

kesempatan yang seluas-luasnya kepada 

pemuda untuk dapat tumbuh dan berkembang 

maju (rohani, jasmani, kreasi, inovasi), perlu 

adanya peningkatan kualitas. Sejalan dengan 

ini, maka perlu adanya berbagai macam upaya 

dan program kegiatan untuk membina dan 

meningkatkan kualitasnya. Sehingga bisa 

mampu berparan aktif, bertanggung jawab pada 

dirinya sendiri, keluarga, orang lain atau 

masyarakat, institusi pemerintah maupun 

swasta, guna terciptanya suasana yang kondusif 

sebagai wadah pembinaan dan pengembangan 

pemuda.  

Karang taruna merupakan penggerak, 

pendorong serta upaya guna menyiapkan para 

remaja/generasi muda, agar mampu 

melaksanakan peranannya sebagai penerus 

perjuangan bangsa serta sebagai sumber insani 

pembangunan nasional yang memiliki 

kemampuan untuk berperan aktif dalam 

pembangunan. Karang taruna mempunyai 

peran sebagai penggerak dan pendorong serta 

upaya melakukan dan penyiapan para pemuda 

sebagai kader perjuangan yang berkualitas dan 

mampu menggunakan pola penerapan 

managemen yang handal dan professional, 

sehingga bisa menjembatani peran aktif kearah 

peningkatan kualitas pemuda dalam segala segi 

dan implementasinya. 
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Deskripsi Hasil Penelitian 

Perubahan paradigma baru 

mengakibatkan terjadinya perubahan di 

Indonesia dimana telah mengakibatkan 

terjadinya pergeseran paradigma 

penyelenggaraan pemerintahan dari peradigma 

sentralistrik ke arah desentralisasi nyata yang 

ditandai dengan pemberian otonomi yang lebih 

luas dan nyata pada daerah. Pemberian ini 

dimaksudkan khususnya untuk lebih 

memandirikan daerah serta memberdayakan 

masyarakat di daerah. Salah satu hal penting 

adalah dalam penanganan kegiatan sosial 

melalui pelaksanaan otonomi daerah yang 

sudah mulai di gulirkan sejak tanggal 1 Januari 

2000 dimana dalam hal ini telah ditangani 

Dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi 

daerah.  Dengan perubahan ini diharapkan 

daerah akan lebih mandiri dalam menentukan 

seluruh kegiatannya dan perintah pusat 

diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. 

Pemerintah daerah diharapkan mampu 

memainkan peranannya dalam membuka 

peluang memajukan daerah dengan melakukan 

identifikasi potensi dimana masyarakat .  

Sumber-sumber pendapatannya mampu 

menetapkan belanja daerah secara ekonomis, 

wajar, efisiensi dan efektif termasuk 

kemampuan perangkat daerah dalam 

meningkatkan kinerja serta dapat 

mempertanggumg jawabkan kinerjanya itu 

kepada atasannya maupun kepada 

publik/masyarakat. Hal penting yang perlu 

mendapat perhatian segenap pelaku 

pemerintahan bagaimana meningkatkan 

kehidupan sosial masyarakat. Salah satu cata 

peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan 

pemberdayaan masayarakat.  

Salah satu program dinas Dinas Sosial, 

Tenaga Kerja dan Transmigrasi dalam 

meningkatkan kehidupan sosial masyarakat 

dengan melakukan pemberdayaan pada 

masyarakat itu sendiri jadi masyarakat 

diberdayakan untuk bisa mencari kehidupan 

sendiri yantu dengan jalan di beri ketrampilan 

sebagai bekal nanti ketika terjun ke masyarakat. 

Sebagaimana dikemukakan kepala Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi di atas 

bahwa pemberdayaan bukan hanya memberi 

kesempatan rakyat untuk menggunakan sumber 

alam dan dana pembangunan, akan tetapi 

merupakan upaya untuk mendorong 

masyarakat untuk mencari cara menciptakan 

kebebasan.Sehingga masyarakat bisa mandiri 

tanpa tergantung pada orang lain.   

Dalam melakukan pembinaan Dinas 

Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi terlebih 

dahulu melakukan pembekalan kepada para 

peserta. Memaparkan tujuan yang ingin dicapai 

serta bagaimana mengimplementasikan tujuan 

tersebut sehingga tepat sasaran. Pembekalan di 

harapkan para peserta yang mendapat 

pembinaan bukan hanya sekedar dapat 

kemudian setelah itu selesai, akan tetapi akan 

memberikan tindak lanjut yang berkelanjutan 

sehingga masyarakat khususnya pemuda yang 

mendapat pembinaan akan menjadi masyarakat 

mandiri yang mampu berkembang sesuai 

keterampilan yang dimilikinya.  
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Demikian halnya yang di ungkapkan 

sekretaris Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi DKI,  menyatakan: “Program 

pembinaan yang dilakukan oleh dinas sosial 

tenaga kerja dan transmigrasi dalam 

pemberdayaan ekonomi produktif karang 

taruna yaitu dengan cara melakukan pembinaan 

kepada para pemuda potensial dengan 

memberdayakan kemampuan serta keahlian 

yang dimiliki sehingga mmepunyai daya 

produktivitas yang tinggi disamping itu, dinas 

sosial nakertrans memberikan bantuan 

stimulasi berupa peralatan sesuai dengan 

bidangnya masing-masing. Contoh: untuk 

usaha keterampilan menjahit akan dibantu 

dengan alat berupa mesin jahit“. 

Bantuan stimulus ini dilakukan dengan 

tujuan memberikan rangsangan kepada para 

pemuda agar lebih meningkatkan skill dan 

kreativitas kerja mereka. Demi meningkatkan 

hasil kerja yang maksimal maka dinas sosial 

nakertrans dalam pembinaannya mengadakan 

program pelatihan kerja bagi para pemuda. 

Pelatihan kerja ini dilaksanakan guna 

mewujudkan sumber daya manusia yang 

berkualitas dengan kemampuan produktivitas 

yang maksimal. Pembinaan dinas sosial tenaga 

kerja dan transmigrasi dalam pemberdayaan 

usaha ekonomi produktif karang taruna 

memberikan dampak yang positif dalam 

meningkatkan pembangunan nasional, 

khususnya mengenai masalah ekonomi 

kerakyatan. Seiring dengan terpuruknya 

perekonomian nasional yang sangat dirasakan 

oleh bangsa kita maka perlu dilakukan 

pemberdayaan-pemberdayaan, salah satunya 

adalah pemberdayaan usaha ekonomi produktif 

masyarakat. 

Pemberdayaan ini dilakukan guna 

memperbaiki perekonomian masyarakat 

sehingga menjadi tambahan penghasilan yang 

dapat menambah pendapatan perekonomian 

mereka. Di tengah badai krisis yang melanda 

bangsa kita saat ini diperlukan peranan 

pemerintah melalui dinas sosial nakertrans 

dalam mengatasi berbagai masalah 

kesejahteraan sosial, kemiskinan, 

keterbelakangan menjadi masalah yang harus 

segera diatasi oleh pemerintah melalui 

lembaga-lembaga yang berkompeten dalam hal 

penanganan masalah kesejahteraan sosial. 

Program Dinas tenaga kerja dan 

transmigrasi tidak selamanya berjalan dengan 

mulus namun terdapat beberapa kendala seperti 

yang di kemukakan Kepala seksi Bina Swadaya 

Sosial menyatakan :“Beberapa kendala yang 

dihadapi oleh dinas sosial tenaga kerja dan 

transmigrasi dalam pemberdayaan usaha 

ekonomi produktif masyarakat salah satunya 

adalah keterbatasan anggaran. Terbatasnya 

anggaran ini menjadi kendala terhadap 

pelayanan bagi masyarakat karang taruna. 

Karang taruna merupakan sebuah organisasi 

kepemudaan yang ada di tingkat Kelurahan“. 

Hal senada dikemukan Kepala seksi 

Rehabilitasi Sosial yang menyatakan: 

“Disamping kurangnya anggaran kurangnya 

respon dari warga karang taruna dalam rangka 

memajukan organisasi yang ada tengah 

masyarakat masih terdapat kekurangan. 
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Kemajuan organisasi kepemudaan seperti 

karang taruna dibutuhkan peran serta pemuda 

dan aparatur Kelurahan/ kelurahan untuk 

bersikap produktif dalam menunjang kemajuan 

Kelurahannya tersebut sehingga ketika ada 

program pemberdayaan organisasi yang di 

bawah akan siap dalam setiap pelaksanaanya“.  

Berbagai kendala yang dihadapi oleh 

dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi 

dalam melakukan pembinaan terhadap 

pemberdayaan ekonomi produktif karang 

taruna perlu dilakukan berbagai tindakan untuk 

mengatasinya. Langkah-langkah yang harus 

diambil oleh dinas sosial tenaga kerja dan 

transmigrasi perlu mengadakan penyuluhan ke 

tiap-tiap Kelurahan, memberikan bimbingan 

serta pembinaan kepada masyarakat karang 

taruna, guna mendukung tehadap kemajuan 

bagi karang taruna itu sendiri. Kemajuan 

karang taruna ditingkat Kelurahan sangat 

tergantung kepada manajemen yang ada. Maka 

dari itu, motivasi kerja perlu dilakukan oleh 

dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi 

dengan cara mengadakan lomba karang taruna 

yang diikuti seluruh Kelurahan se-DKI Jakarta.  

Dari berbagai program yang dilakukan 

akan memberikan manfaat yang sangat besar 

bagi masyarakat seperti yang di kemukan Ketua 

Karang Taruna Kelurahan Bungur, Kecamatan 

Senen, Kota administratif Jakarta Pusat 

menyatakan: “Manfaat yang diperoleh dari 

program pemberdayaan usaha ekonomi 

produktif bagi karang taruna yang dibina oleh 

dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi yaitu 

dapat menyaring para pemuda potensial, 

generasi muda potensial ini merupakan asset 

bangsa yang harus diberdayakan. Maju 

tidaknya Negara kita tergantung dari generasi 

mudanya karena generasi muda adalah tulang 

punggung suatu Negara”.  

Secara demografi, Negara kita sangat 

diuntungkan dengan jumlah usia produktif 

yang sangat besar. Besarnya usia produktif ini 

menjadi modal utama bangsa kita untuk 

menjadi bangsa yang lebih maju. Pembinaan 

yang dilakukan oleh dinas sosial tenaga kerja 

dan transmigrasi terhadap para pemuda melalui 

lembaga karang taruna merupakan langkah-

langkah kongkret yang dapat menunjang 

peningkatan mutu sumber daya manusia yang 

berkualitas. Indonesia adalah Negara yang 

sangat kaya akan sumber daya alam dengan 

posisi geografis yang sangat strategis yaitu 

berada diposisi silang lalu lintas dunia. Dengan 

posisi yang strategis dan ditopang dengan 

kekayaan sumber daya alam yang melimpah 

dibutuhkan sumber daya manusia yang 

bermutu untuk mengelola sumber daya alam 

yang kita miliki. 

Pembinaan dinas sosial tenaga kerja 

dan trsnmigrasi dalam pemberdayaan ekonomi 

produktif masyarakat memberikan dampak 

yang sangat baik bagi warga karang taruna, 

khususnya dalam peningkatan kualitas kerja. 

Peningkatan kualitas kerja warga karang taruna 

memberikan kontribusi yang positif terhadap 

kemajuan karang taruna. Kemajuan karang 

taruna dapat diwujudkan dengan maksimalnya 

kinerja warga karang taruna. Peran serta para 

pemuda, pengurus dan aparatur Kelurahan yang 
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sangat mendukung terhadap kemajuan karang 

taruna itu sendiri. Dengan majunya karang 

taruna di Kelurahan membuka peluang 

lapangan pekerjaan kepada warga karang 

taruna sehingga pengangguran dapat teratasi. 

Guna lebih mendukung pemberdayaan 

masyarakat juga turut serta berpartisipasi dalam 

mendukung program Dinas Sosial, Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi,  seperti yang 

dikemukakan oleh Lurah  Bungur Bapak 

Aruwanto, SE,  Kecamatan Senen, Kota 

administratif Jakarta Pusat, menyatakan: “Guna 

mendukung program dinas sosial, tenaga kerja 

dan transmigrasi dalam pemberdayaan usaha 

ekonomi produktif  karang taruna, langkah-

langkah yang dilakukan oleh pihak Kelurahan 

yaitu memfasilitasi kepada pihak terkait untuk 

lebih mengoptimalkan pelaksanaan program 

tersebut. Tersedianya fasilitas baik sarana 

maupun prasarana sangat menunjang terhadap 

keberhasilan program pembinaan yang 

dilakukan dinas sosial tenaga kerja dan 

transmigrasi”. Demikian yang diuraikan oleh 

Lurah Bungur Kecamatam Senin, kota 

Administratif Jakarta Pusat dalam suatu 

kesempatan. 

Motivasi juga harus dilakukan oleh 

pihak Kelurahan guna memberikan semangat 

kepada para pemuda untuk lebih berpartisipasi 

dalam mensukseskan program pembinaan yang 

dilakukan oleh dinas sosial tenaga kerja dan 

transmigrasi. Kesuksesan program pembinaan 

dinas sosial tenaga kerja dan transmigrasi 

dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif  

karang taruna merupakan kesuksessan 

bersama.  Hasil yang didapat dalam 

pemberdayaan masyakat akan memberikan 

dampak yang nyata sebagai bekal dalam 

kehidupan nanti seperti yang di kemukakan 

salah seorang yang peserta pembinaan 

menyatakan: “Program pembinaan dinas sosial 

tenaga kerja dan transmigrasi dalam 

pemberdayaan usaha ekonomis produktif 

karang taruna memberikan dampak yang sangat 

baik kepada para peserta. Peningkatan 

keterampilandan kreativitas kerja peserta dapat 

menciptakan tenaga handal dan berpotensi 

tinggi. Dengan berbekal pengetahuan, 

keterampilan dan pengalaman para peserta 

dapat menciptakan lapangan pekerjaan 

sehingga dapat memperbaiki kehidupannya”.  

Langkah-langkah yang diambil oleh 

para peserta setalah program pembinaan dinas 

sosial tenaga kerja dan transmigrasi dalam 

pemberdayaan usaha ekonomi produktif karang 

taruna usai adalah menciptakan lapangan 

pekerjaan. Terciptanya lapangan pekerjaan 

bagi para pemuda dapat mengurangi angka 

pengangguran yang semakin meningkat dari 

tahun ke tahun. Sehingga kehidupan sosial 

masyarakat akan lebih baik. Pembinaan dinas 

sosial tenaga kerja dan transmigrasi dalam 

pemberdayaan usaha ekonomi produktif karang 

taruna menimbulkan dampak jangka panjang 

bagi masyarakat yaitu terbukanya lapangan 

pekerjaan.  

Dewasa ini, arus urbanisasi menjadi 

masalah yang patut diperhitungkan oleh 

pemerintah karena dampak yang dirasakan oleh 

Kelurahan adalah hilangnya tenaga kerja 
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potensial. Kurangnya tenaga kerja potensial ini 

dapat menghambat terhadap laju pembangunan 

di Kelurahan. Pemerataan pembangunan yang 

dilakukan oleh pemerintah harus dapat 

dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia 

terutama masyarakat Kelurahan. Terciptanya 

lapangan pekerjaan dan pembinaan bagi para 

pemuda potensial di Kelurahan merupakan 

alternative yang harus dilakukan pemerintah 

dalam rangka mewujudkan tujuan 

pembangunan nasional yaitu menciptakan 

kesejahteraan masyarakat Indonesia seutuhnya.  

 

PEMBAHASAN 

Memperhatikan dari beberapa uraian 

pemikiran atau teoritis yang terdapat dalam bab 

pendahuluan, kajian pustaka dan metode 

penelitian, serta setelah dihubungkan dengan 

temuan penelitian, maka dipandang perlu 

penulis untuk memberikan penekanan 

pembahasan bahwa bagaimana pola pembinaan  

Disosnakertrans dalam pemberdayaan ekonomi 

produktif karang taruna pada obyek penelitian 

yakni di Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, 

Jakarta Pusat  dengan kehidupan masyarakat 

dengan pendapatan yang belum merata dengan 

berbagai perbedaan akan mewarnai kehidupan 

sehari-hari. Keberagaman dalam masyarakat 

dengan tingkat perbedaaan yang tinggi 

menuntut adanya keterbukaan dan toleransi 

yang tinggi dari seluruh anggota warganya.  

Kepentingan dari masing-masing 

individu dan kelompok masyarakat harus dapat 

saling menghargai dan diterima sebagai sesuatu 

yang baru. terpenting bahwa perbedaan dapat 

dijadikan pemikiran untuk diselaraskan dalam 

suatu kesamaan sikap sehingga tertuju ke jalan 

yang lebih baik dan bukan sebaliknya. 

Pemberdayaan masyarakat di Kelurahan 

Bungur, Kecamatan Senen, Kota administratif 

Jakarta Pusat pada dasarnya adalah 

pertumbuhan kekuasaan dan wewenang untuk 

bertindak yang lebih besar kepada si miskin, 

pemberdayaan adalah membebaskan seseorang 

dari kendali yang kaku dan memberikan kepada 

orang tersebut kebebasan untuk 

mempertanggungjawabkan idenya, keputusan 

dan tidakannya.  

Pemberdayaan bukan hanya memberi 

kesempatan rakyat untuk menggunakan sumber 

alam dan dana pembangunan, akan tetapi 

merupakan upaya untuk mendorong 

masyarakat untuk mencari cara menciptakan 

kebebasan dari struktur-struktur yang 

komprehensif.  Pada dasarnya bahwa setiap 

manusia memiliki potensi, memiliki daya untuk 

mengembangkan dirinya menjadi lebih baik, 

dengan demikian pada dasarnya manusia itu 

bersifat aktif dalam upaya peningkatan 

keberdayaan dirinya.  

Pada hakekatnya pemberdayaan berada 

pada diri manusia sedangkan faktor di luar diri 

manusia hanyalah berfungsi sebagai stimulus 

saja. Perangsang munculnya semangat, rasa 

atau dorongan pada diri manusia untuk 

memberdayakan dirinya sendiri, untuk 

mengembangkan dirinya sendiri berdasarkan 

potensi yang dimilikinya. Jadi memberdayakan 

masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan 

harkat dan martabat melepaskan diri dari 
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perangkap kemiskinan dan keterbelakangan, 

yang merupakan memapukan dan 

memandirikan masyarakat.  

Pemberdayaan muncul karena adanya 

kegagalan kegagalan yang dimaksud adalah 

gagalnya model pembangunan ekonomi dalam 

menanggulangi masalah kemiskinan dan 

lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan 

harapan, muncul karena adanya alternatif-

alternatif pembangunan yang memasukkan 

nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, 

persamaan antar generasi dan pertumbuhan 

ekonomi yang memadai. Pemberdayaan 

sebagai konsep alternative pembangunan pada 

intinya memberikan tekanan pada otonomi 

pengambilan keputusan dari suatu kelompok 

masyarakat yang berlandaskan pada sumber 

daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), 

demokratis dan pembelajaran sosial melalui 

pengalaman langsung.  

Berkaitan dengan hal tersebut maka 

pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas 

ekonomi saja, tetapi juga secara politis 

sehingga pada akhirnya masyarakat akan 

memiliki posisi tawar-menawar baik secara 

nasional maupun internasional. Proses 

pemberdayaan bisa dilakukan terhadap 

individu maupun kelompk, namun 

pemberdayaan kelompok mempunyai 

keunggulan karena mereka dapat saling 

berdialog untuk saling menyadari dan 

memecahkan masalah yang dihadapinya.  

Bahkan diakui bahwa pentingnya 

rumah tangga sebagai sumber utama 

pemberdayaan karena di rumah tangga terdapat 

tiga kekuatan yaitu sosial ekonomi, politik dan 

psikologis. Seperti yang telah dipaparkan di 

depan bahwa pemberdayaan adalah upaya 

untuk membangun daya masyarakat dengan 

mendorong, memberikan motivasi dan 

membangkitkan kesadaran akan potensi yang 

dimilikinya serta berupaya untuk 

mengembangkannya. 

 Untuk itu para kelompok masyarakat 

tersebut dapat “bangun” dan melepaskan diri 

dari perangkap kemiskinan dan 

keterbelakangan sehingga mampu mengejar 

ketinggalannya dari saudara-saudaranya yang 

lain diperlukan pemberdayaan masyarakat 

melalui tiga arah/jurusan antara lain: melalui 

penciptaan suasana atau iklim yang 

memungkinkan masyarakat berkembang, 

memperkuat potensi atau daya yang dimiliki 

oleh masyarakat maupun melalui perlindungan 

terhadap yang lemah agar tidak menjadi 

semakin lemah oleh karena kekurang 

berdayaan dalam masyarakat yang kuat.  

Dalam rangka menciptakan suasana 

masyarakat yang berdaya, perlu adanya 

pemihakan kepada pertumbuhan ekonomi 

kerakyatan yang diarahkan secara langsung 

kepada akses rakyat kepada sumber daya 

pembangunan disertai penciptaan peluang-

peluang bagi masyarakat di lapisan bawah 

untuk berpartisipasi dalam proses 

pembangunan, sehingga mampu mengatasi 

kondisi keterbelakangan dan memperkuat daya 

saing ekonomi. Arah pemberdayaan 

masyarakat di atas berpangkal pada dua sasaran 

utama yaitu: melepaskan belenggu kemiskinan 
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dan keterbelakangan serta mempererat posisi 

masyarakat dalam struktur kekuasaan. Untuk 

mewujudkan sasaran-sasaran tersebut 

diperlukan suntikan modal usaha, penguatan 

institusi pembangunan prasarana dasar dan 

menciptakan keterkaitan Kelurahan-kota yang 

harmonis dan terpadu. Hal ini berkaitan dengan 

penciptaan kesempatan kerja dan peluang 

usaha yang memberikan pendapatan yang 

memadai bagi masyarakat. Berarti setiap 

anggota masyarakat di-isyaratkan terlibat 

dalam proses pembangunan, mempunyai 

kemampuan yang sama dan bertindak rasional. 

Hal ini dimaksudkan agar masyarakat memiliki 

kemampuan untuk memenuhi kebutuhannya 

sendiri, memiliki kapasitas ekonomi, mandiri 

dan memiliki kemampuan untuk memiliki 

power.  

Agar sampai pada sasaran di atas maka 

dalam proses pemberdayaan dapat dilakukan 

melalui tiga pertahapan yaitu:  

(1)  Dari pemerintah oleh pemerintah dan untuk 

rakyat,  

(2)  Dari pemerintah bersama masyarakat, oleh 

pemerintah bersama masyarakat, untuk 

rakyat,  

(3) Dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, 

dan didukung oleh pemerintah bersama 

rakyat.Dimana pada tahap ketiga di atas 

masyarakat sudah dapat menentukan 

eksistensinya sehingga dapat melakukan 

pembaharuan -pembaharuan dalam 

mengaktulisasikan dirinya. 

Pemberdayaan masyarakat tersebut 

mencapai puncaknya ketika ada pada fase 

ketiga yaitu emansipatif, dan untuk dapat 

merealisasikannya dibutuhkan dua prasyarat 

pokok yaitu perencanaan pembangunan dan 

pelaksanaan program pembangunan. 

Perencanaan pembangunan yang 

mempunyai ciri pemberdayaan masyarakat 

adalah yang mengarah pada strategi-strategi 

dasar pemberdayaan masyarakat yang 

memadukan pertumbuhan dan pemerataan. 

Strategi ini menurut memiliki tiga arah yaitu:  

(1) Pemihakan dan pemberdayaan masyarakat,  

(2) Pemantapan ekonomi dan pendelegasian 

wewenang dalam pengelolaan 

pembangunan di daerah yang 

mengembangkan peran serta masyarakat,  

(3) modernisasi melalui penajaman dan 

pemantapan arah perubahan struktur sosial 

ekonomi dan budaya yang bersumber pada 

peran masyarakat lokal. 

Pelaksanaan program pembangunan 

yang berbasis pemberdayaan masyarakat 

memiliki ciri antara lain kegiatan yang 

dilakukan harus terarah dan menguntungkan 

masyarakat yang lemah, pelaksanaannya harus 

dilakukan oleh masyarakat sendiri. Dapat  

dimulai dari pengenalan apa yang dilakukan, 

karena masyarakat yang lemah sulit untuk 

bekerja sendiri-sendiri akibat kekurang-

berdayaannya, maka upaya pemberdayaan 

masyarakat menyangkut pengembangan 

kegiatan usaha bersama dalam kelompok yang 

dibentuk atas dasar wilayah tempat tinggal.  

Menggerakkan partisipasi yang luas dari 

masyarakat, untuk turut serta membantu dalam 

rangka kesetiakawanan sosial, disini termasuk 
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keikutsertaan orang-orang setempat yang telah 

maju dan anggota masyarakat mampu lainnya, 

organisasi kemasyarakatan, termasuk LSM, 

Perguruan Tinggi dan sebagainya. Selain 

proses pentahapan yang selalu dipaparkan di 

atas pemberdayaan juga membutuhkan suatu 

pendekatan utama dalam masyarakat dimana 

masyarakat tidak boleh dijadikan obyek dari 

berbagai proyek pembangunan, tetapi juga 

merupakan subyek dari pembangunan itu 

sendiri. 

Pemberdayaan merupakan proses 

pematahan dari hubungan atau relasi antara 

subyek dengan obyek. Hasil akhir dari proses 

pemberdayaan adalah beralihnya fungsi 

individu yang semula obyek menjadi subyek, 

sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya 

akan dicirikan dengan relasi antara subyek 

dengan obyek yang lain atau dengan kata lain, 

proses pemberdayaan mengubah pola relasi 

lama subyek obyek menjadi subyek-subyek. 

Berdasarkan hal tersebut di atas 

dikembangkan berbagai pendekatan yang 

menurut Ginanjar Kartasasmita (1996) 

mungkin dapat diterapkan dalam 

pemberdayaan masyarakat yaitu : 

1. Upaya pemberdayaan masyarakat terarah 

(targeted) atau pemihakan kepada yang 

miskin/lemah. 

2. Pendekatan kelompok, untuk memudahkan 

pemecahan masalah yang dihadapi 

bersama-sama. 

3. Pendampingan, selama proses pemberdayaan 

yang dilakukan dengan pembentukan 

kelompok masyarakat miskin yang 

dilakukan oleh pendamping (Pendamping 

local, teknis dan khusus) ia berfungsi 

sebagai fasilitator, komunikator ataupun 

dinamisator sertamembantu kelompok 

mencari solusi atas masalah yang dihadapi. 

 

KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian yang 

telah dilakukan, maka dapat penulis 

mengambil suatu beberapa kesimpulan dan 

rekomendasi sebagai berikut : 

1. Setiap manusia memiliki potensi, memiliki 

daya untuk mengembangkan dirinya 

menjadi lebih baik, dengan demikian pada 

dasarnya manusia itu bersifat aktif dalam 

upaya peningkatan keberdayaan dirinya. 

Pada hakekatnya pemberdayaan berada 

pada diri manusia sedangkan faktor di luar 

diri manusia hanyalah berfungsi sebagai 

stimulus saja untuk memancing daya 

kreativitas pada diri individu itu sendiri.  

2. Pembinaan dinas sosial tenaga kerja dalam 

pemberdayaan usaha ekonomi produktif  

karang taruna merupakan wadah pembinaan 

pada para pemuda untuk memancing daya 

kreativitas diri yang akan menimbulkan 

dampak jangka panjang bagi masyarakat 

Bungur, Kecamatan Senen, Kota 

administratif Jakarta Pusat, yaitu terbukanya 

lapangan pekerjaan baru. 

 

Mengingat bahwa pemberdayaan 

usaha ekonomi produktif karang taruna 

merupakan menimbulkan dampak positif bagi 
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pemuda khususnya dan masyarakat umumnya, 

maka penulis memberi saran sebagai berikut : 

1. Diharapkan Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi lebih meningkatkan 

pembinaan kepada masyarakat khususnya 

pada pemuda di tingkat  kelurahan guna 

meningkatkan ketrampilan mereka sebagai 

bekal hidup di masyarakat. 

2. Guna lebih meningkatkan krativitas pemuda 

Dinas Sosial Tenaga Kerja dan 

Transmigrasi untuk dapatnya lebih 

meningkatkan program-program 

ketrampilan khususnya ktrampilan yang 

mengarah pada kemajuan zaman seperti 

ketrampilan komputer dan lainnya. 
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Tinjauan Hukum Terhadap Serangan Virus The Trojan Horse Pada Internet 

Dihubungkan Dengan Tindak Pidana Penghancuran Dan Pengrusakan Barang  

Pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
 

Oleh Doddy Harrybowo Soekarno6 

 

ABSTRAK 

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah melahirkan berbagai dampak, baik dampak 
positif maupun dampak negatif, karena di satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan 
kesejahteraan, kemajuan dan peradaban manusia, namun di sisi lain menjadi sarana efektif perbuatan 
melanggar hukum. pada kenyataannya sering muncul berbagai tindak pidana yang dilakukan melalui 
teknologi informasi dan komunikasi termaksud, yang sering dikenal dengan istilah cyber crime. 
Berbicara penanganan cyber crime tidak terlepas dari proses pembuktian. Ketentuan hukum dalam 
hukum acara pidana di Indonesia yang berlaku saat ini belum mengatur tentang proses pembuktian 
maupun kekuatan pembuktian yang harus dilakukan dalam menangani kasus-kasus cyber crime. Saat 
ini telah lahir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik 
(selanjutnya disebut Undang-Undang ITE) yang di dalamnya mengatur berbagai aktivitas yang 
dilakukan dan terjadi di dunia maya (cyberspace), termasuk pelanggaran hukum yang terjadi. Namun 
demikian belum dapat memadai dalam kaitannya dengan pembuktian pada kasus-kasus cyber crime. 
Ada beberapa masalah yang muncul antara lain bagaimana proses pembuktian dan kekuatan hukum 
pembuktian secara elektronik dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian 
yang dilakukan penulis bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif dan empiris. 
Data yang dihasilkan dianalisis secara yuridis kualitatif sehingga hirarki peraturan perundang-
undangan dapat diperhatikan serta dapat menjamin kepastian hukum. Berdasarkan analisis hukum, 
ditarik simpulan bahwa Proses pembuktian yang dapat dilakukan atas perkara cyber crime sama 
dengan pembuktian pada perkara pidana biasa, menggunakan alat-alat bukti elektronik di samping 
alat-alat bukti lainnya yang diajukan memiliki keabsahan secara hukum, dalam hal ini didasarkan 
ketentuan hukum acara pidana yang berlaku saat ini, yakni Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP serta 
Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. Pembuktian secara elektronik menggunakan alat-alat bukti elektronik seperti informasi dan 
atau dokumen elektronik, yang dilakukan pada perkara-perkara cyber crime memiliki kekuatan hukum 
yang sama dengan proses pembuktian pada perkara pidana biasa, berdasarkan ketentuan hukum acara 
pidana khususnya Pasal 183 dan Pasal 184 KUHAP serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 

Kata Kunci : Tinjauan Hukum, The Trojan Horse, Virus Inernet, Pembuktian Elektronik, Cyber crime 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6  Penulis Doddy Harrybowo Soekarno, SH, MH adalah salah satu tenaga pengajar Fakultas Hukum Universitas 

Azzahra  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perkembangan komputer dewasa ini 

seiring dengan perubahan zaman, hal yang 

terjadi pada masyarakat dunia yang selalu ingin 

mencari sesuatu yang baru dengan mengolah, 

meneliti dan mengembangkan serta membuat 

hasil pemikirannya sebagai penemuan baru 

yang canggih dan modem. Hal ini sudah 

menjadi pola pikir masyarakat dunia untuk 

mengembangankan teknologi sebagai acuan 

untuk bersaing menemukan sesuatu yang baru 

dalam bidang teknologi. 

Teknologi yang sedang berkembang 

sekarang ini salah satunya adalah dengan 

dikenalnya media elektronik yang memiliki 

kemampuan yang sangat besar dan menembus 

batas teritorial suatu negara. Dalam mengolah 

datanya media elektronik yang mendukungnya 

yaitu media komputer. Didalam perangkat 

komputer atau software terdapat program-

program canggih yang dapat memperoleh 

informasi secara cepat serta mengolahnya 

secara tepat dengan internet. Dalam hal ini 

internet merupakan salah satu produk gabungan 

teknologi antara teknologi komputer dengan 

telekomunikasi lain yang sempurna. 

Perkembangan teknologi yang 

semakin pesat, rupanya diikutipula dengan 

perkembangan kejahatan yang berbasis 

teknologi canggih. Salah satu contohnya adalah 

serangan virus terhadap komputer. Pada 

awalnya Virus diciptakan oleh seorang ahli 

komputer dengan tujuan yang pada umumnya 

adalah untuk merusak dan menyengsarakan 

pengguna komputer di dunia. Virus-virus 

komputer merupakan penyakit umum dalam 

dunia teknologi komputer. Salah satunya 

adalah virus The Trojan Horse.Dalam hal ini 

virus tersebut dapat menyebar dengan cepat 

melalui jaringan komputer yang terbuka seperti 

internet. 

Virus The Trojan Horse (selanjutnya 

disebut Virus TTH) adalah sebuah program 

dalam komputer. Seperti program komputer 

lainnya, didalamnya terdapat instruksi yang 

dapat melakukan tugas tertentu. Tetapi 

perbedaannya adalah program virus TTH ini 

berfungsi untuk melakukan hal-hal yang tidak 

diinginkan, virus TTH ini termasuk kedalam 

Virus yang ganas yang menyebabkan seluruh 

data pada Hardisk akan hilang bahkan virus 

TTH ini juga dapat merusak Hardware 

komputer jika dalam komputer tersebut sudah 

terdapat virus sebelumnya.Sebuah virus TTH 

adalah sebuah program jahat yang disamarkan 

sebagai format lain seperti sebuah Scren Server 

atau data gambar.  

Cara kerja virus ini adalah jika pada 

saat dieksekusikan atau dipindahkan pada 

komputer maka sebuah Trojan Horse dapat 

mengambil informasi dari sistem komputer,, 

seperti nama user dan Passwordnya atau jika 

digunakan oleh seorang hacker atau cracker 

jahat dapat mengambil alih komputer secara 

remote atau dari jarak yang jauh. Hal ini tentu 

saja merugikan pengguna komputer, karena 

dapat menyebabkan data pada komputer 

menjadi hancur dan rusak, dan hal ini tidak 

lepas dari tangan seorang ahli komputer yang 
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dengan sengaja membuat virus untuk 

menghancurkan dan mengrusak program-

program yang ada dalam komputer milik orang 

lain. 

Pada dasarnya semua hukum bertujuan 

untuk menciptakan suatu keadaan dalam 

pergaulan hidup bermasyarakat, baik dalam 

lingkungan yang kecil maupun dalam 

lingkungan yang lebih besar, agar di dalamnya 

terdapat suatu keserasian, suatu ketertiban, 

suatu kepastian hukum dan lain sebagainya. 

Kemajuan teknologi informasi menjadi awal 

terjadinya cyber crime, walaupun kemajuan 

teknologi informasi menjadi salah satu 

pendukung kehidupan masyarakat, namun 

teknologi informasi pun dapat menimbulkan 

hal yang bersifat negatif dan merusak seluruh 

bidang kehidupan saat ini, seperti munculnya 

cyber crime tersebut. 

Pengertian cyber crime adalah suatu 

upaya memasuki/ menggunakanfasilitas 

komputer/jaringan komputer tanpa ijin dan 

melawan hukum atau tanpa menyebabkan 

perubahan atau kerusakan pada fasilitas 

komputer yang dimasuki atau digunakan 

tersebut atau kejahatan yang dengan 

menggunakan sarana media elektronik internet 

(merupakan kejahatan dunia alam maya) atau 

kejahatan dibidang komputer dengan secara 

ilegal, dan terdapat definisi yang lain yaitu 

sebagai kejahatan komputer yang ditujukan 

kepada sistem atau jaringan komputer, yang 

mencakup segala bentuk baru kejahatan yang 

menggunakan bantuan sarana media elektronik 

internet. Dengan demikian cyber crime 

merupakan suatu tindak kejahatan di dunia 

maya, oleh karenanya untuk menegakkan 

hukum. 

Tindak pidana penghancuran dan 

pengrusakan data dan program pada komputer 

dengan cara penyebaran virus the trojan horse 

pada komputer sama seperti tindak pidana 

penghancuran dan pengrusakan barang pada 

umumnya sebagaimana diatur dalam pasal 406 

ayat (1) KUHP hal ini dapat dibuktikan dengan 

melihat kepada unsur-unsur yang terdapat 

dalam pasal tersebut. Namun yang menjadi 

perbedaan adalah benda dan perbuatan yang 

dilakukannya terjadi pada benda yang tidak 

berwujud.Perbuatan yang dilarang dalam 

tindak pidana ini adalah berupa penghacuran 

dan pengrusakan barang yang diketahui oleh 

pelaku bahwa barang yang ia rusak adalah 

bukan miliknya melainkan milik orang lain. 

Tindak pidana penghancuran dan 

pengrusakan virus trojan ini dilakukan di dunia 

maya atau didunia yang tidak nyata. Di dunia 

nyata orang dapat melihat bagaimana seseorang 

melakukan tindak pidana penghancuran dan 

pengrusakan barang, namun penghancuran dan 

pengrusakan barang dengan mengunakan virus 

pada komputer tidak dapat terlihat oleh mata 

telanjang atau panca indera manusia, karena 

proses masuknya virus telah diprogram dan 

terjadi di dunia maya melaui media internet.. 

Namun perlu diketahui sebelumnya bahwa 

suatu virus tidak akan masuk dalam suatu 

komputer tanpa adanya pihak yang 
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menggerakan yaitu manusia sebagai subjek 

atau pelaku awal dari tindak pidana 

penghancuran dan pengrusakan barang 

tersebut.Hal yang perlu di perhatikan dari 

tindak pidana penghancuran dan pengrusakan 

melalui penyebaran virus pada komputer 

adalah cara melakukan tindak pidana 

penghancuran dan pengrusakan barang tersebut 

melalui virus untuk merusak suatu data atau 

program komputer. Cara masuknya virus oleh 

pelaku dan program keijanya virus 

trojantersebut tidak dapat dijangkau oleh 

indera manusia karena penghancuran dan 

pengrusakan tersebut dilakukan didalam 

komputer baik melalui perangkat software atau 

hard wareyang prosesnya dilakukan didunia 

maya. 

Penghancuran dan pengrusakan dapat 

dilakukan oleh orang dengan merusak benda 

milik orang lain baik menggunakan alat atau 

tidak yang berakibat barang milik orang lain 

tersebut tidak dapat digunakan atau dipakai 

lagi, sehingga menimbulkan kerugian secara 

meteril bagi orang lain atau pemilik komputer 

itu. Di dunia maya hal tersebut tidak dapat 

dicerna oleh indera manusia. 

Khususnya penghancuran dan 

pengrusakan barang yang dilakukan oleh virus 

trojan horse tidak dapat dideteksi 

keberadaannya dan tidak dapat terlihat 

bagaimana cara kerja virus tersebut. Namun 

dengan adanya perbuatan melawan hukum 

yang dilakukan oleh pembuat atau penyebar 

virus tersebut, hukum tidak dapat begitu saja 

membiarkan pelaku bebas berkeliaran dan 

melakukan tindak kejahatan lagi yang 

merugikan orang lain. 

 

Penanggulangan Tindak Pidana 

Penyebaran Virus Pada Internet 

Tindak pidana penyebaran virus pada 

Internet merupakan kasus baru dalam bidang 

Teknologi di Indonesia, hal initerjadi karena 

perkembangan Teknologi Informasi seperti 

komputer, diikuti oleh perkembangan tindak 

kejahatan. Dalam hal ini secara otomatis 

Indonesia harus memiliki peraturan perundang-

undangan yang mampu menangani penyebaran 

virus pada komputer.Namun perundang-

undangan yang menangani tentang tindakan 

penyebaran virus pada komputer yang 

melakukan penghancuran dan pengrusakan 

data dan program pada komputer sampai saat 

ini di Indonesia belum ada.  

Peraturan perundang-undangan yang 

ada di Indonesia masih dalam bentuk rancangan 

undang-undang dan belum disyahkan sampai 

pada tahun 2004 ini.Suatu perbuatan dalam 

bentuk tindak pidana yang baru seperti 

penyebaran virus the Trojan horse pada 

komputer yang dapat menghancurkan dan 

merusakan sistem dan program komputer 

karena belum ada aturan untuk menjeratnya 

maka pelaku tidak dapat di hukum, dengan 

dasar hukum pasal 1 ayat 1 Kitab Undang- 

undang Hukum Pidana yang menganut asas 

legalitas, yang berbunyi sebagai berikut: 

“Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali 

atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-

undangan yang telah ada, sebelum perbuatan 
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dilakukan.” 

Namun hal tersebut tidak boleh 

dilakukan oleh penegak hukum karena jika 

pelaku dibebaskan maka tindak kejahatan akan 

tetap dilakukan oleh pelaku atau cracker,dan 

orang lain yang akan mengalami kerugian 

secara terus menerus. Upaya penanggulangan 

supaya tindak pidana penyebaran virus pada 

komputer dapat diberi sanksi, maka dapat 

dilakukan beberapa cara yang dapat dilakukan 

oleh pemilik komputer dengan dua cara, yaitu 

secara yuridis dan secara non yuridis. Tindakan 

non yuridis yang dapat dilakukan oleh pemilik 

komputer terhadap serangan virus the trojan 

horse adalah dengan melakukan pengamanan 

pada jaringan komputer dengan menggunakan 

anti virus Trojan horse yang dapat di install 

kedalam komputer. Hal ini sangat berguna bagi 

pemilik komputer agar virus the trojan horse 

dapat di hilangkan, sehingga menghindari 

penyebaran virus secara lebih luas yang dapat 

menghancurkan dan merusakan data dan 

program pada komputer. 

Perbuatan pelaku dalam melakukan 

tindak pidana penghancuran dan pengrusakan 

data dan program pada komputer dengan 

menggunakan virus Trojan horse, dapat dijerat 

dengan tindak pidana penghancuran dan 

pengrusakan pada Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana. Namun yang menjadi masalah 

adalah pasal tersebut dikenakan untuk tindak 

pidana penghancuran dan pengrusakan yang 

dilakukan dalam benda nyata, bukan seperti 

tindak pidana yang dilakukan pada komputer 

melalui jaringan internet yang mana tindakan 

perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku tidak 

dapat dilihat oleh panca indera manusia, atau 

hal ini terjadi didunia maya atau cyber. 

Menurut hemat penulis perbuatan pelaku dalam 

melakukan tindak pidanapenghancuran dan 

pengrusakan data dan program pada komputer 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang 

penghancuran dan pengrusakan barang. Data 

pada umumnya berisikan tentang berbagai 

macam informasi yang oleh pemiliknya akan 

sangat dirasakan bermanfaat dan berguna untuk 

kepentingan masyarakat. Data tersebut dapat 

berupa tulisan-tulisan, article, atau pendapat 

para ahli, berita-berita dan lain-lain. 

Informasi yang sangat berguna akan 

bernilai ekonomis bagi pemiliknya, sehingga 

apabila ada orang lain yang menghancurkan 

dan merusak data tersebut melalui penyebaran 

virus pada komputer tanpa seijin pemiliknya, 

akan mengganggu hak privasi dari pemilik data 

tersebut. Demikian pula dengan program yang 

ada dalam komputer. Program termasuk 

kedalam sistem sofware dalam komputer yang 

memiliki fungsi untuk menghidupkan sistem 

hadware komputer. Progam sangat bermanfaat 

bagi pemilik data, tanpa adanya suatu program 

komputer, data pemilik komputer tidak dapat 

berfungsi baik untuk pemilik data atau oleh 

masyrakat. Sehingga program yang berguna 

tersebut memiliki nilai ekonomis bagi 

pemiliknya, apabila ada orang lain yang 

menghancurkan dan merusak program tersebut 

melalui penyebaran virus pada komputer tanpa 

seijin pemiliknya, akan mengganggu hak 

privasi dari pemilik program tersebut dan akan 
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membimbulkan kerugian yang sangat besar. 

Pada awalnya setiap orang 

mengartikan suatu benda itu adalah benda yang 

dapat disentuh oleh indera manusia, namun 

setelah melalui perkembangan jaman dan 

kemajuan teknologi, manusia dapat 

menciptakan benda yang tidak dapat dijangkau 

oleh indera manusia. Sebagai bahan 

perbandingan, Burgelijk Wetboek (BW) 

membagi suatu benda kedalam benda berwujud 

dan benda tidak berwujud. Jadi, benda yang 

tidak berwujud dapat dijadikan objek dari suatu 

tindak pidana. Seiring dengan perkembangan 

manusia dan kemajuan, terhadap hukum pun 

perlu dilakukan perubahan, agar tidak terjadi 

kekosongan hukum, sehingga setiap perbuatan 

yang layak dipidana dapat dikenakan sanksi 

pidana. Oleh sebab itu, sebagai bukti 

pembaharuan terhadap hukum, HOGE RAAD 

telah membuat suatu keputusan dalam 

arrestnya yaitu arrest luistrik HOGE RAAD 

tanggal 23 mei 1921,NJ 1921 halaman 564, 

W.10728. dimana putusan pada saat itu memuat 

tentang pencurian listrik sebagai objek dari 

tindak pidana pencurian seperti yang diatur 

dalam pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana. 

Perbuatan pelaku dalam melakukan 

tindakan penghancuran dan pengrusakan data 

dan program selain dapat dijerat dengan pasal 

408 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 

penegak hukum dapat menjerat pelaku atau 

cracker dengan pasal 22 Undang-Undang 

Telekomunikasi 1999, yang berbunyi sebagai 

berikut:“Setiaporang dilarang melakukan 

perbuatan tanpa hak, tidak sah, atau 

memanipulsi” sebagai berikut: 

a. akses kejaringan telekomunikasi; dan/atau 

b. akses ke jasa telekomunikasi; dan/atau 

c. akses kejaringan telekomunikasi khusus. 

Unsur perbuatan yang tanpa hak, tidak 

sah dan memanipulasi dapat dikategorikan 

kepada tindakan pelaku atau crackerdalam 

melakukan tindak pidana penghancuran dan 

pengrusakan data dan program pada komputer 

dan bahaya dari virus the Trojan horse.Unsur 

'tanpa hak' melakukan tindakan penyebaran 

virus Trojan horse sudah jelas terjadi, dimana 

dalam hal ini pelaku tanpa hak telah masuk 

kekomputer milik orang lain melalui jaringan 

internet yang dapat dilakukan dimana saja dan 

kapan saja untuk melakukan pengrusakan dan 

penghancuran data dan program pada komputer 

milik orang lain, yang membuat sehingga 

komputer milik orang tersebut tidak dapat 

digunakan lagi. 

Unsur ‘tidak sah’ dalam pasal 22 

Teknologi informasi sudah jelas terjadi dalam 

proses penyebaran virus trojan horse, karena 

masuknya virus trojan horse tersebut kedalam 

komputer tanpa adanya izin dari pemilik 

komputer, tindakan tesebut sudah jelas adalah 

perbuatan yang tidak sah. Unsur ‘manipulasi’ 

yang terdapat didalam pasal 22 Undang-undang 

Teknologi Informasi dapat terjadi pada bahaya 

yang ditimbulkan oleh virus the trojan horse 

dimana cara masuk dari virus tersebut adalah 

dengan disamarkan terlebih dahulu menyerupai 

data gambar, dimana pemilik atau pengguna 

tidak mengetahui bahwa data gambar tersebut 



 
Creating Bright Futures 

107    Jurnal Ilmiah “POSTULATE” Vol. VI No.2, Agustus 2017  

 

mengandung virus trojan. Penyamaran data 

gambar tersebut termasuk kepada perbuatan 

memanipulasi pemilik atau pengguna 

komputer. 

Unsur ‘mengakses kejaringan atau jasa 

telekomunikasi’ yang terdapat dalam pasal 22 

Undang-undang no 36 tahun 1999 ini sudah 

jelas dilakukan oleh pelaku atau 

cracker,dimana pengaksesan virus trojan 

dilakukan melalui jaringan internet dalam 

komputer yang berfungsi sebagai jaringan 

komunikasi. Sanksi yang dapat diberikan 

didalam pasal 22 undang-undang dasar 

tersebutdiatas dapat diatur dalam ketentuan 

pidana pasal 50 Undang-undang No.36 tentang 

Telekomunikasi, dimana keterangannya 

sebagai berikut:"Barang siapa yang melanggar 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 

22, dipidana dengan pidana penjara paling lama 

6 (tahun) dan /atau denda paling banyak Rp. 

600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” 

Ketentuan pidana tersebut dapat 

menjerat pelaku tindak pidana pengaksesan 

data dan program pada komputer yaitu dalam 

tindakannya melakukan penyebaran virus 

dalam komputer.Selain pelaku atau dader, 

pihak lain yang turut serta melakuan tindakan 

penghancuran dan pengrusakan data dan 

program komputer tersebut juga dapat 

dikenakan dengan pasal tersebut diatas, tetapi 

tetap harus memperhatikan unsur- unsur yang 

dilakukan oleh pelaku yang turut serta. Hal ini 

adalah sangat penting, karena unsur 

kesengajaan dan unsur ketidak sengajaan 

sangat menentukan sanksi yang akan diberikan. 

Jika orang yang turut serta melakukan tidakkan 

penyebaran virus tersebut ternyata tidak 

mengetahui bahwa data atau program tersebut 

mengandung virus dikarenakan keterbatasan 

ilmu pengetahun yang dimiliki oleh orang 

tersebut,  maka hakim dapat menyatakan bebas 

pada orang yang turut serta melakukan tindakan 

penyebaran virus tersebut. 

Akan tetapi lain halnya dengan orang 

yang turut serta melakukan tindakan 

penyebaran virus tersebut telah mengetahui 

tentang akibat yang akan ditmbulkan oleh virus 

trojan tersebut, dan dengan sengaja 

memasukan program virus tersebut kedalam 

data milik orang lain walaupun dengan alasan 

iseng atau hanya main-main saja, maka pelaku 

telah melanggar pasal 55 dan pasal 56 Kitab 

Undang- undang Hukum Pidana tentang 

keturut sertaan melakukan tindak pidana. 

Dengan demikian, hakim dapat menjerat pelaku 

dengan pasal 406 KUHP jo pasal 55 Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana. Perbuatan atau 

tindakan yang dilakukan oleh pelaku dapat 

dijerat dengan pasal tersebut diatas, namun 

yang menjadi masalah adalah bagaimana 

pelaku atau cracker dapat ditangkap dan 

diajukan kedepan sidang pengadilan. 

Sedangkan tempat dan waktu dimana pelaku 

melakukan pengaksesan program virus trojan 

tidak dapat diketahui. 

Jika peneliti membandingkan dengan 

tindakan pelaku pembobolan data dan program 

yang dilakukan di Komisi Pemilihan Umum 

(KPU), dimana pelaku yang bernama Dany 

Firmasyah ditangkap oleh pihak yang berwajib 
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(polisi) dijalan Merdeka Selatan Jakarta 

disebuah kantor yang bernama PT. Danareksa, 

penangkapan pelaku pembobol data dan 

Program di Komisi Pemilihan Umum (KPU) 

tersebut dilakukan berdasarkan hasil 

penyidikan.Pelaku tindak pidana tersebut 

dijatuhkan sanksi yaitu Undang-Undang 

Nomor 15 tahun 2004 tentang terorisme namun 

hal tersebut jauh dari tindakan pelaku sebagai 

pengguna.  

Kemudian Undang-Undang nomor 36 

tahun 1999 tentang telekomunikasi merupakan 

undang-undang yang kedua yang dikenakan 

kepada pelaku tindak pidana tersebut, namun 

pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 

1999 tersebut lebih mengarah pada 

penyelanggaraan pemancaran, pengriman, dan 

atau penerimaan dari informasi melalui 

jaringan. Pada saat itu keputusan Menteri 

Perhubungan No. 21/2001 menyebutkan bahwa 

internet dianggap sebagai jasa telekomunikasi, 

namun Undang-undang tersebut tetap diluar 

konteks hacking maupun cracking. 

Tindak pidana penghancuran dan 

perusakan barang pada komputer melalui 

internet merupakan salah satu tindak kejahatan 

baru dalam tindak pidana penghancuran dan 

pengrusakan pada umumnya. Dalam 

melakukan tindak pidana tersebut, pelaku 

menggunakan internet sebagai sarana dalam 

tindak pidana penghacuran dan pengrusakan 

barang.Tindak pidana penghancuran dan 

pengrusakan pada data atau program komputer 

terutama oleh menyebarnya virus pada 

komputer sering terjadi di wamet-wamet atau 

disuatu organisasi atau lembaga yang memiliki 

kemampuan untuk membuka atau mengakses 

data atau program melalui jaringan internet 

yang menghubungkan sistem jaringannya 

keseluruh jaringan di dunia. Dengan 

dijadikannya internet sebagai sarana untuk 

melakukan tindak pidana penghancuran dan 

pengrusakan, maka internet secara tidak 

langsung dijadikan sebagai objek dari tindak 

pidana tersebut. 

Internet sebagai media, dengan kata 

lain bahwa internet dijadikan sebagai sarana 

untuk melakukan tindak pidana penghancuran 

dan pengrusakan, karena dalam hal ini secara 

umum orang telah mengetahui bahwa internet 

merupakan sarana informasi yang merupakan 

bagian dari perkembangan teknologi 

informasi.Tindak pidana penghancuran dan 

pengrusakan melalui internet, dapat terjadi 

tanpa diketahui kapan datangnya dan 

bagaimana virus tersebut dapat cepat terakses 

pada bagian komputer yang sedang aktif. 

Namun datangnya virus pada bagian komputer 

yang telah memiliki sistem keamanan yang 

cukup kuat terdapat ciri-ciri tertentu seperti 

logo atau nama asing yang tidak dikenal. Dalam 

penyebaran virus melalui komputer ada juga 

yang tidak dapat diketahui sebelumnya. Virus 

ini masuk dalam bentuk penyamaran data 

seperti gambar kemudian pada saat seorang 

hacker atau cracker mengaktifkannya maka 

pada saat itu juga virus tersebut langsung 

menyerang setiap data yang ada pada komputer 

dan tidak menutup kemungkinan data dan 

program tersebut akan hancur atau rusak. Virus 
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yang memiliki fungsi seperti ini merupakan 

jenis virus yang dinamakan virus the trojan 

horse. 

Hukum Positif yang mengatur tentang 

penghancuran dan pengrusakan barang melalui 

penyebaran virus pada komputer sampai saat 

ini belum ada di Indonesia. Namun walau 

bagaimanapun pelaku tindak pidana harus 

mendapatkan sanksi pidana atas bentuk 

perbuatan yang dilakukannya.Upaya lain yang 

harus di gunakan oleh penegak hukum agar 

pelaku tidak bebas begitu saja adalah dengan 

adanya Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang No. 4 

Tahun 2004 tentang Pokok Kekuasaan 

Kehakiman yang menyebutkan bahwa Hakim 

wajib menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat. Nilai-nilai hukum yang 

terkadung didalam masyarakat adalah bentuk 

hukum tertulis dan hukum tidak tertulis. 

Dengan adanya pasal 28 Undang-undang 

pokok kekuasaan kehakiman diatas maka 

hakim wajib untukmemproses kasus yang 

diajukan kepadanya termasuk kasus 

penyebaran virus pada komputer yang dapat 

menyebabkan hancurnya atau rusaknyadata dan 

program pada komputer milik orang lain, 

dengan menggali, mengikuti, dan memahami 

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat, dan untuk menghindari 

kekosongan hukum yang dapat membiarkan 

pelaku berkeliaran melakukan kejahatannya 

secara terus menerus. 

Peraturan yang mengatur tentang 

penghancuran dan pengrusakan data atau 

program di Indonesia masih dalam bentuk 

Rancangan Undang-Undang Teknologi 

Informasi yang perlu pengesahan dari Presiden 

dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat 

(DPR). Namun walaupun demikian Rancangan 

Undang- undang tersebut dapat digunakan 

dengan menggunakan penafsiran hukum 

futuristik atau antisipasif yaitu penafsiran yang 

dilakukan terhadap peraturan perundang-

undangan yang belum mempunyai kekuatan 

hukum tetap atau masih berupa Rancangan 

Undang-Undang. 

Unsur subjektif dari tindak pidana 

pasal 406 ayat (1) Kitab Undang- Undang 

Hukum Pidana adalah unsur ‘dengan sengaja’. 

Unsur ini dibuktikan dengan adanya kesadaran 

pelaku atau Cracker bahwa perbuatan yang ia 

lakukan pasti akan menimbulkan akibat yang 

tidak dikehendaki oleh undang-undang. Dalam 

hal ini cracker telah mempunyai niat untuk 

melakukan penyebaran virus Trojan kedalam 

komputer milik orang lain dengan tujuan agar 

data dan program pada komputer milik orang 

lain tersebut menjadi tidak berguna dan tidak 

bermanfaat lagi bagi pemilik komputer. 

Unsur objektif pertama yang terdapat 

dalam pasal 406 ayat (1) KUHP adalah Unsur 

Barang siapa. Unsur barang siapa dalam kasus 

ini telah terpenuhi karena tindak pidananya 

dilakukan oleh seseorang atau manusia sebagai 

subjekhukum yang dikenal dengan sebutan 

ckracker dapat disebut sebagai dader 

ataupelaku dari tindak pidana sebagaimana 

dimaksud. 

Proses menyebarnya virus trojan horse 
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pada komputer, tidak mungkinberlangsung 

dengan sendirinya, tetapi harus ada orang atau 

manusia yangmengoperasikan, mengaktifkan, 

dan mengendalikannya baik secara 

remoteataupun tidak. Sistem pengopersian, 

pengaktifan atau pengendalian ini dapat 

dilakukan oleh dader atau yang dikenal dengan 

sebutan cracker maupun olehorang lain yang 

turut serta melakukan. Dengan demikian mede 

dader dapat diberi sanksi pidana apabila unsur-

unsurnyadalam pasal 55 ayat (1) . Apabila 

seseorang tidak mengetahui dan tidak terbukti 

adanya unsur kesengajaan untuk mengirimkan 

virus pada data dan program komputer milik 

orang lain maka ia harus dinyatakan tidak 

terbukti bersalah oleh hakim, namun apabila 

seseorang mengetahui dan menyadari bahwa 

dalam proses pengiriman data danprogramnya 

itu terdapat virus dan telah mengetahui akibat 

yang akan terjadi atau akibat yang akan 

ditimbulkan dengan melakukan tindakan 

tersebut maka pelaku tersebut dapat dijerat 

dengan pasal tersebut. 

Unsur objektif kedua adalah secara 

melawan hukum. Kata secara melawan hukum 

maksudnya adalah penguasaan sesuatu itu tidak 

diperkenankan atau tanpa izin dari pemiliknya 

dan dilarang oleh undang-undang. Tindakan 

penghancuran dan pengrusakan data dan 

program pada komputer adalah tindakan yang 

dilarang oleh hukum karena hal tersebut 

menimbulkan kerugian yang harus ditanggung 

oleh pemilik atau pihak yang dirugikan. Unsur 

objektif ketiga dari tindak pidana pasal 406 ayat 

(1) KUHP adalah ‘unsur menghancurkan’. 

Unsur menghancurkan berarti tindakan 

seseorang atau pelaku membuat suatu benda 

menjadi hancur, remuk, pecah atau menjadi 

tidak dapat digunakan lagi. Dengan virus the 

trojan horse pada komputer maka seseorang 

sudah mempunyai tujuan untuk 

menghancurkan data dan program komputer 

pada bagian software, karena virus trojan horse 

tersebut berfungsi sebagai penghancur atau 

pengrusak data pada sofeware komputer yang 

akan menyebar pada perangkat lainnya 

sehingga data dan program komputer tidak 

dapat digunakan lagi dan tidak memiliki nilai 

ekonomis dan nilai guna lagi. 

Unsur objektif keempat adalah 

mengrusakkan. Unsur mengrusakan ini tidak 

jauh berbeda dengan unsur ketiga yaitu 

menghancurkan, tetapi dalam hal ini jika si 

pelaku atau cracker melakukan suatu 

pengrusakan data atau program yang ada pada 

komputer maka si pemilik komputer atau orang 

lain yang menjadi korban dari pengrusakan 

tersebut masih bisa memperbaiki segala bentuk 

kerusakan yang ada.Unsur objektif ke lima dari 

tindak pidana pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-

undang Hukum Pidana adalah Unsur ‘membuat 

sehingga tidak dapat dipakai’. Unsur membuat 

‘sehingga tidak dapat dipakai’ dalam 

yurisprudensi tidak di temukan pengertian 

secara jelas, namun dapat diketahui bahwa 

yang dimaksudkan dengan ‘membuat sehingga 

tidak dapat dipakai’ itu ialah ‘ membuat 

sehingga tidak dapat dipakai sesuai dengan 

kegunaannya. 

Unsur objektif keenam pasal 406 ayat (1) 
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Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini 

adalah unsur ‘menghilangkan’. Masuknya virus 

Trojan horse pada data dan program komputer 

yang dapat menghancurkan dan mengrusakan 

suatu data atau program pada komputertersebut 

menimbulkan akibat lain hilangnya data 

danprogram termaksud yang dirasakan sangat 

bermanfaat dan berguna bagipemiliknya.Unsur 

objektif ketujuh pasal 406 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana adalah unsur 

'suatu benda’.  

Data dan program pada komputer 

termasukedalam pengertian suatu benda. 

Berdasarkan aturan hukum pidana kata 

bendasering disebut dengan ‘goed’, ‘voorwerp’ 

dan ‘zaak’. Benda sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 362 KUHP adalah sebagai benda 

berwujud dan menurutsifatnya dapat 

dipindahkan. Hal tersebut terjadi sebelum tahun 

1921 dimana orang hanya mengartikan kata 

benda didalam rumusan pasal 362 KUHP 

sebagai benda berwujud dan menurut sifatnya 

dapat dipindahkan namun sejak adanyaArrest 

HOGE RAAD tanggal 23 Mei 1921, NJ 1921 

halaman 564, W. 10728tentang Electricite its-

arrest atau‘arrest listrik’yang berbunyi: 

“Pasal ini (yang dimaksud pasal 362 KUHP) 

bertujuan melindungi harta kakayaan orang 

lain dengan tidak menjelaskan apa yang 

dapat dimasukan dalam pengertian ‘suatu 

benda’. Termasuk pula dalam pengertiannya 

yakni tenaga listrik, akan tetapi tidak 

termasuk dalam pengertiannyayakni hak-

hak atau haisl-hasil karya pemikiran seperti 

hak cipta atau hak oktroi. Tenaga listrik itu 

mempunyai sifat-sifatnyan yang tersendiri. 

Ia mempunyai suatu nilai tertentu. Untuk 

menghasilkannya diperlukan tenaga dan 

biaya. Orang dapat memakainya untuk 

keperluan sendiri dan dapat diserahkan 

kepada orang-orang lain dengan 

pembayaran sejumlah uang tertentu” . 

 

Dengan terjadi pergeseran makna 

tentang benda, orang mulai memasukan benda 

yang  tidak berwujud dalam hal ini ‘arus listrik’ 

kedalam pengertian bendakarena arus listrik 

walaupun tidak berwujud namun memiliki nilai 

guna dan nilai ekonomis. 

 

PEMBAHASAN 

A. Proses Pembuktian Pada Kasus Cyber 

crime 

Berdasarkan Pasal 184 KUHAP Juncto 

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik Semakin banyaknya 

kejahatan-kejahatan yang dilakukan melalui 

dan atau menyalahgunakan teknologi 

informasi, memerlukan perhatian yang tepat 

dalam proses penegakan hukumnya, karena 

sampai saat ini di Indonesia belum ada undang-

undang yang mengatur khusus mengenai cyber 

crime dan ketentuan hukum acaranya, sehingga 

proses penegakan hukumnya masih 

berpedoman pada ketentuan hukum acara 

pidana konvensional. Hadirnya Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan 

sedikit kemajuan dalam menyikapi dan 
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menanggulangi maraknya cyber crime ini, 

terutama dalam proses penegakan hukumnya 

atau proses beracaranya. Pasal 5 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 

telah memberikan sedikit solusi atas 

kekosongan hukum acara pidana pada perkara-

perkara cyber crime. 

Pada praktiknya, masih banyak 

kendala yang dihadapi para penegak hukum 

dalam melakukan proses pembuktian pada 

perkara cyber crime ini, karena sulitnya 

mendapatkan alat bukti yang dianggap sah 

secara hukum, keterbatasan sumber daya 

manusia dari penegak hukum itu sendiri dalam 

menggunakan teknologi informasi untuk 

mencari suatu hal  yang dapat diajukan sebagai 

alat bukti yang sah pada perkara cyber crime. 

Penanganan kasus-kasus cyber crime tidak 

terlepas dari proses pembuktian yang menjadi 

salah satu bahan pertimbangan hakim sebelum 

menjatuhkan putusan. Ketentuan hukum 

mengenai pembuktian termasuk tentang alat 

bukti yang sah secara hukum dalam kejahatan 

konvensional didasarkan pada ketentuan 

hukum sebagaimana diatur dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

(selanjutnya disebut KUHAP) seperti Pasal 184 

KUHAP yang menegaskan mengenai susunan 

alat-alat bukti yang sah pada proses pembuktian 

dalam kasus pidana. Proses pembuktian pada 

kasus pidana konvensional dilakukan dengan 

menerapkan ketentuan pembuktian yang diatur 

dalam KUHAP, dalam hal ini dengan cara 

mencari alat-alat bukti sebagaimana diatur 

dalam Pasal 184 KUHAP, terdiri dari : 

1. Keterangan saksi; 

2.Keterangan ahli; 

3.Surat; 

4.Petunjuk; 

5.Keterangan terdakwa. 

Alat-alat bukti yang didapatkan dalam 

kasus pidana tersebut harus memenuhi 

ketentuan yang diatur dalam KUHAP, 

maksudnya tidak mengada-ada ataupun 

menyimpang dari yang sebenarnya, sehingga 

alat bukti tersebut dapat dianggap sah secara 

hukum digunakan pada proses pembuktian 

sebagai bahan pertimbangan hakim untuk 

menjatuhkan putusannya. Para penegak hukum 

harus senantiasa memiliki dasar hukum atas 

semua tindakan hukumnya atas perkara cyber 

crime terutama dalam proses penegakan 

hukumnya termasuk pembuktian. Penafsiran 

hukum terhadap beberapa ketentuan yang 

menyangkut hukum acara pidana perlu 

dilakukan dalam kaitannya dengan proses 

pembuktian secara elektronik dalam kasus 

cyber crime, seperti penafsiran hukum secara 

sistematis dan ekstensif terhadap Pasal 184 

KUHAP terkait dengan alat-alat bukti yang sah 

secara hukum yang juga dapat diberlakukan 

dalam perkara cyber crime. Para penegak 

hukum dalam segala tingkatannya harus selalu 

meningkatkan kemampuan (sumber daya 

manusia) dalam berbagai hal menyangkut 

prosefinya yang berkaitan denganpenegakan 

hukum, termasuk hukum mengenai teknologi 
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informasi dalam hubungannya dengan 

pembuktian pada perkara-perkara cyber crime;  

Proses pembuktian pada kasus cyber 

crime pada dasarnya tidak berbeda dengan 

pembuktian pada kasus pidana konvensional, 

tetapi dalam kasus cyber crime terdapat ada 

beberapa hal yang bersifat elektronik yang 

menjadi hal utama dalam pembuktian, antara 

lain adanya informasi elektronik atau dokumen 

elektronik. Ketentuan hukum mengenai 

pembuktian atas kasus cyber crime telah diatur 

dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008, yang 

menyatakan bahwa informasi dan atau 

dokumen elektronik dianggap sebagai alat 

bukti yang sah dalam proses pembuktian kasus 

cyber crime dan alat bukti elektronik tersebut 

dianggap pula sebagai perluasan dari alat bukti 

yang berlaku dalam hukum acara pidana yang 

berlaku di Indonesia, dalam hal ini alat-alat 

bukti yang terdapat dalam Pasal 184 KUHAP. 

Proses pembuktian pada kasus-kasus 

cyber crime yang pernah terjadi, dapat 

dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 184 

KUHAP juncto Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) 

Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008, yaitu 

dengan cara mencari alat-alat bukti 

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 184 

KUHAP. Informasi elektronik dan atau 

dokumen elektronik yang ada dalam kasus 

cyber crime dianggap sebagai alat bukti surat 

sebagaimana termuat dalam Pasal 184 

KUHAP, yang didasarkan penafsiran hukum 

secara ekstensif (diperluas). Makna yang 

diperluas adalah makna dari alat bukti surat itu 

sendiri, dalam hal ini tidak hanya meliputi surat 

dalam arti fisik secara nyata tetapi juga surat 

dalam arti dunia maya atau sering disebut 

paperless, sehingga informasi elektronik dan 

atau dokumen elektronik termaksud dapat 

diajukan sebagai alat bukti pada proses 

pembuktian dalam kasus cyber crime.  

Informasi elektronik dan atau dokumen 

elektronik ini dapat pula dianggap sebagai alat 

bukti petunjuk, namun demikian harus 

didukung oleh keterangan ahli bahwa alat bukti 

elektronik tersebut memang merupakan 

informasi elektronik dan atau dokumen 

elektronik yang relevan dalam kasus cyber 

crime yang sedang diperiksa.Pada kasus 

Artalyta Suryani yang dijadikan sebagai 

tersangka pada tindak pidana percobaan 

penyuapan terhadap Jaksa Urip Tri Gunawan 

dalam rangka meloloskan Syamsul Nursalim 

sebagai Tersangka pada kasus BLBI Bank 

Dagang Nasional Indonesia, Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK) telah 

melakukan penyadapan terhadap percakapan 

antara Artalyta Suryani dengan pejabat 

Kejaksaan Agung melalui telepon. Hasil 

penyadapan tersebut diajukan KPK sebagai 

salah satu alat bukti dalam persidangan kasus 

tersebut. Hasil penyadapan merupakan sebuah 

informasi elektronik yang berdasarkan Pasal 5 

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 

11 Tahun 2008 dianggap sebagai sebuah alat 

bukti yang sah, dalam hal ini KPK pun telah 

memiliki kewenangan untuk melakukan 
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penyadapan atas percakapan seseorang secara 

pribadi melalui fasilitas komunikasi, untuk 

kepentingan pembuktian pada sebuah kasus 

tindak pidana korupsi yang juga sebuah cyber 

crime. 

Pembuktian pada kasus Al Amin dan 

Kasus Mulyana W. Kusumah pun dilakukan 

dengan mengajukan alat bukti antara lain hasil 

penyadapan dengan dasar hukum sebagaimana 

diatur dalam Pasal 184 KUHAP juncto Pasal 5 

ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 

11 tahun 2008. Proses pembuktian pada kasus 

penyebaran virus melalui e-mailatau disebut 

cyberspamming, dilakukan dengan mengajukan 

alat bukti antara lain informasi dan dokumen 

elektronik berupa kode-kode virus dan email 

yang dijadikan media penyebaran virus 

tersebut, yang semuanya dianggap sebagai 

informasi serta dokumen elektronik. Kode-

kode virus merupakan alat bukti petunjuk yang 

dapat diajukan dalam kasus cyber spamming, 

sedangkan emaildiajukan sebagai alat bukti 

surat, dalam hal ini surat elektronik dengan 

melakukan penafsiran hukum secara ekstensif 

(diperluas). Keterangan saksi ahli dalam hal ini 

di bidang teknologi informasi menjadi alat 

bukti yang dapat memperkuat terjadinya cyber 

spamming. 

Penanganan pada kasus phishing  yang 

terjadi di beberapa bank dapat dilakukan 

melalui proses pembuktiandengan mengajukan 

alat bukti elektronik berupa situs yang dianggap 

palsu, serta kode-kode sebagai username atau 

nomor Personal Identification Number (PIN) 

seseorang yang menjadi korban tindak pidana 

phishing tersebut sebagai suatu alat bukti 

elektronik baik alat bukti surat dengan 

menggunakan penafsiran hukum ekstensif  

maupun sebagai alat bukti petunjuk yang 

diperkuat dengan adanya keterangan saksi ahli 

di bidang teknologi informasi. 

B. Kekuatan Hukum Pembuktian Secara 

Elektronik Atas Kasus  Cyber crime 

Berdasarkan Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi ElektronikBerbicara mengenai 

pembuktian secara elektronik, tidak terlepas 

dari alat-alat elekrtonik itu sendiri. Proses 

pembuktian secara elektronik sebagaimana 

telah dibahas pada bagian sebelumnya, 

merupakan pembuktian yang melibatkan 

berbagai hal terkait teknologi informasi seperti 

informasi dan atau dokumen elektronik dalam 

perkara Cyber crime namun tetap mendasarkan 

pada ketentuanpembuktian sebagaimana diatu 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana serta peraturan perundang-undangan 

lainnya seperti Undang-Undang Nomor 11 

Tahun 2008. 

Proses pembuktian secara elektronik, 

tentu harus didukung oleh berbagai alat-alat 

bukti secara elektronik pula, dalam hal ini tetap 

melihat pada ketentuan tentang alat bukti yang 

sah dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana yang menyebutkan alat-

alat bukti yang sah terdiri dari : 
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1. Keterangan saksi; 

2. Keterangan ahli; 

3. Surat; 

4. Petunjuk; 

5. Keterangan terdakwa. 

Pada perkara pidana 

biasa/konvensional, alat-alat bukti di atas 

merupakan alat bukti yang sah secara hukum, 

sepanjang diperoleh melalui proses yang tidak 

melanggar hukum. Pada perkara cyber crime, 

alat-alat bukti yang sah dan dapatdiungkapkan 

dalam proses pembuktian ditentukan 

berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik, yang 

menegaskan bahwa informasidan atau 

dokumen elektronik dapat dianggap sebagai 

alat buktiyang sah secara hukum dalam proses 

pembuktian, khususnya pada perkara cyber 

crime. Alat-alat bukti tersebut merupakan 

perluasan dari alat-alat bukti sebagaimana 

diatur dan berlaku dalam hukum acara, 

khususnya hukum acara pidana, yakni sesuai 

ketentuan Pasal 184 KUHAP. 

Melihat ketentuan di atas, pada perkara 

cyber crimeini alat bukti yang digunakan 

adalah alat bukti yang dihasilkan dan 

mengandung unsur teknologi informasi. 

Informasi dan atau dokumen elektronik dapat 

dianggap sebagai alat bukti elektronik selain 

memang ditentukan sebagai perluasan alat 

bukti pada hukum acara yang berlaku 

berdasarkan Pasal 5 ayat (2)Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik, juga terhadap alat-alat 

bukti tersebut dapat dilakukan penafsiran 

secara ekstensif/diperluas,sehingga informasi 

dan atau dokumen elektronik termaksud 

kekuatan hukum yang sama dengan alat bukti 

pada perkara pidana biasa sebagaimana diatur 

dalam Pasal 184 KUHAP.  

Alat bukti berupa informasi dan atau 

dokumen elektronik ini dapat pula dianggap 

sebagai sebuah petunjuk sebagai salah satu alat 

bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 

184 KUHAP, karena alat bukti petunjuk 

dianggap sah apabila diperoleh dari keterangan 

saksi, surat atau keterangan terdakwa. Apabila 

informasidan atau dokumen elektronik 

dianggap sebagai alat bukti surat seperti diatur 

dalam Pasal 184 KUHAP, baik secara langsung 

maupunmelalui penafsiran hukum 

ekstensif/perluasan, maka informasi dan atau 

dokumen elektronik ini merupakan alat bukti 

petunjuk, sehingga terlihat jelas keabsahan dari 

alat bukti elektronik tersebut dan dapat 

diajukan sebagai alat bukti pada proses 

pembuktian sebuah perkara pidana (cyber 

crime), sehingga proses pembuktian yang 

dilakukan pada kasus cyber crime ini memiliki 

kekuatan hukum yang sama dengan 

pembuktian pada kasus pidana konvensional 

sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP 

junctoPasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Nomor 11 

Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

Alat bukti lain seperti keterangan saksi, 

keterangan ahli dan keterangan terdakwa 
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merupakan alat bukti yang juga penting dalam 

proses pembuktian secara elektronik pada 

perkara cyber crime, walaupun bukan 

merupakan hasil atau mengandung unsur 

teknologi informasi. Pada hukum acara pidana 

di Indonesia, berlaku asas “unus testis nullus 

testis” artinya satu saksi bukan saksi, 

maksudnya bahwa apabila pada pembuktian 

perkara cyber crime ini digunakan alat bukti 

saksi dan saksi tersebut tidak memadai (hanya 

satu saksi) maka haruslah didukung oleh alat 

bukti lain sebagaimana diatur dalam Pasal 184 

KUHAP, seperti keterangan ahli, alat bukti 

surat (termasuk surat secara elektronik), 

petunjukdan keterangan terdakwa. 

Berdasarkan analisis di atas, maka alat-

alat bukti yang ditentukan dalam Pasal 184 

KUHAP dapat diterapkan pada perkara cyber 

crime melalui berbagai instrumen elektronik 

seperti informasi elektronik dan atau dokumen 

elektronik. Alat-alat bukti 

termaksudmerupakan alat bukti yang sah secara 

hukum dan dapat digunakan pada proses 

pembuktian dalam perkara-perkara cyber 

crime, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan 

(2)Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, 

sehingga tidak terjadi kekosongan hukum serta 

diharapkan dapat mencapai kepastian hukum 

dan rasa keadilan. 

KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis hukum yang telah 

dilakukan pada bagian sebelumnya, ada  

beberapa simpulan yang dapat ditarik, yakni 

sebagai berikut : 

1. Proses pembuktian yang dapat dilakukan atas 

perkara cyber crime sama dengan 

pembuktian pada perkara pidana biasa, 

menggunakan alat-alat bukti elektronik di 

samping alat-alat bukti lainnya yang 

diajukan memiliki keabsahan secara hukum, 

dalam hal ini didasarkan ketentuan hukum 

acara pidana yang berlaku saat ini, yakni 

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana serta Pasal 5 ayat (1) dan (2) 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 

Tentang Informasi dan Transaksi 

Elektronik. 

2. Pembuktian secara elektronik menggunakan 

alat-alat bukti elektronik seperti informasi 

dan atau dokumen elektronik, yang 

dilakukan pada perkara-perkara cyber 

crimememiliki kekuatan hukum yang sama 

dengan proses pembuktian pada perkara 

pidana biasa, berdasarkan ketentuan hukum 

acara pidana khususnya Pasal 184 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta 

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik. 

3.   Hukum positif di Indonesia dapat menjerat 

pelaku tindak pidana komputer khususnya 

tentang penghancuran dan pengrusakan 

komputer melalui serangan virus pada 

internet, dapat dijerat denagan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana tentang 
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penghancuran dan pengrusakan barang. 

Barang atau benda seperti data dan 

program dalam komputer dapat diartikan 

sebagai benda tidak berwujud yang 

terdapat dalam media elektronik yang 

memiliki kekuatan hukum untuk dilindungi 

seperti yang diungkapkan dalam 

UNCITRAL Model Law on Electronic 

Commerce yang menyebutkan bahwa 

segala bentuk informasi (data gambar yang 

disusupi oleh virus trojan Horse) yang 

menggunakan media elektronik memiliki 

aklibat hukum atau kekuatan hukum.  

Selain itu dengan menggunakan 

penafsiran futuristik atau antisifasif yaitu 

suatu penafsiran yang dilakukan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang belum 

mempunyai kekuatan hukum tetap atau 

masih dalam bentuk Rancangan Undang-

Undang dapat dijadikan dasar 

pertimbangan hakim untuk memberi 

putusan terhadap pelaku tindak pidana 

penghancuran dan pengrusakan data dan 

program pada komputer.Upaya lain untuk 

mengisi kekosongan hukum dapat 

dilakukan dengan adanya dasar hukum 

pasal 28 ayat (1) tentang Kekuasaan 

Kehakiman yang menyebutkan bahwa 

hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai- nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

Dengan demikian hakim tidak boleh 

menolak setiap tindak pidana baru yang 

dihadapkan kepadanya meskipun belum 

adanya peraturan baru yang dapat 

diterapkan untuk menjerat pelaku dalam 

tindak pidana tersebut. 

4.   Pelaku tindak pidana atau Cracker dalam 

tindakan melakukan penyebaran virus the 

Trojan horse pada komputer yang memiliki 

fungsi menghancurkan dan merusakan data 

atau program pada komputer dapat dijerat 

dengan tindak pidana pada Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. Tindak pidana 

penghancuran dan pengrusakan data dan 

program yang dilakukan oleh virus the 

Trojan horse dilakukan didunia maya atau 

dalam arti lain dilakukan pada suatu benda 

yang tidak berwujud.  

Dengan melihat kepada arrest HOGE 

RAAD tanggal 23 mei 1921 tentang 

electriciteis- arrest atau arrest listrik 

dimana penegak hukum pada saat itu 

(menurut arrest HOGE RAAD) telah 

melakukan pembaharuan dalam 

mendefinisikan benda tidak berwujud 

kedalam benda berwujud, maka dengan 

demikian hal ini dapat juga dilakukan 

kepada tindak pidana penghancuran dan 

pengrusakan barang dengan tidak 

menghilangkan unsur-unsur yang melekat 

pada Kitab Undang-undang Hukum pidana 

tersebut.  

Dengan demikian kekosongan hukum 

di Indonesia tidak terjadi sebelum adanya 

peraturan khusus yang menangani tindak 

pidana tentang perkembangan teknologi 

infonnas: khususnya dalam hal penyebaran 

virus pada komputer melalui jaringan 

internet yang menyebabkan hancurnya atau 
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rusakanya data atau program pada 

komputer. 

 

SARAN 

Adapun beberapa saran yang disampaikan 

Penulis adalah sebagai berikut : 

1.Perlu adanya ketentuan khusus mengenai 

hukum acara pidana pada perkara cyber 

crime, sebagai wujud dari teori pembinaan 

hukum yang dikemukakan oleh Prof. 

Mochtar Kusumaatmadja, dalam hal ini 

dengan memperbaiki Pasal 184 Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

mengenai susunan alat bukti, sehingga 

diharapkan dapat memuat alat bukti 

elektronik. 

2. Perlunya Peraturan Pemerintah sebagai 

petunjuk pelaksanaan dari Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi 

dan Transaksi Elektronik, sebagai bagian 

yang saat ini tidak terpisahkan dengan 

penegakan hukum dalam perkara-perkara 

cyber-crime. 

3. Perlu adanya peningkatan sumber daya 

manusia pada setiap penegak hukum 

terutama di bidang hukum teknologi 

informasi, agar dapat menerapkan hukum 

yang tepat terhadap perkara-perkara cyber 

crime. 

4.  Dengan adanya tindak pidana dalam dunia 

Teknologi Informasi tersebut maka pembuat 

Undang-undang diharuskan membuat dan 

menerapkan sistem perundang-undangan 

untuk mengatur hal tersebut, agar 

penegakan hukum di Indonesia dapat 

ditegakan dan keadilan dapat dirasakan oleh 

masyarakat umum sebagai pengguna 

komputer. 

5. Berdasarkan pasal 28 ayat 1 

Undang-Undang pokok kekuasaan kehakiman, 

seorang hakim tidak boleh menolak setiap 

kasus yang dihadapkan kepadanya. Hukum 

positif di Indonesia masih dapat digunakan 

sebelum terbentuknya hukum baru di 

Indonesia. 
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MEMBANGUN KARAKTER ANAK BANGSA MELALUI 

PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL 

Oleh Hamsah7 
 
 

ABSTRAK 

 

 

Membangun karakter atau budi pekerti anak bangsa dapat dimaknai sebagai pendidikan 

nilai, pendidikan budi pekerti, pendidikan moral, pendidikan watak yang bertujuan 

mengembangkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan, baik memelihara 

apa yang baik dan mewujudkan dan menebarkan kebaikan ke dalam kehidupan sehari-hari 

dengan sepenuh hati yang dilakukan dalam lingkungan pendidikan formal dan non formal. 

Metode penulisan yang dilakukan dalam tulisan ini adalah menggunakan kajian literature atau 

kepustakaan dengan mengumulkan data dari berbagai sumber yang relevan dangan kajian 

tulisan. Adapun tujuan tulisan ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui cara bagaimana 

membangun karakter anak bangsa melalui pendidikan formal dan non formal. Dari hasil 

kajian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter dengan menumbuh 

kembangkan kemampuan dasar peserta didik agar berpikir cerdas, berperilaku yang 

berakhlak, bermoral, dan berbuat sesuatu yang baik, yang bermanfaat bagi diri sendiri, 

keluarga dan masyarakat dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non formal. 

 

 

Kata Kunci: Karakter, Pendidikan, dan Nilai 

                                                           
7 Penulis, Hamsah, S.Pd. M.Pd., adalah salah satu tenaga pengajar di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  Universitas 

Azzahra  
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PENDAHULUAN 

Istilah karakter dipakai secara 

khusus dalam konteks pendidikan baru 

muncul pada akhir abad ke-18 , dan 

untuk pertama kalinya dicetuskan oleh 

pedadog Jerman F.W. Foerster. 

Terminologi ini mengacu pada sebuah 

pendekatan idealis spiritual dalam 

pendidikan yang juga dikenal dengan 

normative. Namun, sebenarnya 

pendidikan karakter telah lama menjadi 

bagian inti sejarah pendidikan itu 

sendiri. Lahirnya pendidikan bisa 

dikatakan sebagai sebuah usaha untuk 

menghidupkan kembali deal spiritual 

yang sempat hilang diterjang 

gelombang. 

Menurut Hamzah (2007:1) 

pendidikan sebagai suatu sistem yang 

bertujuan untuk mencerdaskan anak 

bangsa, dewasa ini dihadapkan pada 

berbagai persoalan yang semakin rumit 

dan wajib untuk segera diselesaikan 

agar persoalan tersebut tidak semakin 

menggunung yang berakibat pada 

terganggunya proses pendidikan. 

Gagasan pembangunan bangsa unggul 

sebenarnya telah ada sejak 

kemerdekaan Republik Indonesia yang 

diproklamasikan pada tanggal 17 

Agustus 1945. Presiden Soekarno 

menyatakan perlunya nation and 

character building sebagai bagian 

integral dari pembangunan bangsa. 

Beliau menyadari bahwa karakter suatu 

bangsa yang kuat berperan besar dalam 

mencapai tingkat keberhasilan dan 

kemajuan bangsa.  

Namun sungguh 

memperihatinkan kondisi bangsa dan 

Negara pada era globalisasi ini.  Nilai-

nilai luhur yang tinggi yang bermuatan 

etika atau akhlak atau budi pekerti yang 

diwariskan oleh nenek moyang hancur 

begitu saja ketika disiram oleh global 

dan dibawa pula oleh arus global yang 

amat laju. Nilai-nilai luhur yang 

diwariskan melalui budaya, dituangkan 

dalam sisa-sisa pancasila dan 
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penjabarannya yang dijiwai oleh nilai-

nilai luhur agama tampaknya kurang 

memberi bekas dalam kepribadian anak 

bangsa. 

Pentingnya pembangunan 

karakter/ budi pekerti bangsa telah 

disadari oleh pemerintah. Undang-

undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang 

Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, 

dan instruksi presiden Republik 

Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Pencepatan Pelaksanaan 

Prioritas Pembangunan Nasional 

Tahun 2010 merupakan dasar Hukum 

yang penting bahwa pemerintah sangat 

serius untuk membangun karakter / 

budi pekerti bangsa. Pemerintah 

sekarang bertekad membangunkan 

karakter / budi pekerti bangsa sebagai 

salah satu fokus utama pembangunan 

nasional. 

KAJIAN PUSTAKA 

1. Pengertian Karakter 

Istilah karakter berasal dari 

bahasa Yunani, 

yaitu kharaseein, yang awalnya 

mengandung arti mengukir tanda di 

kertas atau lilin yang berfungsi 

sebagai pembeda (Bohlin, 2005). 

Istilah ini selanjutnya lebih merujuk 

secara umum pada bentuk khas yang 

membedakan sesuatu dengan yang 

lainnya. Dengan demikian, karakter 

dapat juga menunjukkan 

sekumpulan kualitas atau 

karakteristik yang dapat digunakan 

untuk membedakan diri seseorang 

dengan orang lain (Timpe, 2007). 

Selanjutnya menurut 

Hasting et al. (2007), karakter 

mempunyai domain moral dan 

nonmoral. Karakter berdomain 

moral ialah semua perilaku yang 

merujuk kepada hubungan 

interpersonal atau hubungan dengan 

orang lain. Contohnya, kasih 

sayang, empati, loyal, membantu 

dan peduli dengan orang lain (sifat-

sifat feminis). Sedangkan karakter 
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berdomain nonmoral adalah semua 

perilaku yang merujuk kepada 

pengembangan sifat-sifat dalam diri 

atau intrapersonal. Contohnya, 

disiplin, jujur, bertanggung jawab, 

pantang menyerah dan percaya diri 

(sifat-sifat maskulin). Baik karakter 

berdomain moral maupun nonmoral 

tersebut mempunyai tujuan yang 

sama, yaitu untuk membentuk 

kepribadian yang peka terhadap 

kepentingan sosial (prososial). 

2. Pengertian Pendidikan Karakter 

Karakter bangsa adalah hal 

yang unik yang khas yang menjadi 

unsur pembeda antara bangsa yang 

satu dengan bangsa lain yang 

merupakan perpaduan karakter / 

budi pekerti dari seluruh warga 

negaranya.  

Pendidikan Karakter dapat 

dimaknai sebagai pendidikan nilai, 

pendidikan budi pekerti, pendidikan 

moral, pendidikan watak yang 

bertujuan mengembangkan 

kemampuan peserta didik untuk 

memberikan keputusan, baik 

memelihara apa yang baik dan 

mewujudkan dan menebarkan 

kebaikan kedalam kehidupan sehari-

hari dengan sepenuh hati. 

Pendidikan karakter adalah 

suatu sistem penanaman nilai-nilai 

karakter kepada warga sekolah yang 

meliputi komponen pengetahuan, 

kesadaran atau kemauan, dan 

tindakan untuk melaksanakan nilai-

nilai tersebut. baik terhadap tuhan 

yang maha esa , diri sendiri, sesama, 

lingkungan, maupun kebangsaan. 

Menurut Dr. Martin Luther 

King, yakni ; Intelligence plus 

character …. That is the goal of true 

education (kecerdasan yang 

berkarakter ….. adalah tujuan akhir 

pendidikan yang sebenarnya). 

Salah satu program utama 

Kementrian Pendidikan Nasional 

saat ini dalam meningkatkan mutu 

proses dan output pendidikan pada 

semua jenjang pendidikan di 
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sekolah adalah pengembangan 

pendidikan karakter.  

3. Tujuan dan Fungsi Pendidikan 

Berkarakter 

Adapun tujuan pendidikan 

karakter sejalan dengan Undang-

Undang Dasar 1945 pasal 3 (3): 

“Pemerintah mengusahakan dan 

menyelenggarakan satu system 

pendidikan nasional, yang 

meningkatkan keimanan dan 

ketaqwaan serta akhlaq mulia 

dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, yang diatur 

dengan Undang-undang.” 

Dalam Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

sistem Pendidikan Nasional 

dirumuskan dalam pasal 3: 

“Pendidikan Nasional bertujuan 

untuk berkembangya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia 

beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga 

negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab. 

Dari uraian di atas maka 

dapat dirumuskan tujuan pendidikan 

karakter secara umum yaitu: 

a. Untuk membangun dan 

mengembangkan karakter 

peserta didik pada setiap jalur, 

jenis, dan jenjang pendidikan 

agar dapat menghayati dan 

mengamalkan nilai-nilai luhur 

menurut ajaran agama dan 

nilai-nilai luhur dari setiap 

butir sila pancasila.  

b. Untuk meningkatkan mutu 

penyelenggaraan dan hasil 

pendidikan yang mengarah 

pada pencapaian pendidikan 

karakter dan akhlak mulia 

peserta didik secara utuh, 

terpadu dan seimbang.  

 

Sedangkan fungsi pendidikan 

karakter yaitu menumbuh kembangkan 

kemampuan dasar peserta didik agar 

berpikir cerdas, berperilaku yang 
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berakhlak, bermoral, dan berbuat 

sesuatu yang baik, yang bermanfaat 

bagi diri sendiri, keluarga dan 

masyarakat. 

 

METODOLOGI 

1. Jenis Tulisan 

Jenis tulisan dalam karya tulis 

ilmiah ini adalah kajian  

kepustakaan (library research) yaitu 

penulisan yang berdasarkan hasil 

kajian berbagai literatur untuk 

mendapatkan rumusan dan simpulan 

yang dijabarkan secara deskriftif 

untuk menjawab suatu 

permasalahan. 

2. Objek Tulisan 

Objek tulisan dalam karya tulis 

ilmiah ini adalah bagaimana 

membangun karakter anak bangsa 

melalui pendidikan formal dan non 

formal. Data dan informasi yang 

diperlukan dalam tulisan ini adalah 

referensi yang mendukung 

penulisan.   

3. Teknik Pengumpulan Data 

Data-data yang ada dalam karya 

tulis ini diperoleh dari berbagai 

literatur yang berkaitan dengan 

permasalahan seperti buku dan 

referensi dari internet yang bekaitan 

dengan masalah yang penulis bahas. 

Literatur tersebut disesuaikan 

dengan objek penulisan sehingga 

data yang dicari bersifat valid dan 

fokus untuk menjawab 

permasalahan. 

4. Prosedur Penulisan  

Penulisan karya tulis ini diawali 

dengan pengumpulan data. Langkah 

selanjutnya adalah menyeleksi 

informasi-informasi tersebut yang 

sesuai dengan masalah yang dikaji 

kemudian dianalisis. Penyajian karya 

tulis ini dilakukan secara deskriptif, 

yaitu secara jelas tentang membangun 

karakter anak bangsa melalui 

pendidikan formal dan non formal. 

 

PEMBAHASAN 

Pendidikan memiliki tujuan 

umum yakni untuk memanusiakan 
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manusia sehingga dalam pendidikan 

yang diolah bukan hanya kecerdasan 

otak (head) tetapi juga kecerdasan hati 

(heart), dan ketrampilan untuk 

menciptakan (hand). Pendidikan 

dikatakan berhasil bila ketiga aspek 

tersebut  berpadu (balanced) dalam diri 

peserta didik. Untuk mencapai tujuan 

pendidikan tersebut maka diperlukan 

ruang aktualisasi diri anak baik itu 

dalam lingkungan formal maupun 

informal. 

 

1. Membangun Karakter Anak Bangsa 

Menjadi Kreatif 

Dari berbagai literature 

ditemukan beberapa cara yang bisa 

dilakukan dalam membangun karakter 

anak, yaitu: 

a. Pendidikan dan latihan (seperti 

soft skill, enterprenership) 

b. Jalur pendidikan formal dan non 

formal 

c. Menggali ilmu pengetahuan dan 

keterampilan dari orang-orang 

sukses  

d. Bergaul dalam lingkungan orang-

orang yang pintar. 

Jalur pendidikan formal dan 

non formal menjadi cara paling ampuh 

dalam membangun karakter anak 

bangsa. Dengan pendidikan maka anak 

dapat dengan mudah dan terstruktur 

dalam memahami berbagai materi yang 

menyangkut nilai-nilai karakter. 

 

2. Pendidikan Berkarakter Melalui 

Pendidikan Informal, Formal dan 

Non-Formal 

a. Pendidikan Informal 

Pendidikan informal adalah 

jalur pendidikan keluarga dan 

lingkungan. UU No 20/ 2003, 

pasal 1 (13). Sebelum anak 

masuk sekolah, pendidikan yang 

pertama kali diberikan kepada 

anak yaitu pendidikan dalam 

keluarga. Setelah anak berusia 6/ 

7 tahun barulah dimasukkan ke 

dalam PAUD. Namun peran 

dalam keluarga sangat 

menetukan karakter anak 
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tersebut. Dalam hal ini, ibu 

merupakan peran utama, Karena 

ibu yang melahirkan, sangat 

dekat dengan anak, paling sayang 

dengan anak. Kasih sayang 

merupakan peranan penting 

dalam pembentukan karakter. 

Karena orangtua yang bijak 

seharusnya memperhatikan 

kebutuhan anak yang paling 

mereka senangi. 

b.  Pendidikan Formal 

Pendidikan karakter sangat 

efektif diterapkan pada jalur 

pendidikan formal. Pendidikan 

karakter di sekolah tidak harus 

dengan menyusun kurikulum 

baru, yaitu kurikulum pendidikan 

budi pekerti, pendidikan karakter 

atau budi pekerti dapat 

dimasukkan dalam pokok-pokok 

pembahasan.  

Dalam proses pembelajaran di 

kelas, Peserta didik mengungkap 

potensi-potensi dalam dirinya, 

harus mengetahui bakat dan 

minatnya, harus mengetahui 

keadaan jasmani dan rohaninya, 

dsb. Peserta didik juga harus 

mampu mengarahkan dirinya, 

lalu peserta didik dituntut agar 

mampu mewujudkan diri secara 

baik di tengah lingkungannya. 

Sesuai dengan bakat, minat, 

kemampuan dan karakteristik 

kepribadiannya. Hendaknya 

dilakukan tanpa paksaan dan 

tanpa ketergantungan pada orang 

lain. 

Peranan guru sangat penting 

dalam proses pembentukan 

karakter. Tugas dan tanggung 

jawab utama guru adalah 

mendidik sekaligus mengajar, 

yaitu membantu peserta didik 

dalam mencapai kedewasaan. 

Dalam proses pembelajaran, guru 

juga sebagai pembimbing. Maka, 

untuk dapat menjalankan tugas 

ini secara efektif, guru 

hendaknya memahami semua 
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aspek pribadi peserta didik baik 

fisik maupun psikis.  

c.   Pendidikan Non Formal  

Pendidikan Non Formal 

adalah jalur pendidikan diluar 

pendidikan formal yang dapat 

dilaksanakan secara terstruktur 

dan berjenjang. (UU NO 20 

Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, pasal 1 

(12). Pendidikan Non-Formal 

sejatinya diberikan kepada 

masyarakat sebagai pengganti, 

penambah dan atau pelengkap 

pendidikan formal. Mencakup 

pendidikan Life skill, PAUD, 

Pendidikan Kepemudaan, 

Pemberdayaan Perempuan, 

pendidikan keterampilan dan 

pendidikan kesetaraan berupa 

kursus-kursus, kelompok belajar, 

sanggar-sanggar, dan lain-lain. 

Disamping karakter dapat 

dibangun di kelas juga dapat 

dibangun melalui kegiatan 

ekstra-kurikuler di sekolah. 

Seperti organisasi siswa intra 

sekolah, Badan Eksekutif 

Mahasiswa, Dewan Legislatif 

Mahasiswa (DLM), Pramuka, 

Resimen Mahasiswa (MENWA), 

Lembaga Dakwah Kampus 

(LDI), Olahraga. Kesenian, 

Koperasi Mahasiswa (KOPMA), 

dll.  

Latihan kepemimpinan 

merupakan cara untuk 

membentuk kader kepemimpinan 

yang disiplin, bertanggungjawab, 

dan diarahkan bagaimana 

berorganisasi yang baik oleh para 

pembimbing. Keteladan 

pembimbing sangat berpengaruh 

terhadap perkembangan peserta 

didik dan pembangunan karakter 

peserta didik, karena pengalaman 

langsung dalam berorganisasi. 

 

3. Peran Pemuda Dalam Pembangunan 

Karakter 

Menurut Rajasa (2007) , tiga 

peran penting generasi muda dalam 
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upaya pembangunan karakter 

bangsa adalah sebagai berikut : 

a. Pemuda sebagai pembangun 

kembali karakter bangsa yang 

positif. Esensi peran ini adalah 

adanya kemauan keras dan 

komitmen dari generasi muda 

untuk menjunjung tinggi nilai-

nilai moral di atas kepentingan-

kepentingan sesaat sekaligus 

upaya kolektif untuk 

menginternalisasi kannya pada 

kegiata dan aktifitasnya sehari-

hari. 

b. Pemuda sebagai pemberdaya 

karakter. Pembangunan kembali 

karakter bangsa tentunya tidak 

akan cukup jika tidak dilakukan 

pemberdayaan secara terus 

menerus sehingga generasi muda 

juga dituntut untuk mengambil 

peran sebagai pemberdaya 

karakter. Bentuk praktisnya 

adalah kemauan dan hasrat yang 

kuat dari generasi muda untuk 

menjadi role model dari 

pengembangan karakter bangsa 

yang positif. 

c. Pemuda sebagai perekayasa 

sejalan dengan perlunya 

adaptifitas daya saing untuk 

memperkuat ketahanan bangsa.  

 

KESIMPULAN 

Pendidikan karakter merupakan 

salah satu upaya yang harus 

dilaksanakan  baik dalam pendidikan 

formal maupun non formal untuk 

membina moral serta akhlak yang 

sesuai dengan norma dan nilai-nilai 

dari Tuhan YME. Pendidikan karekter 

dilaksanakan sebagai sebagai bentuk 

penempaan terhadao sikap peserta 

didik sebagai anak bangsa sehingga 

dengan adanya pembinaan karakter 

bagi peserta didik akan mampu 

membentuk bangsa yang tangguh serta 

mampu berkompetisi secara sehat. 

Tujuan pendidikan karakter 

secara umum adalah untuk membangun 

dan mengembangkan karakter peserta 

didik pada setiap jalur, jenis, dan 
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jenjang pendidikan agar dapat 

menghayati dan mengamalkan nilai-

nilai luhur menurut ajaran agama dan 

nilai-nilai luhur dari setiap butir sila 

pancasila. 

Jalur pendidikan formal dan  non 

formal menjadi penting dalam 

membangun dan mengembangkan 

karakter anak. Oleh karena itu, pihak 

yang bertanggung jawab dalam 

pendidikan formal mesti harus 

melakukan kerjasama dan relasi yang 

baik dengan orang tua murid secara 

khusus dan masyarakat secara umum 

dalam mengembangkan nilai karakter 

sehingga pendidikan karakter anak 

dapat dibina bukan hanya di 

lingkungan formal tetapi juga di rumah 

dan di masyarakat. 
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