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DARI MEJA REDAKSI 

Assalamu’alaikum Wr. Wb.  

Puji Syukur atas karunia Allah SWT sehingga Jurnal Ilmiah “POSTULATE” Volume VII  

No. 1, bulan April tahun 2018 ini dapat diterbitkan dan hadir di hadapan para pembaca. Waktu 

demi waktu kami lalui dengan terus melakukan berbagai upaya peningkatan kualitas terbitan jurnal 

ilmiah ini, terutama sebagai salah satu bentuk pengabdian bidang keilmuan yang berada dalam 

naungan civitas academica Universitas Azzahra dalam sumbangsihnya dalam kebijakan 

pembangunan bangsa dan negara Republik Indonesia dan kepada masyarakat pada umumnya.   

Pada penerbitan Jurnal Ilmiah “POSTULATE” Volume VII  No. 1, bulan April tahun 2018, 

kali ini kami menyajikan 5 (lima) artikel ilmiah dari hasil penelitian dan pemikiran ilmiah para 

dosen Universitas Azzahra maupun dari Universitas lain, yang terkait dengan bidang keilmuan 

Program Studi pada perguruan tinggi masing-masing. Dengan ini pula segenap Dewan Redaksi 

Jurnal Ilmiah “POSTULATE” mengucapkan terimakasih kepada para Mitra Bestari, yang telah 

banyak memberikan berbagai masukan saran dan koreksi. Kami berharap artikel yang kami sajikan 

edisi ini dapat memberikan kontribusi, baik sebagai bahan dasar pertimbangan kebijakan di bidang 

pembangunan bangsa dan negara yang tetap selalu berlandaskan kepada iman dan takwa. 

Akhirnya, kami sampaikan terimakasih kepada kepada para penulis yang telah memberikan 

sumbangan pemikirannya serta pergurun tinggi mitra yang telah menyumbangkan artikel 

ilmiahnya kepada kami.   

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.  

Jakarta, 5 April 2018  

   

Dr. Ir. Sugeng Mulyono, MM, IAI   

Pimpinan Umum           
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ANALISIS PENGARUH PELAYANAN APARATUR PEMERINTAH TERHADAP 

KEPENTINGAN MASYARAKAT  DI KELURAHAN PEJATEN TIMUR 

Oleh: Ondy & Ichsan Gunawan1 

 

ABSTRAK 

 Penelitian Analisis Pengaruh Pelayanan Aparatur Pemerintah Terhadap Kepentingan 

Masyarakat di Kelurahan Pejaten Timur ini membahas tentang pengaruh pelayanan yang 

diberikan oleh para aparatur pemerintahan terhadap kepentingan masyarakat pada daerah 

tersebut sebagai bentuk kepentingan umum yang tidak boleh berbenturan dengan kepentingan 

pribadi atau individu. Kepentingan masyarakat sangat berkaitan erat dengan capur tangan dari 

pihak penguasa Negara di dalam aktifitas sehari-hari. Kepentingan masyarakat dapat berjalan 

dengan baik apabila tersedia sumber daya manusia yang dapat memenuhi kualifikasi yang 

dibutuhkan, baik secara moral maupun keahlian dan kemampuan yang professional. Dalam arti 

pemberian pelayanan yang terbaik dari pihak aparatur pemerintah kepada masyarakat. Prinsip 

yang diusung oleh aparatur pemerintah adalah dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Dimana 

pelaksanaannya harus seimbang antara kepentingan rakyat dengan penguasa negara dan tujuan 

akhirnya adalah terpenuhinya kepentingan masyarakat. Pengumpulan data menggunakan teknik 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah kinerja pelayanan publik 

sudah dapat dikatakan efektif dari beberapa indikator, namun pada indikator kejelasan dan 

kepastian kerja bagi aparatur pemerintahan daerah belum sepenuhnya terpenuhi. Meskipun 

demikian, masyarakat Kelurahan Pejaten Timur sudah mendapatkan pelayanan publik yang baik.     

   

Kata Kunci : Kualitas Pelayanan, Aparatur Pemerintah, Kepentingan Masyarakat  

  

  

 

 

 

 

 

                                                           
1  Ondy, S.IP, M.Si, adalah salah satu tenaga pengajar di Program Studi Administrasi Negara, dan Ichsan Gunawan 

selaku Asisten Peneliti, Alumnus Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Azzahra 
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang Masalah   

Negara Indonesia menerapkan sistem 

pemerintahan demokrasi yaitu pemerintahan 

dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

Rakyat bebas untuk menyampaikan 

pendapatnya secara langsung maupun 

melalui social media. Pada era reformasi 

sekarang membuka jalan bagi setiap daerah 

untuk memajukan daerahnya sendiri. Wujud 

dari demokrasi dalam pemerintahan adalah 

adanya asas desentralisasi dan otonomi 

daerah. Berdasarkan Pasal 1 Ayat 5 dan 6 dari 

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 

tentang Pemerintahan Daerah, menyatakan 

bahwa otonomi daerah adalah hak, 

wewenang, dan kewajiban daerah otonomi 

untuk mengatur sendiri urusan pemerintahan 

dan masyarakat setempat dalam sistem 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.   

Daerah otonom yang selanjutnya 

disebut daerah adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mempunyai batas-batas wilayah 

yang berwenang mengatur dan mengurus 

urusan pemerintah dan kepentingan 

masyarakat setempat menurut prakarsa 

sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat 

dalam sistem Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Penyelenggara memiliki 

kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat.   

Melalui otonomi daerah, suatu daerah 

berhak untuk memajukan daerahnya melalui 

strategi dari daerah itu sendiri. Pemerintahan 

Daerah diberi kewenangan yang demikian 

luas oleh pemerintah pusat untuk mengatur 

rumah tangga  daerahnya sendiri, termasuk di 

dalamnya adalah pemberian pelayanan 

publik kepada masyarakat di daerahnya 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  

Kebijakan otonomi daerah yang 

memberikan kewenangan terhadap 

pemerintah daerah tetap harus berpedoman 

pada undang-undang yang berlaku secara 

nasional di Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. Otonomi daerah dapat 

mempercepat perkembangan daerah melalui 

pelayanan publik yang diberikan. Pemberian 

pelayanan publik yang maksimal akan 

menjadikan masyarakat merasakan 

manfaatnya langsung dari pelaksanaan 

otonomi daerah yang  berlangsung.   

Menurut Pasal 1 Ayat 17 Undang-

undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Instansi Daerah adalah perangkat daerah 

provinsi dan perangkat daerah 

kabupaten/kota yang meliputi sekretariat 

daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat 
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daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis 

daerah. Desa atau Kelurahan menyatakan 

adalah kesatuan masyarakat hukum yang 

memiliki batas wilayah yang berwenang 

untuk mengatur dan mengurus urusan 

pemerintahan, kepentingan masyarakat 

setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, 

hak asal usul, dan/atau hal tradisional yang 

diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik 

Indonesia. 

Fungsi pemerintahan di tingkat  desa 

atau Kelurahan yaitu menyelenggarakan 

pemerintahan, seperti: pembangunan dan 

pelayanan kemasyarakatan (layanan kepada 

masyarakat).  Dalam hal ini pemerintahan 

daerah harus mampu memberikan 

kemudahan kepada masyarakat dalam rangka 

memenuhi hak sebagai warga Negara 

Republik Indonesia. Kinerja aparat desa atau 

kelurahan harus sesuai dengan pedoman 

yaitu konstitusi atau Undang-undang yang 

telah dibuat untuk mengelola dan menangani 

urusan wilayah daerahnya.  

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 

Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik 

menyatakan bahwa pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam 

rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan 

sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiap warga negara dan 

penduduk atas barang, jasa, dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik. Perangkat 

pemerintahan Desa atau Kelurahan bertugas 

membantu Kepala Desa/Lurah dalam 

melaksanakan tugas dan wewenangnya.   

Salah satu perangkat pemerintahan 

daerah adalah Sekretaris Desa/Kelurahan, 

yang diisi dari Pegawai Negeri Sipil. 

Sekretaris Desa atau Kelurahan diangkat oleh 

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas nama 

Bupati/Walikota. Perangkat Kelurahan 

lainnya diangkat oleh Kepala Kelurahan dari 

penduduk, yang ditetapkan dengan 

Keputusan Kepala Kelurahan. Amanat dari 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 

Bagian Ketiga Manajemen Pegawai Negeri 

Sipil pada Pasal 55 tentang manajemen 

Pegawai Negeri Sipil, diantaranya aparatur 

pemerintahan Pusat dan Daerah. Untuk itu 

diperlukan regulasi yang mengatur 

pengelolaan pemerintahan Kelurahan, mulai 

dari pemilihan kepala Kelurahan, dan 

pengisian aparatur Kelurahan. Sehingga bisa 

meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 

kualitas hidupnya.  Dalam otonomi daerah 

ada pembagian klasifikasi Kelurahan, 
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terdapat 3 macam klasifikasi yaitu: atau 

Kelurahan tertinggal, berkembang, dan maju 

atau mandiri.  

Kelurahan Pejaten Timur sejak tahun 

2016 termasuk kriteria maju, oleh karena itu 

jelas memiliki perubahan dalam pelayanan 

publik kepada masyarakat jika di bandingkan 

dengan yang masih berkembang. Pada 

pelayanan publik di Kelurahan Pejaten Timur 

masih ditemukan kendala dalam memberikan 

pelayanan kepada masyarakat terutama pada 

standar pelayanan yaitu kurangnya kejelasan 

penyelesaian pelayanan, kecepatan, 

tanggungjawab, dan kondisional.  Seharusya 

terjadi perubahan dalam layanan publik 

kepada masyarakat yang lebih baik dan 

efektif. Pelayanan publik bisa dikatakan baik 

dan efektif jika pelayanan itu memenuhi 

standar pelayanan yaitu publik yaitu 

kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, 

keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, 

keadilan merata dan ketepatan waktu.  

Keberhasilan meningkatkan 

efektifitas pelayanan publik ditentukan oleh 

faktor kemampuan meningkatkan kinerja 

kerja aparat pemerintahan daerah. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah yang 

baik dapat dilihat dari berbagai sektor seperti 

efektivitas kinerja aparat pemerintahan 

daerah dalam pelayanan publik yang 

diberikan kepada masyarakat.  

 

TINJAUAN PUSTAKA  

Deskripsi Teori Tinjauan tentang 

Efektifitas   

Menurut Sedarmayanti (2009:109) 

mendefinisikan konsep “efektifitas sebagai 

suatu ukuran yang memberikan gambaran 

seberapa jauh target dapat dicapai.” Menurut 

Hani Handoko (2003:7), mendefinisikan 

efektifitas adalah kemampuan untuk memilih 

tujuan yang tepat peralatan tepat untuk 

pencapaian tujuan yang telah ditetapkan, 

menyangkut bagaimana melakukan 

pekerjaan yang benar.   

Menurut Emerson dalam 

Handayaningrat (2006:16), efektivitas adalah 

“pengukuran dalam tercapainya sasaran atau 

tujuan yang telah ditentukan sebelumnya”. 

Pengertian Kinerja Menurut Sembiring 

(2012:81) menjelaskan bahwa “kinerja atau 

performance adalah tingkat pencapaian 

kebijakan atau program  maupun kegiatan 

dengan menggunakan sejumlah sumber daya 

dalam mencapai tujuan organisasi yang telah 

ditetapkan sebelumnya.”   

Senada dengan pendapat tersebut, 

menurut Pamungkas dalam Dadang 
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Juliantara (2005:38) menjelaskan bahwa 

“kinerja adalah penampilan cara-cara untuk 

menghasilkan sesuatu hasil yang diperoleh 

dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu 

unjuk kerja.” Dimana sebuah kinerja 

(performance) dapat digambarkan terkait 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan 

suatu kegiatan atau program maupun 

kebijakan dalam mewujudkan sasaran, 

tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang 

dalam sebuah perencanaan yang strategis 

(strategic planning)”.   

Definisi tersebut dikemukakan oleh 

Mahsum yang dikutip dalam Sembiring 

(2012:81). Pengertian Pelayanan Publik 

Menurut Pandji Santosa (2008:56), 

mendefinisikan bahwa “pelayanan publik 

adalah pemberian jasa, baik oleh pemerintah, 

pihak swasta atas nama pemerintah, ataupun 

pihak swasta kepada masyarakat, dengan 

atau tanpa pembayaran guna memenuhi 

kebutuhan dan atau kepentingan 

masyarakat.” 

Senada dengan pendapat diatas, Roth 

dalam Istianto (2011:106), mengatakan 

bahwa “pelayanan publik merupakan suatu 

pelayanan yang telah disediakan jika untuk 

kepentingan publik oleh pemerintah.” 

Menurut Agung Kurniawan dalam Pasolong 

(2013:132) “Pelayanan publik adalah 

pemberian pelayanan (melayani) keperluan 

orang lain atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan.”   

 

Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik   

1. Prinsip Kesederhanaan   

Sendi atau prinsip kesederhanaan ini 

mengandung arti bahwa prosedur atau 

tatacara pelayanan diselenggarakan secara 

mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang 

meminta pelayanan.  Penjabaran dari Prinsip 

Kesederhanaan sebagai berikut:   

a) Apabila semakin sedikit simpul, 

meja/petugas dalam prosedur birokrasi 

pelaksaan umum;  

b) Memudahkan masyarakat dalam 

mengurus, mendapatkan pelayanan, antara 

lain dengan cara mengurangi kesempatan 

terjadinya kontak langsung atara petugas dan 

masyarakat;   

c) Memperkecil terjadi pelayanan yang 

birokratis/prosedur yang panjang, sehingga 

akan memperlancar dalm proses serta 

menciptakan tatalaksana pelayanan yang 

baik;   
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 2. Prinsip Kejelasan dan Kepastian   

Sendi atau prinsip ini mengandung arti 

adanya kejelasan dan kepastian mengenai:   

a) Prosedur tata cara pelayanan;   

b) Persyaratan pelayanan, baik persyaratan 

teknik maupun  persyaratan administratif;   

c) Unit kerja dan atau pejabat yang 

berwenang dan bertanggung jawab dalam 

memberikan pelayanan;   

d) Rincian biaya/tarif pelayanan dan tata 

cara pembayaran;   

e) Jadwal waktu penyelesaian pelayanan.   

  

3. Prinsip Keamanan   

Sendi atau prinsip ini mengandung arti 

proses serta hasil pelayanan dapat 

memberikan keamanan, kenyamanan dan 

dapat memberikan kepastian hukum bagi 

masyarakat. Dalam prinsip ini, memberikan 

petunjuk bahwa dalam proses pelaksanaan 

pemberian pelayanan agar diciptakan kondisi 

dan mutu yang baik.   

 

 4. Prinsip Keterbukaan   

Prinsip ini mengandung arti bahwa 

prosedur atau tatacara, persyaratan, satuan 

kerja pejabat penanggung jawab pemberian 

pelayanan, waktu penyelesaian, rincian 

biaya/tarif serta hal-hal lain yang berkaitan 

dengan proses pelayanan wajib 

diinformasikan secara terbuka agar dapat 

diketahui dan dipahami oleh masyarakat, 

baik diminta maupun tidak diminta.   

 

 5. Prinsip Efisien   

Prinsip ini menekankan bahwa dalam 

merumuskan kebijakan mengenai 

penyelenggaraan, perlu memperhatikan hal-

hal yang tidak berakibat memberatkan 

masyarakat, maupun tidak berdampak 

pemborosan.   

 

6. Prinsip Ekonomis   

Sendi atau prinsip ini mengandung arti 

pengenaan biaya dalam penyelenggaraan 

pelayanan harus ditetapkan secara wajar.  

   

7. Prinsip Keadilan Merata   

Prinsip ini mengandung arti cakupan atau 

jangkauan pelayanan harus diusahakan 

seluas mungkin dengan distribusi yang 

merata dan diberlakukan secara adil bagi 

seluruh lapisan masyarakat.   

 

  

Pengertian Pelayanan Prima   

Menurut Nina Rahmayanty (2010:17), 

“Layanan prima adalah pelayanan yang 
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sangat baik dan melampaui harapan 

pelanggan.” Lebih lanjut “layanan prima 

diartikan sebagai pelayanan dengan standar 

kualitas yang tinggi dan selalu mengikuti 

perkembangan kebutuhan pelanggan setiap 

saat, secara konsisten dan akurat (handal).”  

 

Tujuan Pelayanan Prima  

1. Mempertinggi kepuasan pelanggan 

(whatever enhances customer satisfaction).  

2. Membangun kesan yang dapat 

memberikan citra positif di mata pelanggan 

dengan biaya yang terkendali/terjangkau bagi 

pelanggan yang membuat pelanggan 

terdorong atau minimal termotivasi untuk 

bekerjasama.  

 

Tinjauan Aparatur Pemerintahan  

Menurut Undang-Undang No.5 tahun 

2014 Bagian Ketiga mengenai Kewajiban 

Pegawai Aparatur Sipil Negara pemerintahan 

Kelurahan adalah penyelenggara urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat 

setempat dalam system pemerintahan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia. Nurcholis 

dalam Arenawati (2014:34) menjelaskan 

pengertian pemerintahan daerah yaitu: 

Pemerintah desa atau Kelurahan adalah unsur  

penyelenggara pemerintahan desa atau 

Kelurahan. Pemerintah desa/Kelurahan 

terdiri atas kepala desa/Kelurahan dan 

perangkatnya. Pemerintah desa/Kelurahan 

memiliki tugas pokok:  

 1. Melaksanakan urusan rumah tangga 

desa/Kelurahan, urusan pemerintahan umum, 

pembangunan dan pembinaan masyarakat.  

2. Menjalankan tugas pembantuan dari 

pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah 

kabupaten.  

 

Tinjauan tentang Desa/Kelurahan   

 Menurut Widjaja (2010:3), 

“Desa/Kelurahan adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang mempunyai susunan 

asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat 

istimewa”. Menurut Bintarto dalam Sadu 

Wasistiono (2007:8) mendefinisikan bahwa 

desa/Kelurahan adalah suatu hasil dari 

perwujudan antara kegiatan sekelompok 

manusia dengan lingkungannya.  Hasil dari 

perpaduan itu ialah suatu wujud atau 

penampakan di muka bumi yang ditimbulkan 

oleh unsur-unsur fisiografi, sosial ekonomis, 

politis dan kultural yang saling berinteraksi 

antar unsur  tersebut dan juga dalam 

hubungannya dengan daerah lain.  
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TUJUAN PENELITIAN  

Tujuan penelitian ini adalah untuk 

mendeskripsikan efektivitas kinerja aparatur 

pemerintahan  daerah dalam pelayanan 

publik kepada masyarakat di Kelurahan 

Pejaten Timur.  

 

METODE PENELITIAN  

Jenis Penelitian  

Penelitian ini menggunakan metode 

deskriptif kualitatif karena akan memberikan 

gambaran tentang permasalahan melalui 

analisis dengan menggunakan pendekatan 

ilmiah sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya.   

  

Informan dan Unit Analisis   

Penelitian kualitatif pada umumnya 

mengambil jumlah informan yang lebih kecil 

dibandingkan dengan bentuk penelitian 

lainnya. Unit analisis dalam penelitian ini 

adalah individu dan perorangan. Untuk 

memperoleh informasi yang diharapkan, 

peneliti terlebih dahulu menentukan 

informan yang akan diminta informasinya. 

Dalam penelitian ini informan peneliti 

dengan teknik purposive sampling. Adapun 

informan dalam penelitian ini adalah 1 (satu) 

kepala Kelurahan, 1 (satu) sekretaris 

Kelurahan, 2 (dua) tokoh masyarakat dan 3 

(tiga) masyarakat.   

 

Instrumen Penelitian   

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi 

instrument atau alat penelitian adalah peneliti 

itu sendiri. Instrument atau alat yang 

dimaksud adalah semenjak awal hingga akhir 

penelitian, peneliti sendiri yang berfungsi 

penuh atau peneliti sendiri yang terlibat aktif 

dalam peneltian yang dilakukan, mulai dari 

menetapkan fokus masalah, sumber data 

analisis data, sampai membuat kesimpulan.   

 

Teknik Pengumpulan Data   

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah:   

1. Observasi   

Peneliti melakukan pengamatan dan 

mengumpulkan data secara langsung tentang 

pelayanan publik di Kelurahan Pejaten 

Timur, Kecamatan Pasar Minggu Kota 

administrasi Jakarta Selatan.   

2. Teknik Wawancara   

Wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data yang menggunakan pertanyaan, 

dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan 
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dan terwawancara (interviewee) yang 

memberikan jawaban atas pertanyaan itu.   

3. Dokumentasi   

Dokumentasi bertujuan untuk mencari dan 

mengumpulkan data-data yang tertulis 

maupun yang tercatat dan berhubungan 

dengan penelitian, dalam kaitannya untuk 

melengkapi dan mendukung keterangan dan 

fakta-fakta yang ada hubungannya dengan 

kegiatan pelayanan publik di Kelurahan 

Pejaten Timur.   

 

Uji Kredibilitas   

Uji kredibilitas dalam penelitian ini 

bertujuan untuk menguji keautentikan atau 

keabsahan data agar hasil penelitian kualitatif 

yang dilakukan tersebut dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah.  

Terdapat beberapa strategi penelitian 

kualitatif yang dapat dilakukan untuk uji 

kredibilitas, antara lain:  

1. Memperpanjang Waktu   

Perpanjangan waktu ini digunakan untuk 

memperoleh trust dari subjek kepada peneliti 

mengingat bahwa pada penelitian kualitatif 

peneliti harus mampu melebur dalam 

lingkungan subjek penelitian. Sedangkan 

maksud dari perpanjangan waktu ini adalah 

agar peneliti dapat membaur dengan 

lingkungan dan dapat membantu 

kepercayaan dari subjek penelitian tersebut. 

Dengan demikian, peneliti dapat dimudahkan 

dalam mendapat informasi dan data.  

2. Triangulasi  

Menggunakan metode triangulasi 

(triangulation) dengan jenis triangulasi 

teknik yaitu teknik menguji kredibilitas data 

dengan cara mengecek data kepada sumber 

yang sama dengan teknik yang berbeda. 

Triangulasi sendiri merupakan penggunaan 

dua atau lebih sumber untuk mendapatkan 

gambaran yang menyeluruh tentang suatu 

fenomena yang akan diteliti. Sehingga untuk 

mengetahui keautentikan data dapat dilihat 

dari sumber data yang lain atau saling 

mengecek antar sumber data yang satu 

dengan yang lain.  

  

Teknik Pengolahan Data  

Setelah data yang ada terkumpul maka tahap 

selanjutnya adalah mengolah data tersebut. 

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini 

yaitu :  

1. Editing  

Editing adalah kegiatan yang dilaksanakan 

setelah penulis menghimpun data di 

lapangan. Tahap editing adalah tahap 

memeriksa kembali data yang berhasil 
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diperoleh dalam rangka menjamin keabsahan 

(validitas) untuk kemudian dipersiapkan ke 

tahap selanjutnya.  

2. Tabulating dan Coding  

Tahap tabulasi adalah tahap 

mengelompokkan semua jawaban yang 

diterima dengan bentuk serupa, teratur dan 

sistematis. Tahap ini dilakukan dengan cara 

mengelompokkan data-data yang serupa. 

Data-data yang telah diperoleh dari lapangan 

kemudian disusun ke dalam bentuk tabel dan 

diberi kode.  

3. Interpretasi Data  

Tahap interpretasi data adalah tahap untuk 

memberikan penafsiran atau penjabaran dari 

data yang ada pada tabel untuk dicari 

maknanya yang lebih luas dengan 

menghubungkan data dengan hasil yang lain, 

serta hasil dari dokumentasi yang sudah ada.  

 Teknik Analisis Data  

Menurut Miles dan Huberman dalam 

Sugiyono (2011: 337), analisis data kualitatif 

dilakukan pada saat pengumpulan data 

berlangsung, dan setelah pengumpulan data 

dalam periode tertentu. Kegiatan dalam 

analisis data yaitu: reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan. Setelah 

data-data hasil penelitian dikumpulkan, 

langkah selanjutnya untuk menganalisis data 

dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

tahap yang dilakukan oleh peneliti, yaitu:  

1. Reduksi Data   

Reduksi data diartikan sebagai proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakkan, dan 

transformasi data kasar yang muncul dari 

catatan-catatan tertulis di lapangan.   

2. Penyajian Data  

Setelah direduksi, selanjutnya adalah 

menyajikan data. Sekumpulan informasi 

disusun, kemudian dikelompokkan pada 

bagian atau sub bagian masingmasing data 

yang didapat dari lapangan.   

3. Penarikan Kesimpulan  

Penarikan kesimpulan dalam penelitian 

kualitatif yang diharapkan adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah 

ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu obyek yang sebelumnya 

masih remang-remang atau gelap sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas dan dapat dibuat 

kesimpulan.   

  

HASIL DAN PEMBAHASAN   

Menurut Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara 

No.63/KEP/M.PAN/7/2003, setiap 

penyelenggaraan publik harus memiliki 
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standar pelayanan dan dipublikasikan 

sebagai jaminan adanya kepastian bagi 

penerima pelayanan yang dikaitkan dengan 

kinerja aparatur pemerintahan yang mana 

menjadi landasan pokok dalam 

melaksanakan penelitian tentang Efektivitas 

Kinerja Aparatur Pemerintahan dalam 

Pelayanan Publik Kepada Masyarakat (Studi 

Deskriptif di Kelurahan Pejaten Timur, 

Kecamatan Pasar Minggu, Kota administrasi 

Jakarta Selatan. Fokus masalah dalam 

penelitian ini adalah tentang efektivitas 

kinerja aparatur pemerintahan dalam 

kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, 

keamanan, keterbukaan, keadilan, dan 

ketepatan waktu dalam hal memberikan 

pelayanan kepada kepentingan masyarakat.   

Peneliti melakukan wawancara 

dengan tujuh informan yang terdiri dari 

Kepala Kelurahan dengan kode KK, 

Sekretaris Kelurahan dengan kode SK, 

Tokoh Masyarakat yang berjumlah 2 orang 

dengan kode TM1 dan TM2, serta 

masyarakat yang memerlukan pelayanan 

publik berjumlah 3 (tiga) orang dengan kode 

M1, M2, dan M3. Berdasarkan hasil analisis 

peneliti mendapatkan melalui teknik 

wawancara mendalam (depth interview) dan 

pengamatan secara mendalam melalui teknik 

observasi dan dokumentasi. 

Ketiga teknik itu disebut dengan 

triangulasi teknik. Triangulasi teknik 

digunakan untuk mendukung kebenaran dan 

keakuratan data yang didapat. Langkah awal 

yang dilakukan peneliti adalah dengan 

melakukan teknik wawancara secara 

mendalam, kemudian observasi langsung 

untuk melihat pelaksanaannya serta 

didokumentasikan untuk mengkonfirmasi 

kebenarannya.   

Setelah itu peneliti melakukan 

konfirmasi antara sumber dan teknik dalam 

penelitian. Berikut ini adalah beberapa 

prinsip yang diteliti sebagai bentuk terapan 

dalam pelayanan aparatur pemerintahan 

memenuhi berbagai kepentingan masyarakat 

yang ada:   

 

 1. Kesederhanaan   Dalam   Pelayanan 

Publik   

Prinsip Kesederhanaan dalam 

pelayanan ini mengandung arti bahwa 

prosedur atau tatacara pelayanan 

diselenggarakan secara mudah dilaksanakan 

oleh masyarakat yang meminta pelayanan. 

Dalam hal ini, kesederhanan berarti 

memudahkan masyarakat dalam mengurus, 
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mendapatkan pelayanan, antara lain dengan 

cara mengurangi kesempatan terjadinya 

kontak langsung antara petugas dan 

masyarakat.  

Masyarakat di Kelurahan Pejaten 

Timur pada saat ingin membuat suratsurat 

administrasi melalui beberapa proses yaitu 

dapat melalui Ketua RT, Ketua RW, 

Sekretaris Kelurahan lalu ditandatangani dan 

stempel basah oleh Kepala Kelurahan. Selain 

itu, dapat langsung mendatangi Sekretaris 

Kelurahan yang nantinya mengurus 

pembuatan surat sampai ditandatangani oleh 

kepala Kelurahan. Pelayanan publik di 

Kelurahan Pejaten Timur terlihat sedikit 

berbeda dikarenakan bapak Kepala Urusan 

Pemerintahan juga dapat membantu untuk 

mengurus pembuatan surat menyurat yang 

diperlukan untuk kepentingan masyarakat 

umum. Dengan jalur proses yang dilalui 

sama, masyarakat hanya perlu mendatangi 

Kaur. Pemerintahan untuk dibuatkan surat-

surat yang dibutuhkan.   

Masyarakat sejauh ini merasakan 

bahwa pelayanan aparat pemerintahan  tidak 

ada kendala dan berjalan dengan mudah serta 

lancar. Oleh karena itu, kebanyakan dari 

mereka langsung mendatangi kelurahan saja 

setelah melalui ketua RT/RW.  

 

2. Prinsip Kejelasan dan Kepastian Dalam 

Pelayanan Publik  

Kejelasan dan kepastian dalam 

pelayanan publik merupakan tata urutan atau 

bagan alur penanganan pelayanan, serta 

nama-nama loket dan petugas masing-

masing urusan perlu dipasang secara terbuka 

dan jelas. Dalam melayani masyarakat sudah 

selayaknya aparatur pemerintahan memberi 

pelayanan yang maksimal, mulai dari 

prosedur tata cara pelayanan, persyaratan 

pelayanan, pejabat yang berwenang dalam 

memberikan pelayanan, tarif pelayanan dan 

jadwal waktu penyelesaian pelayanan.   

Tata cara pelayanan atau yang disebut 

alur prosedur pelayanan di Kelurahan Pejaten 

Timur dapat dibilang mudah, dikarenakan 

masyarakat hanya perlu mendatangi 

Sekretaris Kelurahan. Dengan membawa 

kelengkapan persyaratan pembuatan suatu 

surat maka akan segera dilayani dan 

diselesaikan pembuatannya. Mengenai waktu 

penyelesaiannya jika yang di urus itu surat 

yang biasa misalnya pembuatan Surat 

Keterangan Tidak Mampu (SKTM), Kartu 

Keluarga, Surat Keterangan Domisili, Ijin 

Usaha dan lain-lain, maka akan selesai dalam 

waktu 1 (satu) hari atau dapat ditunggu, 



 

 

 

 

Creating Bright Futures  

 

16 | Jurnal Ilmiah “POSTULATE” Volume VII No.1, April 2018 

 
 

    
  
  
  
  

sementara jika masyarakat ingin membuat 

KTP jika blangko ada tersedia dan tidak 

sedang sibuk maka dapat selesai dalam waktu 

1 (satu) minggu.  

 

3. Prinsip Keamanan dan Kenyamanan 

Dalam Pelayanan Publik  

Dalam pelayanan publik juga perlu 

diperhatikan tentang kenyamanan bagi 

masyarakat yang memiliki keperluan. Proses 

pelaksanaan pemberian pelayanan harus 

menciptakan mutu yang baik seperti 

kecermatan penulisan dalam surat-surat, 

aparat pemerintahan harus memberikan 

pelayanan publik itu yang baik yaitu 

mengayomi dan mengarahkan masyarakat 

dan menyediakan tempat pelayanan dengan 

kondisi baik. Menurut penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti, aparatur 

pemerintahan  setempat sudah menyediakan 

tempat pelayanan dengan kondisi baik, serta 

memberikan pelayanan masyarakat dengan 

baik. Selanjutnya menurut salah satu 

informan yang memerlukan pelayanan 

publik, saat mereka membuat surat-surat 

pelayanan yang diberikan baik, kecermatan 

aparatur pemerintahan dalam pengisian 

identitas masyarakat juga bagus.  Namun, ada 

yang menyebutkan pernah terjadi kesalahan 

dalam penulisan tetapi kesalahan tersebut 

tidak fatal dan dapat diperbaiki lagi. Oleh 

karena itu, indikator pelayanan kepentingan 

masyarakat ini sangat perlu, dikarenakan 

mempengaruhi urusan pelayanan agar 

terpenuhi secara lancar bagi kepentingan 

masyarakat.    

 

4. Prinsip Keterbukaan Pelayanan Publik   

Keterbukaan merupakan proses 

pelayanan wajib di-informasikan secara 

terbuka agar dapat diketahui dan dipahami 

oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak 

diminta. Dalam hal ini, keterbukaan yang 

dimaksud adalah penginformasian prosedur 

pelayanan secara terbuka seperti: bagan alur 

mekanisme pelayanan, daftar persyaratan, 

daftar tarif, jadwal waktu, dan petugas.  

Menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh 

peneliti, kinerja aparat pemerintahan pada 

indikator keterbukaan terkait informasi 

pengadaan blangko KTP atau penyelesaian 

waktu diberitahu kepada masyarakat. 

Kemudian yang menjadi poin dari indikator 

keterbukaan yaitu tarif pelayanan pada setiap 

pembuatan surat.   

Selanjutnya menurut salah 1 (satu) 

informan yang memerlukan pelayanan dari 

aparatur pemerintahan, mereka memberi 
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uang dengan bertujuan untuk mengganti uang 

administrasi atau sekedar memberi upah 

karena sekretaris kelurahan sudah 

memberikan pelayanan bagi kepentingan 

masyarakat. Namun, ada pandangan dimana 

memberi upah kerja yang seharusnya 

pelayanan yang diterima itu gratis menjadi 

hal yang belum dapat diterima. Hal tersebut  

membuat informan yang di wawancarai oleh 

peneliti beranggapan bahwa ada rasa tidak 

enak jika tidak memberi uang jalan kepada 

aparatur pemerintahan padahal sebenarnya 

untuk kepengurusan surat-surat semuanya 

gratis.   

 

5. Prinsip Keadilan dalam Pelayanan 

Publik   

Keadilan merupakan jangkauan 

pelayanan yang harus diusahakan seluas 

mungkin dan diberlakukan merata dan adil 

bagi seluruh lapisan masyarakat. Golongan 

masyarakat yang menerima pelayanan, 

hendaknya meliputi semua kelas sosial yang 

merata. Biaya atau persyaratan yang 

dikenakan pada masyarakat juga harus 

merata saat melayani masyarakat dalam 

pembuatan surat-surat diperlukan tindakan 

yang harus sesuai dengan prosedur yaitu 

menggunakan nomor urut pendaftaran jika 

ingin mengurus suatu keperluan di kelurahan.   

Menurut informan selama pelayanan 

di Kelurahan Pejaten Timur apartur 

pemerintahan dengan baik melayani 

masyarakat dengan baik misal pembuatan 

surat-surat yang diperlukan berdasarkan 

permintaan dari masyarakat yang masuk 

terlebih dahulu dan jika masyarakat 

memberikan upah kepada aparatur 

pemerintahan tidak akan masuk ke 

pemasukan pribadi si tetapi akan di catat dan 

selanjutnya akan dipergunakan untuk 

berbagai kegiatan-kegiatan kemasyarakatan, 

seperti misalnya Kegiatan Jumat Bersih, 

yakni sebuah kegiatan kerja bhakti bersama 

warga masyarakat.   

 

6. Prinsip Ketepatan Waktu Dalam 

Pelayanan Publik   

Ketepatan waktu pada pelayanan 

publik adalah pelaksanaan pelayanan umum 

yang dapat diselesaikan dalam kurun waktu 

yang telah ditentukan. Untuk pembuatan 

surat-surat ketepatan waktu tidak menjadi 

masalah besar dikarenakan aparatur 

pemerintahan telah melayani masyarakat 

dengan ketentuan waktu yang sudah 

ditentukan, jadi warga tidak perlu menunggu 
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lama. Tetapi hal yang dirasakan sekarang 

ketika blangko dari pusat untuk pembuatan 

KTP sedang kosong maka ketepatan waktu 

pembuatan KTP semakin lama dan tidak 

dapat ditentukan.   

 

 KEUNIKAN HASIL PENELITIAN   

Keunikan dari penelitian ini ialah 

terletak pada kinerja aparatur pemerintahan 

khususnya sekretaris kelurahan pada saat ini 

masih kurang, dimana nampak masih banyak 

dibantu oleh Kepala urusan Pemerintahan. 

Diketahui bahwa Kaur Pemerintahan dahulu 

pernah menjabat sebagai Sekretaris 

Kelurahan  dan masih banyak melakukan 

kegiatan pelayanan masyarakat dalam urusan 

pembuatan surat-surat tersebut 

pengalamannya banyak diperlukan.   

 

KESIMPULAN   

Berdasarkan hasil penelitian, analisis 

wawancara dan hasil dokumentasi serta 

pembahasan yang telah diuraikan maka dapat 

ditarik kesimpulan:   

1. Dalam pelayanan publik di Kelurahan 

Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, 

Kota administratif Jakarta Selatan, dilakukan 

sesuai dengan indikator kesederhanaan dapat 

dilihat dari alur prosedur yang mudah dan 

lancar oleh aparatur pemerintahan setempat 

kepada masyarakat. Berbagai kepentingan 

masyarakat dalam hal pembuatan surat-surat 

administrasi dapat melalui Ketua RT-RW, 

lalu Kelurahan, yakni mendatangi sekretaris 

Kelurahan untuk membuat surat-surat 

administrasi.   

2. Kejelasan dan kepastian dalam arus kerja 

aparatur dalam melayani masyarakat, 

kepastian waktu penyelesaiannya jika 

aparatur pemerintahan tidak sedang sibuk 

dapat langsung dilayani, jika sibuk waktu 

penyelesaiannya maka dapat terselesaikan 

hanya dalam waktu 1 (satu) hari.   

3. Keamanan yang dirasakan masyarakat 

pada saat pelayanan baik terlihat dari kondisi 

tempat pelayanan yang mendukung dan 

kecermatan dalam mengisi identitas 

masyarakat pada saat akan membuat surat 

yang diperlukan. Antara masyarakat dan 

aparatur pemerintahan dapat saling 

mengingatkan dan aparatur pemerintahan 

juga harus teliti dalam membuat surat-surat 

agar tidak terjadi kesalahan yang fatal.   

4. Informasi dalam pemberian pelayanan 

yang ada di Kelurahan Pejaten Timur harus 

diberikan tanpa diminta maupun tidak terkait 

pembuatan surat administrasi, ini termasuk 

dalam indikator keterbukaan. Mulai dari 
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persyaratan, waktu penyelesaian dan biaya 

penyelesaian.   

5. Keadilan pada pelayanan publik di 

Kelurahan Pejaten Timur dapat dirasakan, 

aparatur pemerintah tidak membeda-bedakan 

cakupan golongan yang memerlukan 

pelayanan publik, pembuatan surat-surat 

secara berurutan yaitu berdasarkan 

permintaan dari masyarakat yang masuk 

terlebih dahulu.   

6. Ketepatan waktu layanan aparatur sudah 

sesuai dengan indikator dari pelayanan 

publik yang baik. Untuk pembuatan 

suratsurat yang mudah pastinya ketepatan 

waktu dapat terlaksanan dengan baik. Tetapi 

jika yang diurus surat misalnya KTP atau 

Akta Kelahiran yang berhubungan dengan 

pemerintah pusat atau dari Kantor Catatan 

Sipil prosesnya cukup memakan waktu yang 

lama.   

  

SARAN   

Berdasarkan hasil penelitian di atas 

dan berdasarkan pengamatan peneliti, maka 

peneliti memberikan saran-saran sebagai 

berikut:   

1. Tampuk pimpinan apatur pemerintahan 

selaku Kepala Kelurahan diharapkan  dapat 

mengoptimalkan pengawasan kinerja 

aparatur pemerintahan serta dapat memberi 

pengertian kepada masyarakat agar tidak 

memberi upah kepada aparatur yang 

sebenarnya pelayanan itu gratis.   

2. Kepada Aparatur pemerintahan 

diharapkan dapat meningkatkan lagi kinerja 

khususnya bagi aparatur pemerintahan yang 

baru menjabat, dikarenakan sebagai aparatur 

yang berwenang diharapkan dapat 

menjalankan tugas tanggungjawab dan 

seluruh kewajibannya dengan baik.   

3. Kepada masyarakat diharapkan agar dapat 

menghormati peraturan untuk tidak memberi 

upah kepada aparatur pemerintahan. Agar 

tidak timbul menjadi sebuah “kebiasaan 

budaya pungutan liar”.  Kepada 

Pemerintahan Daerah sebaiknya dapat 

membantu menyelesaikan pelayanan yang 

berkaitan tentang catatan sipil agar ketepatan 

waktu pada pelayanan publik di Kelurahan 

Pejaten Timur dapat terselesaikan dengan 

tepat waktu. 
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Oleh Alfan Bachtiar2 

  

ABSTRAK  
Bila menilik  teori analisis Framing Model Robert N. Entman, yang membagi analisisnya 
menjadi empat bagian, yaitu Pertama, problem identification atau define problem dimana 
penekanan pada bagaimana suatu peristiwa dipahami oleh wartawan; Kedua, causal 
interpretation atau diagnose cause penekanan pada apa dan siapa yang menjadi sumber dari 
suatu peristiwa, Ketiga, moral evoluation atau make moral judgement yang digunakan untuk 
pembenaran atau memberikan argument pada definisi permasalahan yang dibuat, dan Ke-
empat adalah treatment recommendation atau  suggest remedies yang digunakan untuk 
menilai apa yang dikehendaki oleh wartawan. Penelitian ini menggunakan metodologi 
kualitatif. Penelitian ini bersifat kualitatif dari segi pelaksanaannya lebih dilakukan 
pemaknaan deskriptif tekstual daripada penjumlahan kategorisasi. Penjabaran beberapa 
hasil temuan dengan menggunakan Analisis Framing Robert N. Entman. Dimana teknik 
pengumpulan data primer dilakukan dengan observasi kontekstual berita yang berkaitan 
dengan pro kontra Undang-undang Pornografi di Harian Media Indonesia dan Republika. 
Peneliti juga menggunakan sumber-sumber referensi melalui studi pustaka dan wawancara 
sebagai data sekunder. Sudut pandang Pornografi cenderung mengedepankan kenikmatan 
dan pengakuan akan kebiasaan seksual yang keluar dari kecenderungan yang wajar. Dari 
sini tampak bahwa perdebatan tentang pornografi bukan hanya masalah konseptual, tetapi 
menyangkut masalah pengambilan sikap moral dan politik. Yang terpenting ialah bagaimana 
supaya hukum yang melarang pornografi jangan sampai menjadikan perempuan sebagai 
korban lagi. Dapat disimpulkan bahwa sebuah teks media seperti halnya berita, tidak hadir 
dihadapan pembaca dalam kondisi yang netral atau tidak memihak. Sebuah teks media hadir 
di hadapan khalayaknya melalui proses panjang dan bias pada media massa itu sangat 
mungkin terjadi. Agar pendapat lebih kuat dan ilmiah analisis framing digunakan untuk 
menganalisa dalam penelitian ini.  

  

Kata Kunci : Undang-undang Pornografi, Pemberitaan, Media Cetak    

 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

Gelombang pro kontra mengenai 

Rancangan Undang-undang Anti Pornografi 

                                                           
2 Alfan Bachtiar, S.Sos.I., M.I.K, penulis adalah tenaga pengajar pada Program studi Komunikasi Penyiaran Islam 

Fakultas Agama Islam, Universitas Azzahra. 

dan Pornoaksi (RUU APP) belum juga reda, 

hanya namanya saja berubah menjadi RUU 

Pornografi. Pro kontra yang mewarnai 

pembahasan RUU ini bukan pro kontra biasa. 



 

 

 

 

Creating Bright Futures  

 

22 | Jurnal Ilmiah “POSTULATE” Volume VII No.1, April 2018 

 
 

    
  
  
  
  

Hal ini disebabkan RUU tersebut 

menyangkut persoalan yang cukup rumit, 

yaitu pengaturan sikap, perilaku, cara 

berpakaian, dan ekspresi seseorang. Itulah 

yang menjadi menarik dalam membahas 

kedua media Nasional yaitu Harian Media 

Indonesia dan Republika menanggapi 

persoalan Undang-undang Pornogafi yang 

sampai sekarang itu menuai pro-kontra 

diberbagai kalangan.  

Analisis ini memberikan pengetahuan 

tentang bagaimana konstruksi berita seputar 

Pro Kontra Undang-undang Pornografi di 

media cetak yang dikemas oleh Harian Media 

Indonesia dan Republika. Di sini timbul lebih 

kritis dalam bingkai atau framenya, dan 

menimbulkan pertanyaan bagaimana surat 

kabar Media Indonesia dan Republika 

membingkai pemberitaan tentang Pro Kontra 

Pengesahan Undang-undang Pornografi di 

media cetak? Dengan melihat latar belakang 

masalah tersebut maka penulis tertarik 

menulis sebuah jurnal yang berjudul: “Pro 

Kontra Undang-undang Pornografi di Media 

Cetak (Analisis Framing Terhadap 

Pemberitaan Media Indonesia dan 

Republika)”.   

  

B. Pembatasan Masalah   

Dalam pembahasan artikel ini penulis 

membatasi masalah yang akan disampaikan 

agar tujuan tercapai, yakni berdasarkan pada 

masalah “Pro Kontra Undang-undang 

Pornografi di Media Indonesia dengan 

tinjauan Analisis Framing Terhadap 

Pemberitaan Media Indonesia dan 

Republika”. Permasalahan yang diambil dan 

menjadi objek penelitian adalah 

permasalahan yang diangkat oleh kedua 

media, yaitu pemberitaan Harian Media 

Indonesia mengenai Pro Kontra Undang-

undang Pornografi di media cetak dengan 

dilihat bagaimana Harian Republika 

memberitakan masalah dengan tema yang 

sama.  

 

 C. Perumusan Masalah  

Adapun perumusan masalah adalah 

sebagai berikut :  

1. Bagaimana Media Indonesia dan 

Republika mendefinisikan masalah 

dalam pemberitaan pro kontra 

Undang-undang Pornografi?   

2. Bagaimana Media Indonesia dan 

Republika memperkirakan sumber 

masalah dalam pemberitaan pro kontra 

Undang-undang Pornografi?  
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3. Bagaimana Media Indonesia dan 

Republika menekankan penyelesaian 

dalam pemberitaan pro-kontra 

Undang-undang Pornografi ?  

  

D. Metodologi penelitian  

Penelitian ini melalui pendekatan 

kualitatif yaitu sebuah penelitian yang 

berupaya mengumpulkan data, mengolah 

data, dan menganalisis data secara kualitatif 

dan meliputi dua koran nasional yang beredar 

di Jakarta, yakni Harian Media Indonesia dan 

Republika yang memilih berita tentang Pro 

Kontra pengesahan Undang-undang 

Pornografi di Media. Penelitian ini juga 

menganalisis secara framing yakni sebuah 

pendekatan untuk mengetahui bagaimana 

perspektif atau cara pandang yang digunakan 

oleh wartawan ketika menyeleksi isu dan 

menulis berita.   

  

II. LANDASAN TEORI  

A. Sejarah Undang-undang Pornografi/ 

Pengertian Pornografi  

Pembahasan Rancangan Undang-

undang Anti Pornografi dan Pornoaksi (RUU 

APP) sudah dimulai tahun 1997 di DPR-RI. 

Mengenai RUU APP ini mengemuka di awal 

tahun 2006 ketika DPR-RI akan menggodok 

rencana ini untuk segera disahkan menjadi 

Undang-undang. Dalam perjalanannya, draft 

RUU APP pertama kali diajukan pada 

tanggal 14 Februari 2006, yang berisi 11 Bab 

dan 93 Pasal. Pada draft kedua, beberapa 

pasal yang kontroversi dihapus sehingga kini 

tersisa 8 Bab dan 82 Pasal, namun, kendati 

isu ini sudah sejak lama digulirkan, tetap saja 

menimbulkan kontroversi di kalangan 

masyarakat maupun seniman, baik mengenai 

definisi maupun isi, hingga perlu atau 

tidaknya Undang-undang  ini ada.  

Definisi pornoaksi pada draft ini 

adalah “upaya mengambil keuntungan, baik 

dengan memperdagangkan atau 

mempertontonkan pornografi”. Dalam draft 

yang dikirim oleh DPR kepada Presiden pada 

tanggal 24 Agustus 2007, RUU APP ini 

tinggal terdiri dari 10 Bab dan 52 Pasal. Dan 

judul dalam RUU APP pun diubah sehingga 

menjadi RUU Pornografi.  

 B. Urgensi Penyusunan Rancangan 

Undang-undang  Anti  Pornografi dan 

Pornoaksi  

Peraturan perundang-undangan yang 

ada belum secara tegas mendefinisikan 

pornografi. Baik di dalam KUHP, dan 

peraturan perundang-undangan yang 

menyebut-nyebut istilah “pornografi” yakni 

Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang 

Pers, dan Undang-undang No. 32 Tahun 
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2002 tentang Penyiaran, definisi 

“pornografi” tidak ada. Sedangkan menurut 

sosiolog Prof. Dr. Dra. Leke Sartika Iriany, 

M.S., menyatakan bahwa negara sudah 

memiliki aturan yang dapat menanggulangi 

masalah pornografi dan pornoaksi, yaitu 

KUHP Pasal 282 dan 533, serta Undang-

undang Pokok Pers No. 40/1999 Pasal 5 dan 

13. Dengan demikian, perangkat hukum yang 

menangani masalah pornografi sudah ada, 

sehingga tidak perlu lagi disusun Undang-

undang Anti Pornografi dan Pornoaksi.   

 

C. Pasal-pasal yang Bermasalah dalam 

Rancangan Undang-undang Anti 

Pornografi dan Pornoaksi  

 Sejak  tahun 1999, RUU Anti 

Pornografi dan Pornoaksi telah diajukan ke 

DPR untuk dibahas. Tetapi hingga sekarang 

RUU itu tidak kunjung selesai disahkan. 

Karena terlalu lamanya pembahasan, 

sehingga saat ada permasalahan pornografi 

yang berkembang di masyarakat, Undang-

undang itu pun tidak bisa menjerat karena 

belum disahkan. Pasal-pasal atau masalah 

yang krusial dalam RUU APP adalah pada 

Pasal 1 tentang definisi masih diatur tentang 

pornoaksi, yaitu dengan masih adanya frase 

gerak tubuh dan pertunjukkan di muka 

umum.   

 Kemudian pada pasal 8 RUU 

Pornografi juga dinilai tidak berempati 

terhadap perempuan sebagai korban industri 

seksual. Pasal itu menyebutkan bahwa setiap 

orang di larang dengan sengaja atau atas 

persetujuan dirinya menjadi obyek atau 

model yang mengandung pornografi. Pasal 

14 seolah-olah mengizinkan penggunaan 

materi seksualitas untuk kepentingan seni 

budaya, adat istiadat, dan ritual tradisional 

sehingga perlu diubah menjadi “Penggunaan 

bahan-bahan yang berkenaan dengan materi 

seksualitas boleh dilakukan terbatas untuk 

kepentingan dan yang berkaitan dengan 

pendidikan, seni dan budaya, adat istiadat, 

dan upacara ritual tradisional.”  Dan Pasal 21, 

22, dan pasal 23 dapat berdampak munjulnya 

tindakan anarki. Inilah yang membuat 

kontrakdiktif pasal-pasal dari yang pro dan 

kontra terhadap Undang-undang Pornografi.  

  

D. Media Massa  

Media adalah alat atau untuk 

digunakan sebagai penyampaian suatu pesan 

dari komunikator kepada khalayak. Dalam 

menyampaikan sebuah informasi, atau berita 

yang ada tentunya sangat perlu mengetahui 
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media apa yang akan digunakan. Kendatipun 

begitu, media yang menjadi alat atau sarana 

dalam menyampaikan suatu informasi yang 

tepat adalah media massa.  

Media massa adalah merupakan dasar 

dari media diskusi publik yang 

mengambarkan suatu masalah yang 

melibatkan tiga pihak yaitu wartawan, 

sumber berita, dan khalayak. Pendekatan 

analisis framing memandang wacana berita 

sebagai semacam arena perang simbolik 

antara pihak-pihak yang berkepentingan 

dengan pokok persoalan wacana. Dengan 

dilatarbelangi oleh pandangan-pandangan 

pro dan kontra terhadap berita serta gambar 

erotis di media massa, Bungin mencoba 

melihat secara empiris apa dampak erotika di 

media massa dan peer group pada sikap seks 

remaja di daerah perkotaan. Pendekatan ini 

menunjukkan apa yang disebut dengan 

framing.   

  

E. Framing dalam Robert N. Entman  

Frame adalah sebuah prinsip di mana 

pengalaman dan realitas yang kompleks 

tersebut diorganisasi secara subjektif. Lewat 

frame itu, orang melihat realitas dengan 

pandangan tertentu dan melihat segala 

sesuatu yang bermakna dan beraturan. 

Framing adalah pendekatan untuk 

mengetahui bagaimana perspektif atau cara 

pandang yang digunakan oleh wartawan 

ketika menseleksi isu dan menulis berita.  

Menurut Todd Gitlin, adalah sebuah 

strategi bagaimana realitas/dunia dibentuk 

dan disederhanakan sedemikian rupa untuk 

ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak 

menonjol dan menarik perhatian khalayak 

pembaca. Dalam framing dipandang sebagai 

penempatan informasi yang memiliki 

konteks yang khas sehingga isu tertentu 

mendapatkan perhatian atau alokasi lebih 

besar dari pada isu lain. Ada dua aspek dalam 

framing. Pertama, memilih fakta/realitas. 

Proses memilih fakta ini didasarkan pada 

asumsi, wartawan tidak mungkin melihat 

peristiwa tanpa persepektif. Kedua, 

menuliskan fakta. Proses ini berhubungan 

dengan bagaimana fakta yang dipilih itu 

disajikan pada khalayak.   

  

F. Konsep Framing   

Konsep framing di media sudah 

mendapat pengaruh dari lapangan baik dari 

segi psikologis dan sosiologi. Framing 

merupakan sebagai penempatan informasi-

informasi dalam konteks yang khas sehingga 

isu itu, mendapatkan perhatian yang serius 
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lebih besar daripada isu yang lain. Entman 

merumuskan ke dalam bentuk ke dalam 

bentuk model framing secara luas bagaimana 

peristiwa dimaknai dan ditandakan oleh 

wartawan.  

Define problems (pendefinisian 

masalah) adalah elemen yang pertama kali 

dapat kita lihat mengenai framing. Elemen ini 

merupakan master frame atau bingkai yang 

paling utama. Diagnose causes 

(memperkirakan penyebab masalah), 

merupakan elemen framing untuk 

membingkai siapa yang dianggap sebagai 

aktor dari suatu peristiwa. Penyebab di sini 

bisa berarti apa (what), tetapi bisa juga berarti 

siapa (who). Make moral judgement 

(membuat pilihan moral) adalah elemen 

framing yang dipakai untuk membenarkan/ 

memberi argumentasi pada pendefinisian 

masalah yang sudah dibuat. Elemen framing 

lain adalah Treatment recommendation 

(menekankan penyelesaian). Elemen ini 

dipakai untuk menilai apa yang dikehendaki 

wartawan. Jalan apa yang dipilih untuk 

menyelesaikan masalah.  

  

G. Proses Framing  

Setelah melihat dan memaknai 

sebuah peristiwa, sehingga peristiwa atau 

realitas tersebut dikemas dan disajikan dalam 

presentasi media disebut dengan proses 

framing. Robert N. Entman, seorang ahli 

yang meletakkan dasar-dasar bagi analisis 

framing untuk studi isi media, 

mendefinisikan framing sebagai seleksi dari 

berbagai aspek realitas yang diterima dan 

membuat peristiwa itu lebih menonjol dalam 

suatu teks komunikasi.   

Sejalan dengan W.A. Gamson dan A. 

Modigliani, Aditjandro seperti yang dikutip 

oleh Hotman M. Siahaan juga menyatakan 

secara lebih rinci mengenai proses framing : 

proses framing merupakan bagian tak 

terpisahkan dari proses penyuntingan yang 

melibatkan semua pekerja dibagian 

keredaksian media. Reporter di lapangan 

menentukan siapa yang diwawancarainya.   

  

III. PEMBAHASAN  

Berdasarkan berita yang ditampilkan, 

setiap edisinya masih mengarah mendukung 

UU Pornografi yang dikemas dengan 

menggunakan subyek yang mendukung 

adanya UU Pornografi. Sehingga secara 

berbeda dengan Media Indonesia, Republika 

memandang UU Pornografi perlu untuk 

disahkan karena menyangkut dengan moral 

bangsa yang akhirnya menghasilkan berita 
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berbeda. Framing Republika yang 

mendukung dapat dilihat dan ditonjolkan 

terhadap berita pengesahan Undang-undang 

Pornografi. Dalam frame kedua media 

tersebut menggunakan kerangka berdasarkan 

model Robert N. Entman yaitu: Problem 

Identification, Causal Interpretation, Make 

Evaluation, Treatment Recommendation.   

 

 1.  Framing Koran Media Indonesia  

Problem Identification atau Define 

Problems. Dari hasil ringkasan yang di dapat 

dalam berita Media Indonesia diatas dapat 

disimpulkan bahwa Media Indonesia 

memandang masalah pro kontra Undang-

undang Pornografi yang apabila disahkan 

akan menjadi Undang-undang ini, sebagai 

masalah penolakan akan terus terjadi 

terhadap Undang-undang Pornografi. 

Masalah penolakan Undang-undang 

Pornografi yang menjadi frame Media 

Indonesia ini termasuk pula masalah 

kebebasan berekspresi dan tidak menghargai 

keberagaman budaya.  

Causal Interpretation atau Diagnose 

Causes. Media Indonesia menampilkan 

keseluruhan berita yang disajikan, baik aktor 

pelaku atau penyebab masalah korban tidak 

diletakkan pada siapa (who), namun lebih 

pada apa (what). Moral Evaluation atau 

Make Moral Judgement.  

Dalam penyajiannya, Undang-

undang Pornografi secara substansi dan 

prosedural tidak sesuai dan Undang-undang 

pornografi mendapat kecaman. Menurut 

hemat penulis, argument tersebut tidak hanya 

semata dari beberapa narasumber yang 

sekiranya berkompetensi dalam 

permasalahan ini, namun posisi narasumber 

yang mempunyai pengaruh yang besar 

sehingga setiap argumennya seakan semakin 

memperkuat akar permasalahan yang ada, 

mengenai pro kontra pasca pengesahan 

Undang-undang Pornografi.  

Treatment Recommendation atau 

Suggest Remedis. Adapun hasil yang dapat 

disimpulkan dari permasalahan yang 

disajikan oleh Media Indonesia, bahwa 

penolakan Undang-undang Pornografi 

menginginkan agar Undang-undang ini dapat 

dikaji lagi mengenai pasal-pasal atau masalah 

krusial dalam RUU Pornografi.   

 

2.  Framing Koran Republika  

Problem Identification atau Define 

Problems. Cenderung berbeda dengan berita-

berita Media Indonesia yang memiliki 

kecenderungan menolak UU Pornografi, 
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Republika justru memiliki kecenderungan 

mendukung RUU Pornografi pasca 

pengesahan UU Pornografi pada tanggal 31 

Oktober 2008. dari 5 (lima) berita yang 

disajikan Republika kelimanya itu 

mendukung adanya UU Pornografi. Karena 

memberikan identifikasi atau definisi 

permasalahan bahwa UU Pornografi 

memberikan kepastian hukum bagi 

pelanggaran-pelanggaran yang ada.  

Causal Interpretation atau Diagnose 

Causes.  Masih belum mendapat kejelasan 

hukum atau masih tertundanya RUU 

Pornografi menjadi Undang-undang 

Pornografi. Ini terlihat masih lambannya 

anggota DPR dalam mengesahkan Undang-

undang tersebut. Sehingga harapan 

Republika agar segera dibentuknya aturan 

hukum yang dikemas dalam bentuk Undang-

undang Pornografi.  

Moral Evaluation atau Make Moral 

Judgement. Tidak jauh beda dengan Media 

Indonesia yang memberikan argumen-

argumen atau alasan dari setiap apa yang 

diberitakan sesuai dengan apa adanya. Ini 

yang tertuang dalam kutipan berita berikut :  

Moral Evalution atau Make Moral 

Judgement. Republika dengan Media 

Indonesia, sama halnya memberikan 

argumen-argumen terhadap pembenaran 

berita yang disajikan bagi setiap pernyataan 

ini. Tampaknya dalam kutipan sebagai 

berikut: Menteri Agama, Maftuh Basyuni, 

menilai, “UU itu cukup lengkap 

mengakomodasi semua kepentingan ada 

definisi yang cukup tegas, ada pelarangan 

dan pembatasan yang komprehensif 

mengatur adat istiadat, seni, ritual, dan 

budaya serta ada ruang bagi individu. 

”Pengesahan RUU Pornografi akan disambut 

warga Lebak, Banten, dengan menggelar 

syukuran.” Saya sebagai wanita merasa lega 

setelah disahkan,” kata Ketua Wanita Islam 

Kabupaten Lebak, Endah Mahfudoh.  

Treatment Recommendation atau 

Suggest Remedis. RUU Pornografi segera di 

undangkan menjadi Undang-undang 

Pornografi yang diutarakan oleh Republika 

untuk menyatakan mendukung keputusan 

DPR sekaligus mengakhiri keributan atau 

kontroversi dari terbentuknya UU tersebut.    

   

B.  Analisis Hasil Temuan  

1.  Analisis Framing Pemberitaan Media 

Indonesia  

Analisis sampel frame Media 

Indonesia kasus Pro Kontra Undang-undang 

Pornografi di Media Indonesia edisi 31 
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Oktober 2008 dengan judul “PDIP, PDS, Dua 

Anggota Golkar dari Bali Walk Out”. 

Kategorisasi: Tak setuju dengan UU 

Pornografi akhirnya meninggalkan ruang 

sidang. Dalam rapat paripurna yang diadakan 

oleh DPR tanggal 31 Oktober 2008, diwarnai 

penolakan RUU Pornografi menjadi UU. Ini 

terbukti dalam rapat yang dipimpin oleh 

Ketua DPR Bapak Agung Laksono, penuh 

intrupsi dan pertanyaan mengenai 

pengesahan Undang-undang Pornografi. Di 

dalam rapat terutama dari FPDIP dan F-PDS 

mereka tidak menyetujui Undang-undang 

Pornografi disahkan karena secara prosedural 

dan substansinya tidak sesuai dengan tujuan 

pembuatan RUU ini.  

Problem Identification atau Define 

Problems. Frame yang dikembangkan Media 

Indonesia dalam kasus Pro kontra Undang-

undang Pornografi ini disebabkan kerena 

kedua fraksi, PDI-P dan PDS meninggalkan 

ruang sidang atau melakukan aksi walk out 

dalam penolakan RUU Pornografi.   

Sikap mereka menunjukkan atas 

penolakan terhadap pengesahan RUU 

Pornografi di gedung MPR/DPR, tanggal 31 

Oktober 2008. Ini aksi yang dilakukan oleh 

F-PDIP dan FPDS yang menolak 

disahkannya RUU ini. Karena RUU ini, 

dianggap masih banyak kekurangan dari 

pasal-pasal yang ada. Walk out merupakan 

salah satu jalan yang dilakukan. Causal 

Interpretation atau Diagnose Causes. Rubrik 

ini Media Indonesia menunjuk rapat 

paripurna DPR diwarnai aksi keluar oleh 

FPDIP, F-PDS, dan dua anggota Golkar 

sebagai penyebab melakukan walk out atas 

terjadinya pengesahan RUU Pornografi.   

Hal ini terlihat dalam judul yang 

ditampilkan Media Indonesia “PDIP, PDS, 

Dua Anggota Golkar dari Bali Walk Out”. 

Dalam edisi ini Media Indonesia 

memaparkan kronologis kejadian pro kontra 

Undang-undang Pornografi ini, yang 

didasarkan atas penolakan sebagian anggota 

DPR dari F-PDIP, F-PDS, dua anggota 

Golkar. Sebelum keluar dari sidang mereka 

meminta agar pemerintah melakukan 

sosialisasi ke wilayah yang menolak adanya 

RUU Pornografi.   

Moral Evaluation atau Make Moral 

Judgement. Harian Media Indonesia menilai 

bahwa kasus kontroversi yang pro kontra 

terhadap RUU Pornografi ini merupakan 

wujud kurangnya kinerja pemerintah dan 

DPR yakni Pansus RUU Pornografi dalam 

melakukan sosialisasi ke daerah-daerah 
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khususnya daerah yang menolak RUU 

Pornografi dalam mekanisme uji publik.   

Treatment Recommendation atau 

Suggest Remedis. Secara prinsip Undang-

undang Pornografi kami siap mendukung 

upaya pengaturan pornografi. Tetapi, 

disahkan takutnya Undang-undang ini malah 

dapat memecah belah masyarakat dan 

daerah. Oleh sebab itu, kami lebih ke arah 

mendukung masyarakat dan daerah yang 

menolak Undang-undang ini. Sudah sangat 

jelas ketidaksesuaian secara prosedural dan 

substansial ini dengan tujuan pembuatan 

RUU ini. 

Problem Identification atau Define 

Problems. Frame yang dikembangkan Media 

Indonesia dalam beritanya “RUU Pornografi 

Disahkan, DPR Ingkari Janji”. Tidak merasa 

puas dari hasil yang dilakukan oleh Pansus 

RUU Pornografi karena masih ada sejumlah 

pasal yang belum bisa disepakatinya. Oleh 

sebab itu, komponen masyrakat Bali (KMB) 

melakukan gugatan Undang-undang ke 

Mahkamah Konstitusi (MK).   

Causal Interpretation atau Diagnose 

Causes. Dalam edisi ini dapat dilihat DPR 

tidak peduli atas penolakan Undang-undang 

Pornografi yang dilakukan oleh sejumlah 

orang yang menolak. Dan juga DPR terlalu 

memaksakan Undang-undang ini untuk 

segera disahkan begitu pula aksi-aksi yang 

dilakukan seperti walk out, dan interupsi dari 

kalangan DPR tetap saja tidak diperhatikan 

malahan Undang-undang itu ingin segera 

disahkan.  

Moral Evaluation atau Make Moral 

Judgement. Harian Media Indonesia menilai 

masih terlalu minim pemahaman sehingga 

timbul beberapa pertanyaan dan timbul pula 

masalah yang tidak menghargai 

keberagaman budaya karena menganggap 

seni budaya sebagai materi seksualitas dan 

produk pornografi yang dikecualikan. 

Padahal itu merupakan warisan leluhur kita 

yang harus dijaga tanpa harus dihilangkan. 

Sehingga Panja mendapat penolakan, 

kecaman, aksi walk out, dan adu fisik.  

Treatment Recommendation atau 

Suggest Remedis. Rakyat Bali dan 

pemerintah Bali tetap menolak UU 

Pornografi bahkan dia akan segera 

menggugat undang-undang itu ke Mahkamah 

Konstitusi (MK) masih belum 

mengakomodasi aspirasi rakyat dalam 

melakukan uji publik yang dilakukan Panitia 

Khusus (Pansus).  

Secara terpisah, Gubernur Bali Made 

Mangku Pastika menegaskan masyarakat 
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Bali tetap menolak UU tersebut. “Sikap kita 

sudah jelas. Rakyat Bali dan pemerintah Bali 

tetap menolak dengan tegas disahkan UU 

Pornografi,” Analisis sampel frame Media 

Indonesia kasus Pro Kontra Undang-undang 

Pornografi di Media Indonesia edisi 4 

November 2008 dengan judul 

“Pembangkangan Bayangi RUU 

Pornografi”. Kategorisasi: RUU Pornografi 

terjadi Pembangkangan karena kurang 

mengakomodir. Setelah dilaksanakan Rapat 

Paripurna DPR yang dilaksanakan pada 

Kamis 30 Oktober 2008 menyangkut 

masalah pengesahan RUU Pornografi 

menjadi Undang-undang.   

Problem Identification atau Define 

Problems. Frame yang dikembangkan Harian 

Media Indonesia dalam kasus Pro kontra 

Undang-undang Pornografi ini dilihat bahwa 

Undang-undang Pornografi kurang 

mengakomodir kepada masyarakat yang 

menolak.  

Pertama, masih ada masyarakat NTT 

yang melakukan unjuk rasa penolakan 

terhadap Undang-undang itu. Ini disebabkan 

DPR belum merata melakukan peninjauan 

kembali kepada masyarakat NTT. 

Ditegaskan pula, bahwa DPRD NTT 

menolak RUU Pornografi sejak 2006 ”Jika 

ditetapkan, akan menimbulkan gejolak sosial 

yang mengarah pada pelanggaran hak asasi 

manusia”. ujar Filep YS Mayor.  

Kedua, Undang-undang ini bila 

dicermati masih mengalami kontroversi 

mengenai isi maupun proseduralnya. Wakil 

Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPR RUU 

Pornografi Bapak Agung Sasongko tidak 

pernah menyepakati substansinya. Seperti 

yang tertuang dalam teks : “Perlu dipertegas 

kami tidak pernah menyepakati substansinya, 

terutama pasal 1, 20, 21, dan 22”.   

Causal Interpretation  atau Diagnose 

Causes. Dalam rubrik ini Media Indonesia 

memberitakan  bahwa  DPR bertanggung 

jawab dalam melakukan peninjauan kembali. 

Hal ini terlihat dalam judul yang diturunkan 

Harian Media Indonesia “Pembangkangan 

Bayangi RUU Pornografi”. Dalam rubrik 

tersebut Media Indonesia memaparkan 

kronologi DPR tentang RUU Pornografi. 

Karena itu, apabila DPR tidak akan 

melakukan peninjauan kembali maka 

masyarakat NTT melakukan pembangkangan 

dan tidak mematuhi RUU tersebut. 

Keberadaan RUU Pornografi yang nantinya 

akan menjadi Undang-undang ini akan 

menyeru pembangkangan terhadap RUU itu. 

Mereka menyatakan penolakan terhadap 
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RUU Pornografi dan menyerukan 

pembangkangan terhadap RUU itu.  

Moral Evaluation atau Make Moral 

Judgement. Media Indonesia menilai bahwa 

kasus Pro kontra Undang-undang Pornografi 

ini merupakan wujud kurangnya sosialisasi 

informasi anggota khsusus (Pansus) DPR 

terhadap RUU Pornografi kepada 

masyarakat. Sehingga, penolakan tidak akan 

terjadi didaerah-daerah terhadap RUU itu. 

Dalam hal ini, DPR dianggapnya terkesan 

tergesa-gesa dalam mengesahkan RUU 

Pornografi untuk diberlakukan secara 

nasional. Terlebih masih kurangnya anggota 

Pansus dalam melakukan uji publik ke 

daerah-daerah khususnya yang menolak 

RUU Pornografi.   

Treatment Recommendation atau 

Suggest Remedis. Harus segera melakukan 

sosialisasi RUU Pornografi dengan 

melakukan uji publik atau judicial review 

agar RUU Pornografi tidak menimbulkan 

berbagai argumen yang ada seperti tidak 

adanya kesalahpahaman dan 

kesimpangsiuran. Ketua Agung Laksono 

mendesak pemerintah untuk segera 

melakukan sosialisasi terhadap materi RUU 

Pornografi agar tidak menimbulkan 

kesimpangsiuran dan kesalahpahaman. 

Harian Media Indonesia secara tidak 

langsung mengajukan bentuk penyelesaian 

masalah ini dengan meminta pertanggung 

jawaban dari DPR untuk memberikan 

sosialisasi yang merata ke setiap 

daerahdaerah agar semua aspirasi masyarakat 

dapat ditampung agar DPR bisa 

memperjuangkan masalah ini agar tidak 

terjadi kontroversi yang berkepanjangan.  

 

2.  Analisis Framing Pemberitaan 

Republika  

Analisis sampel frame Republika 

kasus Pro Kontra Undang-undang Pornografi 

di Media Indonesia edisi 31 Oktober 2008 

dengan judul “UU Pornografi Butuh Aturan 

Teknis”. Kategorisasi: Diperlukan aturan 

teknis dalam pelaksanan Undang-undang 

Pornografi. Problem Identification atau 

Define Problems. Frame yang dikembangkan 

Republika mengenai aturan hukum dalam 

pelaksaan Undang-undang Pornografi. 

Aturan ini secara teknis harus dapat 

diimplementasikan dengan sebaikbaiknya 

kepada masyarakat akan pentingnya Undang-

undang ini. Disini dijelaskan bahwa Undang-

undang dibuat untuk memperbaiki moral 

bangsa, bukan untuk mengekang kebebasan 

dalam berekspresi. Akan tetapi, Undang-
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undang ini melindungi adat istiadat, serta 

ritual budaya. Republika hendak menyoroti 

elemen-elemen bangsa yang tercakup dalam 

sebuah aturan negara dan kedisplinan dalam 

aturan yang telah ditetapkan bersama. 

Causal Interpretation atau Diagnose 

Causes. Dalam edisi ini Republika menunjuk 

pemerintah untuk segera membuat aturan 

teknis dalam Undang-undang Pornografi. 

Republika menyoroti kontradiktif ini sebagai 

subuah persoalan bangsa yang berpangkal 

dari industri pornografi yang sudah 

merajalela merusak bangsa ini dan juga 

menghambat kemajuan bangsa dan eksistensi 

bangsa. ”Berbagai aturan teknis yang 

menuntut peraturan lanjutan segera terbit.”.   

Moral Evaluation atau Make Moral 

Judgement. Penilaian atas penyebab pro 

kontra Undang-undang Pornografi ini ketika 

pemerintah lambat dalam menetapkan suatu 

Undang-undang yang dapat melindungi 

bangsa dan negara.  

Treatment Recommendation atau 

Suggest Remedi. Berdasarkan 

pernyataanpernyataan yang dituangkan 

dalam pro kontra Undang-undang Pornografi 

ini. Republika melihat pemerintah segera 

mensosialisasikan kepada masyarakat secara 

bijak dan tepat agar tidak terjadi 

kesimpangsiuran. Republika tetap 

mendukung atas pengesahan yang dilakukan 

DPR dan pemerintah karena dengan adanya 

Analisis sample frame Republika kasus Pro 

Kontra Undang-undang Pornografi di Media 

Indonesia edisi 1 November 2008 dengan 

judul “Pembentukan UU Pornografi 

Demokratis”. Kategorisasi: Hasil yang 

didapat melalui sistem demokrasi. Dalam 

pembentukan Undang-undang Pornografi 

mengalami berbagai rintangan dalam 

kontroversi dari berbagai kalangan.   

Problem Identification atau Define 

Problems. Frame yang dikembangkan 

Republika dalam teks beritanya tentang 

“Pembentukan UU Pornografi Demokratis”. 

Ini merupakan sistem yang berlaku melalui 

mekanisme demokratis. Sistem demokrasi 

tergantung dimana yang menerima lebih 

banyak ketimbang yang menolak Undang-

undang Pornografi. Undang-undang ini 

sudah melalui jalan yang cukup panjang 

sampai akhirnya bisa terbentuk menjadi 

hukum yang berlaku di masyarakat. ”Ini 

suatu tatanan demokrasi, ada yang menerima 

dan ada yang menolak. Selama yang 

menerima lebih besar daripada yang 

menolak, tentu secara UU yang dibahas sejak 
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tiga atau empat tahun lalu ini, prosesnya 

sudah demokratis.”  

Causal Interpretation  atau Diagnose 

Causes. Dalam edisi ini Republika 

menuliskan berita mengenai sikap 

pemerintah terhadap Undang-undang 

Pornografi disini dapat dilihat bahwa 

pemerintah sangat merespon UU ini tanpa 

terkecuali. Karena Undang-undang ini cukup 

mengakomodir keinginan masyarakat 

sehingga sangat pantas menjadi Undang-

undang Pornografi. Wapres mengatakan 

prosenya dalam pengesahan Undang-undang 

Pornografi sudah melalui sistem demokratis. 

”Tentu akan dibuat PP dengan baik sehingga 

tidak menimbulkan masalah. UU inikan 

prinsip-prinsip pokoknya.” dan dalam 

”draftnya lebih akomodatif.”   

Moral Evaluation atau Make Moral 

Judgement. Republika menilai Undang-

undang ini memang perlu adanya 

pemahaman yang berarti sehingga nantinya 

tidak menjadi Undang-undang yang 

multitafsir dikalangan masyarakat. Dan juga 

pemerintah harus tegas dan penuh perhatian 

Undang-undang Pornografi dalam jangkauan 

luas, yaitu produksi, distribusi, dan 

pendanaan produk pornografi. Sehingga 

sistem yang dilakukannya sudah demokratis.  

Treatment Recommendation atau 

Suggest Remedis. Soal pelaksanaan aparat 

hukum harus digerakkan agar tidak terjadi 

sesuatu yang kita tidak inginkan keterlibatan 

masyarakat dalam mengantisipasi fenomena 

pornografi dan komersialisasi seks yang terus 

berkembang sampai saat ini. Analisis sampel 

frame Republika kasus Pro Kontra Undang-

undang Pornografi di Media Indonesia edisi 

2 November 2008 dengan judul “Walk Out, 

Berdampak Buruk Bagi PDIP dan PDS”. 

Kategorisasi: Pengesahan Undang-undang 

Pornografi terlalu tergesah-gesah. Aksi 

keluar (walk out) yang dilakukan oleh F-

PDIP dan F-PDS merupakan aksi penolakan 

terhadap Undang-undang Pornografi.   

Problem Identification atau Define 

Problems. Frame yang dikembangkan dalam 

teks beritanya “Walk Out, Berdampak Buruk 

Bagi PDIP dan PDS”, dilihat kedua fraksi ini 

masih mementingkan diri sendiri dan 

kelompok padahal disatu sisi banyak yang 

mendukung Undang-undang Pornografi. 

Sikap ini dinilai masih rentan dengan 

pengaruh-pengaruh luar yang tidak mengerti 

arti dan tujuan dibuatnya Undang-undang 

Pornografi.  

Causal Interpretation atau Diagnose 

Causes. Keberadaan RUU Pornografi 



 

 

 

 

Creating Bright Futures  

 

35 | Jurnal Ilmiah “POSTULATE” Volume VII No.1, April 2018 

 
 

    
  
  
  
  

menjadi Undang-undang Pornografi ini 

diyakini masyarakat mau menerimanya. 

Kedua fraksi yang menolaknya menjadi 

kehilangan jalan karena bisa saja di pemilu 

2009 suara atau pendukung dari F-PDIP dan 

F-PDS kehilangan massa pendukung 

penolakan kedua fraksi terkesan mereka 

mendukung kepentingan bisnis berbau 

pornografi.  

Moral Evaluation atau Make Moral 

Judgement. Tindakan yang diambil oleh 

kedua fraksi itu melambangkan tidak 

cerdasam berdemokrasi. Karena dia tidak 

melihat realitas yang ada padahal saat ini 

masyarakat butuh akan Undang-undang 

Pornografi karena dengan Undang-undang 

ini dapat melindungi dirinya terutama 

anakanak dan perempuan dari kejahatan.  

Treatment Recommendation atau 

Suggest Remedis. Oleh sebab itu, pemerintah 

segera membuat suatu keputusan dimana 

keputusan itu harus disikapi secara bijak dan 

tepat terutama pada elemen masyarakat agar 

kesimpangsiuran, keselahpahaman, dan 

politisasi atas Undang-undang tersebut tidak 

terjadi lagi.  

Problem Identification atau Define 

Problems. Frame Republika masih menyoroti 

berita seputar Undang-undang Pornografi 

kali ini masih menjadi kekhawatiran 

masyarakat akan timbul dampak negatif yang 

tidak diinginkan oleh banyak pihak. 

Argumen-argumen yang muncul terkait 

disahkannya Undang-undang Pornografi 

akan menjadi naungan perpecahan hingga 

timbul disintegrasi bangsa dan juga dapat 

menghilangkan keragaman budaya yang ada 

di Indonesia. Dalam penegasan yang 

disampaikan Menteri Komunikasi dan 

Informatika (Menkominfo), Mohammad Nuh 

menyatakan Undang-undang Pornografi 

yang akan menimbulkan disintegrasi bangsa 

dan menghilangkan keragaman budaya 

dinilai terlalu berlebihan.  

Causal Interpretation atau Diagnose 

Causes. Rubrik ini Republika menggali dan 

meluruskan masalah-masalah yang 

berkembang mengenai pengaruh dari 

disahkannya UU Pornografi. Dalam judul 

yang diturunkan Republika bahwa “UU 

Pornografi tidak hilangkan budaya”. Dalam 

edisi tersebut Republika memaparkan 

kronologi tidak hilangnya budaya.   

Moral Evaluation atau Make Moral 

Judgement. Republika menilai kasus yang 

terjadi dengan Undang-undang Pornografi 

merupakan wujud masyarakat yang kurang 

dengan sosialisasi informasi dan belum tahu 



 

 

 

 

Creating Bright Futures  

 

36 | Jurnal Ilmiah “POSTULATE” Volume VII No.1, April 2018 

 
 

    
  
  
  
  

benar maksud dan tujuan Undang-undang 

Pornografi dibuat sehingga timbul anggapan-

anggapan yang sebenarnya tidak mungkin 

terjadi. Pemerintah selaku pelaksana 

Undang-undang, akan melakukan sosialisasi 

dan menerbitkan peraturan pemerintah (PP).  

Treatment Recommendation atau 

Suggest Remedis. Undang-undang 

Pornogarfi tidak membunuh budaya akan 

tetapi melindungi moral bangsa dari 

pengaruh-pengaruh yang negatif dengan 

tujuan menyelamatkan moral masyarakat, 

bangsa, dan Negara. Dan menjadi sebuah 

payung hukum dan disertai dengan peraturan 

yang detail mengenai pornografi. Suka atau 

tidak suka, masyarakat berkewajiban menaati 

peraturan yang telah dibuat dalam bentuk 

Undang-undang. Kategorisasi: Tidak bisa 

menjalankan Undang-undang sepenuhnya.  

Problem Identification atau Define 

Problems. Dalam frame rubrik ini, Republika 

menyoroti yang tertuang dalam judul 

“Gubernur Bali Dianggap tak Pahami 

Undang-Undang”. Seharusnya tidak ada 

pernyataan tidak mampu menerapkan 

Undang-undang Pornografi yang dilakukan 

oleh Gubernur Bali, I Made Mangku Pastika. 

Kalau Gubernur Bali mengalami kesulitan 

dalam menerapkan Undang-undang 

Pornografi semestinya gubernur dapat 

berkoordinasi dengan pemerintah pusat 

dalam melaksanakan maupun implementasi 

dari Undang-undang itu ke peraturan 

pemerintah.   

Causal Interpretation  atau Diagnose  

Cause. Edisi ini Harian Republika 

menerangkan dan memberi penjelasan 

kepada Gubernur Bali mengenai Undang-

undang Pornografi.  Edisi ini 

menggambarkan bagaimana seorang 

gubernur tidak boleh mengatakan tidak 

mampu melaksanakan Undang-undang.   

Morality Evaluation atau Make 

Moral Judgement. Harian Republika melihat 

bahwa Gubernur tidak mematuhi aturan 

karena dia tidak berkoordinasi dengan 

pemerintah pusat mengenai pelaksanaan 

aturan teknis dalam PP-nya dan juga berikan 

mengapa dia tidak bisa menjalankan UU ini 

sepenuhnya, terkait dengan kondisi Bali.  

Treatment Recommendation atau 

Suggest Remedis. Koordinasi dengan 

pemerintah pusat harus dilakukan sehingga 

pemerintah pusat dapat mengetahui keluhan-

keluhan yang terkait dengan masyarakat Bali 

yang diwakili atas nama Gubernur Bali. 

Republika secara tidak langsung mengajukan 
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penyelesaian masalah ini dengan 

berkoordinasikan melalui pemerintah pusat. 

  

3. Analisis Perbandingan Framing Media 

Indonesia dan Republika  

Melihat perbandingan berita yang 

disajikan oleh kedua media yaitu Media 

Indonesia dan Republika tentang Pro Kontra 

Undang-undang Pornografi di Media 

Indonesia menempatkan suatu berita sebagai 

institusi sosial. Dalam berita yang ada 

mempunyai strategi wacana tersendiri dalam 

memaknai suatu peristiwa tersebut. 

Bagaimana Media Indonesia dan Republika 

mengemas, menempatkan, dan 

mendefinisikan suatu masalah yang ada.  

Sedangkan hasil dari suatu proses 

berita dipengaruhi produk dan proses 

institusional dimana Media Indonesia 

sebagai pemilik media yang beragama 

Krsitiani sedangkan Republika sebagai 

pemilik media orang Islam. Harian 

Republika bersifat membangun dan 

mendukung dalam pemberitaan Undang-

undang Pornografi. Hal ini berbeda dengan 

Media Indonesia yang bertolak belakang, 

terhadap pemberitaan pengesahaan Undang-

undang Pornografi media ini masih fokus 

terhadap penolakan Undang-undang 

Pornografi.  

Melihat dari pemberitaan masalah pro 

kontra Undang-undang pornografi Media 

Indonesia sifatnya lebih mementingkan 

persoalan kemanusiaan atau masyarakat, 

pembatasan hak asasi manusia dan juga 

menyangkut masalah kepribadian seseorang 

dalam berkarya. Sedangkan Republika 

memandang pemberitaan ini sebagai masalah 

nasional karena menyangkut masalah moral 

dan juga membutuhkan keseriusan dalam 

membuat peraturan dalam pornografi.   

  

 

 

 

3.1.  Persamaan Framing Media Indonesia 

dan Republika  

Namun penulis melihat dalam 

persamaan framing yang ditampilkan Media 

Indonesia dan Republika mempunyai 

persamaan dalam pemberitaan yang 

ditampilkan. Kedua media tersebut 

mempunyai persamaan dalam memilih 

narasumber baik yang pro ataupun yang 

kontra. Persamaannya yaitu media tersebut 

sama-sama menggunakan narasumber orang 

birokrat, anggota DPR atau Fraksi, atau 

masyarakat. Ini terlihat dari pemberitaan 
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yang disajikan oleh Media Indonesia dan 

Republika. Tidak itu saja baik yang pro 

maupun kontra mempunyai kepentingan 

yang sama dalam mengeksploitasi 

perempuan dalam bentuk kedok moral. Bagi 

yang pro dengan RUU ini berkepentingan 

untuk tetap mengendalikan perempuan dalam 

penjara domestik yang ketat.   

3.2.  Perbedaan Bingkai Media Indonesia 

dan Republika  

Perbedaan frame yang nampak, 

antara harian Media Indonesia dan Republika 

dilihat dari permasalahan yang ada mengenai 

pemberitaan pro kontra Undang-undang 

Pornografi. Di harian Media Indonesia 

menuai kontroversi yang beragam. Di mana 

media ini menyoroti soal berita yang 

ditampilkan setiap kasusnya atau peristiwa 

yang sama dikemas dan didefinisikan secara 

berbeda.  

Penulis melihat perbedaan yang 

ditampilkan dari kedua media tersebut 

memiliki perbedaan dalam menempatkan 

suatu berita yang mana menurut mereka 

penting atau tidak terhadap berita 

pengesahaan Undang-undang Pornografi. 

Seperti halnya dalam penekanan pemberitaan 

pro kontra Undang-undang pornografi yang 

ditampilkan Media Indonesia selalu 

mengkedepankan headline atau berita 

terpenting mengenai pro-kontra Undang-

undang pornografi. Di mana pendefinisian 

Media Indonesia berbeda dengan Republika 

dengan faktor penyebab dan dampaknya 

suatu masalah.   

  

IV. PENUTUP  

A.  Kesimpulan  

Berdasarkan hasil analisis penulis 

pada tulisan di harian Media Indonesia dan 

Republika yang berjudul Pro Kontra UU 

Pornografi di Media Indonesia, terlihat cara 

pandang atau perspektif komunikator yang 

digunakan dalam menyeleksi suatu berita dan 

menonjolkan isu yang tertuang dalam teks 

berita.  Setelah mempelajari permasalahan 

yang dihadapi dan juga solusi dalam 

pemecahan suatu permasalahan, maka 

penulis dapat menarik beberapa kesimpulan 

yang dapat dirinci sebagai berikut:  

a. Media Indonesia mendefinisikan masalah 

dalam pemberitaan pro kontra Undang-

undang Pornografi melihat Uundang-undang 

Pornografi dapat memecah belah masyarakat 

dan gejolak sosial. Republika melihat 

Undang-undang ini tidak mengekang 

kebebasan berekspresi dan tidak membatasi 
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atau mengatur privacy pribadi justru 

melindungi.  

b. Media Indonesia memperkirakan sumber 

masalah menyoroti RUU Pornografi secara 

substansi isi dan prosedural dari RUU 

Pornografi yang dibuat masih bias dan juga 

tidak menyentuh akar persoalan pornografi 

dan pornoaksi yang ada di Indonesia. 

Sedangkan menurut sudut pandang 

Republika bahwa RUU ini sudah lama 

terkatung-katung dan dinilai sangat lamban 

dalam mengesahkan RUU Pornografi 

sekarang sudah saatnya Undang-undang ini 

diberlakukan kembali.  

c. Media Indonesia dalam menekankan 

penyelesaian pemberitaan pro kontra UU 

Pornografi agar RUU Pornografi ditinjau 

kembali apalagi jika akan dijadikan Undang-

undang Pornografi. Sedangkan Republika 

sebaliknya agar RUU Pornografi segera 

disahkan menjadi sebuah Undang-undang 

Pornografi.   

  

B. Saran   

Setelah penulis membuat skripsi ini 

yang berjudul Pro Kontra Undang-undang 

Pornografi di Media Indonesia (Analisis 

Framing Terhadap Pemberitaan Media 

Indonesia dan Republika) masyarakat dapat 

menerima keadaan Undang-undang 

Pornografi dan mengetahui tentang 

pengaturan pornografi dalam Undang-

undang. Karena itu, Undang-undang ini 

cukup mengakomodasi semua kepentingan 

dan juga mempertahankan nilai budaya dan 

adat istiadat maka penulis memberikan saran, 

meskipun dalam pembuatan skripsi ini 

disadari masih banyak kekurangan di bawah 

ini ada beberapa hal yang dapat disarankan:  

a. Penulis menyarankan Media Indonesia 

sebaiknya melihat ke depan soal perbaikan 

moral bangsa agar tidak terjadi keterpurukan 

lagi. Di sisi lain Republika sudah 

memberikan aspirasi ke masyarakat 

mengenai moral bangsa yang sebagian besar 

umat Islam.   

b. Agar anggota DPR RI memberikan 

pengertian yang cukup dari substansi dan 

prosedural RUU Pornografi kepada seluruh 

elemen masyarakat khususnya seniman dan 

LSM Perempuan. Penulis mengharapkan 

setelah disahkannya Undang-undang 

Pornografi. Ini dapat berjalan sesuai 

keinginan masyarakat agar tidak vacum 

dikemudian hari.  

c. Undang-undang Pornografi tidak akan 

berguna selama aparat penegak hukumnya 

tidak diperkuat. Karena kesulitan dalam 



 

 

 

 

Creating Bright Futures  

 

40 | Jurnal Ilmiah “POSTULATE” Volume VII No.1, April 2018 

 
 

    
  
  
  
  

memberantas pornografi dan masih 

kurangnya jumlah polisi ditambah dengan 

kurangnya biaya operasional polisi. Oleh 

karena itu, penulis mengharapkan kepada 

pemerintah dan DPR harus bisa mengatasi 

semua itu.  
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Oleh Prof. Dr. H.Ahmad  Sutarmadi3                                 

 

ABSTRAK 

Agama Islam diturunkan kepada Nabi Muhammaad SAW telah ditentukan oleh Allah SWT  suatu 

system   perkembangannya yang komprehensip, meluas dan mendalam. Diantaranya adanya    

ajaran zakat dalam rukun Islam yang lima, adalah merupakan system sumber pendanaan untuk 

da’wah Islam selanjutnya. Ajaran agama Islam diturunkan secara bertahap, disesuaikan dengan 

turunnya ayat suci Al-Qur’an, dan keperluan umat. Sehubungan itu Alah telah memprogramkan 

turunnya al-Qur’an itu juga secara bertahap “sesuai dengan firman-Nya : 

(601تنزيال)اإلسراء لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه  

Artinya:”.Dan Al-Qur’an itu Kami turunkan  dengan berangsur-angsur agar kamu 

membacakannya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi 

bagian”.  

Kata Kunci: Hukum Zakat, Pola Pengembangan, Pelaksanaan di Indonesia 

 

 

 

 

 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Tahapan turunnya agama Islam itu 

menuju kesempurnaannya, berjalan dalam 

kurun waktu selama 23 tahun, yang meliputi  

keimanan, keislaman, keihsanan. Menurut 

Syekh Mahmud Syaltut dirumuskan, bahwa 

                                                           
3 Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi, adalah anggota Komisi Fatwa MUI Pusat dan juga selaku Dekan Fakultas Agama 
Islam, Universitas Azzahra.    

Islam itu adalah Aqidah, Syari’ah dan 

Akhlaq. Ajaran agama Islam  disampaikan 

kepada umat, yang sesuai dengan 

perkembangan akal, fikiran dan perasaan 

umat pada waktu yang tidak terbatas itu.  
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Seperti rukun Islam yang lima itu, 

diturunkan  sedemikian rupa, diperintahkan 

secara bertahap, dari wahyu membaca 

syahadah, shalat dan seterusnya sampai zakat. 

Yang tahapan selanjutnya adalah kewajiban 

berpuasa  dan berhaji. Hal itu seperti yang 

dijelaskan dalam hadis Muadz bin Jabal, 

ketika dilantik menjadi Gubernur Yaman.                                                                      

قال ى أدعوهم":ف شهادة إل ه أن  ال الإل هللا إ ى    وأن

سول هللا ر إن ،  ك أطاعوا هم ف ذل لمهم ل أع هللا أن ف  

د رض ق يهم ف ل لوات خمس ع ص ى  ل ف وم ك  و ي

لة ي إن ل ك أطاعوا هم ف ذل لمهم ل أع هللا أن ف د   ا ق

ترض يهم ف ل ة ع صدق ى  هم ف ؤخذ أموال  من ت

هم يائ ن رد  أغ لى وت هم ع رائ قى ن عن) ف باس اب  ع

ضي هال ر نهما ل  (1   ( ع

 

Maka Rasulullah SAW bersabda:” 

Serulah mereka untuk bersyahadah, 

bahwasanya tidak ada sesembahan yang haq, 

kecuali kepada Allah SWT, Dan sungguh 

saya adalah uusan Allah; apabila mereka telah 

taat, maka ajarkanlah kepada meraka bahwa 

Allah telah mewajibkan untuk 

melaksaanakaan shalat lima waktu. Kalau 

mereka telah taat, maka ajarkanlah kepada  

mereka bahwa Allah Taala telah 

meewajibakan shadaqah pada harta mereka 

dan akan dikembalikan kepada mereka yang 

fakir (HR Bukhary dari  Ibnu Abbar RA). 

 

II. AWAL TAHUN PERINTAH ZAKAT 

DAN DALIL WAJIB ZAKAT 

 Perintah berzakat diturunkan sesudah 

puasa Ramadlan, tahun ke dua Hijrah, begitu 

juga perintah zakat fitrah, dilaksanakan   pada 

saat  idul fitri, tahun itu, yakni  pada bulan 

Syawwal di Madinah. Begitu pentingnya 

ajaran zakat, maka  dalam al-Qur’an terdapat 

82 kali, ini berarti zakat rukun Islam pokok, 

merpakan sumber   pendanaan yang strategis. 

Diantara dasar al-Qur’an adalah: 

يموا ” صالة وأق اة ال زك ؤاال قرة )   وأت ب  43 ال

هم من خذ  ( ة أموال صدق م  طهرك يهموت ت ها زك  ب

ة) توب وا  (103 ال قه وأت وم ح صاده ي عام) ح  األن

141) 2).        

                                                                               

Zakat atas dasar Sunnah Rasulullah SAW., 

3)antara lain : “ ني سالم ب لى اإل نها خمس، ع  م

تاء اة إي زك بخارىا رواه)   .ال لم ل س ى عن وم  أب

رة عث   (هري بي وب ن لى ال ص هللا  يه  ل لم ع س   و

ى  معاذا يمن إل قال ، ال لمهم " :ف هللا أن أع لى  ع   ت

ترض يهم  اف ل ة ع ضدق ؤخذ  هم من ت يائ ن  ، أغ

ترد لى ف هم ع قرائ جماعة رواه ) ف ن عن  ال  اب

باس يل) ع ار ن  .(3 ( 114 -4  األوط

Artinya:”  

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, 

dengan zakat itu kamu membersihkan dan 

mensucikan mereka... (At-Taubah 103). Dan 

dirikanlah shalat dan tunaikan zakat ...(Al-

Baqarah 43). ... dan tunaikanlah haknya 
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diakala memetiknya (dengan dikeluarkan 

zakatnya), (Al-An’am 141).    

Kewajiban Zakat itu atas dasar Hadis, 

diaantaraanya ialah :Sabda Nabi SAW, 

”Islam itu dibangun di atas lima rukun, di 

antaranya ialah menuaikan Gubernur Yaman, 

zakat (Hadis Riwayat Bukhary dan Musslim 

dari Abu Hurairah). Dan Nabi SAW  melantik 

Shahabat Muadz bin Jabal menjadi Gubernur 

Yaman, maka Nabi SAW bersabda:” Ajarilah 

mereka bahwa Allaah Taala telah mewajbkan 

mereka beerzakat, diambil dari orang-orang 

kaya mereka dan kemudian dikembalikan 

kepada orang-orang fakir di antara mereka. 

(Hadis riwayat Jamaah ahli Hadis dari Ibnu 

Abbas, Nailul Authar juz 4 halaman 114) 3). 

Dasar hukum zakat juga terdapat 

dalam Ijmak Ulama; menurut pendapat 

Ulama terkenal DR.Wahbah Az-Zuhaily, 

menyatakan bahwa para Ulama  sepanjang 

masa dan seantero dunia, sepakat bahwa  

menuaikan zakat itu wajib hukumnya.   Para 

shahabat juga sepakat, bahwa  umat muslim 

yang menolak hukum zakat, maka hukumnya  

murtad, sehingga wajib diperangi, Pernyataan 

Ulama shahabat itu sebagai berikut:” من  ف

كر تها أن ي ض ر فر ف د ك ان إن وارت لما ك س ئا م ش ا  ن

الد ب سالم ب ين اإل لم أهل ب ع جرى ، ال يه وت ل  ع

كام ين أح دي مرت تا ال ت س ا ب وي الث إن ث ا ف  ، ب ت

ال تل وإ كر ومن .ق ها أن ه جهال  وجوب ة إما  ب حداث  ل

سالم عهده اإل ه ، ب شأ أوألن ة ن بادي ة ب اءي  عن ن

صار، ها عرف األم كم وجوب ح فر، والي ك ه ب  ألن

 (4  معذور

Maka  barang siapa yang mengingkari 

kewajiban zakat, akan menjadi kafir, dan 

telah murtad, jika dia seorang Muslim dan 

sebagai pekerja. Dia hidup dilingkungan 

orang yang mengerti hukum. Bagi orang 

tersebut berlaku sebagai orang murtad, dan 

diminta bertobat tiga kali, bila tidak bertobat, 

bila tidak bertobat maka dibunuh.  Bila ia 

tidak mengakui kewajiban zakat, karena tidak 

tahu, yakni pada awal Islam, ataupun karena  

hidup dalam  kondisi kesulitan  dalam suatu 

daerah. Diketahui kewajiban zakat, tetapi 

tidak melaksanakan zakat, tidak dihukumi 

kufur karena ada uzur. 

 

 III. ABU BAKAR MEMERANGI UMAT 

YANG ENGGAN MEMBAYAR 

ZAKAT 

 Ketika Abu Bakar telah menjadi 

Khalifah  yang pertama, umat Islam ada yang 

mampu dan membayar  zakat pada masa 

Rasulullah, tetapi  menolak membayar zakat,  

maka  Khalifah memerintahkan memeragi, 

mereka, yakni  bagi umat Muslim yang 

enggan ataupun menolak membayar zakat.      
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Perkembangan selanjutnya, para 

Ulama Tabiin dan Atbait Tabiin, dan 

seterusnya berpendapat, bagi  seseorang yang 

enggan membayar zakat berarti kurang 

imannya kepada Allah dan Rasul-Nya dan 

maka  dapat dihukumi murtad.    Bagi umat  

yang enggan membayar zakat dapat difahami  

memboikot dakwah Islam, sehingga 

menyebabkan  kesulitan pendanaan, untuk 

keperluan dakwah Islam, maka para penguasa 

yang memegang pemerintahan dan para 

Ulama sebagai pimpinan umat non formal, 

wajib bekerja keras menyadarkan umat 

Muslim  agar ikhlas menunaikan zakat.4)    

Syekh Mahmud Syaltut mendudukkan 

posisi zakat sangat tinggi,  yakni sebagai 

dasar kedua, dari dasar pembangunan negara 

bangsa, sesudah dasar ukuwah diniyah 

(persaudaraan Islam), Syuraa 

(permusyawaratan), dan al-adalah  

menegakkan keadilan.   Yang menjadi 

pertanyaan penulis, adalah begitu kerasnya 

hukum zakat, sampai berdarah-darah, lalu 

dihukumi murtad orang  enggan membayar 

zakat, tetapi pelaksanaan hukum zakat di 

Nusantara,  dianggap hukum yang ringan-

ringan saja. Tentu ada sesuatu hal yang besar, 

yang terjadi di Nusantara, yang akan 

dijelaskan kemudian.  

 

IV. HIKMAH BESAR ZAKAT 

Hikmah  zakat adalah dapat membangun 

hubungan yang harmonis dalam masyarakat 

Muslim, di antara si kaya dan si miskin, 

karenاa harta orang kaya itu, ada hak bagi 

orang miskin. Yang ditegaskan oleh Allah 

Taala tersebut dalam surat Adz-Dzariyat ayat 

ى  19 هم وف سا حق أمول ل ل ل محروم ئ  .وال

Artinya:”Pada harta mereka(orang kaya itu) 

ada hak bagi orang yang meminta dan yang 

tidak meminta, pada hal ia perlu”. Maka 

membayar zakat itu mempunyai dimensi 

sosial yang diperlukan dalam membangun 

harmonisasi sosial dalam kehidupan 

masyarakat Muslim. 

Disisi lain  memang orang miskin sangat 

memerlukan bantuan dari si kaya. Maka apa 

bila zakat si kaya tidak diberikan kepada si 

miskin, berarti membuat keretakan ukhuwah 

Islamiyah. Maka para penguasa negari dan 

Ulama Islam wajib berusaha agar umat 

Muslim yang mampu sadar sesadarnya untuk 

membayar kewajiban zakat yang sangat 

diharapkan oleh fakir miskin, juga dalam 

upaya mebersihkan hartanya dari kotoran dan 

najis, sesuai dengan petunjuk Allah dan 

Rasulnya. Hikmah lain lagi  tentulah sangat 
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banyak yang dapat diungkap pada 

kesempatan lain. 

 

V. PEMBAHASAN PELAKSANAAN 

HUKUM ZAKAT 

Para Ulama Shahabat, Tabiin, Tabiit 

Tabiin sampai sekarang, sependapat   tentang  

hukum Zakat adalah wajib, atas dasar Al-

Qur’an dan As-Sunnah dan ijmak Ulama.  

Dalam sejarah pengembangan hukum zakat, 

dari masa Rasulullah SAW sampai Islam 

masuk ke Nusantara,   para Ulama selalu 

membahas hukum zakat, secara rinci dan 

telah ditulis dalam kitab-kitab fiqih yang 

besar, dalam berbagai madzhab,  seperti 

dalam Madzhab Hanafi; ditulis Kitab At-

Taqrir wa at-Takhyir, Kasyful Asrar, dll.   

Dalam kitab Al-Muwaththa’ dijadikan 

pegangan dalam Madzhab Maliky, kitab al-

Majmu’, Al-Muhadzdzab dll. yang ditulis 

oleh Ulama Mazhab Syafii, dalam kitab 

Musnad Ahmad yang  dijadikan pedoman 

dalam madzhab Hanbaly, dan kitab-kitab lain. 

Memang terdapat perbedaan madzhab, tetapi 

bukan masalah pokoknya. Seperti 

menentukan haul,  ada yang berpendapat 

waktu pembayaran itu disaat panen, bagi 

zakat produktif, tetapi pendapat yang lain 

harus satu tahun cukup dan penuh, barang 

atau harta zakat dimiliki. 

Para penguasa pada masa pemerintahan 

para Khalifah Rasulullah, para  Sultan-sultan 

pada pemerintahan Dinasti  Muawiyah, 

Dinasti Abbasiyah, dan Dinasti lainnya dan 

seterusnya, sampai Islam masuk ke Nusantara 

hukum zakat dapat dilaksanakan untuk 

dakwah dan pengembangan kesejahteraan 

sosial masyarakat.  

Sejarah masuknya ajaran agama Islam  ke 

dalam wilayah Nusantara, Nampak dengan 

kemunculan berdirinya kasultanan muslim, 

seperti Kasultanan Aceh, Pagaruyung, 

Banten, Mataram, Demak, Goa dan Ternate. 

Pelaksanaan ajaran Islam tentang zakat, telah 

dapat ditunaikan, untuk membangun 

kasultanan dan mendanai dakwah Islam, 

memakmurkan Masjid dan Pesantren, serta 

untuk kepentingan sosial kemasyarakatan, 

untuk mensejahterakan umat,   seperti untuk 

mendirikan Bank Rakyat Indonesia, di 

Purwokerto, dll. Dalam pemerintahan 

Kolonial Belanda, uang zakat sempat disalah 

gunakan,  seperti  untuk memperbaiki rumah 

Bordir di Kediri, dan juga untuk membiayai  

misi Katolik dan Zending Kristen. 

Dana dari zakat, shadaqah dan wakaf, 

juga untuk membiayai perang melawan 
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penjajahan Belanda, seperti Perang Paderi 

(1821-1837) di Sumatera Barat, perang 

Diponegara (1825-1830) di Jawa Tengah, dan 

juga Perang Aceh (1873-1903). Atas dasar 

kejadian itu, maka Pemerintah Kolonial 

Hindia Belanda mengawasi, pelaksanaan 

penghimpunan zakat yang dilakukan oleh 

para Naib, dasarnya ialah Blijblad  1892. 

Untuk melemahkan kekuatan rakyat yang 

bersumber dari Zakat, Pemerintah Hindia 

Belanda melarang semua pegawai dan priyayi 

pribumi ikut serta membaantu pelaksanaan 

zakat (Bijblad 6200 tanggal 28 Pebruari 

1905). 

Bagimanapun rintangan dan kendala 

pengumpulan Zakat untuk upaya 

meningkatkan kesejahteraan umat lahir 

bathin, dan untuk dana dakwah, peningkatan 

pendidikan anak bangsa,  secara terus 

menerus dan berkelanjutan, telah terjadi. 

Meskipun data-data  tidak dapat dipaparkan, 

namun dapat dirasakan dan dinikmati oleh 

umat Muslim.  

Sejak awal kemerdekaan sampai masa 

kini, sudah 70 tahun lebih, para Ulama secara 

sendiri-sendiri maupun berkelompok, 

ataupun bersama-sama dengan Pemerintah, 

berupaya menyadarkan agar umat Muslim 

yang mampu untuk melaksanakan ibadah 

zakat, yakni membayar zakat. Dalam realitas 

masyarakat ada yang sudah sukses, ada yang 

belum sukses, namun telak melaksanakan 

amal zakat itu. 

Berbicara mengenai hukum zakat  adalah 

tetap wajib bagi yang mampu,  sebagai rukun 

Islam ke tiga dari lima rukun Islam.  Para 

Ulama dan umat Muslim telah sepakat, tidak 

ada selisih pendapat, tentang hukum zakat 

adalah wajib.                                                  

Tetapi pada tataran pelaksanaan, banyak 

ditemukan kendala atau masalah, antara lain 

ialah sebagai berikut:                                                             

1) Keengganan membayar zakat secara sah, 

sesuai dengan  hukum Islam, baik 

mengenai waktu, nisab dan obyek zakat;                                                                                

2). Bagi yang telah membayar zakat, lebih 

senang membayar langsung kepada 

mustahik. Sehingga tidak dapat ditaksir 

sesungguhnya berapa muzakki dan berapa 

dana zakat yang  telah dikeluarkan oleh 

muzakki, dan kemana disalurkan;                                                                         

3) Masih banyak umat Muslim yang belum 

faham hukum zakat dengan segala 

hikmahnya;                        

4). Pendekatan kepada para politisi Muslim 

dan pihak pemerintah masih belum dapat 

meyakinkan hukum zakat, manfaat dana 
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zakat untuk kepentingan pembangunan 

umat, bangsa dan negara. 

 

Upaya untuk mengatasi kendala-kendala 

itu sudah banyak dilakukan, melalui 

pendidikan, dakwah, pembuatan peraturan 

perundangan, lobi-lobi politik tetapi hasilnya 

belum optimal. Hal itu digambarkan dari hasil 

penelitian beberapa lembaga, yang 

menunjukkan masih belum optimal itu. 

Negara jiran Malaysia dengan keimanan yang 

kuat, tanpa Undang-undang, hasil 

pengumpulan zakat dapat optimal.  

Beberapa penelitian yang telah 

dilakukan, menunjukkan hasilnya, yang 

masih jauh dari yang diharapkan, antara 

potensi  zakat umat Muslim di Indonesia, 

dengan realitas hasil pengumpulan zakat, 

masih disekitar 3.5 %.  Penelitian oleh 

Firdaus et. al . (2012), pada tahun 2011 

mencapai angka 3,4 %,  realita pengumpulan, 

dari perkiraan potensi zakat  Rp.217 triliun. 

Data Organisasi Pengumpul Zakat ( OPZ )  

resmi, dana zakat yang dapat dihimpun di 

sekitar Rp. 5 triliun,  pada tahun 2016, dari 

potensi zakat yang dapat diprediksi pada taun 

2015, disekitar lebih dari Rp.286 tahun 2015. 

triliun. (Outlook Zakat Indonesia, Pusat 

Kajian Strategis, BAZNAS, 2018, halaman 

2).7)      

Data di lapangan ditemukan, bahwa 

undang-undang itu ditaati oleh masyarakat, 

apabila  diikuti dengan sangsi hukuman.  Bila 

tidak, maka ibarat macan, tidak punya gigi, 

sehingga kurang  ditaati; yang telah diatur 

sangsi hukum, ialah para pengelola zakat 

yang  melanggar peraturan perundangan. 

Banyak kalangan yang menyatakan, bahwa 

persoalan ini kendala yang penting ialah  

kondisi masyaraakat Islam dan politik negara 

yang belum  memungkinkan demikian, bahwa 

pelaksanaan syariat Islam tidak dapat 

dipaksakan, harus dilaksanakan secara suka 

rela.                                                                     

Disini peran dakwah oleh  para Ulama 

menjadi perlu, mungkin dapat dihukumi 

wajib. Dakwah itu  kepada umat Muslim, 

secara menyeluruh, baik kepada para 

muzakki, kepada mustahiq, kepada para 

penguasa, termasuk kepada kepala kaum Adat 

lokal. Pemikiran itu tentulah didasarkan 

kaidah fiqhiyah :” ال ما تم  واجب ي ال ال ه إ هو ب  ف

 Sesuatu amal perbuatan, tidak dapat   .واجب

diamalkan secara sempurna, kecuali dengan 

perbuatan itu, maka sesuatu amal perbuatan 

itu menjadi wajib. Amal zakat, dapat 

terlaksana dengan sempurna, apabila dakwah 
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zakat dilaksanakan dengan baik, maka 

dakwah zakat itu menjadi wajib hukumnya. 

Para politisi dan penguasa bangsa 

Indonesia, masih saja takut melanggar 

konstitusi, bila mewajibkan bagi umat 

Muslim untuk berzakat. Padahal secara 

konstitusional pelaksaanaaan ajaran zakat 

sebagai ajaran agama,  telah   diatur dalam 

UUD 1945 pasal 28, dan Dekrit Presiden 5 

Juli 1957, Dekrit itu menjelaskan dengan 

gamblang,   bahwa semua peraturan 

perundangan di Republik Indonesia,  tidak  

boleh bertentanngan dengan  Piagam 

Jakarta.dan dijiwai oleh Piagam Jakarta itu 

“Dan ditegaskan lagi,  bahwa  pelaksanaan 

syari’at zakat sesuai dengan  undang-undang 

Dasar 1945 pasal 28, tentang agama”. 

 

 

VI. PENGEMBANGAN OBYEK ZAKAT 

Dunia modern sekarang ini, sebagai  era 

penuh globalisasi, maka perkembangaan 

obyek zakat semakin meningkat, baik 

perdagangan, pertanian, perkebunan, 

pertambangan, dll. Perkembangan itu 

meliputi segi kwalitas dan kwantitasnya, 

sehingga memerlukan ijtihad untuk 

menetapkan apakah harta ataupun hasil 

produksinya termasuk harta ataupun 

penghasilan yang wajib dizakati atau tidak, 

kalau iya bagaimana nisab dan haulnya, 

persyarataannya dll.  

Seperti tambak udang, apakah hasil 

produksinya termasuk menjadi obyek zakat. 

Jika iya, apakah dapat diqiyaskan  dengan 

pertanian ataupun perdagangan, lalu timbul 

pertanyaan juga,  bagaimana haulnya. Dan 

tentu banyak harta atau hak milik, bisnis 

online,  yang mungkin diluar yang telah 

diputuskan ahli fiqih Indonesia, atau diluar 

Indonesia, maka kita wajib berijtihad, tentang 

keabsahannya sebagai harta,   hak milik 

ataupun sebagai hasil produksi yang halal.  

Bila masih ragu-ragu dimungkinkan tawaquf, 

atau mungkin mengggunakan dalil fiqhiyah, : 

كم “ ح دور ال لة مع ي ل ع   .“ ووجودا عدما ، ال

 

“Hukum itu bergantung adanya illah, baik 

tidak adanya, maupun adanya”. 

Dengan demikian, maka bila menemukan 

harta, hak milik atau produksi yang dapat 

memaastikan, dalil fiqhiyah itu dpat 

digunakan untuk dasar berijtihad. Kalau 

menggunakan kaidah maslahah mursalah, 

juga dimungkinkan, terhadap harta, milik, 

atau hasil produksi yang tidak ditemukan 

dalam al-Qur’an, juga tidak ditemukan dalam 

hadis, ataupun ijma’Ulama, ataupun juga 
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tidak dapat digunakan dalam qiyas. Seperti di 

Indonesia, ditemukan berbagai ragam dan 

jenis binatang, beberapa macam sayuran, 

hasil pertanian, pertumbuhan bisnis online, 

yang belum ada ketentuan dalam syara’, 

masih diperlukan ijtihad ulama mengenai 

zakatnya. 

   

VII. PENGUMPULAN ZAKAT DARI 

PENGHASILAN APARAT SIPIL 

NEGARA 

Wacana pengumpulan zakat 2 ½ persen  

dari penghasilan  “Aparat Sipil Negara”,  

adalah merupakan obyek zakat baru, yang 

jumlahnya sangat fantastastis, diperlukan 

dukungan Majlis Ulama, atas inisiatif dari 

pejabat Pemerintah, dalam hal ini Menteri 

Agama dan lainnya, Menteri Agama 

menjelaskan, bahwa Pemerintah memberikan 

fasilitas teknik pengumpulannya, sedangkan 

Aparat Sipil Negara menyisihkan sebagian 

penghasilannya untuk memenuhi kewajiban 

agamanya, sesuai dengan keyakinan 

agamanya, yakni kewajiban membayar Zakat.  

Aparat Sipil Negara masing-masing 

dengan  menuliskan pernyataan suka rela 

menyisihkan sebagian penghasilannya  untuk 

penenuaian zakat. Inisiatif itu telah 

mendapatkan restu dari Presiden Joko 

Widodo. Dalam rapat kerja Nasional tentang 

Zakat di Hotel Borobudur, pelaksanaan 

pengumpulan zakat dari APN itu 

dimungkinkan akan diatur dengan Peraturan 

Presiden  (Perpres).                            

Para Ulama yang hadir dan mengikuti 

ijtimak Ulama di Banjarmasin, 

mengharapkan  dapat mendiskusikan  pola 

menejemen zakat yang komprehensif. Secara 

matematis dapat disebutkan, didepan  bahwa 

potensi zakat seharusnya dapat  terkumpul 

dana 286 trliun rupiah, pada tahun 2015 itu 

dapat trwujud, apalagi dapat obyek baru zakat 

bagi Aparat Sipil Negara (ASN) sebanyak 

2.5% dari penghasilan mereka.    

Terkait dengan hal terbut maka para 

Ulama diperlukan langkahnya untuk dapat 

turut mengambil dan menetapkan  

kebijaksanaan dalam pelaksanaan 

pengumpulan dan penyaluran zakat,  sebagai 

upaya ijtihad hukum, agar para Aparat Sipil 

Negara itu  dengan sadar melaksanakan 

kewajiban zakat, dengan suka rela.   

Seperti nampa pada keputusan Menteri 

Agama yang lalu, bahwa pengelola Zakat 

Nasional  dipercayakaan kepada Badan Amil 

Zakat Nasional (BAZNAS) di seluruh 

Indonesia. Bila dilihat cara kerjanya, ataupun 

tatakelolanya, BAZNAS mampu memegang 
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amanah itu, sedangkan Lembaga Majlis 

Ulama Indonesia, di seluruh Indonesia secara 

fungsional melakukan pembinaan dan 

pengawasan.    

 

KESIMPULAN 

 

1. Hukum zakat sejak masa Rasulullah  

sampai sekarang, dalam pandangan berbagai 

mazhab Shahabat, Tabiin, tabiit tabiin, 

sampai masa kini, tetap wajib, atas dasar Al-

Qur’an dan As-Sunnah. 

2. Yang mengalami kesulitan di Indonesia 

ialah cara melaksanakan hukum zakat itu, 

yakni pengumpulannya dan penyalurannya. 

Beberapa masalah antara lain ialah 

keengganan membayar zakat kepada lembaga 

resmi, tidak atau belum mengetahui hukum 

zakat, masih ada ketidak puasan terhadap 

hasil pengelolaan BAZNAS, karena 

keterbatasan dana zakat yang dikumpulkan, 

dan suasana politik yang belum 

menguntungkan.   

3. Kendala-kendala di atas, mengharuskan 

para Ulama termasuk yang bergabung dengan 

Majlis Ulama Indonesia, berkewajiban 

meningkatkan frekuensi dakwah dan 

pembinaan umat. 

4. Obyek harta zakat semakin meningkat, 

dan perlu adanya ijtihad para Ulama 

sehubungan dengan peningkatan obyek zakat 

itu, sehingga umat memahami dengan baik  

mana harta yang wajib dizakati. 

5. Adanya kekhawatiran sebagian tokoh 

masyarakat dan para pejabat tentang 

pelaksanaan zakat sebagai paksaan, adalah 

tidak benar, bahwa pelaksanaan ajaran agama 

adalah konstitusional dan merupakan hak 

asasi manusia yang paling azazi. 

6. Adanya wacana dari Menteri Agama 

pengumpulan zakat dari Aparat Sipil Negara 

(ASN) yang telah mendapatkan dukungan 

dari Presiden Joko Widodo, adalah berkah 

untuk umat Muslim, yang diperlukan 

pengelolaan secara profesional, agar efektif 

dan effisien. 

7. BAZNAS adalah lembaga pemerintah 

yang secara profesional dalam menejmen 

zakat, tepatlah bila diberi amanat untuk 

mensukseskan gerakan zakat Nasional. 

Banjarmasin, 7 Mei 2018 / 21 Sya’ban 1439 

Hijriah. 
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HUBUNGAN PROMOSI JABATAN TERHADAP MOTIVASI KERJA KARYAWAN   

PADA DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT JAKARTA 
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Oleh Siti Nuryati4 

 

ABSTRAK 

Perusahaan memiliki tujuan dan manfaat yang berbeda dalam mempromosikan karyawan yang 

lebih tinggi tetapi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Promosi adalah upaya yang dapat 

dilakukan perusahaan untuk memberi kesempatan kepada karyawan dalam menduduki posisi 

yang lebih tinggi dan memiliki wewenang dan tanggung jawab yang lebih besar. Promosi harus 

dilakukan dengan tepat karena dengan promosi jabatan, karyawan akan merasa termotivasi 

sehingga dapat meningkatkan perilaku kerja yang baik dan dapat meningkatkan produktivitas 

kerja perusahaan untuk mencapai kesuksesan perusahaan dalam mencapai tujuannya, dimana 

harus ada keseimbangan antara faktor-faktor oraganisasi dengan faktor individu. Penelitian 

ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dengan menggunakan observasi, wawancara, 

kuesioner dan dokumentasi. Pengolahan data dilakukan menggunakan SPSS 21. Populasi yang 

digunakan adalah karyawan bagian dari rencana dan pengembangan karyawan di Lantai 16 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Jakarta, yang digunakan sebagai sample sejumlah 

49.890 dibulatkan menjadi 50 responden. Untuk menghitung hasil kuesioner penelitian ini 

menggunakan skala Likert, koefisien korelasi, koefisien determinasi, dan koefisien regresi. 

Penelitian mendapatkan hasil bahwa motivasi kerja karyawan dipengaruhi oleh promosi 

jabatan sebesar 22,5% dengan nilai sig 0,01% <0,05% dan berdasarkan hasil analisis regresi 

sederhana didapatkan persamaan regresi Y = 22,640 + 0,464X. Ini menunjukkan bahwa 

peningkatan promosi akan meningkatkan motivasi kerja karyawan.  

  

  

Kata Kunci : Promosi Jabatan, Motivasi Kerja, Karyawan  

 

 

                                                           
4 Siti Nuryati, SE, MM, penulis adalah salah satu tenaga pengajar Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, 
Universitas Azzahra   
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I. PENDAHULUAN  

Penempatan karyawan pada 

jenjang yang lebih tinggi dapat dilakukan 

dengan tepat sasaran yaitu melalui 

penilaian prestasi kerja, pendidikan, 

kemampuan dan pengalaman untuk 

berprestasi sehingga dapat mengetahui 

apakah karyawan tersebut memang layak 

dan kompeten untuk dipromosikan. 

Promosi jabatan di dalam suatu 

perusahaan sangat berperan penting dalam 

memotivasi karyawan agar lebih giat 

dalam bekerja.   

Motivasi kerja merupakan salah 

satu faktor yang dapat mempengaruhi 

prestasi kerja karyawan. Prestasi kerja itu 

sendiri merupakan suatu hasil pencapaian 

dari individu karyawan dalam 

melaksanakan pekerjaan baik dari segi 

kualitas, kuantitas dan ketepatan waktu. 

Setiap perusahaan tentunya menginginkan 

agar prestasi kerja karyawan terus 

meningkat sehingga tujuan perusahaan 

dapat tercapai dengan optimal.  

Dengan adanya promosi jabatan 

diharapkan dapat mendorong motivasi 

kerja untuk mendorong seseorang atau 

kelompok agar mereka mau melaksanakan 

tugas yang telah ditetapkan secara optimal 

dan berjalan sesuai dengan pradigma 

kepangkatan dalam kedinasan serta 

menghindari adanya status kekerabatan 

yang mengarah pada kesenjangan kerja 

dan jabatan yang ditempati bukan pada 

pegawai yang dipromosikan tetapi pada 

orang yang memiliki kepentingan 

individual.  

 

 II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Promosi Kerja  

Menurut Daryanto dan Abdullah 

(2013:41) promosi adalah kegiatan 

pemindahan karyawan dari suatu jabatan 

ke jabatan lain yang lebih tinggi Menurut 

Samsudin (2010:204) promosi adalah 

perpindahan dari suatu jabatan ke jabatan 

yang lain yang mempunyai status dan 

tanggung jawab yang lebih tinggi. 

Sedangkan Martoyo (2007:71) 

menyatakan bahwa promosi jabatan 

adalah  perpindahan dari suatu jabatan ke 

jabatan yang lain yang mempunyai status 

dan tanggung jawab yang lebih tinggi. 

Menurut Hasibuan dalam Priyono dan 

Marnis (2014:193) promosi adalah 

“perpindahan yang memperbesar 

authority dan responsibilitas karyawan ke 

jabatan yang lebih tinggi di dalam satu 

organisasi sehingga kewajiban, hak, status 

dan penghasilannya semakin besar.”  
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B. Motivasi Kerja  

Menurut Machali dan Kurniadin 

(2012:331) motivasi adalah “Aspek-aspek 

psikologis yang dimiliki oleh setiap 

individu.” Motivasi merupakan suatu 

kekuatan (power), tenaga (forces), daya 

(energy) atau suatu keadaan yang 

kompleks dan kesiapsediaan dalam diri 

individu untuk bergerak ke arah tujuan 

tertentu, baik disadari maupun tidak 

disadari.  

Menurut Gie dalam Samsudin (2010: 

281) motivasi adalah “pekerjaan yang 

dilakukan oleh manajer dalam 

memberikan inspirasi,semangat,dan 

dorongan kepada orang lain untuk 

mengambil tindakan-tindakan tertentu 

yang bertujuan untuk meningkatkan 

orang-orang atau karyawan agar mereka 

bersemangat dan dapat mencapai hasil 

yang dikehendaki oleh orang-orang 

tersebut”. Menurut Ranupandojo dan 

Husnan dalam Priyo dan Marnis 

(2014:267) motivasi adalah”proses untuk 

mencoba mempengaruhi seseorang agar 

melakukan sesuatu yang kita inginkan.”  

Untuk memberikan motivasi yang 

memuaskan terhadap karyawan yang 

menggunakan pada teori motivasi 

menurut Maslow dalam Samsudin 

(2010:283) adalah setiap individu 

memiliki kebutuhan-kebutuhan yang 

tersusun secara hierarki dari tingkatan 

yang paling mendasar sampai pada 

tingkatan yang paling tinggi.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierarki Kebutuhan Menurut Abraham Maslow 
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a. Untuk aktualisasi diri (  Self Actualization  

b. Kebutuhan untuk dihargai (  Esteem Needs   )   

c. Kebutuhan untuk dicintai dan disayangi   

d. Kebutuhan akan rasa aman dan tentram   

e. Kebutuhan fisiologis dasar   
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Dalam suatu organisasi atau 

perusahaan, kebutuhan-kebutuhan 

tersebut diterjemahkan sebagai 

Kelangsungan Hidup Pekerja, dengan 

penjelasanya sebagai berikut:   

1. Kebutuhan fisiologis dasar, seperti 

makanan, pakaian, rumah, dan 

fasilitas-fasilitas lainnya yang 

berguna; 

2. Kebutuhan akan rasa aman, seperti 

lingkungan kerja yang bebas dari 

segala bentuk ancaman, keamanan 

jabatan atau posisi, status kerja yang 

jelas, dan keamanan alat yang 

dipergunakan;  

3. Kebutuhan untuk dicintai dan 

disayangi, seperti interaksi dengan 

rekan kerja, kebebasan melakukan 

aktivitas sosial, dan kesempatan yang 

diberikan untuk menjalin hubungan 

yang akrab dengan orang lain;  

4. Kebutuhan untuk dihargai, seperti 

pemberian penghargaan (rewards) dan 

mengakui hasil karya individu;   

5. Kebutuhan aktualisasi diri, seperti 

kesempatan dan kebebasan untuk 

merealisasikan cita-cita atau harapan 

individu, kebebasan untuk 

mengembangkan bakat atau talenta 

yang dimiliki; 

 

Jika perusahaan dapat mengetahui hal-

hal tersebut, akan lebih mudah untuk 

menempatkan karyawan tersebut pada 

posisi yang paling tepat sehingga akan 

semakin termotivasi.   

  

METODOLOGI PENELITIAN  

1. Observasi (Observation)  

Merupakan suatu teknik pengumpulan 

data yang efektif untuk mengamati 

langsung objek penelitian di 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Jakarta.   

2. Studi Pustaka ( Literature )  

Teknik pengumpulan data dengan 

membaca buku-buku pustaka yang 

merupakan penunjang dalam 

memperoleh data untuk melengkapi 

dalam penyusunan laporan yang 

berhubungan dengan masalah yang 

dibahas.  

3. Metode Wawancara Kuesioner 

(Interview)  

Dalam melaksanakan metode ini 

penulis terlebih dahulu melakukan 

riset dan observasi guna mengetahui 

proses pelaksanaan pengaruh promosi 

jabatan terhadap motivasi kerja 

sebelum menyebarkan kuesioner. 

Bentuk kuesioner yang diberikan 

bersifat pertanyaan tertutup yang 
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disusun berdasarkan Indikator kepada 

responden yang kompeten sesuai 

karakteristiknya. 

 

III. PEMBAHASAN  

3.1.Populasi dan Sampel   

3.1.1.Populasi   

Dalam  penelitian ini,  penulis 

menggunakan  teknik sampel jenuh 

dikarenakan populasi yang relatif kecil. 

Adapun populasi dalam penelitian ini 

mencangkup seluruh  karyawan pada 

subbagian rencana dan pengembangan 

pegawai di Direktorat  Jenderal 

Perhubungan Laut Jakarta tahun 2017 dan 

populasi yang digunakan penulis sebanyak 

57 orang.  

 

3.1.2.Sampel   

Untuk sampel, penulis 

menggunakan rumus Slovin dengan 

tingkat kesalahan 5%.  

Dapat dilihat perhitungan berikut ini :   

n=(N)/(1 +〖Ne〗^2 )  

=57/(1 +〖57(5%)〗^2 )  

=57/(1+57(0.0025))  

=57/(1+0.1425)  

=57/1.1425  

=49.890=50 (pembulatan)  

  

Setelah dihitung dalam menentukan 

sample dengan menggunakan 

 rumus Slovin,  populasi sebanyak 57 

 orang karyawan pada Sub-bagian Rencana 

dan Pengembangan Pegawai Lantai.16 di 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, 

sample yang dapat penulis ambil sebanyak 

49,890 dibulatkan menjadi 50 orang 

karyawan pada Sub-bagian Rencana dan 

Pengembangan Pegawai dan taraf 

kesalahan 5% maka penentuan batas 

minimal validitas pertanyaan sebesar 

0.284.  

Jika didapatkan harga r hitung > r 

tabel maka butir instrumen dapat 

dikatatakan valid akan tetapi, jika r hitung 

< r tabel maka dikatakan bahwa instrumen 

tidak valid. Setelah terhitung semua dari 

20 butir pernyataan, hasilnya sebagai 

berikut:  

Tabel 3.1  

Hasil Uji Validitas  

NO  Korelasi  Angka  
Kritis  

Tingkat 
Validitas  

1  0.756  0.284  VALID  

2  0.760  0.284  VALID  

3  0.754  0.284  VALID  

4  0.756  0.284  VALID  

5  0.755  0.444  VALID  

6  0.760  0.284  VALID  

7  0.738  0.284  VALID  

8  0.739  0.284  VALID  

9  0.737  0.284  VALID  

10  0.730  0.284  VALID  

11  0.746  0.284  VALID  

12  0.746  0.284  VALID  
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13  0.742  0.284  VALID  

14  0.763  0.284  VALID  

15  0.759  0.284  VALID  

16  0.751  0.284  VALID  

17  0.761  0.284  VALID  

18  0.741  0.284  VALID  

19  0.760  0.284  VALID  

20  0.740  0.284  VALID  

  Sumber: Hasil olah data SPSS 21 (2017)  

 

Dari hasil pengolahan data SPSS 

tersebut di atas yang dipergunakan untuk 

uji validitas, penulis mendapatkan hasil 

valid untuk diajukan kepada responden.   

 

3.2.Uji Realibilitas  

Pada uji realibilitas dalam penelitian 

ini menggunakan SPSS dengan metode 

alpha. SPSS memberikan fasilitas untuk 

mengukur realibilitas dengan uji statistic 

Cronbach Alpha (α). Berikut penulis 

paparkan hasil olah data SPSS untuk 

pengujian realibilitas.  

Tabel 3.2  

Hasil Uji Realibilitas  

 Cronbach's Alpha  N of Items  

.760  20  

Sumber: Hasil Olah Data SPSS 21 (2017) 

Berdasarkan landasan teori yang 

penulis sampaikan sebelumnya bahwa 

instrument dapat dikatakan reliabel 

apabila menunjukan angka diatas 0.61 , 

dan pada tabel 3.2 di atas Cronbach’s 

Alpha menunjukkan 0.715 yang berarti 

tingkat kemantapan alpha dapat dikatakan 

reliabel.  

  

3.3. Karakteristik Responden   

  Setelah melakukan penelitian, 

penulis mendapatkan data-data yang 

dibutuhkan untuk penulisan tugas akhir 

ini. Adapun uraian dari setiap karakteristik 

responden yang penulis dapatkan saat 

penelitian sebagai berikut:   

1. Jenis Kelamin  

Tabel 3.3 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Jenis Kelamin 

Kategori  Jumlah  Persentase %  

Perempuan   26  52%  

Laki – laki   24  48%  

Jumlah  50  100%  

Sumber : Hasil Kuisioner (2017)  

  Berdasarkan hasil olah data dari 

tabel 3.3, terlihat bahwa responden 

berjenis kelamin perempuan sebanyak 26 

orang dengan menggunakan rumus 

(Jumlah x Persentase)/50 sehingga 

mendapatkan persentase sebesar 52%, 

sedangkan responden berjenis kelamin 

laki – laki sebanyak 24 orang dengan 

mendapatkan persentase sebanyak 48% 

dari jumlah keseluruhan 50 responden. 

Hal ini menunjukkan bahwa jumlah 

responden berdasarkan jenis kelamin 

memiliki tingkat persentase yang sama 

sebesar 50%.  
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2. Usia   

Tabel 3.4 

Karakteristik Responden Berdasarkan 

Usia 

Usia  Jumlah  Persentase  

20 – 30 Tahun   20  40%  

31 – 40 Tahun   18  36%  

41 – 60 Tahun   12  24%  

Jumlah  50  100%  

Sumber : Hasil Kuisioner (2017) 

 Berdasarkan tabel 3.4 terlihat 

bahwa responden berusia 20–30 tahun 

memiliki tingkat persentase tertinggi 

sebesar 40% diikuti usia 31–40 tahun 

sebesar 36% dan usia 41–60 tahun sebesar 

24%. Hal ini menunjukkan bahwa usia 

karyawan saat ini didominasi oleh 

karyawan yang berusia 20-30 tahun 

dengan tingkat persentase 40% dengan 

jumlah 20 orang. 

 

3. Tingkat Pendidikan Responden 

Berdasarkan tabel 3.5 terlihat bahwa 

responden yang memiliki tingkat 

pendidikan D3 dengan jumlah persentase 

18% sebanyak 9 orang, S1 dengan jumlah 

persentase 50%  sebanyak 25 orang, dan 

S2 dengan jumlah persentse 32% 

sebanyak 16 orang. Dengan demikian hal 

ini menunjukkan bahwa tingkat 

pendidikan karyawan didominasi pada 

tingkat S1 yaitu sebanyak 36 orang 

dengan persentase 50%.  

Tabel 3.5  

Karakteristk Responden Berdasarkan 

Tingkat Pendidikan 

Sumber : Hasil Kuesioner (2017)  

  

3.4. Data Hasil Kuisioner Variabel X  

 Berikut  adalah  dimensi 

 yang penulis gunakan dalam variabel 

promosi jabatan, sesuai yang dinyatakan 

oleh Daryanto dan Abdullah (2013:42).   

Tabel 3.6 

Variabel Promosi Jabatan 

Sumber : Hasil Kuesioner (2017)  

 

Berikut adalah penjabaran 

mengenai promosi jabatan berdasarkan 

hasil kuesioner yang telah penulis 

sebarkan di bagian Kepegawaian 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. 

Pertanyaan No.1: Promosi jabatan dapat 

meningkatkan semangat kerja.   

Tabel 3.7  

Presentase Hasil Jawaban  

Pernyataan No.1 Variabel X  

Skala Jawaban  Skor  Jumlah 

pegawai  
Presentase   

Sangat Setuju   5  17  34%  
Setuju  4  33  66%  

Tingkat Pendidikan  Jumlah  Persentase  
D3  9  18%  
S1  25  50%  
S2  16  32%  

Jumlah  50  100%  

No   Variabel   Indikator   

  
1  

  

  
Promosi  
Jabatan  

a. Pengalaman   
b. Kemampuan  
c. Prestasi Kerja  

d. Kejujuran   
e. Loyalitas   
f. Inisiatif dan Kreatif   
g. Tanggung Jawab  
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Ragu-ragu  3  0  0  
Tidak Setuju  2  0  0  
Sangat Tidak 

Setuju   
1  0  0  

Jumlah     50  100%  
Sumber: Hasil Kuesioner (2017)  

  

Dari  pertanyaan  no.1 

 dapat diperhitungkan sebanyak 17 orang 

yang menjawab sangat setuju (SS) dengan 

jumlah presentase sebesar 34%, dan 33 

orang yang menjawab Setuju (S) dengan 

jumlah presentase sebesar 66%. Dengan 

 hasil  demikian  dapat diambil 

presentase tertinggi dari pernyataan no.1 

sebanyak 66% yang menunjukkan bahwa 

karyawan setuju dengan pernyataan 

promosi  jabatan sudah 

 berdasarkan pengalaman dan kecakapan 

dalam bekerja. Pertanyaan No.2: Saya 

merasa promosi jabatan sudah 

berdasarkan pengalaman dan kecakapan 

karyawan dalam bekerja. 

Tabel 3.8  

Presentase Hasil Jawaban Pertanyaan 

No.2 Variabel X  

Skala 

Jawaban  
Skor  Jumlah 

pegawai  
Presentase   

Sangat 

Setuju   
5  10  20%  

Setuju  4  37  74%  
Ragu-ragu  3  3  6%  

Tidak 

Setuju  
2  0  0  

Sangat 

Tidak  
Setuju   

1  0  0  

Jumlah     50  100%  

Sumber: Hasil Kuesioner (2017)  

  

Berdasarkan tabel di atas jawaban 

responden terhadap pengalaman dan 

kecakapan terlihat bahwa 10 (sepuluh) 

orang responden menjawab Sangat Setuju 

(SS) dengan jumlah presentase sebanyak 

20%, 37 orang menjawab Setuju (S) 

dengan jumlah presentase 74% dan  Ragu-

ragu (RR) sebanyak 3 orang dengan 

jumlah 6%. Dengan hasil demikian dapat 

diambil presentase tertinggi dari 

pernyataan no.2 sebanyak 74% yang 

menunjukkan bahwa karyawan setuju 

dengan pernyataan promosi jabatan sudah 

berdasarkan pengalaman dan kecakapan 

dalam bekerja.  

Pertanyaan No.3: Kedisiplinan dan 

tanggung jawab karyawan bagi 

perusahaan agar dapat mencapai hasil 

yang optimal.  

Tabel 3.9  

Presentase Hasil Jawaban  

Pernyataan No.3 Variabel X  
Skala Jawaban  Skor  Jumlah 

pegawai  
Presentase   

Sangat Setuju   5  25  50%  
Setuju  4  25  50%  

Ragu-ragu  3  0  0  
Tidak Setuju  2  0  0  
Sangat Tidak 

Setuju   
1  0  0  

Jumlah     50  100%  

Sumber: Hasil Kuesioner (2017)  

  

Dari pertanyaan no.3 dapat 

diperhitungkan sebanyak 25 orang yang 

menjawab Sangat Setuju (SS) dengan 
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jumlah presentase sebesar 50%, dan 25 

orang yang menjawab Setuju (S) dengan 

jumlah presentase sebesar 50%. 

Pertanyaan No.4: Promosi jabatan erat 

kaitannya dengan prestasi kerja.  

Tabel 3.10  

Presentase Hasil Jawaban  

Pernyataan No.4 Variabel X  
Skala Jawaban  Skor Jumlah 

pegawai  
Presentase   

Sangat Setuju   5  11  22%  

Setuju  4  38  76%  
Ragu-ragu  3  1  2%  

Tidak Setuju  2  0  0  

Sangat Tidak  
Setuju   

1  0  0  

Jumlah     50  100%  

Sumber: Hasil Kuesioner (2017)  

 

 Dari pertanyaan no.4 dapat 

diperhitungkan sebanyak 11 orang yang 

menjawab sangat setuju (SS) dengan 

jumlah presentase sebesar 22%, 38 orang 

yang menjawab setuju (S) dengan jumlah 

presentase sebesar 76% dan 1 orang yang 

menjawab ragu-ragu (R) dengan jumlah 

presentase sebesar 2%. Dengan hasil 

demikian dapat diambil presentase 

tertinggi dari pernyataan no.4 sebanyak 

76% yang menunjukkan bahwa karyawan 

setuju dengan pernyataan promosi jabatan 

erat kaitanya dengan prestasi kerja.  

Pertanyaan No.5: Kemampuan kerja 

adalah faktor utama yang 

dipertimbangkan dalam promosi.  

 

Tabel 3..12  

Presentase Hasil Jawaban  

Pernyataan No.5 Variabel X  

Skala Jawaban  Skor  Jumlah 

pegawai  
Presentase   

Sangat Setuju   5  9  18%  
Setuju  4  39  78%  

Ragu-ragu  3  2  4%  
Tidak Setuju  2  0  0  
Sangat Tidak 

Setuju   
1  0  0  

Jumlah     50  100%  

Sumber: Hasil Kuesioner (2017)  

  

Dengan hasil demikian dapat 

diambil presentase tertinggi dari 

pernyataan no.5 sebanyak 78% yang 

menunjukkan bahwa karyawan setuju 

dengan pernyataan promosi jabatan dapat 

di lihat dari kemampuan kerja karyawan.  

Dari  pertanyaan  no.5 

 dapat diperhitungkan sebanyak 9 orang 

yang menjawab sangat setuju (SS) dengan 

jumlah presentase sebesar 18%, dan 39 

orang yang menjawab setuju (S) dengan 

jumlah presentase sebesar 78% dan 2 

orang yang menjawab ragu-ragu (R) 

dengan jumlah presentase 4% . Pertanyaan 

No.6: Karyawan merasa puas terhadap 

pekerjaan yang ada di tempat kerja  

Tabel 3.13  

Presentase Hasil Jawaban  

Pernyataan No.6 Variabel X  

Skala 

Jawaban  
Skor  Jumlah 

pegawai  
Presentase   

Sangat Setuju   5  5  10%  
Setuju  4  44  88%  

Ragu-ragu  3  1  2%  
Tidak Setuju  2  0  0  
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Sangat Tidak 

Setuju   
1  0  0  

Jumlah     50  100%  

Sumber: Hasil Kuesioner (2017)  

  

Dari pertanyaan no.6 dapat 

diperhitungkan sebanyak 5 orang yang 

menjawab sangat setuju (SS) dengan 

jumlah presentase sebesar 10%, 44 orang 

yang menjawab setuju (S) dengan jumlah 

presentase sebesar 88%dan 1 orang yang 

menjawab ragu-ragu (RR) dengan jumlah 

presentase sebesar 2%.  

Pertanyaan No.7: Karyawan mentaati 

peraturan yang berlaku di tempat kerja.  

Tabel 3.14 

Presentase Hasil Jawaban 

Pernyataan No.7 Variabel X 

Skala Jawaban  Skor  Jumlah 

pegawai  
Presentase   

Sangat Setuju   5  15  30%  
Setuju  4  30  60%  

Ragu-ragu  3  5  10%  
Tidak Setuju  2  0  0  
Sangat Tidak 

Setuju   
1  0  0  

Jumlah     50  100%  

Sumber: Hasil Kuesioner (2017)  

Berdasarkan tabel di atas jawaban 

responden terlihat bahwa 15 orang 

responden menjawab sangat setuju (SS) 

dengan jumlah presentase sebanyak 30%, 

dan 28 orang menjawab setuju (S) dengan  

jumlah presentase 60% dan 5 orang 

menjawab ragu-ragu (RR) dengan jumlah 

presentasi 10%. Dengan hasil demikian 

dapat diambil presentase tertinggi dari 

pernyataan no.7 sebanyak 60% yang 

menunjukkan bahwa karyawan setuju 

dengan pernyataan bahwa Karyawan 

mentaati peraturan yang berlaku di tempat 

kerja.  

Pertanyaan No.8: Jabatan saya yang 

sekarang telah sesuai dengan latar 

belakang tingkat pendidikan saya.  

 

Tabel 3.15  

Presentase Hasil Jawaban 

Pernyataan No.8 Variabel X 

Skala Jawaban  Skor  Jumlah 

pegawai  
Presentase   

Sangat Setuju   5  10  20%  
Setuju  4  38  76%  

Ragu-ragu  3  2  4%  
Tidak Setuju  2  0  0  
Sangat Tidak 

Setuju   
1  0  0  

Jumlah     50  100%  

Sumber: Hasil Kuesioner (2017) 

  

Dari pertanyaan no.8 dapat 

diperhitungkan sebanyak 10 orang yang 

menjawab sangat setuju (SS) dengan 

jumlah presentase sebesar 20%, 38 orang 

yang menjawab setuju (S) dengan jumlah 

presentase sebesar 76% dan 2 orang 

menjawab ragu-ragu (RR) dengan jumlah 

presentase sebesar 4%.  

Pertanyaan No.9: Promosi diberikan 

kepada karyawan yang memiliki loyalitas 

yang tinggi terhadap perusahaan.  
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Tabel 3.16  

Presentase Hasil Jawaban  

Pernyataan No.9 Variabel X  

Skala 

Jawaban  
Skor  Jumlah 

pegawai  
Presentase   

Sangat Setuju   5  16  32%  
Setuju  4  34  68%  

Ragu-ragu  3  0  0  
Tidak Setuju  2  0  0  
Sangat Tidak 

Setuju   
1  0  0  

Jumlah     50  100%  

Sumber: Hasil Kuesioner (2017) 

 

Dari pertanyaan no.9 dapat 

diperhitungkan sebanyak 16 orang yang 

menjawab sangat setuju (SS) dengan 

jumlah presentase sebesar 32%, dan 34 

orang yang menjawab setuju (S) dengan 

jumlah presentase sebesar 68%.  

Pertanyaan No.10: Perusahaan perlu 

untuk mencari karyawan yang memiliki 

kreatifitas dan inisiatif yang tinggi 

terhadap tugas maupun bawahan.  

Dari pertanyaan no.9 dapat 

diperhitungkan sebanyak 16 orang yang 

menjawab sangat setuju (SS) dengan 

jumlah presentase sebesar 32%, dan 34 

orang yang menjawab setuju (S) dengan 

jumlah presentase sebesar 68%.  

Pertanyaan No.10: Perusahaan perlu 

untuk mencari karyawan yang memiliki 

kreatifitas dan inisiatif yang tinggi 

terhadap tugas maupun bawahan.  

 

 

 

Tabel 3.17 

Presentase Hasil Jawaban 

Pernyataan No.10 Variabel X 

Skala 

Jawaban  
Skor  Jumlah 

pegawai  
Presentase   

Sangat 

Setuju   
5  9  18%  

Setuju  4  41  82%  
Ragu-ragu  3  0  0  

Tidak Setuju  2  0  0  
Sangat Tidak 

Setuju   
1  0  0  

Jumlah     50  100%  

Sumber: Hasil Kuesioner (2017) 

  

Berdasarkan tabel di atas jawaban 

responden terlihat bahwa 9 orang 

responden menjawab sangat setuju (SS) 

dengan jumlah presentase sebanyak 18%, 

dan 41orang menjawab setuju (S) dengan 

jumlah presentase 82%.  

  

3.2.5. Data Hasil Kuesioner Variabel Y   

Berikut adalah dimensi yang penulis 

paparkan dalam variabel Motivasi 

karyawan:  

Tabel 3.18  

Dimensi Variabel Motivasi Kerja 

Karyawan  

No   Variabel   Indikator 

  

  
2.   

  

  
Motivasi  
Karyawan  

a. Kebutuhan 
Fisiologis 
b. Kebutuhan akan 

rasa aman 
c. Kebutuhan untuk 

dicintai dan disayangi. 
d. Kebutuhan akan 
penghargaan  

e.Kebutuhan akan 

aktualisasi diri 
Sumber: Hasil Kuesioner Penelitian (2017) 
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 Berikut adalah penjabaran mengenai 

motivasi kerja karyawan atas hasil dari 

kuesioner yang penulis gunakan.  

Pertanyaan No.1: Saya selalu bekerja 

keras agar semua kebutuhan hidup 

terpenuhi.  

Tabel 3.19  

Presentase Hasil Jawaban  

Pernyataan No.1 Variabel Y  

Skala Jawaban  Skor  Jumlah 

pegawai  
Presentase   

Sangat Setuju   5  20  40%  
Setuju  4  30  60%  

Ragu-ragu  3  0  0%  
Tidak Setuju  2  0  0%  
Sangat Tidak 

Setuju   
1  0  0%  

Jumlah     50  100%  

Sumber: Hasil Kuesioner (2017) 

 

Dari pertanyaan no. 1 dapat 

diperhitungkan sebanyak 20 orang yang 

menjawab sangat setuju (SS) 40%, ada 30 

orang yang menjawab setuju (S) 60%. 

Pertanyaan No.2: Saya akan kerja 

semaksimal mungkin agar kebutuhan 

hidup saya terjamin.  

Tabel 3.21  

Presentase Hasil Jawaban 

Pernyataan No. 2 Variabel Y 

Skala 

Jawaban  
Skor  Jumlah 

pegawai  
Presentase   

Sangat Setuju   5  7  14%  
Setuju  4  41  82%  

Ragu-ragu  3  2  4%  
Tidak Setuju  2  0  0  
Sangat Tidak 

Setuju   
1  0  0%  

Jumlah     50  100%  

Sumber: Hasil Kuesioner (2017) 

  

Dari pertanyaan no. 2 dapat 

diperhitungkan sebanyak 7 orang yang 

menjawab sangat setuju (SS) berarti 14%, 

41 orang yang menjawab setuju (S) besar 

presentase 82%, 2 orang yang menjawab 

ragu-ragu (RR) dengan jumlah presentase 

4%. Pertanyaan No.3: Kondisi kerja yang 

nyaman terasa penting bagi saya.  

Tabel 3.22 

Presentase Hasil Jawaban  

Pernyataan No.3 Variabel Y  

Skala 

Jawaban  
Skor  Jumlah 

pegawai  
Presentase   

Sangat Setuju   5  22  44%  
Setuju  4  28  56%  

Ragu-ragu  3  0  0  
Tidak Setuju  2  0  0  
Sangat Tidak 

Setuju   
1  0  0  

Jumlah     50  100%  

Sumber: Hasil Kuesioner (2017) 

Dari pertanyaan no. 3 dapat 

diperhitungkan sebanyak 22 orang yang 

menjawab sangat setuju (SS) 44%, ada 28 

orang yang menjawab setuju (S) 56%.  

Pertanyaan No.4: Bagi saya program – 

program seperti asuransi itu sangat penting.  

Tabel 3.23  

Presentase Hasil Jawaban 

Pernyataan No.4 Variabel Y  

Skala 

Jawaban  
Skor  Jumlah 

pegawai  
Presentase   

Sangat 

Setuju   
5  15  30%  

Setuju  4  34  68%  
Ragu-ragu  3  1  2%  

Tidak Setuju  2  0  0  
Sangat Tidak 

Setuju   
1  0  0  

Jumlah       100%  

Sumber: Hasil Kuesioner (2017) 
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Dari pertanyaan no.4 dapat 

diperhitungkan sebanyak 15 orang yang 

menjawab sangat setuju (SS) dengan 

jumlah presentase sebesar 30%, 34 orang 

yang menjawab setuju (S) dengan jumlah 

presentase sebesar 68% dan 1 orang 

menjawab ragu-ragu (R) dengan jumlah 

presentase 2%. Dengan hasil demikian 

dapat diambil presentase tertinggi dari 

pernyataan no.4 sebanyak 66%  

Pertanyaan No.5: Karyawan merasa aman 

di lingkungan tempat bekerja sekarang ini.  

 Tabel 3.24 

Presentase Hasil Jawaban 

Pernyataan No. 5 Variabel Y  

Skala 

Jawaban  
Skor  Jumlah 

pegawai  
Presentase   

Sangat Setuju   5  5  10%  
Setuju  4  38  76%  

Ragu-ragu  3  7  14%  
Tidak Setuju  2  0  0%  
Sangat Tidak 

Setuju   
1  0  0%  

Jumlah     50  100%  

Sumber: Hasil Kuesioner (2017) 

  

Dari pertanyaan no.5 dapat 

diperhitungkan sebanyak 5 orang yang 

menjawab sangat setuju (SS) dengan 

jumlah presentase sebesar 10%, 38 orang 

yang menjawab setuju (S) dengan jumlah 

presentase sebesar 76%, 7 orang yang 

menjawab ragu-ragu (R) dengan jumlah 

presentase sebesar 14%.Dengan hasil 

demikian dapat diambil presentase 

tertinggi dari pernyataan no.5 sebanyak 

76%. Pertanyaan No.6: Hubungan 

solidaritas antar devisi atau cabang yang 

satu dengan yang lainnya selama ini 

berlangsung baik dalam batas wewenang 

yang dimiliki.  

Tabel 3.25 

Presentase Hasil Jawaban 

Pernyataan No. 6 Variabel Y 

Skala 

Jawaban  
Skor  Jumlah 

pegawai  
Presentase   

Sangat Setuju   5  7  14%  
Setuju  4  43  86%  

Ragu-ragu  3  0  0  
Tidak Setuju  2  0  0  
Sangat Tidak 

Setuju   
1  0  0  

Jumlah     50%  100%  

Sumber: Hasil Kuesioner (2017) 

  

Dari pertanyaan no.6 dapat 

diperhitungkan sebanyak 7 orang yang 

menjawab sangat setuju (SS) dengan 

jumlah presentase sebesar 14%, dan 43 

orang yang menjawab setuju (S) dengan 

jumlah presentase sebesar 86%. 

Pertanyaan No.7: Perusahaan perlu untuk 

melakukan kegiatan rekreasi bagi seluruh 

karyawan untuk menumbuhkan semangat 

kerja.  

Tabel III.26  

Presentase Hasil Jawaban  

Pernyataan No. 7 Variabel 

Y  

Skala 

Jawaban  
Skor  Jumlah 

pegawai  
Presentase   

Sangat 

Setuju   
5  21  42%  

Setuju  4  29  58%  
Ragu-ragu  3  0  0  
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Tidak 

Setuju  
2  0  0  

Sangat 
Tidak  
Setuju   

1  0  0  

Jumlah     50  100%  

Sumber: Hasil Kuesioner (2017) 

 

Dari pertanyaan no.7 dapat 

diperhitungkan sebanyak 21 orang yang 

menjawab sangat setuju (SS) dengan 

jumlah presentase sebesar 42%, dan 29 

orang yang menjawab setuju (S) dengan 

jumlah presentase sebesar 58%. Dengan 

hasil demikian dapat diambil presentase 

tertinggi dari pernyataan no.7 sebanyak 

66%. Pertanyaan No.8: Perusahaan perlu 

memberikan pengarahan, pembinaan, dan 

pengendalian.  

Tabel 3.27 

Presentase Hasil Jawaban 

Pernyataan No. 8 Variabel Y 

Skala Jawaban  Skor  Jumlah 

pegawai  
Presentase   

Sangat Setuju   5  16  32%  
Setuju  4  34  68%  

Ragu-ragu  3  0  0  
Tidak Setuju  2  0  0  
Sangat Tidak 

Setuju   
1  0  0  

Jumlah     50  100%  

Sumber: Hasil Kuesioner (2017) 

  

Dari pertanyaan no.8 dapat 

diperhitungkan sebanyak 16 orang yang 

menjawab sangat setuju (SS) dengan 

jumlah presentase sebesar 32%, dan 34 

orang yang menjawab setuju (S) dengan 

jumlah presentase sebesar 68%. Dengan 

hasil demikian dapat diambil presentase 

tertinggi dari pernyataan no.8 sebanyak 

68%.  

Pertanyaan No.9: Semangat kerja saya 

akan menurun jika rekan kerja saya 

bersikap acuh tak acuh.  

Tabel 3.28 

Presentase Hasil Jawaban 

Pernyataan No. 9 Variabel Y 

Skala 

Jawaban  
Skor  Jumlah 

pegawai  
Presentase   

Sangat 

Setuju   
5  3  6%  

Setuju  4  42  84%  
Ragu-ragu  3  5  10%  

Tidak 

Setuju  
2  0  0%  

Sangat 

Tidak  
Setuju   

1  0  0  

Jumlah     50  100%  

Sumber: Hasil Kuesioner (2017) 

  

Dari  pertanyaan  no.9 

 dapat diperhitungkan sebanyak 3 orang 

yang menjawab sangat setuju (SS) dengan 

jumlah presentase sebesar 6%, 42 orang 

yang menjawab setuju (S) dengan jumlah 

presentase sebesar 84%, 5 orang yang 

menjawab ragu-ragu (R) dengan jumlah 

presentase 10%. Pertanyaan No.10: 

Kemajuan yang saya peroleh dengan 

upaya penggalian ide-ide baru adalah hal-

hal yang mendorong usaha saya.  

Tabel III.29  

Presentase Hasil Jawaban  

Pernyataan No. 10 Variabel Y  

Skala 

Jawaban  
Skor  Jumlah 

pegawai  
Presentase   
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Sangat Setuju   5  14  28%  
Setuju  4  31  62%  

Ragu-ragu  3  5  10%  
Tidak Setuju  2  0  0  
Sangat Tidak 

Setuju   
1  0  0  

Jumlah     50  100%  

Sumber: Hasil Kuesioner (2017) 

  

Dari pertanyaan no.10 dapat 

diperhitungkan sebanyak 14 orang yang 

menjawab sangat setuju (SS) dengan 

jumlah presentase sebesar 28%, 31 orang 

yang menjawab setuju (S) dengan jumlah 

presentase sebesar 62%, dan 5 orang yang 

menjawab ragu-ragu (R) dengan jumlah 

presentase 10%. Dengan hasil demikian 

dapat diambil presentase tertinggi dari 

pernyataan no.10 sebanyak 62%.  

 

KESIMPULAN  

1. Hubungan Pelaksanaan promosi jabatan 

pada kantor Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut Jakarta pada Subbagian 

Rencana dan Pengembangan Pegawai 

sangat berhubungan terhadap motivasi 

kerja karyawan berdasarkan pada 

kemampuan kerja, prestasi kerja 

karyawan, dan penididikan terakhir. 

Pelakasanaan tersebut dipertimbangkan 

oleh perusahaan agar berjalan dengan 

baik. Hipotesis Alternatif (Ha) yang 

menyatakan adanya hubungan yang 

signifikan antara korelasi promosi jabatan 

dengan motivasi kerja karyawan pada 

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut 

Jakarta sedang Hipotesis Nihil (Ho) 

ditolak. 

2. Adanya korelasi yang cukup signifikan 

antara promosi jabatan dengan  motivasi 

kerja karyawan pada Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut, Jakarta. Penelitian 

mendapatkan hasil bahwa motivasi kerja 

karyawan dipengaruhi oleh promosi 

jabatan sebesar 22,5% dengan nilai sig 

0,01% dan 0,05% dan berdasarkan hasil 

analisis regresi sederhana didapatkan 

persamaan regresi Y= 22,640 + 0,464X. 

Hal ini menunjukkan bahwa semakin 

meningkatnya promosi jabatan akan 

menaikkan tingkat motivasi kerja 

karyawan. 

3. Beradasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa pendapat pegawai 

mengenai promosi jabatan sangat 

berhubungan terhadap motivasi kerja , hal 

ini terlihat dari tanggapan karyawan yang 

cukupbaik mengenai pemberian motivasi 

untuk mendorong gairah dan semangat 

kerja karyawan sehingga dapat 

meningkatkan produktivitas, loyalitas, 

kedisiplinan, kreatifitas, tingkat 

kesejahteraan karyawan dan tanggung 

jawab terhadap tugas-tugasnya. 
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SARAN 

1. Hubungan Pelaksanaan promosi jabatan 

pada kantor Direktorat Jenderal 

Perhubungan Laut agar lebih 

ditingkatkan pada tahun-tahun yang 

akan datang. Hal ini dalam rangka 

untuk mendorong dan meningkatkan 

kemampuan, konseptual dan moral 

agar mencapai prestasi karyawan yang 

lebih baik dan hasil yang optimal. 

2. Dalam peningkatan motivasi kerja 

perusahaan disamping meningkatkan 

prestasi kerja perusahaan juga dapa  

memberikan penghargaan dan 

kebutuhan terhadap karyawannya baik 

internal maupun eksternal lingkungan 

karyawan, sehingga karyawan yang 

bekerja kurang baik dapat menciptakan 

motivasi agar lebih semangat lagi 

dalam melakukan pekerjaan. 

3. Perusahaan diharapkan dapat 

memberikan promosi jabatan agar 

dapat memotivasi karyawan, sehingga 

karyawan dapat termotivasi dalam 

melakukan pekerjaan yang lebih baik. 
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ANALISIS HUBUNGAN 

RETURN ON EQUITY (ROE), CURRENT RATIO (CR), 

DEBT TO EQUITY RATIO (DER), TOTAL ASSETS TURN OVER 

(TATO) DAN EARNING PER SHARE (EPS) 

TERHADAP RETURN SAHAM 

   

Oleh : Aryawan Pradityo5 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji analisis apakah Return On Equity (ROE), 
Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Total Assets Turn Over (TATO) dan 
Earning Per Share (EPS) memiliki hubungan yang signifikan terhadap return saham pada 
perusahaan perumahan dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Variabel 
penelitian ini adalah: variabel dependen (Return Saham) dan variabel independen (Return 
On Equity (ROE), Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio (DER), Total Assets Turn Over 
(TATO) dan Earning Per Share (EPS)). Sampel dalam penelitian ini berdasarkan laporan 
keuangan dari 16 (enam belas) perusahaan perumahan dan real estate periode 2010-2012 
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Teknik penarikan sampel dalam penelitian ini 
menggunakan sample random sampling, dimana setiap elemen populasi memiliki 
kesempatan yang sama untuk menjadi subjek sampel dan kesempatan tersebut diketahui 
berapa probabilitasnya. Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi. 
Data yang terkumpul di analisis dengan teknik korelasi dan regresi linear berganda serta 
uji hipotesis. Hasil penelitian ini secara simultan Return On Equity (ROE), Current Ratio 
(CR), Debt To Equity Ratio (DER), Total Assets Turn Over (TATO) dan Earning Per Share 
(EPS) memiliki hubungan secara signifikan terhadap Return saham. Ketika di uji secara 
parsial hanya Current Ratio (CR) dan Earning Per Share (EPS) yang mempunyai hubungan 
secara signifikan terhadap Return saham.  

  

Kata Kunci: Return On Equity (ROE), Current Ratio (CR), Debt To Equity Ratio 

(DER), Total Assets Turn Over (TATO), Earning Per Share (EPS) dan Return Saham 

                                                           
5  Penulis, Aryawan Pradityo, MM., adalah salah satu tenaga pengajar Fakultas Ekonomi Universitas Azzahra  
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LATAR BELAKANG MASALAH 

Ketatnya persaingan dalam dunia 

bisnis dan ekonomi yang terjadi saat ini, hal 

tersebut menjadi pemicu yang kuat bagi 

manajemen perusahaan untuk 

meningkatkan performa terbaiknya dalam 

mempengaruhi investor untuk menarik atau 

menanamkan investasinya. Salah satu hal 

yang mempengaruhi investor dalam 

menanamkan sahamnya disuatu perusahaan 

adalah dengan melihat return saham yang 

bisa didapatkan oleh suatu perusahaan. 

Return (pengembalian) merupakan hal 

terpenting di dalam menentukan keputusan 

investasi. Investasi pada hakekatnya 

merupakan penundaan konsumsi pada saat 

ini dengan tujuan mendapatkan tingkat 

pengembalian (return) yang akan diterima 

di masa yang akan datang.  

Pemodal hanya dapat 

memperkirakan berapa tingkat  keuntungan 

yang diharapkan (expected return) dan 

seberapa jauh kemungkinan hasil yang 

sebenarnya nanti akan menyimpang dari 

hasil yang diharapkan. Apabila kesempatan 

investasi mempunyai tingkat resiko yang 

lebih tinggi, maka investor akan 

mengisyaratkan tingkat keuntungan yang 

lebih tinggi pula. Dengan kata lain, apabila 

semakin tinggi risiko suatu investasi maka 

akan semakin tinggi pula tingkat 

keuntungan (return) yang diisyaratkan oleh 

investor. 

Perkembangan  industri  real estate 

dan perumahan  begitu pesat  saat ini dan 

akan semakin besar di masa yang akan 

datang. Hal ini disebabkan oleh semakin 

meningkatnya jumlah penduduk sedangkan 

supply tanah bersifat tetap. Sektor ini dipilih 

menjadi obyek penelitian karena sektor ini 

telah mengalami perkembangan setelah 

krisis moneter dan mulai menunjukkan 

kontribusinya pada pertumbuhan 

perekonomian akhir-akhir ini.  

Perkembangan industri property saat 

ini juga menunjukkan pertumbuhan yang 

sangat meyakinkan. Hal ini ditandai dengan 

maraknya pembangunan perumahan, 

apartemen, perkantoran dan perhotelan. 

Disamping itu, perkembangan sektor 

property juga dapat dilihat dari 

menjamurnya real estate  di kota-kota besar. 

Property juga menjadi indikator penting 

kesehatan ekonomi sebuah negara. Selain 

itu, dari sudut pandang pengamat Ekonomi 

nampak aktifitas investasi merupakan 

aktifitas yang dihadapkan pada berbagai 

macam resiko dan ketidakpastian yang 

seringkali sulit diprediksi oleh para investor. 
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Investasi dalam bentuk saham (common 

stocks) memerlukan informasi yang akurat 

sehingga investor tidak terjebak pada  

kondisi yang merugikan karena investasi 

bursa efek merupakan jenis investasi resiko 

yang relatif tinggi, meskipun menjanjikan 

keuntungan yang relatif besar namun untuk 

mengurangi resiko tersebut investor 

memerlukan berbagai macam informasi 

ynag didapatkan. Informasi-informasi yang 

diperlukan yaitu mengetahui variabel-

varieabel apa saja yang berhubungan dalam 

mempengaruhi return saham.   

PERUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang yang telah 

diuraikan maka dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan yang ada yaitu :  

1. Bagaimana Analisis Hubungan Return 

On Equity (ROE) terhadap return saham 

industri perumahan dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?   

2. Bagaimana hubungan Current Assets 

(CR) terhadap return saham industri 

perumahan dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?   

3. Bagaimana hubungan Debt To Equity 

Ratio (DER) terhadap return saham 

industri perumahan dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia?   

4. Bagaimana hubungan Total Assets Turn 

Over (TATO) terhadap return saham 

industri perumahan dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia?  

5. Bagaimana pengaruh Earning Per 

Share (EPS) terhadap return saham 

industri perumahan dan real estate yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?   

6. Bagaimana Analisis Hubungan Return 

On Equity (ROE), Total Assets Turn 

Over  (TATO), Debt To Equity Ratio 

(DER), Earning Per Share (EPS) secara 

simultan (Bersama-sama) terhadap 

return saham industri perumahan dan 

real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia?   

  

Investor yang akan melakukan investasi 

dengan membeli saham di pasar modal 

akan menganalisis kondisi perusahaan 

terlebih dahulu agar investasi yang 

dilakukannya dapat memberikan 

keuntungan (return). Memperoleh return 

(keuntungan) merupakan tujuan utama dari 

aktivitas perdagangan para investor di pasar 

modal. Return saham dipengaruhi oleh 

faktor makro (inflasi, kurs mata uang asing, 

suku bunga) dan faktor mikro (kinerja 

keuangan perusahaan).   
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Seperti kita ketahui bersama bahwa 

analisis laporan keuangan dibutuhkan 

merupakan sebuah informasi yang penting 

bagi investor dalam mengambil keputusan 

investasi. Laporan keuangan dapat 

digunakan untuk mencari berbagai macam 

rasio. Dalam melakukan investasi dipasar 

modal, investor sering menggunakan rasio-

rasio keuangan sebagai alat bantu untuk 

memprediksi return saham suatu 

perusahaan, hal ini dianggap wajar karena 

dari rasio keuangan tersebut investor dapat 

mengetahui kinerja perusahaan dan 

tentunya pilihan akan jatuh pada suatu 

perusahaan yang mempunyai kinerja bagus.  

Rasio keuangan yang digunakan untuk 

mengetahui kinerja keuangan pada industri 

real estate dan perumahan akan dilihat 

berdasarkan pertumbuhan Return On 

Equity (ROE), Current Assets (CR), 

Earning Per Share (EPS), Debt to Equity 

Ratio (DER), dan Total Assets Turn Over 

(TATO) dan pengaruhnya terhadap Return 

Saham sehingga dapat menjadi acuan bagi 

investor maupun calon investor dalam 

melihat dan menilai kondisi keuangan 

perusahaan tersebut secara keseluruhan.  

 

 

 

TINJAUAN PUSTAKA  

Return Saham  

Konsep risiko dalam menjalankan 

roda usaha bisnis akan selalu tidak pernah 

terlepas kaitannya dengan Return, 

dikarenakan investor selalu mengharap-kan 

tingkat return yang sesuai atas setiap risiko 

investasi yang akan dihadapinya. Tujuan 

investor melakukan investasi adalah untuk 

mendapatkan keuntungan atau sering 

disebut dengan tingkat pengembalian hasil 

dari bisnisnya.  

 

Pengertian Return Saham  

Pengertian Return, menurut Tatang 

Ary Gumanti (2011:22) : “Return adalah 

jumlah pendapatan ditambah dengan 

kelebihan pendapatan (capital gain) atau 

kerugian (capital loss) yang diperoleh oleh 

investor atas suatu investasi pada suatu aset 

atau sekuritas”. Menurut Jogiyanto 

(2003:47) return suatu saham adalah hasil 

yang diperoleh dari investasi dengan cara 

menghitung selisih harga saham periode 

berjalan dengan periode sebelumnya.  

Masih menurut Jogiyanto 

(2003:109) return saham dapat dibedakan 

menjadi dua jenis yaitu:  

(1) Return Realisasi, yaitu merupakan 

return yang telah terjadi; 
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(2) Return Ekspektasi merupakan return 

yang diharapkan akan diperoleh investor 

di masa yang akan datang.  

Berdasarkan  pengertian return 

bahwa return suatu saham adalah hasil yang 

diperoleh dari investasi dengan cara 

menghitung selisih harga saham periode 

berjalan dengan periode sebelumnya 

dengan mengabaikan dividen, maka dapat 

ditulis rumus :  

   

  Pt  - Pt-1  
   Return Saham     =    
     Pt-1  
 

Sumber: Jogiyanto (2003:110) Keterangan :  

Pt= Harga saham periode sekarang   

Pt-1= Harga saham periode sebelumnya 

 

 

Menurut Mohamad Samsul 

(2006:333), terdapat banyak faktor yang 

mempengaruhi return saham, baik yang 

bersifat makroekonomi maupun 

mikroekonomi. Faktor makro ada yang 

bersifat ekonomi maupun nonekonomi. 

Faktor makroekonomi terdiri dalam 

beberapa variabel ekonomi, misalnya 

inflasi, suku bunga, kurs valuta asing, 

tingkat pertumbuhan ekonomi, harga bahan 

bakar minyak di pasar internasional, dan 

indeks saham regional. Faktor makro 

nonekonomi mencakup peristiwa politik 

domestik, peristiwa sosial, peristiwa 

hukum, dan peristiwa politik internasional. 

Sementara itu, yang termasuk dalam faktor 

mikroekonomi antara lain rasio keuangan.  

 

RASIO BIDANG KEUANGAN  

Rasio-rasio  keuangan tersebut 

khususnya untuk variable bebasnya yang 

digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 

beberapa faktor berikut ini:    

  

1. Return On Equity (ROE)  

Menurut Kasmir (2012:143) return 

on equity atau rentabilitas modal sendiri 

merupakan rasio untuk mengukur laba 

bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. 

Rasio ini menunjukkan efisiensi 

penggunaan modal sendiri. Semakin tinggi 

rasio ini semakin baik, dengan demikian 

posisi kepemilikan perusahaan semakin 

kuat. demikian pula sebaliknya. Rumus 

untuk mencari return on equity dapat 

digunakan sebagai berikut:  

 

 

 

2. Current Ratio (CR)  

Menurut Kasmir (2012:125) 

current ratio merupakan rasio lancar yang 

mengukur kemampuan perusahaan 

            Earning After Tax 

Return On Equity=          Total Equity 
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membayar kewajiban jangka pendek atau 

utang yang segera jatuh tempo pada saat 

ditagih. Dengan kata lain seberapa banyak 

aktiva lancar yang tersedia untuk menutupi 

kewajiban jangka pendek yang segera 

jatuh tempo.  

CR dapat pula dikatakan sebagai 

bentuk untuk mengukur tingkat keamanan 

(margin of safety). Dalam praktiknya, CR 

200% terkadang dianggap ukuran yang 

memuaskan bagi perusahaan, sekalipun 

ukuran yang terpenting adalah  rata-

rata industri untuk perusahaan yang 

sejenis. Rumus untuk mencari current ratio 

yang dapat digunakan,  sebagai berikut: 

 

  

 

3.Debt to Equity Ratio (DER)  

Debt to equity ratio merupakan rasio 

yang digunakan untuk mengetahui 

perbandingan antara total utang dan modal 

sendiri. Rasio ini berguna untuk mengetahui 

seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai dari 

utang.  

Dengan kata lain, rasio ini untuk 

mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang  

dijadikan untuk jaminan utang dan 

biasanya rasio ini dinyatakan dalam presentase. 

Bagi perusahaan, semakin besar rasio ini akan 

semkin baik. Rumus untuk mencari debt to 

equity ratio dapat digunakan perbandingan 

antara total utang dan total modal sendiri 

sebagai berikut:  

 

  

 

4.Total Asset Turn Over (TATO)  

Total Asset Turnover merupakan 

rasio yang digunakan untuk mengukur 

penggunaan semua aktiva perusahaan. 

Kemudian juga mengukur berapa jumlah 

penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah 

aktiva dan biasanya ini dinyatakan dengan 

desimal. Rumus untuk mencari total asset 

turnover adalah sebagai berikut:  

 

 

        Sales  

Total Asset Turnover =    Total Assets                            

    

5.Earning Per Share (EPS)  

Menurut Eduardus Tandelilin 

(2010:365) Earning Per Share adalah laba 

bersih yang siap dibagikan kepada 

pemegang saham dibagi dengan jumlah 

lembar saham perusahaan. Sedangkan 

menurut Ray H. Garisson dkk, penerjemah 

Totok Budisantoso (2007:594) diketahui 

bahwa laba per lembar saham (Earning Per 

Share) dihitung dengan membagi laba 

bersih yang tersedia bagi pemegang saham 

Current Rasio= Aktiva Lancar (Current Assets) 

                      Hutang Lancar (Current Liabilities) 

 

DER =              Total Hutang (Debt) 

          Equity  
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beredar selama tahun tersebut. Dengan 

rumus sebagai berikut:  

  

 

 

Hipotesa Penelitian  

Secara parsial :  

H0 :  Tidak ada Hubungan Return On Equity 

terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor Perumahan dan 

Real Estate  yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.   

H1 :  Ada Hubungan langsung antara Return 

On Equity terhadap Return Saham 

pada perusahaan sektor Perumahan 

dan Real Estate  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia.   

H0 : Tidak ada Hubungan langsung antara 

Current Ratio terhadap Return Saham 

pada perusahaan sektor Perumahan 

dan Real Estate  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia.   

H2 : Ada Hubungan langsung antara Current 

Ratio terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor Perumahan. 

Real Estate  yang terdaftar di  Bursa Efek 

Indonesia. 

H0 :  Tidak ada Hubungan langsung Debt to 

Equity Ratio terhadap Return Saham 

pada perusahaan sektor Proper-ti dan 

Real Estate  yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.   

H3 : Ada Hubungan langsung Debt to Equity 

Ratio terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor Properti dan Real 

Estate  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.   

H0 : Tidak ada Hubungan langsung Total 

Asset Turn Over terhadap Return 

Saham pada perusahaan sektor 

Proper-ti dan Real Estate  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.   

H4 : Ada Hubungan langsung Total Asset 

Turn Over terhadap Return Saham 

pada perusahaan sektor Proper-ti dan 

Real Estate  yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.   

H0 : Tidak ada Hubungan langsung Earning  

Per Share terhadap Return Saham 

pada perusahaan sektor Perumahan 

dan Real Estate  yang terdaftar di 

Bursa Efek Indonesia.   

H5 : Ada Hubungan langsung Earning Per 

Share terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor Perumahan dan 

Real Estate  yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.   

Secara Simultan :  

H0 : Tidak ada Hubungan Langsung Return 

On Equity, Current Ratio, Debt To 

Laba Bersih  

Laba per saham =      Jumlah Saham Beredar 
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Equity Ratio, Total Asset Turn Over, dan 

Earning Per Share terhadap Return 

Saham pada perusahaan sektor 

Perumahan dan Real Estate  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.   

H6 : Ada Hubungan Langsung On Equity, 

Current Ratio, Debt To Equity Ratio, 

Total Asset Turn Over, dan Earning Per 

Share terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor Perumahan dan Real 

Estate  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Atau paling sedikit ada satu 

variabel yang berpengaruh. 

H0 :  Tidak ada Hubungan langsung Debt to 

Equity Ratio terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor Proper-ti dan Real 

Estate  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.   

H3 : Ada Hubungan langsung Debt to Equity 

Ratio terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor Proper-ti dan Real 

Estate  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.   

H0 : Tidak ada Hubungan langsung Total Asset 

Turn Over terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor Proper-ti dan Real 

Estate  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. 

H4 : Ada Hubungan langsung Total Asset Turn 

Over terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor Proper-ti dan Real 

Estate  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.   

H0 : Tidak ada Hubungan langsung Earning  Per 

Share terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor Perumahan dan Real 

Estate  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.   

H5 : Ada Hubungan langsung Earning Per Share 

terhadap Return Saham pada perusahaan 

sektor Perumahan dan Real Estate  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.   

 

Secara Simultan :  

H0 : Tidak ada Hubungan Langsung Return On 

Equity, Current Ratio, Debt To Equity 

Ratio, Total Asset Turn Over, dan 

Earning Per Share terhadap Return 

Saham pada perusahaan sektor 

Perumahan dan Real Estate  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

H6 : Ada Hubungan Langsung On Equity, 

Current Ratio, Debt To Equity Ratio, 

Total Asset Turn Over, dan Earning Per 

Share terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor Perumahan dan Real 

Estate  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Atau paling sedikit ada satu 

variabel yang berpengaruh. 

   

Obyek Penelitian  

Perusahaan yang dijadikan obyek 

penelitian adalah perusahaan sektor perumahan 
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dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Daftar perusahaan sektor perumahan 

dan real estate yang terdaftar di BEI yang 

dijadikan obyek penelitian adalah sebagai 

berikut :  

1. PT. Alam Sutera Reality Tbk. (ASRI);  

2. PT. Bekasi Asri Pemula Tbk  

    (BAPA);  

3. PT. Sentul City Tbk (BKSL);  

4. PT. Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE);  

5. PT. Bumi Citra Permai Tbk (BCIP);  

6. PT. Cowell Development Tbk (COWL). 

7. PT. Ciputra Development Tbk (CTRA);  

8. PT. Ciputra Surya Tbk (CTRS);  

9. PT. Duta Pertiwi Tbk (DUTI);  

10. PT. Jakarta Internasional Hotels & 

Development Tbk (JIHD);  

11. PT. Jaya Real Property Tbk (JRPT);  

12. PT. Lippo  Cikarang Tbk  (LPCK);  

13. PT. Lippo Karawaci Tbk (LPKR);  

14. PT. Modernland Realty Tbk (MDLN);  

15. PT. Pakuwon  Jati Tbk (PWON);  

16. PT. Summarecon Agung Tbk (SMRA).  

 

Operational Variabel 

 Operational variabel pada penelitian ini 

adalah faktor-faktor yang sangat berperanan 

dalam menghindari penyimpangan atau 

kesalahpahaman pada saat melakukan 

pengumpulan dan pengolahan data. Berikut ini 

ditampilkan beberapa faktor yang termasuk 

sebagai Operational Variabel: 

 

Variabel  Indikator Ska

la  

Sumb

er  

Return On  

Equity (X1)  
Kasmir  

(2012, 143) 

                                    Earning After Tax  
Return On Equity =  

                                           Total Equity  

  
  

Ras
io  

  
  

Lapor
an 

Keuan
gan  

  

 Current  

Ratio (X2)  

Kasmir  
(2012, 125) 

            Current Assets  
Current Ratio =          

                              Current Liabilities     
  

  
Ra

sio  

  
  

  
Lapor

an 
Keuan
gan  

  
  

 Debt to  

Equity   

Ratio (X3)  
Kasmir  

(2012, 150) 

                                                     Total Debt  
Debt to Equity Ratio =    
                                                        Total Equity  

 
  

  
  

Ra

sio  

  
  

  
 

Lapor
an 

Keuan
gan  

  
  

Total  
Assets  

Turn Over  

(X4)  

Kasmir  
(2012, 160) 

S
ales  

 
 

T A T O =                                            Total Assets  
  

    
    

  
  

Ra
sio  

  
  
  

  
  

Lapor
an 

Keuan
gan  

  
  
  

  
Earning Per   

Share (X5)  

Mohamad  
Samsul  

(2006,167) 

    
                                 Laba Bersih  

Laba per Saham  =   
                                                Jumlah Saham  

    
  

  
  

Nomi

nal  

  
  
  

  
  

Lapor
an 

Keuan
gan  

  
  
  

  
Return   

Saham (Y)  

Jogiyanto  
(2003:109 

    
Pt  - Pt-1  

Return Saham =    
                                          Pt-1  

    
    

  
  

Desi
mal  

  
  
  

  
  

Daftar 
Harga 
Saha

m  

  
  
  

 

PEMBAHASAN  

Penelitian ini menggunakan data historis 

yang berupa laporan keuangan tahun 2012-
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2014 dan daftar harga saham akhir tahun 

2012-2014, pada perusahaan sektor 

perumahan dan real estate, data yang 

diperoleh dari Pusar Referensi Pasar Modal 

(PRPM) di Bursa Efek Indonesia. (BEI). 

Peneliti hanya memilih 16 (enam belas) 

perusahaan yang akan menjadi sampel 

penelitian secara random dengan kriteria 

tertentu yaitu sebagai berikut:  

1. Perusahaan terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia periode 2012-2014.  

2. Menerbitkan laporan tahunan yang 

berakhir pada tanggal 31 Desember 

2014.  

Data yang dimiliki perusahaan lengkap dan 

sesuai dengan variabel yang diteliti 

baik variabel independen maupun 

variabel dependen. 

Tabel Gabungan Variabel 

Perusahaan Perumahan dan Real Estate 

Periode 31 Desember 2012-2014 
         ROE 

(%)  

CR 

(%)  

DER 

(%)  

TATO   EPS  RETUR

N 

SAHAM  

No  Kode 

Emiten  

Tahun  (X1)  (X2)  (X3)  (X4)  (X5)  (Y)  

         (%)  (%)  (%)  (kali)  (Rp)  (Desi

mal)  

1  ASRI  

2010  

2011  

2012  

13.12  98.0

0  

107.0

0  

0.1724  16.26  1.1975  

21.63  97.7

8  

115.5

7  

0.2299  33.6

8  

0.7557  

25.7

0  

123.48  131.3

3  

0.2235  61.19  0.5283  

2  CTRA  

2010  

2011  

2012  

5.37  489.3

7  

29.3

2  

1.8049  17.00  0.3684  

6.46  236.5

6  

50.7

0  

0.1890  21.00  0.1693  

10.02  155.9

8  

77.15  0.2212  39.0

0  

0.5623  

3  CTRS  

2010  

2011  

2012  

5.70  198.8

5  

54.7

5  

0.2274  44.0

0  

0.4122  

10.23  166.6

9  

81.07  0.2280  83.0

0  

0.1857  

12.37  126.0

9  

99.9

6  

0.2368  139.0

0  

1.2682  

4  BCIP  

2010  12.12  233.6

7  

24.8

4  

0.4391  15.50  0.1122  

2011  

2012  

1.30  263.0

8  

29.7

8  

0.2331  1.93  0.0965  

4.93  76.17  77.3

2  

0.3070  6.70  1.0631  

5  SMRA  

2010  

2011  

2012  

10.86  133.79  184.5

7  

0.2770  34.7

6  

1.2901  

15.69  137.10  226.

96  

0.2913  57.0

4  

0.2052  

20.7

6  

116.96  185.0

7  

0.3184  114.89  0.4197  

6  LPKR  2010  6.95  420.31  97.51  0.1935  30.3

0  

-

0.2100  

  2011  

2012  

6.16  603.7

2  

94.0

6  

0.2295  31.56  0.1952  

21.64  559.8

8  

116.8

2  

0.2477  46.4

8  

0.2990  

7  JIHD  

2010  

2011  

2012  

7.78  125.27  73.9

9  

0.2831  31.82  0.5800  

2.11  267.7

0  

31.72  0.2190  9.18  0.0696  

2.53  423.7

6  

31.85  0.2248  14.50  -

0.0650  

8  BAPA  

2010  

2011  

2012  

16.93  224.3

3  

82.0

4  

0.3996  19.51  0.5190  

7.30  223.9

5  

83.2

6  

0.2069  9.08  0.1305  

5.13  229.6

8  

81.87  0.1583  6.78  -

0.0365  

9  BKSL  

2010  

2011  

2012  

2.02  

2.97  

281.07  

316.3

9  

16.75  

15.15  

0.0921  

0.0865  

2.61  

4.58  

0.1275  

0.5915  

4.59  318.44  27.7

8  

0.1012  7.04  0.2489  

10  MDLN  

2010  

2011  

2012  

3.47  88.5

6  

82.6

2  

0.1127  11.85  0.5467  

6.24  83.11  112.5

6  

0.1853  24.2

6  

0.3265  

11.70  127.18  106.2

8  

0.2205  41.57  0.9255  

11  LPCK  

2010  

2011  

2012  

11.58  181.99  196.2

3  

0.2423  93.8

3  

0.4035  

31.37  139.9

9  

148.5

8  

0.4420  370.2

3  

2.6241  

33.13  157.31  130.5

3  

0.3577  584.8

0  

1.8248  

12  COWL  

2010  

2011  

2012  

6.44  84.3

7  

104.5

5  

0.3765  11.14  -

0.5773  

20.3

4  

127.66  135.4

3  

0.4699  50.14  0.1535  

6.14  141.75  56.8

5  

0.1751  67.4

2  

0.4328  



 

 

 

 

Creating Bright Futures  

 

78 | Jurnal Ilmiah “POSTULATE” Volume VII No.1, April 2018 

 
 

    
  
  
  
  

13  JRPT  

2010  

2011  

2012  

16.23  112.96  102.8

0  

0.2347  100.3

3  

0.4858  

18.24  103.76  114.9

3  

0.2187  131.14  0.6206  

19.26  87.5

7  

125.0

0  

0.2204  161.82  0.7313  

14  PWON  

2010  

2011  

2012  

15.62  114.95  143.1

9  

0.2492  6.79  1.2615  

15.95  138.24  142.0

7  

0.2573  8.62  0.1575  

24.4

5  

134.24  141.3

7  

0.2862  15.53  0.0122  

15  DUTI  

2010  

2011  

2012  

10.35  192.82  47.3

0  

0.2133  144.35  0.5876  

11.86  203.0

4  

45.5

7  

0.2154  188.4

3  

0.5400  

11.93  264.18  27.8

6  

0.2380  285.8

5  

0.3044  

16  BSDE  

2010  

2011  

2012  

7.01  199.6

3  

57.71  0.2118  34.3

5  

0.6826  

12.26  189.52  54.8

6  

0.2195  48.0

5  

0.1096  

14.06  157.19  59.11  0.2224  73.5

0  

0.3295  

 

Transformasi Log Natural  

Berdasarkan  hasil pengolahan data 

dengan menggunakan program aplikasi 

computer Statistical Package of Social 

Science (SPSS) versi 20.0 dalam penelitian 

ini data yang diperoleh dikonversi dengan 

menggunakan log natural, karena satuan alat 

ukur dari data yang digunakan tidak sama 

yaitu persen dan IDR, agar satuan yang 

digunakan seragam data ditransformasi 

kedalam bentuk log natural. Berikut data 

hasil transformasi log natural. 

Transformasi Log Natural 

Perusahaan Perumahan dan Real Estate 

Periode 2012-2014 

TAH

UN 

LnX1_R

OE 

LnX2_

CR 

LnX3_D

ER 

LnX4_T

ATO 

LnX5_E

PS 

LnY_Ret

urn 

Saham 

2012 2.57 4.58 4.67 -1.76 2.79 0.18 

2013 3.07 4.58 4.75 -1.47 3.52 -0.28 

2014 3.25 4.82 4.88 -1.5 4.11 -0.64 

2012 1.68 6.19 3.38 0.59 2.83 -1 

2013 1.87 5.47 3.93 -1.67 3.04 -1.78 

2014 2.3 5.05 4.35 -1.51 3.66 -0.58 

2012 1.74 5.29 4 -1.48 3.78 -0.89 

2013 2.33 5.12 4.4 -1.48 4.42 -1.68 

2014 2.52 4.84 4.6 -1.44 4.93 0.24 

2012 2.49 5.45 3.21 -0.82 2.74 -2.19 

2013 0.26 5.57 3.39 -1.46 0.66 -2.34 

2014 1.6 4.33 4.35 -1.18 1.9 0.06 

2012 2.39 4.9 5.22 -1.28 3.55 0.25 

2013 2.75 4.92 5.42 -1.23 4.04 -1.58 

2014 3.03 4.76 5.22 -1.14 4.74 -0.87 

2012 1.94 6.04 4.58 -1.64 3.41  

2013 1.82 6.4 4.54 -1.47 3.45 -1.63 

2014 3.07 6.33 4.76 -1.4 3.84 -1.21 

2012 2.05 4.83 4.3 -1.26 3.46 -0.54 

2013 0.75 5.59 3.46 -1.52 2.22 -2.66 

2014 0.93 6.05 3.46 -1.49 2.67  

2012 2.83 5.41 4.41 -0.92 2.97 -0.66 

2013 1.99 5.41 4.42 -1.58 2.21 -2.04 

2014 1.64 5.44 4.41 -1.84 1.91  

 

Pengujian Hipotesis dan Pembahasan  

Uji Asumsi Klasik   

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini 

terdiri dari uji multikolinieritas, uji 

heteroskedastisitas, uji Normalitas dan uji 

autokorelasi.  

 

1.  Uji Multikolinieritas  

Menurut Dwi Priyatno (2011:288), 

uji multikolinieritas digunakan untuk 

menguji apakah model regresi ditemukan 

adanya korelasi antar variabel independen 

(bebas). Model regresi yang baik, tidak 



 

 

 

 

Creating Bright Futures  

 

79 | Jurnal Ilmiah “POSTULATE” Volume VII No.1, April 2018 

 
 

    
  
  
  
  

terjadi korelasi antar variabel independen 

(bebas). Metode pengujian yang biasa 

digunakan yaitu dengan melihat nilai 

Variance Inflation Factor (VIF) dan 

Tolerance pada model regresi. Jika nilai VIF 

kurang dari 10 dan tolerence lebih dari 0,1 

maka model regresi bebas dari  

Multikolinearitas.  

Coefficientsa  

Model   Collinearity Statistics  

Tolerance  VIF  

1  

LnX1_ROE  .306  3.271  

LnX2_CR  .642  1.557  

LnX3_DER  .396  2.527  

LnX4_TATO  .800  1.249  

LnX5_EPS  .526  1.900  

2  

LnX1_ROE  .324  3.083  

LnX2_CR  .689  1.451  

LnX3_DER  .399  2.507  

LnX5_EPS  .526  1.900  

3  

LnX1_ROE  .487  2.054  

LnX2_CR  .870  1.149  

 LnX5_EPS  .533  1.877  

4  
LnX2_CR  .955  1.047  

LnX5_EPS  .955  1.047  
a. Dependent Variable: LnY_Return_Saham  

 

 Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa nilai 

Variane Inflation Factor (VIF) 

menunjukkan angka sekitar 1 (satu) dan 

nilai Tolerance menunjukkan angka yang 

mendekati  angka 1 (satu), sehingga sesuai 

dengan hasil model regresi tersebut dapat 

disimpulkan bahwa tidak terjadi 

multikolinieritas.  

2. Uji Heteroskedastisitas  

Uji Heteroskedastisitas 

dimaksudkan untuk mengetahui apakah 

variasi residual absolute sama atau tidak 

untuk semua pengamatan. Model regresi 

yang baik adalah model yang dikatakan 

homoskedastisitas dimana memiliki 

persamaan varian residual suatu periode 

pengamatan dengan periode pengamatan 

yang lain atau tidak terjadi 

heteroskedastisitas. 

Gambar ScatterPlot

 

Sumber :  Output SPSS 20  

Dari gambar scatterplot tersebut terlihat 

bahwa Output SPSS pada gambar 

Scatterplot menunjukkan titik-titik data 

menyebar di atas dan dibawah atau disekitar 

angka 0 dan penyebaran titik-titik data tidak 

membentuk pola tertentu maka dapat 

disimpulkan bahwa variabel independen 

terbebas dari asumsi klasik 
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heterokedastisitas dan layak digunakan 

dalam penelitian.  

3. Uji Normalitas  

Uji normalitas bertujuan untuk menguji 

apakah data penelitian pada sebuah model 

regresi, baik variabel dependen maupun 

variabel independen atau keduanya 

mempunyai distribusi normal atau tidak, 

model regresi yang baik adalah distribusi 

data normal atau mendekati normal. Dalam 

penelitian ini menggunakan pengujian 

dengan melihat normal probability plot 

yang membandingkan distribusi kumulatif 

dari data sesungguhnya dengan distribusi 

komulatif normal. Distribusi normal akan 

membentuk satu garis diagonal dan ploting 

data akan dibandingkan dengan garis 

diagonal dan ploting data akan 

dibandingkan dengan garis diagonal dan 

dengan pengujian histrogram, hasilnya 

sebagai berikut :  

  
Gambar Normal P-P Plot  

Sumber : Output SPSS 20  

 

Bila kita perhatikan pada gambar di 

atas, nampak hasil dari output SPSS 

Normal P-Plot, dimana memperlihatkan 

bahwa distribusi dari  titik-titik data 

penyebaran berada disekitar garis diagonal 

dan penyebaran titik-titik data searah 

dengan garis diagonal. Dengan demikian 

dapat dikatkan bahwa data pada variabel  

penelitian dapat dikatakan normal dan 

layak digunakan dalam penelitian ini.  
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Gambar Histogram  

Sumber : Output SPSS 20  

Tampilan histrogram yang nampak pada 

gambar di atas, menunjukkan bahwa grafik 

histrogram menunjukkan sebuah pola 

distribusi mendekati normal.  

4.  Uji Autokorelasi  

Uji autokorelasi digunakan untuk 

megetahui ada atau tidaknya penyimpangan 

asumsi klasik auto korelasi, yaitu korelasi 

yang terjadi antara residual pada  suatu 

pengamatan dengan pengamatan lain pada 

model regresi. Persyaratan yang harus 

dipenuhi adalah tidak adanya auto korelasi 

dalam model regresi. Metode pengujian 

yang sering digunakan adalah dengan Uji 

Durbin-Watson (Uji DW) dengan ketentuan 

sebagai berikut (Purbayu-Ashari, 2005:240). 

1. d<dL: Muncul bila terjadi masalah 

autokorelasi yang positif dimana perlu 

perbaikan.  

2. dL<d<dU : Ada masalah autokorelasi 

positif tetapi lemah, butuh perbaikan.  

3. dU<d<4-dL : Tidak ada masalah auto 

korelasi.  

4. 4-dU<d<4-dL : Masalah autokorelasi 

lemah butuh perbaikan lebih baik. 

5. 4-dL<d: Masalah autokorelasi serius. 

 

Model Summarye  
Model  Change Statistics 

 

Durbin-

Watson  

R Square  

Change  

F 

Change  

df1  df2  Sig. F 

Change  

1  .255a  2.607  5  38  .040    

2  

3  

.000b 

.000c  

.002  

.018  

1  

1  

38  

39  

.963  

.893  

  

  

4  -.008d  .456  1  40  .503  2.102  

a. Predictors: (Constant), LnX5_EPS, LnX2_CR, 
LnX4_TATO, LnX3_DER, LnX1_ROE  
b. Predictors: (Constant), LnX5_EPS, LnX2_CR, 
LnX3_DER, LnX1_ROE  
c. Predictors: (Constant), LnX5_EPS, LnX2_CR, 
LnX1_ROE  
d. Predictors: (Constant), LnX5_EPS, LnX2_CR  
e. Dependent Variable: LnY_Return_Saham 

Tabel Uji Autokorelasi - Sumber SPSS 2.0 

 

Berdasarkan Tabel pada output SPSS 

diperoleh nilai Durbin Watson 2.102. 

Dengan jumlah variabel bebas (k) = 5 dan 

jumlah data (n) = 44, serta dengan tingkat 

signifikan sebesar 0.05 atau 5%, maka 

berdasarkan tabel Durbin-Watson diperoleh 
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dL (nilai batas bawah) = 1.2769 dan dU 

(nilai batas atas) = 1.7777 sehingga dapat 

disimpulkan bahwa dU < DW < 4 – dL atau 

1.7777 < 2.102 < 4 – (1.2769). sehingga 

kesimpulannya tidak terdapat autokorelasi. 

5.Analisis Koefisien Korelasi  

 

Untuk mengetahui berapa besar 

hubungan kedua variabel tersebut yaitu 

variabel dependen dan variabel independen, 

dapat diukur dengan suatu koefisien 

korelasi. Dalam penelitian ini korelasi 

variabel tersebut dapat dilihat dari tabel 

berikut ini : 

Koefisien Korelasi   
Correlations  

   LnY_Return_

Saham  

LnX1_

ROE  

LnX2_

CR  

LnX3_

DER  

LnX4_T

ATO  

LnX5_

EPS  

Pearson Correlation  

 

Sig. (1-tailed)  

LnY_Return_S

aham  

LnX1_ROE  

LnX2_CR  

LnX3_DER  

LnX4_TATO  

LnX5_EPS  

LnY_Return_S

aham  

LnX1_ROE  

LnX2_CR  

1.000 .27

7 

1.0

00 

-

.35

7 

.69

9 

.374 

.68

3 

.03

4 

. 

.00

9 

-

.3

5

8 

.274 .046 .413 

.277 -

.3

57 

.699 .374 .683 

-.358 1.0

00 

-.556 .082 -.213 

.274 -

.5

56 

1.000 .236 .415 

.046 .0

82 

.236 1.000 .260 

.413 -

.21

3 

.415 .260 1.000 

. 

.034 

.009 

.009 

.009 

. 

.036 

.000 

.000 

.384 

.006 

.299 

.003 

.000 

.083 

 LnX3_DER  .036 .000 .000 . .061 .003  

 LnX4_TATO  .384 .006 .299 .061 . .044  

N  

LnX5_EPS  

LnY_Return_S

aham  

LnX1_ROE  

LnX2_CR  

LnX3_DER  

.003 .000 

44 

44 

44 

44 

44 

44 

.083 .003 .044 .  

44 44 44 44 44  

44 44 44 44 44  

44 44 44 44 44  

LnX4_TATO 

LnX5_EPS  

44 44 44 44 44  

44 44 44 44 44  

44 44 44 44 44  

 

Sumber : Output SPSS 20  

Menurut Yus Agusyana (2011:86) bahwa 

koefisien korelasi (KK) memiliki nilai 

antara -1 hingga +1 (1 ≤ KK ≤ +1), dengan 

ketentuan sebagai berikut :  

 Jika KK bernilai positif maka variabel-

variabel berkorelasi positif. Semakin 

dekat nilai KK ke +1 semakin kuat 

korelasinya, demikian pula sebaliknya.  

 Jika KK bernilai negatif maka variabel-

variabel berkorelasi negatif. Semakin 

dekat nilai KK ke -1 maka semakin kuat 

korelasinya, demikian pula sebaliknya.  

 Jika KK bernilai 0 (nol) maka variabel-

variabel tidak menunjukkan korelasi.  

 Jika KK bernilai +1 atau -1 maka 

variabel-variabel menunjukkan korelasi 

positif atau negatif yang sempurna. 

Batas-batas nilai koefisien korelasi 

diinterpretasikan sebagai berikut :  

 0,00 sampai dengan 0,20 berarti 

korelasinya sangat lemah.  

 0,21 sampai dengan 0,40 berarti 

korelasinya lemah.  

 0,41 sampai dengan 0,70 berarti 

korelasinya kuat. 
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 0,71 sampai dengan 0,90 berarti 

korelasinya sangat kuat. 

 0,91 sampai dengan 0,99 berarti 

korelasinya sangat kuat sekali  

 1,00 berarti korelasi sempurna 

Berdasarkan table di atas dapat dilihat 

korelasi masing-masing variabel 

independen terhadap variabel dependen 

adalah sebagai berikut :  

 Korelasi antara return on equity  

 (ROE) dengan return saham 

Korelasi antara ROE dengan return 

saham sebesar 0.277 artinya korelasi 

rendah dengan arah hubungan positif, 

yaitu apabila ROE naik maka return 

saham juga akan naik. Hubungan ROE 

dengan return saham signifikan karena 

nilai Sig sebesar 0.035< 0.05  

 Korelasi antara Current Ratio  

 (CR) dengan return saham Korelasi 

antara  CR dengan return saham sebesar 

-0.358 artinya korelasi rendah dengan 

hubungan yang negatif, yaitu apabila 

CR naik maka return saham akan turun. 

Hubungan CR dengan return saham 

signifikan  

 0.009 karena nilai Sig sebesar  

 0.009 <0.05  

 Korelasi antara Debt to Equity Ratio 

(DER) dengan return saham  

 Korelasi antara DER dengan return 

saham sebesar 0.274 artinya korelasi 

rendah dengan hubungan yang positif, 

yaitu apabila DER naik maka return 

saham juga akan naik. Hubungan DER 

dengan return saham signifikan karena 

nilai Sig sebesar 0.036 <0.05  

 Korelasi antara Total Asets Turn 

Over (TATO) dengan return saham 

Korelasi antara TATO dengan return 

saham sebesar 0.046 artinya korelasi 

sangat rendah dengan hubungan yang 

positif, yaitu apabila TATO naik maka 

return saham juga akan naik. Hubungan 

TATO dengan return saham tidak 

signifikan karena nilai Sig sebesar 

0.384 > 0.05  

 Korelasi antara Earning Per Share 

(EPS) dengan return saham   

 Korelasi antara EPS dengan return 

saham sebesar 0.413 artinya korelasi 

sedang dengan hubungan yang positif, 

yaitu apabila EPS naik maka return 

saham juga akan naik. Hubungan EPS 

dengan return saham signifikan karena 

nilai Sig sebesar 0.03 < 0.05  

 Analisis Koefisien Determinasi  

 Koefisien determinasi (R²) 

bertujuan  untuk  mengetahui 

seberapa besar kemampuan variabel 
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independen menjelaskan variabel 

dependen.  

Koefisien determinasi terletak pada tabel 

sebagai berikut: 

Hasil Analisis Koefisien Determinasi  
Model Summarye  

Model  R  R 

Squar

e  

Adjust

ed R  
Square  

Std. 

Error 

of 

the 

Esti

mate  

Change Statistics   Durbi

n- 
Watso

n  
R 

Squar

e  
Chan

ge  

F  
Ch

an

ge  

df1  df2  Sig. F  
Cha

nge  

1  
.50

5a  .255  .157  
.9112

1  .255  
2.6

07  5  38  
.040  
.963  
.893  
.503  

  

2  
3  

.50

5b 

.50

5c  
.255  
.255  

.179  

.199  

.8994

7  
.8883

7  
.000  
.000  

.00

2  
.01

8  
1  
1  

38  
39  

  

  

4  .49

7d  
.247  .210  .8824

5  
-.008  .45

6  
1  40  2.102  

a. Predictors: (Constant), LnX5_EPS, LnX2_CR, LnX4_TATO, 

LnX3_DER, LnX1_ROE  
b. Predictors: (Constant), LnX5_EPS, LnX2_CR, LnX3_DER, 

LnX1_ROE  
c. Predictors: (Constant), LnX5_EPS, LnX2_CR, LnX1_ROE  
d. Predictors: (Constant), LnX5_EPS, LnX2_CR  

Persamaan regresi :  

Ŷ = a + b1X1 + b2X2 + ... + bkXk  

LnY_Return_Saham = = 0.995 – 

0.572LnX2_CR + 0.270LnX5_EPS 

Pengertian persamaan regresi :  

 Konstanta sebesar  0.995 artinya bila 

CR dan EPS = 0 atau tidak ada, maka  

perusahaan mampu menghasilkan 

return saham sebesar 0.995  

 Koefisien variabel X2 (CR) = negatif 0.572 

artinya bila current ratio naik 1% maka 

return saham turun sebesar 0.572 atau bila 

current ratio turun 1% maka return saham 

naik sebesar 0.572   Koefisien variabel 

X5 (EPS) = positif 0.270 artinya bila 

earning per share naik 1% maka return 

saham naik sebesar 0.270 atau bila earning 

per share turun 1 % maka return saham 

turun sebesar 0.270. 

 

Hasil Pengujian Hipotesis   

Pengujian hipotesis dalam penelitian 

ini terdiri dari uji simultan dan uji parsial. 

Uji simultan untuk menguji hipotesis 

bahwa ada pengaruh secara bersama-sama 

variabel bebas (return on equity, current 

ratio, debt to equity ratio, total assets turn 

over, dan earning per share) terhadap return 

saham dengan menggunakan uji F 

(simultan) dan uji t (parsial) untuk menguji 

pengaruh variabel-variabel bebas secara 

sendiri-sendiri terhadap harga saham 

dengan menggunakan uji t. 

Pengujian Secara Parsial (Uji t)  Uji 

statistik t atau uji partial dilakukuan untuk 

menggambarkan seberapa jauh pengaruh 

satu variabel independen (return on equity, 

current ratio, debt to equity ratio, total 

assets turn over, dan earning per share) 

secara partial atau sendiri-sendiri dalam 

menerangkan variabel dependen (return 

saham).  

• H0 : Tidak ada Hubungan Return On 

Equity terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor Perumahan dan Real 
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Estate  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.   

• H1 : Ada Hubungan Return On Equity 

terhadap Return Saham pada perusahaan 

sektor Perumahan dan Real Estate  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.   

• H0 : Tidak ada hubungan signifikan 

Current Ratio terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor Perumahan dan Real 

Estate  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.   

• H2 : Ada hubungan signifikan Current 

Ratio terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor Perumahan dan Real 

Estate  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.   

• H0 : Tidak ada hubungan signifikan 

Debt to Equity Ratio terhadap Return 

Saham pada perusahaan sektor Perumahan 

dan Real Estate  yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia. 

• H3 : Ada hubungan signifikan Debt to 

Equity Ratio terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor Perumahan dan Real 

Estate  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.   

• H0 : Tidak ada hubungan signifikan 

Total Asset Turn Over terhadap Return 

Saham pada perusahaan sektor Perumahan 

dan Real Estate  yang terdaftar di Bursa 

Efek Indonesia.   

• H4 : Ada hubungan signifikan Total 

Asset Turn Over terhadap Return Saham 

pada perusahaan sektor Perumahan dan 

Real Estate  yang terdaftar di Bursa Efek  

Indonesia.   

• H0 : Tidak ada hubungan signifikan 

Earning Per Share terhadap Return Saham 

pada perusahaan sektor Perumahan dan 

Real Estate  yang terdaftar di Bursa Efek  

Indonesia.   

• H5 : Ada hubungan signifikan Earning 

Per Share terhadap Return Saham pada 

perusahaan sektor Perumahan dan Real 

Estate yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia.   

Cara pengambilan keputusan adalah  Jika 

signifikan penelitian > 0,05 , Ho diterima  

Jika signifikan penelitian > 0,05 , Ho ditolak  

Atau dengan cara melihat tabel t :  

Jika – t tabel< t hitung, maka Ho diterima  

atau 

Jika      - t hitung< - t tabel           

t hitung>t tabel, maka Ho ditolak. 
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Tabel Uji t: 

Coefficientsa  
No.  Model Unstandardized 

Coefficients  
Standardized  
Coefficients  

t  Sig.  

B  Std. 

Error  
Beta  

1  

 
2  

(Const

ant)  
1.28

9  
2.853    .452  .654  

LnX1_

ROE  
-.206  .338  -.154  -.608  .547  

LnX2_

CR  
-.615  .354  -.304  -1.739  .090  

LnX3_

DER  
.042  .329  .029  .129  .898  

LnX4_

TATO  
.015  .327  .007  .046  .963  

LnX5_

EPS  .337  .148  .439  2.277  .029  
(Const

ant)  
LnX1_

ROE  
LnX2_

CR  

1.23

1  
-.202  
-.611  

2.530  
.324  
.337  

  .486  
-.623  

-1.812  

.629  

.537  

.078  
-.151  
-.302  

 LnX3_

DER  
.044  .323  .030  .136  .893  

 LnX5_

EPS  
.337  .146  .439  2.306  .026  

 
3  

(Const

ant) 

LnX1_

ROE  

1

.

4

7

7 

-

.

1

7

6  

1

.

7

3

8 

.

2

6

1  

  .850  
-.675  

.400  

.503  

-.132  
LnX2_

CR  
-.632  .296  -.312  -2.132  .039  

LnX5_

EPS  
(Const

ant)  

.335  

.995  
.143  

1.574  
.436  

  

2.3

34 

.63

2  

.025  

.531  

 

4  LnX2_

CR  -.572  .281  -.283  -2.037  .048  
LnX5_

EPS  
.270  .106  .353  2.541  .015  

 

 

Analisis Uji T (variabel yang berpengaruh):  

 Significant level 0.048 < 0.05  

maka H0 ditolak dan H2 diterima.  

Artinya : Ada pengaruh Current Ratio 

terhadap Return Saham pada perusahaan 

sektor Perumahan dan Real Estate  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.   

 Significant level 0.015 < 0.05 maka 

H0 ditolak dan H5 diterima. 

Artinya : Ada pengaruh Earning Per Share 

terhadap Return Saham pada perusahaan 

Perumahan dan Real Estate  yang terdaftar 

di Bursa Efek  Indonesia. 

 

Pengujian Secara Simultan   

Uji simultan (Uji F) ini dilakukan 

untuk menggambarkan seberapa jauh 

pengaruh variabel bebas atau Independen 

(return on equity, current ratio, debt to 

equity ratio, total assets turn over, dan 

earning per share) secara bersamasama 

dalam menerangkan variabel terikat atau 

dependen (return saham).   

Hipotesis :  

H0 : Tidak ada Hubungan Return On Equity, 

Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total 

Asset Turn Over, dan Earning Per Share 

terhadap Return Saham pada perusahaan 

sektor Perumahan dan Real Estate  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. 

H6 : Ada Hubungan Return On Equity, 

Current Ratio, Debt To Equity Ratio, Total 

Asset Turn Over, dan Earning Per Share 
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terhadap Return Saham pada perusahaan 

sektor Perumahan dan Real Estate  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia, atau 

paling sedikit ada satu variabel yang 

berpengaruh Kriteria uji hipotesis yang 

digunakan adalah sebagai berikut : Jika 

signifikan penelitian < 0,05 maka Ho ditolak 

Jika signifikan penelitian > 0,05 maka Ho 

diterima Atau dengan cara melihat F hitung 

dengan F Tabel : Jika F hitung > F tabel, 

maka Ho ditolak  Jika F hitung < F tabel, 

maka Ho Diterima. 

Berdasarkan table di atas nilai 

Significant level 0.003 < 0.05 maka H0 

ditolak dan H6 diterima, artinya :  Ada 

pengaruh secara signifikan antara Return On 

Equity, Current Ratio, Debt To Equity 

Ratio, Total Asset Turn Over, dan Earning 

Per Share secara simultan (bersamasama) 

terhadap Return Saham pada perusahaan 

sektor Perumahan dan Real Estate  yang 

terdaftar di Bursa Efek Indonesia.  

 

Interpretasi Hasil Penelitian  

Berdasarkan hasil-hasil yang sudah 

dibahas dan diuraikan di atas maka 

didapatkan  hasil  sebagai berikut :  

 Hubungan antara variabel return on 

equity (ROE) dengan return saham 

sebesar 0.277 artinya korelasi rendah 

dengan arah hubungan positif, yaitu 

apabila ROE naik maka return saham 

juga akan naik dan pada saat ROE turun 

maka return saham akan turun pula. Dari 

hasil pengujian hipotesis, sacara parsial 

(sendiri-sendiri) tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara ROE dengan return 

saham.  

 Hubungan antara variabel current ratio 

(CR) dengan return saham sebesar 

sebesar -0.358 artinya korelasi rendah 

dengan hubungan yang negatif, yaitu 

apabila CR naik maka return saham akan 

turun dan apabila CR turun maka return 

saham akan naik. Dari hasil pengujian 

hipotesis, sacara parsial (sendiri-sendiri) 

ada pengaruh yang signifikan antara CR 

dengan return saham.  

 Hubungan antara variabel debt to equity 

ratio (DER) dengan return saham sebesar 

sebesar 0.274 artinya korelasi rendah 

dengan hubungan yang positif, yaitu 

apabila DER naik maka return saham 

juga akan naik dan apabila DER turun 

maka return saham akan turun. Dari hasil 

pengujian hipotesis, sacara parsial 

(sendiri-sendiri) tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara DER dengan return 

saham.  
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 Hubungan antara variabel total assets 

turn over (TATO) dengan return saham 

sebesar 0.046 artinya korelasi sangat 

rendah dengan hubungan yang positif, 

yaitu apabila TATO naik maka return 

saham juga akan naik dan apabila TATO 

turun maka return saham akan turun. Dari 

hasil pengujian hipotesis, sacara parsial 

(sendirisendiri) tidak ada pengaruh yang 

signifikan antara TATO dengan return 

saham.  

 Hubungan antara variabel total earning 

per share  (EPS) dengan return saham 

sebesar 0.413 artinya korelasi sedang 

dengan hubungan yang positif, yaitu 

apabila EPS naik maka return saham juga 

akan naik dan apabila EPS turun maka 

return saham akan turun. Dari hasil 

pengujian hipotesis, sacara parsial 

(sendiri-sendiri) ada pengaruh yang 

signifikan antara EPS dengan return 

saham.  

 Dari hasil uji F juga didapat hasil ada 

pengaruh secara signifikan antara Return 

On Equity, Current Ratio, Debt To 

Equity Ratio, Total Asset Turn Over, dan 

Earning Per Share secara simultan 

(bersama-sama) terhadap Return Saham 

pada perusahaan sektor Perumahan dan 

Real Estate  yang terdaftar di Bursa Efek 

Indonesia. Sehingga dapat dikatakan 

bahwa Return On Equity, Current Ratio, 

Debt To Equity Ratio, Total Asset Turn 

Over, dan Earning Per Share secara 

simultan (bersamasama) memiliki 

pengaruh  terhadap Return Saham. 

 

KESIMPULAN  

Setelah dilakukan analisis data penelitian 

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:  

 Tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara Return On Equity (ROE) terhadap 

Return Saham pada perusahaan 

Perumahan dan Real Estate secara parsial 

(sendiri-sendiri).  

 Ada pengaruh yang signifikan antara 

Current ratio (CR) terhadap terhadap 

Return Saham pada perusahaan 

Perumahan dan Real Estate secara parsial 

(sendiri-sendiri).  

 Tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara Debt to Equity Ratio (DER) 

terhadap Return Saham pada perusahaan 

Perumahan dan Real Estate secara parsial 

(sendiri-sendiri).  

 Tidak ada pengaruh yang signifikan 

antara Total Assets Turn Over (TATO) 

terhadap Return Saham pada perusahaan  
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 Perumahan dan Real Estate secara parsial 

(sendiri-sendiri).  

 Ada pengaruh yang signifikan antara 

Earning Per Share (EPS) terhadap 

Return Saham pada perusahaan 

Perumahan dan Real Estate secara 

parsial (sendiri-sendiri).  

 Ada pengaruh secara signifikan antara 

Return on Equity (ROE), Current 

Ratio (CR), Debt to Equity Ratio 

(DER), Total Assets Turn Over 

(TATO) dan Earning Per Share 

(EPS) terhadap Return Saham pada 

perusahaan Perumahan dan Real 

Estate secara simultan (bersama-

sama) 
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IMPLEMENTASI  KETENTUAN ANNEX  XIV  

KONVENSI CHICAGO 1944  

DALAM HUKUM UDARA NASIONAL 

Baiq Setiani6 

 

ABSTRAK 

 

Pesatnya perkembangan teknologi dalam dunia penerbangan tidak selalu di-ikuti hilangnya 

risiko yang melekat pada transportasi udara. Keselamatan penerbangan di Indonesia 

terutama kegiatan di bandar udara pada kenyataannya belum terjaga secara optimal. Masih 

nampaknya beberapa kecelakaan (accident) dan kejadian (incident) yang terjadi di dunia 

penerbangan nasional terkait dengan tidak terpenuhinya standar sesuai Annex XIV 

Konvensi Chicago 1944. Permasalahannya adalah bagaimana implementasi ketentuan 

Annex XIV Konvensi Chicago 1944 dalam hukum udara nasional serta sejauhmana 

kewajiban untuk memenuhi standar internasional bandar udara bagi keselamatan 

penerbangan merupakan suatu kewajiban erga omnes. Penelitian dilakukan s e c a r a  

deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 

diketahui bahwa implementasi ketentuan Annex XIV Konvensi Chicago 1944 dalam hukum 

udara di Indonesia masih belum dilakukan sepenuhnya, hal ini terlihat dari beberapa 

ketentuan nasional yang masih belum sesuai dengan ketentuan SARPs ICAO. Selain itu, saat 

ini Indonesia juga belum memenuhi kewajiban sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 

38 Konvensi Chicago 1944 yang berkaitan dengan notifikasi standar bandar udara kepada 

Dewan ICAO. Keselamatan penerbangan secara langsung terhubung kepada hak asasi 

manusia yang paling penting, yaitu hak untuk hidup. Selain itu kewajiban keselamatan 

penerbangan tidak hadir sebagai kepentingan individual suatu negara, akan tetapi sebagai 

kepentingan bersama masyarakat internasional. Oleh karenanya kewajiban untuk 

penegakan dan pengawasan keselamatan penerbangan di bandar udara merupakan 

kewajiban internasional, yang dalam hukum internasional diklasifikasikan sebagai 

kewajiban erga omnes. 

 

Kata kunci: implementasi, hukum udara, bandar udara, nasional.  

 

 

 

 

 

 

                                                           
6 Dr. Baiq Setiani, SE, SH, MM, MH, adalah Dekan Fakultas Hukum, Dosen Tetap Yayasan dan Pengajar Hukum 
Udara. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Transportasi udara internasional 

sebenarnya lahir pada pertengahan tahun 

1930-an, akan tetapi pertumbuhan dunia 

transportasi udara internasional tidak 

terlihat sampai dengan tahun 1950-an. 

Perkembangan transportasi udara 

internasional mulai meningkat sejak awal 

tahun 1960-an, dan mengalami 

perkembangan pesat antara tahun 1990 

hingga sekarang. 

Pesatnya perkembangan teknologi 

dalam dunia penerbangan tidak dengan serta 

merta menghilangkan risiko yang melekat 

pada bentuk transportasi udara. Pemerintah 

sebagai pelindung dan pendorong 

perkembangan bidang penerbangan, 

berkepentingan pula agar sektor tersebut 

tumbuh dengan kuat, aman dan memiliki 

jaminan kepastian hukum bagi para pihak 

yang terkait. Oleh karenanya, dunia 

transportasi udara dalam hal ini 

penerbangan memerlukan pengaturan yang 

sempurna untuk menjamin kepastian 

kewajiban dan hak para pihak. Penaatan 

terhadap ketentuan hukum yang tegas baik 

nasional maupun internasional mengenai 

keselamatan penerbangan di bandar udara 

menjadi persoalan penting, bahkan 

penyelenggaraan dan pemanfaatan bandar 

udara tidak terlepas dari kepentingan 

masyarakat internasional. Keselamatan 

penerbangan di Indonesia terutama kegiatan 

di bandar udara pada kenyataannya belum 

terjaga secara optimal. Banyaknya berbagai 

kecelakaan (accident) dan kejadian 

(incident) yang terjadi di dunia penerbangan 

nasional yang berkaitan dengan tidak 

terpenuhinya standar sesuai ketentuan 

dalam Annex XIV Konvensi Chicago 1944. 

Implementasi ketentuan internasional 

mengenai bandar udara dan penegakan 

terhadap standar keselamatan penerbangan 

saat ini masih merupakan tantangan terbesar 

bagi dunia penerbangan internasional. Hal 

tersebut dikarenakan masih banyak negara-

negara yang tidak memenuhi standar 

keselamatan penerbangan yang ditentukan 

dalam ketentuan internasional, terutama di 

bandar udara. Mengingat tanggung jawab 

menciptakan keselamatan penerbangan 

merupakan kewajiban setiap negara, oleh 

karenanya melahirkan pendapat pihak-pihak 

tertentu untuk menjadikan kewajiban dalam 

pemenuhan standar keselamatan 

penerbangan sebagai kewajiban erga 

omnes. Munculnya kewajiban erga omnes 

dalam keselamatan penerbangan bisa 

disebabkan oleh adanya penegakan akan 

kewajiban ini serta didukung oleh kehadiran 

ICAO saat ini dan yang akan datang dalam 

komunitas penerbangan. Erga omnes 

berasal dari bahasa latin yang artinya 

“berlaku untuk semuanya tanpa perbedaan 

(toward everyone without distinction). 

Dalam hukum internasional, erga omnes 

digunakan sebagai istilah yang 

menunjukkan sebuah kewajiban hukum 

yang dimiliki oleh negara terhadap 

masyarakat negara/internasional secara 

keseluruhan. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, 

penulis membagi permasalahan-

permasalahan sebagai berikut : 



 

 

 

 

Creating Bright Futures  

 

92 | Jurnal Ilmiah “POSTULATE” Volume VII No.1, April 2018 

 
 

    
  
  
  
  

1. Bagaimana implementasi ketentuan 

Annex XIV Konvensi Chicago 1944 

dalam hukum udara nasional? 

2. Sejauhmana kewajiban untuk memenuhi 

standar internasional bandar udara bagi 

keselamatan penerbangan merupakan 

suatu kewajiban erga omnes? 

C. Tujuan Penelitian 

Dilakukannya penelitian ini mempunyai 

beberapa tujuan, yaitu : 

1. Untuk mengetahui dan mengkaji 

implementasi ketentuan Annex XIV 

Konvensi Chicago 1944 dalam hukum 

udara nasional. 

2. Untuk mengetahui dan mengkaji 

kewajiban pemenuhan standar 

internasional bandar udara bagi 

keselamatan penerbangan merupakan 

suatu kewajiban erga omnes. 

PEMBAHASAN 

A. Implementasi Ketentuan Annex XIV 

Konvensi Chicago 1944 Dalam 

Hukum Udara Nasional 

Organisasi dunia mengenai penerbangan 

sipil yang dibentuk sebagai kebutuhan 

masyarakat internasional untuk 

menyempurnakan bidang transportasi udara 

internasional yaitu International Civil 

Aviation Organization (ICAO). 

Berdasarkan kerangka kerja yang tertuang 

dalam Konvensi Chicago 1944, ICAO 

mengeluarkan ketentuan teknis dan 

operasional yang berkaitan dengan 

keselamatan dalam penyelenggaraan 

penerbangan. Ketentuan teknis yang 

diformulasikan oleh ICAO akan berguna 

bilamana negara peserta 

mengimplementasikannya dalam sistem 

hukum nasional. Dalam rangka 

memverifikasi sejauh mana negara peserta 

menerapkan ketentuan tersebut, ICAO 

memiliki dua program audit, yaitu Universal 

Safety Oversight Audit Programme 

(USOAP) dan Universal Security Audit 

Programme (USAP). Kedua program audit 

yang dilaksanakan tersebut merupakan 

upaya pengembangan ICAO dalam 

membentuk rezim keselamatan 

penerbangan yang baru dan efektif untuk 

penerbangan sipil internasional. Hasil dari 

program audit yang dilaksanakan ICAO 

tersebut menunjukkan bahwa tidak hanya 

pengadopsian ketentuan keselamatan 

penerbangan yang diperlukan, akan tetapi 

lebih ditekankan kepada kebutuhan untuk 

menegakkan dan implementasi ketentuan 

keselamatan penerbangan tersebut di negara 

peserta. 

Sejauh mana tindakan negara 

peserta ICAO dalam mengimplementasikan 

berbagai ketentuan internasional dunia 

penerbangan sipil terhadap hukum 

nasionalnya menjadi tantangan terbesar 

ICAO selama menjalankan tugas dan 

fungsinya. Selain itu, implementasi 

ketentuan internasional di negara peserta 

menjadi salah satu hal yang menentukan 

kemajuan dunia penerbangan baik nasional 

maupun internasional. 

Standards and Recommended 

Practices (SARPs) ICAO untuk bandar 

udara, pertama kali diadopsi oleh Dewan 

ICAO pada tanggal 29 Mei 1951. 

Keberadaan SARPs ICAO bagi bandar 

udara didasarkan kepada Pasal 37 Konvensi. 

Konvensi Chicago 1944 yang kemudian 
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dibuat dalam bentuk Annex XIV dari 

konvensi. Sesuai dengan namanya, maka 

ketentuan yang dimuat dalam Annex XIV 

Konvensi Chicago 1944 berisi standar 

internasional bandar udara yang ditetapkan 

oleh ICAO sebagai organisasi internasional 

di bidang penerbangan sipil dalam rangka 

mewujudkan keseragaman antara negara 

peserta ICAO berkaitan dengan 

penyelenggaraan bandar udara yang pada 

dasarnya untuk menjamin keselamatan 

penerbangan. 

Pada Annex XIV Aerodrome 

Chapter 9 (9.10.2), tercantum ketentuan 

bahwa pagar atau halangan hendaknya 

dipasang untuk mencegah supaya jangan 

ada yang masuk atau merencanakan jalan 

masuk bagi orang-orang tidak berwenang 

memasuki wilayah yang bukan untuk umum 

pada suatu bandar udara. Ketentuan 

mengenai pagar atau halangan di suatu 

bandar udara sangat berkaitan erat dengan 

keselamatan penerbangan. Tidak sedikit 

terjadinya suatu kecelakaan dan insiden di 

suatu bandar udara disebabkan pagar atau 

halangan yang tidak memenuhi standar. 

Annex XIV Aerodrome Chapter 9 (9.10.2):  

“A fence or other suitable barrier should be 

provid- ed on an aerodrome to deter the 

inadvertent or premeditated access of an 

unauthorized person onto a non-public area 

of the aerodrome”.  

Pasal 37 Konvensi Chicago 1944 

berkaitan dengan pengadopsian standar dan 

prosedur internasional, yang menyatakan 

bahwa : 

“each contracting state undertakes to 

collaborate in securing the highest 

practicable degree of uniformity in 

regulations, standards, procedures, and 

organization in relation to aircraft,   

personnel,   airways,   and   auxiliary 

services in all matters in which such 

uniformity will facilitate and improve air 

navigation”. 

Dalam document ICAO DOC. 8973, 

persyaratan pagar pengaman terdapat pada 

bagian 4.10.9 yang berbunyi: “Pada setiap 

bandar udara, pagar pengaman dan 

penghalang lainnya harus dipasang  untuk 

mencegah rencana sabotase dan kegiatan-

kegiatan lain yang dilakukan di dekat 

pesawat atau daerah-daerah rawan. Pagar 

pengaman dan penghalang tersebut harus 

cukup tinggi dan kuat/tahan agar : (1) Sulit 

dipanjat; (2) Tidak mudah melengkung; dan 

(3) Mencegah mudah digali”. 

Selanjutnya dalam dokumen ICAO 

DOC. 8973, pada bagian 4.10.10 

dicantumkan ketentuan bahwa “apabila 

dimungkinkan sepanjang jalur pagar 

pengaman harus bebas dari penghalang 

seperti tiang listrik, pohon, tempat 

penumpukan peralatan, kendaraan, dan 

lain-lain sejauh 3 meter ke arah luar dan 

dalam pagar. Apabila hal tersebut tidak 

diterapkan, maka ketinggian pagar harus 

ditingkatkan hingga 2,44 meter dari 

peralatan, kendaraan, dan lain-lain, guna 

keperluan pengawasan”. 

Rumusan ketentuan tersebut 

memperlihatkan bahwa daerah sekitar 

bandar udara harus dilakukan pengawasan 

yang ketat    baik terhadap ancaman 

keselamatan maupun keamanan 

penerbangan, hal ini dikarenakan bandar 

udara merupakan salah satu obyek vital 

negara. Bandar udara, terutama bandar 

udara internasional merupakan obyek vital 
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nasional yang memiliki nilai strategis, 

karena segala aspek kegiatan dan 

permasalahannya akan membawa implikasi 

yang luas terhadap kredibilitas masyarakat, 

bangsa dan kondisi suatu negara. 

Berkaitan dengan ketentuan obyek 

vital, dalam sistem hukum nasional terdapat 

Keputusan Presiden No. 63 Tahun 2004 

tentang Pengamanan Obyek Vital Nasional. 

Dalam Pasal 1 ayat 1 disebutkan definisi 

obyek vital nasional adalah kawasan/ lokasi, 

bangunan/instalasi dan/atau usaha yang 

menyangkut hajat hidup orang banyak, 

kepentingan negara dan/atau sumber 

pendapatan negara yang bersifat strategis. 

Sedangkan dalam Pasal 2 disebutkan bahwa 

obyek vital nasional yang bersifat strategis 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat 1 

harus memenuhi salah satu, sebagian atau 

seluruh ciri-ciri sebagai berikut : 

(1)  Menghasilkan kebutuhan pokok sehari-

hari;  

(2) Ancaman dan gangguan terhadapnya 

mengakibatkan bencana terhadap 

kemanusiaan dan pembangunan;  

(3) Ancaman dan gangguan terhadapnya 

mengakibatkan kekacauan transportasi 

dan komunikasi secara nasional; 

dan/atau  

(4) Ancaman dan gangguan terhadapnya 

mengakibatkan terganggunya 

penyelenggaraan pemerintahan negara. 

Dilihat dari rumusan tersebut, maka 

bandar udara termasuk dalam kategori 

obyek vital nasional. Sebagai obyek vital 

nasional yang memiliki nilai strategis, maka 

diperlukan sasaran pengamanan. 

Keberadaan bandar udara sebagai 

obyek vital negara dan juga sebagai 

prasarana transportasi udara sebagaimana 

diuraikan sebelumnya, tidak luput dari 

berbagai ketentuan baik internasional 

maupun nasional. Indonesia sebagai 

anggota masyarakat internasional, sudah 

selayaknya memperhatikan, menghormati 

dan mentaati ketentuan internasional yang 

bersifat universal maupun yang telah 

diratifikasi oleh Indonesia karena hal itu 

merupakan kewajiban internasional 

Indonesia. Pada gilirannya, kewajiban 

internasional Indonesia tersebut juga harus 

dihormati dalam perumusan setiap 

instrumen hukum nasional. Sikap demikian 

akan mampu memperlancar pergaulan 

internasional Indonesia dalam rangka 

mengakomodasikan kepentingan nasional. 

Standar internasional bandar udara 

bagi keselamatan penerbangan yang dimuat 

dalam Annex XIV Konvensi Chicago 1944 

merupakan ketentuan internasional di 

bidang hukum udara dimana Indonesia pun 

meratifikasinya. Sedangkan instrumen 

hukum nasional yang berkaitan dengan 

bidang hukum udara di antaranya telah 

dibuat Undang-Undang Penerbangan No. 1 

Tahun 2009, Keputusan Menteri tentang 

Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil, 

Keputusan Menteri tentang Tatanan 

Kebandarudaraan Nasional, Sistem 

Manajemen Keselamatan, PP tentang 

Keamanan dan Keselamatan Penerbangan 

2001, PP tentang Kebandarudaraan 2001, 

serta peraturan-peraturan pelaksana lainnya. 

Kajian implementasi ketentuan 

Annex XIV Konvensi Chicago 1944 dalam 

hukum udara nasional dapat dilihat terlebih 

dahulu dalam Undang-Undang Penerbangan 

No. 1 Tahun 2009. Definisi bandar udara 

menurut Undang-Undang Penerbangan No. 
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1 Tahun 2009 adalah:“Kawasan di daratan 

dan/atau perairan dengan batas-batas 

tertentu yang digunakan sebagai tempat 

pesawat udara mendarat dan lepas landas, 

naik turun penumpang, bongkar muat 

barang, dan tempat perpindahan intra dan 

antarmoda transportasi, yang dilengkapi 

dengan fasilitas keselamatan dan keamanan 

penerbangan, serta fasilitas pokok dan 

fasilitas penunjang lainnya”. 

Rumusan definisi bandar udara 

tersebut bisa dikaji melalui berbagai kalimat 

seperti, pertama adalah “kawasan dengan 

batas- batas tertentu”. Ketika sebuah bandar 

udara terbentuk, tentu ada  batas-batas yang 

akan dijadikan sebagai lahan pokok dan 

penting untuk kegiatan penerbangan. Salah 

satu kawasan dengan batas-batas tertentu 

adalah runway shoulder yaitu sisi rumput 

yang terdapat tepat di sebelah kiri dan kanan 

landas pacu, yang digunakan untuk 

mencegah resiko lebih parah apabila 

pesawat tergelincir dari landas pacu. 

Kawasan ini menjadi kawasan yang 

termasuk dalam DLKr (daerah lingkungan 

kerja) bandar udara karena daerah tersebut 

digunakan secara langsung untuk kegiatan 

bandar udara. Selain itu kawasan runway 

shoulder termasuk pula dalam wilayah 

KKOP (kawasan keselamatan operasi 

penerbangan) karena daerah ini digunakan 

untuk kegiatan operasi penerbangan dalam 

rangka menjamin keselamatan 

penerbangan. Runway shoulder menjadi 

daerah penting yang termasuk dalam sisi 

udara sehingga kategorinya non public area 

dan termasuk dalam restricted area (daerah 

terbatas) yang mana harus terjamin 

keamanannya. 

Kalimat penting yang kedua dari 

rumusan definisi bandar udara adalah 

“dilengkapi fasilitas keselamatan dan 

keamanan”. Dari kalimat tersebut, yang 

menjadi sasaran utama adalah   komitmen 

penyelenggara bandar udara untuk 

menjamin terselenggaranya keselamatan 

dan keamanan daerah (fasilitas) bandar 

udara, termasuk runway shoulder yang 

sudah dibahas tadi, sehingga daerah yang 

terbatas dan dijamin keamanannya tersebut 

menjadi “daerah steril” yang artinya  bebas 

dari pergerakan asing dan orang-orang yang 

tidak berwenang untuk memasuki wilayah. 

Misalnya hewan yang berkeliaran di daerah 

landas pacu dan sekitarnya, masyarakat 

yang melintas untuk memenuhi kegiatan 

sehari-hari, atau masyarakat yang sengaja 

masuk ke tepi landasan melihat pesawat dari 

dekat. Kegiatan-kegiatan tersebut sangat 

bertentangan dengan undang-undang dan 

tentu saja ketentuan internasional. 

Bandar udara adalah “jendela” ke 

sebuah kota, atau bahkan ke sebuah negara. 

Dalam kaitan ini terlihat pentingnya arti 

bandar udara bagi kemajuan bangsa. Hanya 

saja kondisi bandar udara di Indonesia 

masih banyak yang kurang memuaskan. 

Dirjen Perhubungan Udara Harry Bakti 

menyampaikan, bahwa tiga hal yang harus 

dipenuhi oleh sebuah bandar udara yaitu 

keamanan (security), keselamatan (safety), 

dan pelayanan (services). Pengoperasian 

bandar udara diatur dalam Pasal 217 dan 

218 UU Penerbangan 2009. Pasal-pasal 

tersebut mengatur persyaratan sertifikat 

bandar udara, register bandar udara beserta 

sanksi pelanggarannya. Menurut Pasal 217 

UU Penerbangan No. 1 Tahun 2009 

menyatakan bahwa setiap bandar udara 
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yang dioperasikan wajib memenuhi 

ketentuan keselamatan dan keamanan 

penerbangan serta ketentuan pelayanan jasa 

bandar udara. Bilamana bandar udara 

tersebut telah memenuhi keselamatan 

penerbangan, keamanan penerbangan dan 

pelayanan jasa bandar udara, maka Menteri 

Perhubungan akan memberikan (a) 

sertifikat bandar udara atau (b) register 

bandar udara. 

Meskipun dalam sepuluh tahun 

terakhir jumlah penumpang dan frekuensi 

penerbangan melonjak drastis di Indonesia, 

akan tetapi penerbangan di berbagai daerah 

belum sepenuhnya nyaman dan aman. 

Dalam rentang waktu tersebut masih saja 

ditemui bibit-bibit persoalan yang 

berpotensi menciptakan kecelakaan dan 

incident. Salah satu peristiwa yang bisa 

diambil sebagai kajian persoalan standar 

internasional bandar udara bagi keselamatan 

penerbangan serta kaitannya dengan 

kewajiban erga omnes terjadi pada Sabtu, 

21 Desember 2013 ketika Marianus Sae, 

Bupati Ngada, Provinsi Nusa Tenggara 

Timur memerintahkan kepada Satuan Polisi 

Pamong Praja untuk memblokade bandar 

udara Turelelo Soa. Peristiwa ini merupakan 

yang pertama dan satu-satunya di Indonesia, 

bahkan di dunia penerbangan sipil 

internasional, seorang Bupati 

memerintahkan blokade terhadap lalu lintas 

penerbangan hanya dikarenakan tidak 

mendapatkan tiket pesawat. Tindakan 

pemblokadean bermula sekira 15 menit 

pesawat akan lepas  landas. Namun, tiba-

tiba ada 15 (lima belas) anggota Satpol PP 

memasuki landasan bandar udara dengan 

membawa masuk kendaraannya ke dalam 

landasan. Akhirnya, petugas bandar udara 

mengalihkan pesawat terbang dari Bandara 

El Tari Kupang yang siap mendarat di 

Bandar Udara Turelelo Soa ke Bandar 

Udara H. Hasan Aroeboesman, Ende. 

Tindakan memasuki landasan penerbangan 

(runway) dan melakukan pemblokadean 

dengan menggunakan kendaraan dapat 

membahayakan keselamatan penerbangan. 

Bila dilihat dari peraturan 

perundang-undangan yakni Undang Undang 

Penerbangan No. 1 Tahun 2009, perbuatan 

yang dilakukan oleh Bupati Ngada 

Marianus Sae bertentangan   dengan   Pasal   

210   yang menyatakan bahwa: “Setiap 

orang dilarang berada di daerah tertentu di 

bandar udara, membuat halangan (obstacle), 

dan/atau melakukan kegiatan lain di 

kawasan keselamatan operasi penerbangan 

yang dapat membahayakan keselamatan dan 

keamanan penerbangan, kecuali 

memperoleh izin dari otoritas  bandar 

udara”. Selain itu tindakan blokade oleh 

Bupati jelas dapat dikategorikan sebagai 

tindak pidana. Pasal-pasal yang dapat 

dikenakan kepadanya adalah Pasal 421, 435, 

dan 436 Undang-Undang Penerbangan No. 

1 Tahun 2009. 

Selain masih ditemukannya 

persoalan universal seperti kurang 

memadainya peralatan navigasi, ternyata 

masih ada juga persoalan tidak adanya pagar 

pengaman landasan. Masalah ini pernah 

menjadi sorotan menyusul peristiwa 

tabrakan maut antara pesawat latih dengan 

dua pengendara motor yang tengah melaju 

di landasan Bandara Budiarto, Curug, 

Banten pada bulan April 2010. Setahun 

berlalu, kecelakaan serupa kembali terjadi di 

Lapangan Terbang Sugapa, Kabupaten 

Intan Jaya Papua, pada tanggal 23 
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November 2011. Sebuah Cessna Caravan 

milik sebuah maskapai swasta nasional 

akhirnya menabrak gunung setelah 

membatalkan pendaratan karena pilot 

melihat seorang anak menyeberang di 

landasan. Selain itu, beberapa kejadian 

kecelakaan pesawat yang diakibatkan 

binatang ternak (sapi) yang melintas di 

landas pacu. Kasus-kasus tersebut 

dinamakan juga sebagai runway incursions. 

Salah satu pasal dalam bab 

keselamatan penerbangan, Pasal 312 ayat 3 

Undang-Undang Penerbangan No.1 Tahun 

2009  menyebutkan bahwa pelaksanaan 

pengawasan dilakukan oleh unit kerja atau 

lembaga penyelenggara pelayanan umum. 

Pengawasan penerbangan menurut pasal ini 

meliputi audit, inspeksi, pengamatan dan 

pemantauan yang dilakukan secara 

berkelanjutan. Amanat ini sesungguhnya 

juga sesuai dengan rekomendasi ICAO. 

ICAO pada auditnya tahun 2007 

merekomendasikan pembenahan otoritas 

penerbangan Indonesia dengan cara 

membuat regulator yang otonom, transparan 

dan kuat dalam menegakkan hukum. Tidak 

disebutkan secara implisit unit kerja atau 

lembaga penyelenggara tersebut berada di 

bawah Menteri Perhubungan. Menteri 

hanya diwajibkan melakukan tindakan 

korektif dan penegakan hukum atas hasil 

pengawasan tersebut. 

Apabila masyarakat internasional 

serius akan program-program yang 

dilaksanakan tersebut, maka kebulatan 

tekad dan komitmen yang kuat dalam 

menyediakan dana yang besar sangat 

dibutuhkan. Menempatkan political will dan 

kekuatan finansial sangat mendukung 

kerangka kerja ICAO dalam 

mengimplementasikan bantuan bagi negara 

berkembang. Bab XV dalam Konvensi 

Chicago 1944 memuat ketentuan yang 

diperlukan sebagai dasar hukum tindakan 

ICAO dalam memberikan bantuan kepada 

negara peserta, diantaranya yaitu ketentuan 

yang tercantum dalam Pasal 71 Konvensi 

Chicago 1944. 

Salah satu kelemahan yang terlihat 

yaitu masyarakat tidak mendapat pengertian 

mendalam mengenai keberadaan bandar 

udara internasional. Oleh karenanya, perlu 

suatu edukasi bagi masyarakat, yang 

dimaksud edukasi di sini adalah, 

memberikan pemahaman lebih dalam 

kepada masyarakat terhadap ancaman 

keselamatan penerbangan sehingga terjadi 

perubahan sikap di dalam masyarakat dalam 

membangun kesadaran khususnya bagi 

mereka yang berada di wilayah bandar 

udara. 

 

B. Kewajiban Pemenuhan Standar 

Internasional Bandar Udara Bagi 

Keselamatan Penerbangan Sebagai 

Suatu Kewajiban Erga Omnes 

Majelis umum ICAO menekankan 

bahwa tujuan utama dari ICAO adalah untuk 

menjamin keselamatan penerbangan sipil 

internasional dan negara peserta 

mempunyai tanggung jawab baik secara 

bersama maupun individual. Hal ini menjadi 

begitu penting dalam konteks penerbangan 

sipil dimana mode transportasi ini 

mengalami pertumbuhan pesat dan menjadi 

perhatian yang melintasi batas teritorial dan 

nasionalitas atau dikatakan menjadi 

perhatian masyarakat internasional sebagai 

keseluruhan. 
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Kewajiban erga omnes, 

sebagaimana dinyatakan dalam Barcelona 

Traction case, merupakan kewajiban yang 

dimiliki oleh suatu pihak terhadap 

komunitas internasional secara keseluruhan. 

Sejak saat itu, konsep kewajiban erga omnes 

telah menjadi subjek yang sangat menarik 

untuk didiskusikan dalam putusan hakim di 

ICJ, laporan International Law 

Commission, dan berbagai publikasi ilmiah. 

Walaupun konsep kewajiban erga omnes ini 

masih diperdebatkan, akan tetapi konsepnya 

itu sendiri telah mengakar dalam praktik 

internasional. Sebagaimana diketahui 

bahwa salah satu karakteristik kewajiban 

erga omnes adalah universalitas dan non 

timbal balik, serta merupakan kewajiban 

suatu negara terhadap komunitas 

internasional secara keseluruhan, yang juga 

merupakan perhatian seluruh negara. 

Konvensi Chicago yang diadopsi 

pada tahun 1944, dimana pada saat itu 

konsep erga omnes belum muncul. Akan 

tetapi terdapat bukti bahwasanya kewajiban 

keselamatan penerbangan memiliki karakter 

erga omnes terlihat tidak dalam hak dan 

kewajiban antar negara akan tetapi dalam 

kesetiaan pada sistem normatif. Secara 

yuridis normatif, tujuan yang paling penting 

dari ICAO, tercantum dalam Pasal 44 

Konvensi Chicago 1944, salah satunya 

adalah untuk menjamin keselamatan dan 

keteraturan pertumbuhan penerbangan sipil 

internasional. Berdasarkan tujuan ICAO 

tersebut, maka standar keselamatan 

penerbangan yang terdapat dalam kerangka 

kerja Konvensi Chicago 1944 dibuat untuk 

melindungi kepentingan bersama komunitas 

penerbangan sipil internasional dan 

meningkatkan sistem normatif global dalam 

keselamatan penerbangan sipil. 

Banyak yang menyetujui bahwa 

kewajiban erga omnes mencerminkan nilai 

universal seperti rasa kemanusiaan dan 

penghormatan terhadap hak asasi manusia. 

Negara berpendapat bahwa erga omnes 

dapat berasal dari prinsip dan aturan yang 

berkaitan dengan hak dasar dari manusia. 

Sebagai contoh, selain putusan pengadilan 

dalam Barcelona Traction case yang 

memunculkan kewajiban erga omnes, 

terdapat pula kasus lain yaitu dalam the 

Construction of a Wall in the Occupied 

Palestinian Territory (Wall case) dimana 

pengadilan menunjukkan bahwa hak untuk 

menentukan nasib sendiri mempunyai 

karakter erga omnes, merujuk kepada 

resolusi Majelis Umum PBB 2625 (XXV). 

Dalam suatu Advisory Opinion on Legal 

Consequences of the Construction of a Wall 

in the Occupied Palestinian Territory, 

sidang menyatakan bahwa sebagian besar 

ketentuan dalam hukum humaniter yang 

diterapkan dalam sengketa bersenjata secara 

mendasar memberikan perhatian kepada 

kemanusiaan. Aturan yang berkaitan dengan 

rasa kemanusiaan tersebut termasuk ke 

dalam karakter erga omnes. Dari hal 

tersebut dapat disimpulkan bahwa perhatian 

mendasar terhadap kemanusiaan adalah 

salah satu nilai dalam konsep kewajiban 

erga omnes. 

Keselamatan penerbangan secara 

langsung berkaitan dengan hak asasi 

manusia yang paling penting, yaitu hak 

untuk hidup. Sebagai mana dikemukakan 

oleh Ramcharan bahwa “there can be no 

issue of more pressing concern to 

international law than to protect the life of 
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every human being from unwarranted 

deprivation”. Ancaman terhadap 

keselamatan penerbangan merupakan 

ancaman terhadap kehidupan. Berdasarkan 

studi psikologis, keselamatan adalah salah 

satu dari kebutuhan mendasar manusia 

seperti makan, tempat tinggal dan 

kesehatan. Kebutuhan akan keselamatan 

merupakan kebutuhan yang nyata dalam 

konteks penerbangan. Oleh karenanya, 

dapat disimpulkan bahwa keselamatan 

penerbangan berakar dalam perhatian 

mendasar dari kemanusiaan. 

Implementasi dari kewajiban 

pengawasan keselamatan penerbangan 

tergantung kepada unsur teknik dan 

finansial. Dikarenakan dua unsur dalam 

pembangunan keselamatan penerbangan 

tersebut, maka tidak semua negara dapat 

mencapai hasil yang sama dalam fungsi 

keselamatan penerbangannya. Akan tetapi 

hal tersebut tidaklah berarti keselamatan 

penerbangan tidak mendapat tempatnya 

dalam kewajiban erga omnes.Telah menjadi 

kesepakatan dalam ICAO bahwa negara 

peserta “baik secara bersama dan 

individual” bertanggung jawab dalam 

menjamin keselamatan penerbangan sipil 

internasional. Oleh karena itu setiap negara 

peserta diminta untuk melakukan sesuatu 

dalam menegakkan keselamatan 

penerbangan, dan negara peserta sama 

sekali tidak mempunyai hak untuk tidak 

melakukan sesuatu. Kewajiban ini tidak 

mensyaratkan suatu negara untuk menjamin 

bahwa tidak akan ada kecelakaan 

penerbangan dalam yurisdiksinya, akan 

tetapi mensyaratkan suatu negara untuk 

melakukan tindakan apapun yang 

diperlukan dalam implementasi standar 

keselamatan penerbangan. Dimungkinkan 

apabila keselamatan penerbangan 

diterapkan sebagai kewajiban yang 

memiliki karakter erga omnes, maka 

kompetensi ICAO diantara negara peserta 

dapat lebih diakui. 

Pada kesimpulannya, kewajiban 

keselamatan penerbangan tidak hadir 

sebagai kepentingan individual suatu 

negara, akan tetapi sebagai kepentingan 

bersama masyarakat internasional dengan 

tujuan yang lebih tinggi lagi yaitu 

keselamatan dan keteraturan pertumbuhan 

penerbangan sipil internasional. Salah satu 

yang dapat dijadikan bukti untuk 

menunjukkan secara implisit adanya 

karakter erga omnes yaitu saat tindakan 

yang membahayakan keselamatan 

penerbangan seperti penggunaan senjata 

terhadap pesawat udara sipil, reaksi dari 

pihak ketiga yang tidak secara langsung 

dirugikan dapat langsung terjadi. 

Berdasarkan hal tersebut, tindakan sabotase, 

ataupun penggunaan senjata terhadap 

pesawat udara sipil, dapat dikatakan dalam 

proses memperoleh karakter erga omnes. 

Walaupun para ahli belum mencapai 

kesepakatan apakah tugas untuk 

menyediakan pengawasan keselamatan 

penerbangan yang dianggap sebagai tugas 

positif dapat dijadikan bentuk kewajiban 

erga omnes. Akan tetapi, sepertinya tidak 

akan ada kendala hukum untuk mencegah 

tugas tersebut menjadi suatu kewajiban erga 

omnes, terutama kaitannya dengan hak 

untuk hidup. 

Kewajiban untuk menyediakan 

pengawasan keselamatan, kewajiban untuk  

tidak menggunakan senjata terhadap 

pesawat udara sipil dalam penerbangan, 
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serta kewajiban untuk mencegah dan 

menghukum tindakan sabotase yang 

membahayakan keselamatan penerbangan 

sipil merupakan trio kewajiban yang 

berkaitan dengan tiga dimensi utama 

keselamatan penerbangan. Kesemuanya itu 

saling berkaitan dengan penghormatan 

terhadap kemanusiaan dan hak untuk hidup, 

sebagai hak asasi mendasar. Tidak ada 

persoalan yang paling menjadi perhatian 

besar hukum internasional selain 

melindungi hidup tiap manusia dari 

perampasan hidup. Perampasan hidup 

tersebut dapat muncul dari serangan teroris, 

penyalanggunaan kekuatan militer, ataupun 

juga kesalahan dalam memenuhi standar 

keselamatan. Berdasarkan perspektif 

tersebut, maka ancaman terhadap 

keselamatan penerbangan merupakan 

ancaman terhadap kehidupan pula. 

Melindungi keselamatan penerbangan 

berarti melindungi hak untuk hidup. Oleh 

karena itu, pada hakikatnya, terdapat kaitan 

antara kewajiban erga omnes dengan 

penghormatan mendasar terhadap 

kemanusiaan. 

Dalam sudut pandang pentingnya 

keterlibatan hak dengan keselamatan 

penerbangan, trio kewajiban yang 

disebutkan diatas telah menjadi perhatian 

semua negara dan muncul sebagai 

kewajiban erga omnes. Salah satu 

karakteristik dari kewajiban erga omnes 

adalah universal dan tidak timbal balik, serta 

merupakan kewajiban suatu negara terhadap 

masyarakat internasional secara 

keseluruhan, yang juga menjadi perhatian 

semua negara. Trio kewajiban tersebut 

memiliki karakter kewajiban erga omnes, 

sebagai contoh, tindakan suatu negara yang 

menembak jatuh pesawat udara sipil dalam 

penerbangan tidak menjadikan ketentuan 

bagi negara lain untuk mengambil tindakan 

yang sama terhadap pesawat udara sipil dari 

negara tersebut. 

Perkembangan upaya yang 

dilakukan Indonesia saat ini dalam hal 

pemenuhan kewajiban standar internasional 

bandar udara bagi keselamatan penerbangan 

belum bisa dipenuhi secara optimal, akan 

tetapi Indonesia berupaya melakukan 

tahapan-tahapan dalam rangka pemenuhan 

kewajiban tersebut. Tahapan-tahapan yang 

harus dilakukan Indonesia yaitu pemenuhan 

kewajiban untuk membuat peraturan 

berkaitan dengan bidang penerbangan 

terutama standar bandar udara dan 

keselamatan penerbangan, kemudian upaya 

pemenuhan kewajiban sarana prasarana 

penerbangan, serta proses pemenuhan 

kewajiban teknologi dalam dunia 

penerbangan. Berkaitan dengan ketentuan 

dalam bidang penerbangan saat ini perlu 

dibentuk peraturan perundang-undangan 

tentang kebandarudaraan, serta ke depannya 

menjadikan bandar udara sebagai industri 

tersendiri. 

PENUTUP 

Implementasi ketentuan Annex XIV 

Konvensi Chicago 1944 dalam hukum 

udara di Indonesia masih belum dilakukan 

sepenuhnya. Selain itu, saat ini Indonesia 

juga belum memenuhi kewajiban 

sebagaimana yang diamanatkan dalam 

Pasal 37 Konvensi Chicago 1944 yang 

berkaitan dengan notifikasi standar bandar 

udara kepada Dewan ICAO. Walaupun 

Indonesia belum bisa memenuhi standar 

internasional bandar udara, akan tetapi 
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perlu adanya upaya tahapan-tahapan yang 

harus dilakukan Indonesia dalam 

pemenuhan kewajiban tersebut diantaranya 

membuat peraturan, menyiapkan sarana 

prasarana, dan teknologi penerbangan. 

Keselamatan penerbangan secara 

langsung terhubung kepada hak asasi 

manusia yang paling penting, yaitu hak 

untuk hidup. Oleh karenanya, tugas 

penegakan dan pengawasan keselamatan 

penerbangan yang dianggap sebagai tugas 

positif dapat dijadikan bentuk kewajiban 

erga omnes, terutama kaitannya dengan 

hak untuk hidup. 
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