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“Go green” saat ini menjadi istilah yang 
semakin jamak terdengar di tengah ke-
takutan dunia terhadap kehancuran 
yang mungkin dilakukan manusia te-
hadap bumi ini. Pencarian sumber-
sumber energi alternatif yang dapat 
mengurangi ketergantungan manusia 
terhadap bahan bakar fosil, pengem-
bangan automotif yang menggunakan 
bahan bakar hibrida, dan pembatasan 
terhadap konversi hutan menjadi lahan 
produksi, merupakan beberapa usaha 
yang dilakukan untuk mengerem laju 
peningkatan suhu bumi dan mencegah 
pemanasan global.

Upaya tersebut diikuti pula oleh 
perubahan pada sektor industri dan 
jasa. Barang-barang dengan bahan baku 
yang dapat didaur ulang untuk meng-
gantikan fungsi plastik semakin banyak 
ditemui, karena plastik terbukti men-
jadi salah satu sumber pencemaran bagi 
alam dan dapat meracuni kesehatan 
manusia. Pengawasan dan pengen-
dalian proses produksi semakin ketat 
dilaksanakan untuk mencegah pen-
cemaran yang semakin parah.

Pada sektor pertanian, perubahan juga 
mulai terjadi, meskipun mungkin akan 
berlangsung dalam waktu yang lama. 
Penggunaan pupuk, pestisida, insek-
tisida, dan racun-racun lain awalnya 
ditujukan untuk meningkatkan kuan-
titas dan kualitas produk-produk perta-
nian. Dalam perkembangannya peng-
gunaan bahan-bahan kimia buatan 
tersebut semakin tidak terkendali, 
sehingga mengakibatkan kerusakan 
pada tanah, ekosistem, dan disadari 
atau tidak disadari memengaruhi kese-
hatan manusia.

Perubahan-perubahan tersebut tidak 
terlepas dari kesadaran manusia untuk 
melestarikan alam dan menjaga 
kesehatannya. Perilaku masyarakat 
mulai bergeser dan pola konsumsinya 
berubah, dari sebelumnya membeli 
segala produk pangan yang tersedia di 
pasar, menjadi lebih selektif memilih 
jenis makanan. Manusia mulai me-
ngarahkan perhatiannya kepada pro-
duk hijau atau organik.

Pada BR edisi awal tahun 2009 ini, kami 
mengangkat pemasaran produk hijau 
sebagai artikel utama. Tema ini dipilih 
untuk semakin memasyarakatkan pro-
duk hijau, selain karena faktor keseha-
tan, produk hijau menawarkan peluang 
yang menarik bagi para pelaku bisnis.

'Desain 3F+S pada Pengembangan 
Produk Baru', 'Privatisasi PT Indosat ke 
STT Singapura: Apa Implikasinya?', 
'Analisis Keputusan Nasabah dalam 
Memilih Pendanaan Investasi dengan 
Menggunakan Model Carter', dan 

'Peran Manajemen SDM: Evolusi dan 
Tantangan', merupakan artikel-artikel 
lain yang kami sajikan sebagai tulisan 
ilmiah populer bagi pembaca.

BR edisi ini juga mengetengahkan profil 
Dr. Heni Rachmawati, Apt., Msi. Pres-
tasinya meraih Ristek-Kalbe Young 
Scientist Award, Indonesia 2008, men-
jadi alasan bagi kami untuk menempat-
kannya pada kolom Best Achievement. 
Kolom yang tidak kalah menarik adalah 
resensi buku karangan Stuart E. Jackson 
yang berjudul 'Where Value Hides: A 
New Way to Uncover Profitable Growth for 
Your Business' dan pengalaman bebera-
pa dosen dan mahasiswa pada saat me-
ngikuti 'The 5th AGSE International En-
trepreneurship Research Exchange 2008'.

Dermawan Wibisono
Managing Director

“Go green”

Business Review Crew

Tanggal 20 Januari 2009, merupakan 
hari bersejarah bagi negara Amerika 
Serikat (AS). Barack Hussein Obama 
dilantik menjadi presiden pertama dari 
keturunan Afro-Amerika. Bukan per-
juangan yang mudah untuk mewujud-
kan kenyataan ini, meskipun AS meng-
gaungkan dirinya sebagai pembela 
demokrasi. Butuh waktu lebih dari 200 
tahun sejak penandatanganan Decla-
ration of Independence. Hal yang juga 
tidak bisa dimungkiri adalah pejuang-
pejuang yang berkorban agar hal ini 
bisa terwujud, salah satu contohnya 
Martin Luther King Jr., yang sangat 
terkenal dengan pidatonya “I Have a 
Dream”.

Langkah Obama dimulai dari pemi-
lihan kandidat presiden dari Partai De-
mokrat. Pada seleksi tersebut, satu demi 
satu kandidat berjatuhan, menyisakan 
Obama dan Hillary Rodham Clinton. 
Obama unggul dan maju menjadi 
kandidat dari partainya. Tidak berhenti 
di situ saja, pertarungan baru dimulai. 
Obama berhadapan dengan John 
McCain, dari Partai Republik. Memang, 
ada beberapa kandidat lain yang ikut 
dalam pemilihan; tapi kehadiran me-
reka tidak terlalu mendapat perhatian. 
Melalui perjalanan panjang dan me-

lelahkan, Obama terpilih menjadi 
Presiden AS yang ke-44. Ia menang 
mutlak, bahkan kemenangan itu telah 
tercapai sebelum penghitungan suara 
selesai dilaksanakan.

Obama menghadapi dua kondisi logis 
sebagai kelemahan bagi posisinya 
dalam proses pemilihan, sekaligus 
menjadi keuntungan bagi McCain. 
Obama merupakan seorang Afro-
Amerika, golongan minoritas di AS. 
Satu kelemahan lagi, McCain merupa-
kan politikus kawakan dan berasal dari 
keluarga “pahlawan perang”. Meskipun 
sebagian warga negara AS tidak 
menyetujui perang, mereka sangat 
menghargai prajurit-prajurit yang pu-
lang dari medan perang. McCain juga 
bukannya tidak memiliki kekurangan. 
Ia dianggap akan melanjutkan ke-
bijakan-kebijakan Bush, karena berasal 
dari partai yang sama. Pemilihan Sarah 
Palin sebagai calon wakilnya juga 
dianggap sebagai blunder.

Terlepas dari kelebihan dan kekura-
ngan masing-masing kandidat, keber-
hasilan Obama merupakan buah dari 
kerja keras. Ada dua faktor utama yang 
memengaruhi kemenangan itu. Faktor 
pertama adalah tim sukses yang kuat 

dan solid. Seperti yang sudah kita 
ketahui, Partai Demokrat dan Republik 
memiliki basis pendukung yang kuat, 
tetapi ada beberapa negara bagian yang 
yang memiliki massa mengambang. 
Tim Obama menyasar negara-negara 
bagian itu sebagai lokasi kampanye, 
karena suara dari massa mengambang 
akan sangat memengaruhi hasil akhir 
pemilihan. Tim ini juga memper-
siapkan materi kampanye dan debat. 
Kampanye Obama mampu merebut 
perhatian pemilih, demikian juga 
dengan debat yang diikutinya. Jajak 
pendapat membuktikan, bahwa Obama 
selalu mengungguli McCain dalam 
setiap debat, sekalipun sedikit ter-
peleset ketika berhadapan dengan Joe 
“The Plumber”. Tim sukses Obama juga 
berperan besar dalam pengumpulan 
dana kampanye. Dana yang dikumpul-
kan Obama lebih besar daripada Hillary 
dan McCain. Selain dari penyumbang 
pribadi dan korporasi, pemanfaatan 
internet baik situs pribadi, maupun 
jaringan sosial terbukti mampu me-
ngumpulkan dana kampanye yang 
sangat besar dan menaikkan jumlah 
pendukung bagi Obama.

Faktor kedua yang memengaruhi ke-
menangan adalah dirinya sendiri. Latar 
belakang yang beragam membuatnya 
tangguh dan menghargai segala 
perbedaan; hal ini menjadi modal yang 
kuat untuk menjangkau pemilih de-
ngan latar belakang yang juga sangat 
beragam. Obama adalah seorang sar-
jana hukum dari Harvard. Ketika lulus, 
tidak seperti alumnus lain yang masuk 
ke firma-firma hukum atau peru-
sahaan-perusahaan besar, ia langsung 
terjun ke masyarakat. Aktivitas di 
tengah masyarakat membuatnya me-
mahami kebutuhan masyarakat. Isu-isu 
yang diangkatnya dalam kampanye 
merupakan cerminan dari kebutuhan 
itu, sehingga hal ini menimbulkan 
kepercayaan dari pemilih. Pola pende-
katan kemasyarakatan ini semakin 
mengukuhkan kepemimpinan Obama.

To lead is to serve!
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Profil Pelanggan Berdasarkan 
Usia, Gender, Pendidikan 

dan Pengalaman Membeli

Pendahuluan
Perkembangan pemasaran produk-
produk hijau di Indonesia berjalan 
lambat meskipun ada potensi untuk 
berkembang. Hal tersebut salah satu-
nya terlihat pada peningkatan pola 
konsumsi produk-produk ramah 
lingkungan, terutama pangan organik 
(Kompas, 5 Mei 2007). Meskipun 
demikian, pemasaran produk-produk 
ramah lingkungan di Indonesia saat ini 
masih bertumpu pada para warga asing 
yang menetap di Indonesia serta 
golongan masyarakat atas (Winarno, 
2003). Keberadaan potensi ini didu-
kung oleh hasil penelitian Sistya (2002) 
terhadap 300 responden di Jakarta. 
Studi tersebut menemukan bahwa 207 
responden (69%) menyatakan bersedia 
untuk mengeluarkan uang lebih ba-
nyak untuk produk ramah lingkungan. 

Perkembangan pemasaran produk 
ramah lingkungan di Indonesia sendiri 
kurang didukung oleh pemerintah, 
ditinjau dari segi regulasi kebijakan 

yang diberlakukan. Sertifikasi ramah 
lingkungan masih belum banyak di-
terapkan oleh perusahaan-perusahaan 
di Indonesia (www.bappenas.co.id). 
Misalnya produk pangan ramah ling-
kungan, hampir sebagian besar hingga 
saat ini belum disertifikasi (Kompas, 3 
September 2005). Di samping itu, ke-
bijakan-kebijakan pemerintah, seperti 
pajak, belum memberikan insentif 
untuk mendorong perkembangan 
bisnis produk ramah lingkungan 
(www.bappenas.co.id). Salah satu 
contohnya adalah pengenaan bea ma-
suk yang tinggi terhadap mobil hybrid, 
sehingga belum dapat dipasarkan di 
Indonesia (Apriliananda, 2008).

Kondisi-kondisi pemasaran produk hi-
jau di Indonesia tersebut menuntut ke-
jelian dari para pemasar untuk memilih 
dan menerapkan strategi-strategi 
pemasaran yang jitu. Hal tersebut, salah 
satunya, dapat dicapai dengan melaku-
kan pemahaman secara mendalam 
terhadap karakteristik individu yang 

Dr. Yasraf Amir Piliang

Main Article

memiliki kemungkinan lebih besar 
untuk mempertimbangkan produk 
hijau sebagai salah satu alternatif 
pembelian. Instrumen pemasaran yang 
disesuaikan dengan karakteristik indi-
vidu target pasar, tentu akan membuka 
peluang keberhasilan lebih besar bagi 
pemasaran produk hijau.

Studi-studi Terdahulu 
Studi-studi terdahulu mengenai pem-
belian hijau (green buying), yang di-
definisikan sebagai perilaku pembelian 
yang memberikan manfaat bagi ling-
kungan (Mainieri dkk, 1997), dapat di-
dekati dari berbagai sudut. Pendekatan 
yang paling banyak digunakan adalah 
meneliti karakteristik pelanggan hijau 
secara demografis dan psikografis. 
Faktor demografis meliputi faktor 
karakteristik pelanggan yang dapat 
terobservasi seperti usia, pendidikan, 
pendapatan. Sedangkan faktor psiko-
grafis adalah faktor karakteristik pe-
langgan yang bersifat psikologis dan 
subyektif seperti nilai, kepercayaan dan 
sikap (Solomon, 2007, Shrum dkk, 
1994). Beberapa penelitian yang mem-
perhatikan aspek demografis dan 
psikografis adalah penelitian yang 
dilakukan oleh Alwitt dan Pitt (1996), 
Mainieri dkk (1997), Ling-yee (1997), 
Robert dan Bacon (1997), Minton dan 
Rose (1997); Straughan dan Roberts 
(1999), Lee dan Holden (1999), Chan 
dan Lau (2000), Laroche dkk (2001), 
Rowlands dkk (2002), Tanner dkk 
(2003), Tsen dkk (2006). Dari penelitian-
penelitian tersebut, dapat disimpulkan 
bahwa aspek demografis mampu 
menjelaskan perilaku hijau. Jika aspek 
demografis ini digabungkan dengan 
aspek psikografis, akan terjadi pening-
katan prediktabilitas model. 

Pada konteks Indonesia, Sistya (2002) 
melakukan studi terhadap karakteristik 
demografis dan hubungannya dengan 
kesediaan untuk membayar lebih ma-
hal untuk produk hijau. Penelitian ter-
sebut dilakukan terhadap 300 respon-
den di Jakarta berdasarkan model pene-
litian yang dikembangkan oleh Laroche 
dkk (2001). Hasilnya menunjukkan 
bahwa 207 responden (69%) bersedia 

membayar produk hijau lebih mahal. 
Karakteristik dari kelompok responden 
ini adalah wanita, berusia 21-25 tahun, 
belum menikah, pendidikan terakhir 
S1, dan pengeluaran rutin 2 juta – 5 juta 
rupiah setiap bulan.

Hipotesis Studi
Dari beberapa faktor demografis yang  
telah digunakan oleh para peneliti se-
belumnya, faktor gender secara signi-
fikan mampu membedakan perilaku 
membeli berdasarkan hasil penelitian 
terdahulu, yaitu penelitian yang dilaku-
kan oleh Ling-yee (1997); Straughan 
dan Roberts (1999); Laroche dkk (2001); 
Casey dan Scott (2006). Faktor demo-
grafis berikutnya adalah usia, seperti 
ditemukan dalam penelitian yang 
dilakukan oleh Straughan dan Roberts 
(1999); Casey dan Scott (2006). Faktor 
demografis yang juga diperhatikan 
adalah tingkat pendidikan, yang diper-
oleh dari penelitian Straughan dan 
Roberts (1999) dan Casey dan Scott 
(2006). 

Dalam penelitian ini, faktor pengala-
man membeli juga diperhatikan, karena 
hasil penelitian D'Souza dkk (2006) me-
nunjukkan bahwa pengalaman mem-
beli merupakan satu-satunya prediktor 
bagi persepsi terhadap produk hijau di 
antara variabel-variabel lainnya, yaitu 
persepsi terhadap perusahaan, label, 
kandungan dan kemasan produk. 
Sementara dalam penelitian tersebut, 
persepsi terhadap produk hijau mem-
pengaruhi kesediaan untuk membayar 
lebih mahal. 

Faktor-faktor demografis tersebut 
diduga mampu membedakan perilaku 
hijau para pelanggan. Perilaku hijau 
yang akan diperhatikan dalam paper ini 
adalah niat membeli. Morwitz dan 
Schmittlein (1992) mengemukakan 
bahwa niat bukan prediktor yang baik 
bagi perilaku pembelian di masa yang 
akan datang. Zinkhan dan Carlson 
(1995) mengajukan argumentasi bahwa 
perilaku pelanggan dalam membeli 
produk hijau sebagai indikator perilaku 
aktual lebih tepat untuk digunakan 
sebagai variabel konsekuensi pada 
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Pemasaran Produk Hijau: 

Perkembangan pemasaran produk hijau di Indonesia yang menunjukkan 
perkembangan lambat menuntut kejelian para pemasar untuk memilih dan 
menerapkan strategi-strategi pemasaran secara jitu. Hal ini salah satunya dapat 
dicapai dengan melakukan pemahaman mendalam terhadap karakteristik 
individu yang memiliki kemungkinan lebih besar untuk mempertimbangkan 
produk hijau sebagai salah satu alternatif pembelian. Paper ini memaparkan 
karakteristik para pelanggan produk hijau di Indonesia dari segi usia, 
pendidikan, gender dan pengalaman membeli. Analisis ANOVA menunjukkan 
bahwa usia, gender dan pengalaman membeli dapat membedakan niat membeli 
produk hijau dari para responden. Pada bagian akhir dipaparkan implikasi 
manajerial, limitasi studi dan saran penelitian lanjutan.  
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di Indonesia.
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penelitian hijau. Argumentasi ini 
diajukan berdasarkan hasil pengama-
tan terhadap studi-studi terdahulu dan 
fakta-fakta di lapangan. Menurut kedua 
peneliti ini, masalah utama dari pen-
elitian hijau adalah adanya kesenjangan 
antara sikap, niat dan perilaku. 

Fakta-fakta yang terjadi di AS dan 
Inggris menunjukkan fenomena yang 
dikemukakan oleh Zinkhan dan 
Carlson tersebut. Pada kasus krisis 
energi pada tahun 1970-an, terdapat 
kesenjangan antara pernyataan dari 
para penduduk AS dengan perilaku 
yang ditunjukkan. Demikian pula pada 
kasus Green Movement di Inggris, 
terjadi penumpukan produk hijau di 
pasar swalayan karena keinginan 

pelanggan untuk membayar produk 
hijau  lebih mahal tidak diikuti dengan 
perilaku nyata (Roberts, 1996). 

Di pihak lain, studi meta-analysis yang 
dilakukan oleh Sheppard, Hartwick 
dan Warshaw terhadap 87 perilaku 
menunjukkan bahwa niat membeli 
mampu meramalkan perilaku pembe-
lian sebesar 0.53  yang bervariasi untuk 
berbagai tipe niat dan perilaku 
(Chandon dkk, 2005). Demikian pula 
studi meta-analysis yang dilakukan oleh 
Hines (1987) menunjukkan bahwa rata-
rata korelasi antara niat dan perilaku 
adalah 0.49. Artinya individu yang 
menunjukkan niat untuk melakukan se-
suatu kemungkinan besar mewujud-
kannya dalam bentuk perilaku. Pada 
konteks ramah lingkungan, studi 
empiris yang dilakukan oleh Maloney 

dan Ward (1973 dalam Alwitt dan Pitts, 
1996), Chan dan Yam (1995), Ling-yee 
(1997) serta Chan dan Lau (2000) me-
nunjukkan bahwa terdapat hubungan 
signifikan positif antara niat dan 
perilaku ekologis. 

Jika dikaitkan dengan kondisi pema-
saran di Indonesia, niat membeli di-
pandang lebih tepat untuk digunakan 
mengingat jumlah pelanggan produk 
hijau masih sedikit. Oleh karena itu 
perlu dilakukan pemahaman yang 
mendalam terhadap para pelanggan 
agar terdorong untuk mulai memper-
timbangkan produk hijau sebagai salah 
satu alternatif pilihan dalam keputusan 
pembelian.

Berdasarkan paparan yang telah 
disampaikan, hipotesis yang diajukan 
dalam paper ini adalah:
 
H1: Usia mampu membedakan niat 

membeli produk hijau pelanggan
H2:  Gender mampu membedakan niat 

membeli produk hijau pelanggan
H3:  Pendidikan mampu membedakan 

niat membeli produk hijau pe-
langgan

H4: Pengalaman membeli mampu 
membedakan niat membeli pro-
duk hijau pelanggan

Pengumpulan Data
a. Obyek studi dan sampel studi 
Hipotesis studi yang telah dirumuskan 
sebelumnya akan diuji dengan meng-
gunakan data-data empiris. Untuk 
mempertajam hasil studi, maka akan 

dilakukan pembatasan kategori produk 
yang menjadi obyek studi. Dalam paper 
ini, kategori produk yang dipilih adalah 
produk makanan organik. Definisi 
makanan organik yang digunakan 
dalam penelitian ini dengan mengacu 
pada definisi dari Tanner dan Kast 
(2003) adalah makanan yang di-
tumbuhkan/ditanam di dalam negeri; 
dipelihara secara organik tanpa meng-
gunakan zat-zat kimia buatan; segar 
dan musiman; termasuk makanan 
olahannya. 

Kategori ini dipilih karena dari segi 
ekonomi, pengeluaran konsumsi ma-
syarakat Indonesia untuk makanan 
lebih dari 53% (tahun 2006, www. 
bps.go.id). Di samping itu, peningkatan 

permintaan terhadap makanan organik 
dapat menurunkan biaya produksi 
produk (Winarno, 2003). Jika ditinjau 
dari segi kesehatan, makanan yang 
mengandung zat-zat kimia buatan se-
perti pestisida terbukti menurunkan 
kesehatan fisik dan mental (Raloff, 
1998).  Sementara dari sisi sosial buda-
ya, makanan terutama beras merupa-
kan kebutuhan dasar bagi masyarakat. 
Dari sisi proses pembuatan, hasil 
pertanian organik merupakan bahan 
dasar bagi pembuatan produk organik 
lainnya seperti kosmetik. 

Di samping itu, penanaman dan peme-
liharaan secara organik pada dasarnya 
merupakan keharusan karena saat ini 
penggunaan zat-zat kimia buatan telah 
mengakibatkan terjadinya penurunan 
kualitas tanah (Sofia, 2001) sehingga 
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produktivitas tanam menjadi rendah. 
Peningkatan niat membeli makanan or-
ganik diharapkan akan meningkatkan 
jumlah petani yang menerapkan per-
tanian organik. Jika dilihat pada skala 
nasional, penerapan pertanian organik 
akan meningkatkan jumlah produksi 
pertanian secara nasional. Jika hal ini 
terjadi, maka pertanian organik dapat 
menjadi salah satu solusi untuk 
mengatasi permasalahan krisis pangan 
yang dihadapi Indonesia.

Populasi untuk studi ini adalah para 
pembeli dan calon pembeli potensial 
produk makanan organik di Indonesia. 
Oleh karena itu para pengunjung pusat 
perbelanjaan besar di Jakarta dipilih 
sebagai working population. Working 
population adalah elemen populasi yang 
akan menjadi target pengambilan 
sampel (Zikmund, 2000). 

Jakarta dipilih karena perekonomian 
Indonesia berpusat di kota tersebut. Se-
mentara pemilihan pusat perbelanjaan 
dilakukan dengan menggunakan be-
berapa metode. Metode pertama adalah 
metode sampling yang memperhatikan 
lokasi geografis dari pusat perbelanjaan 
tersebut, metode ini dinamakan sebagai 
metode cluster area sampling. Jadi pusat 
perbelanjaan yang terpilih mewakili 
lima wilayah Jakarta; yaitu Jakarta 
Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, 
Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
 
Metode yang kedua adalah metode 
judgment sampling, yang digunakan 
untuk menentukan pusat perbelanjaan 
yang menjadi lokasi pengambilan data 
di masing-masing wilayah di Jakarta. 
Judgment sampling adalah pemilihan 
sampel oleh peneliti berdasarkan 
karakteristik tertentu sesuai dengan 
tujuan penelitian (Zikmund, 2000). 
Pusat perbelanjaan yang dipilih harus 
memenuhi dua kriteria, yang pertama 
yaitu pusat perbelanjaan yang menjadi 
lokasi penjualan dari produk makanan 
organik. Yang kedua adalah pusat 
perbelanjaan menjadi lokasi penjualan 
produk-produk untuk masyarakat ber-
pendapatan tinggi. 

Berdasarkan kedua kriteria di atas, ma-
ka dipilih pusat perbelanjaan Pondok 
Indah Mall, Dharmawangsa Square, 
Pacific Place, Point Square dan 
Cilandak Town Square untuk wilayah 
Jakarta Selatan; Plaza Senayan, Senayan 
City, Plaza Indonesia dan Grand 
Indonesia untuk Jakarta Pusat; Taman 
Anggrek Mall dan Puri Indah untuk 
Jakarta Barat; serta Kelapa Gading Mall 
untuk Jakarta Utara. Sementara wila-
yah Jakarta Timur tidak menjadi daerah 
pengambilan sampel karena dipandang 
bahwa tidak ada pusat perbelanjaan 
yang cukup representatif untuk me-
menuhi kedua kriteria tersebut.

Metode komunikasi dengan responden 
yang akan digunakan adalah mall inter-
cept self administered questionnaires. 
Menurut Zikmund (2000), metode mall 
intercept adalah metode komunikasi 
dengan menghampiri beberapa orang 
pengunjung pusat perbelanjaan untuk 
dimintai kesediaannya menjadi respon-
den penelitian. Pada penelitian ini, res-
ponden diminta untuk mengisi sendiri 
kuesioner penelitian, sehingga bersifat 
self-administered. Ditinjau dari metode 
sampling responden, pada dasarnya 
pemilihan responden di masing-ma-
sing pusat perbelanjaan menggunakan 
metode convenience sampling. Metode 
convenience sampling yaitu metode 
mengumpulkan informasi dari anggota 
populasi yang bersedia memberikan 
informasi secara sukarela (Sekaran, 
2003; Agung, 2004). Responden adalah 
para pengunjung pusat perbelanjaan 
terpilih yang bersedia meluangkan 
waktu mengisi kuesioner penelitian. 

Mengenai ukuran sampel, Agung 
(2004) menyatakan bahwa ukuran sam-
pel yang besar tidak menjamin kemam-
puan generalisasi dari suatu hasil pene-
litian, karena hasil penelitian dari suatu 
sampel pada dasarnya merupakan hasil 
penelitian terhadap kelompok individu 
yang kebetulan terpilih. Selanjutnya 
Sekaran (2003) dan juga dikutip oleh 
Agung (2004) menganjurkan ukuran 
sampel lebih besar daripada 30 dan 
lebih kecil daripada 500 untuk suatu 
penelitian. 

Pada penelitian ini, ukuran sampel 
yang dipilih 300 responden. Upaya un-
tuk meningkatkan partisipasi dan ke-
seriusan dalam pengisian kuesioner di-
lakukan dengan pemberian cindera-
mata kepada setiap responden. Cara 
seperti ini juga diharapkan dapat 
mengatasi kelemahan dari metode mall 
intercept dalam berkomunikasi dengan 
responden, yaitu tingkat partisipasi 
dari para pengunjung pusat perbelan-
jaan pada umumnya rendah (Zikmund, 
2000).

b.Instrumen pengumpulan data
Niat membeli produk hijau dalam 
penelitian ini didefinisikan sebagai 
keinginan, rencana dan kemungkinan 
pelanggan untuk membeli produk hijau 
(Soderlund dan Ohman dalam 
Rohayati, 2005). Operasionalisasi di-
lakukan dengan memperhatikan faktor 
lokasi dan waktu membeli. Ajzen dan 
Fishbein (dalam Soothonsmai, 2001) 
mengemukakan bahwa korespondensi 
niat dengan perilaku tercapai jika 
mencakup empat elemen pengukuran, 
yaitu tindakan (pembelian); obyek yang 
menjadi target (makanan organik); 
konteks (tempat membeli) dan waktu. 
Di samping itu, faktor niat membeli 
produk hijau relatif terhadap produk 
tidak hijau juga diperhatikan. Pengem-
bangan pertanyaan dilakukan dengan 
mengacu pada panduan penyusunan 
kuesioner yang dikemukakan oleh 
Bradburn dkk (2004) serta penelitian 
niat membeli produk hijau yang dila-
kukan oleh Chan dan Lau (2000).

Tahap selanjutnya adalah mengem-
bangkan instrumen pengukuran, yaitu 
merancang item-item pertanyaan 
untuk masing-masing variabel studi. 
Informasi mengenai usia, gender, pen-
didikan, dan pengalaman membeli di-
tanyakan pada para responden untuk 
memperoleh data-data mengenai ka-
rakteristik demografis. Sementara item-
item pertanyaan untuk niat membeli 
pelanggan dikembangkan dengan 
memperhatikan panduan instrumen 
pengukuran yang dikemukakan oleh 
Churchill, 1979; Zikmund, 2000; dan 
Bradburn dkk, 2004. Skala yang 

aspek demografis mampu menjelaskan 
perilaku hijau, Jika aspek demografis ini 
digabungkan dengan aspek psikografis, 

akan terjadi peningkatan prediktabilitas model 
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c. Komposisi responden berdasarkan 
pendidikan

Responden dengan pendidikan terak-
hir D3/S1 adalah paling banyak, yaitu 
177 orang (49,86%). Kemudian diikuti 
oleh kelompok responden dengan 
pendidikan terakhir SMU dan sederajat 
yaitu sebanyak 137 orang (38,59%). 
Responden dengan pendidikan terak-
hir SD/SMP sebanyak 17 orang (4,79%), 
dan S2 sebanyak 24 orang (6,76%). 
Sementara para pengunjung pusat 
perbelanjaan dengan pendidikan 
terakhir S3 tidak ada yang menjadi 
partisipan dalam penelitian ini.

Jika dilihat secara keseluruhan, tingkat 
pendidikan terakhir dari para respon-
den 89% adalah SMU atau D3/S1. Jadi 
dapat diasumsikan bahwa responden 

dalam penelitian ini pada umumnya 
dapat memahami pertanyaan-perta-
nyaan yang diajukan dalam penelitian 
ini. 

c. Komposisi responden berdasarkan 
pengalaman membeli makanan 
organik

Para pengunjung pusat perbelanjaan 
yang menjadi partisipan dalam pene-
litian ini 80,28% pernah membeli 
makanan organik, yaitu 285 orang. 
Sementara 19,72% dari responden 
belum pernah membeli makanan 

organik, yaitu sebanyak 70 orang. Jadi 
pemahaman kelompok responden 
mengenai makanan organik yang 
ditunjang oleh pengalaman membeli 
jumlahnya lebih banyak. 

Berdasarkan frekuensi membeli maka-
nan organik, 218 orang menyatakan 
kadang-kadang membeli, dan 66 orang 
selalu membeli. Satu orang responden 
tidak memberikan jawaban. Jadi jumlah 
responden yang menjadi pelanggan 
loyal dari makanan organik adalah 
23,24%.

Berdasarkan jenis makanan organik 
yang pernah dibeli, 247 responden me-
nyatakan pernah membeli sayur or-
ganik. Responden yang pernah mem-
beli buah organik sebanyak 156 orang; 
dan responden yang menyatakan per-
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digunakan skala Likert 1-6 (Sangat Se-
tuju hingga Sangat Tidak Setuju).

Instrumen pengukuran kemudian diuji 
coba sebanyak dua kali,  yaitu menye-
barkan instrumen pada sekelompok 
kecil responden untuk mengetahui 
kinerja dari kuesioner (Hunt dkk, 1982). 
Hasil uji coba kemudian menjadi dasar 
untuk memperbaiki format kuesioner, 
tahapan pengajuan pertanyaan dan 
kalimat-kalimat pertanyaan.

Pembahasan 
Pengumpulan data di 12 pusat perbe-
lanjaan memperoleh tanggapan dari 
360 responden, namun demikian yang 
mengisi dengan lengkap adalah 355 
orang. Jumlah responden yang di-
peroleh terbanyak dari wilayah Jakarta 
Selatan yaitu 47,5% (171 responden) 
dari 5 pusat perbelanjaan. Sementara 
25% (90 responden) berasal dari 5 pusat 
perbelanjaan di Jakarta Pusat. Sisanya 
16,4% (59 responden) dari 2 pusat per-
belanjaan di Jakarta Barat dan 11,1% (40 
responden) berasal dari satu pusat per-
belanjaan di Jakarta Utara.

Masalah niat pelanggan untuk membeli 
makanan organik yang rendah tercer-
min dari hasil analisis statistik des-
kriptif item-item pengukuran untuk 
konstruk tersebut. Agung (2008) me-
ngemukakan bahwa untuk mengiden-
tifikasi tingkat keseriusan dari suatu 
permasalahan, dilakukan analisis sta-
tistik deskriptif terhadap variabel 
dependen, dalam hal ini adalah intensi 
membeli makanan organik. Berda-
sarkan hasil analisis statistik deskriptif 
tersebut, dapat disimpulkan bahwa 
secara umum niat pelanggan untuk 
membeli makanan organik masih 
cenderung rendah karena jawaban para 
responden berada di antara 3  dan  4 
untuk 15 dari 18 pertanyaan yang 
diajukan mengenai niat membeli.

a. Komposisi responden berdasarkan 
usia

Komposisi responden berdasarkan usia 
dapat dilihat pada Grafik 1. Dari grafik 
tersebut dapat disimpulkan bahwa 
responden sebagian besar berusia 20-25 

tahun yaitu sebanyak 127 orang 
(35,77%). Kemudian diikuti dengan 
responden berusia 26-30 tahun se-
banyak 89 orang. Responden yang 
berusia 17-19 tahun sebanyak 37 orang 
(10,42%), 31-40 tahun sebanyak 63 
orang (17,75%), sementara responden 
yang berusia antara 41-55 tahun 
sebanyak 33 orang (9,29%). Jumlah 
responden yang berusia lebih dari 55 
tahun jumlahnya paling sedikit yaitu 6 
orang (1,69%). 

Profil responden penelitian ini 60% 
berusia antara 20-30 tahun. Jadi 
tanggapan terhadap survai lebih ba-
nyak berasal dari para pengunjung pu-
sat perbelanjaan pada rentang usia ini. 
Hal ini diduga dapat mencerminkan 
komposisi para pengunjung pusat per-
belanjaan berdasarkan usia.

b. Komposisi responden berdasarkan 
gender

Pada penelitian ini, jumlah responden 
laki-laki adalah 129 orang (36,26%), 
sementara responden perempuan 
sebanyak 226 orang (63,74%). Proporsi 
responden lebih banyak perempuan di-
duga karena dua hal. Pertama, pengun-
jung pusat perbelanjaan terutama 
diduga sebagian besar adalah perem-
puan. Kedua, berbelanja pada umum-
nya menjadi tanggung jawab perem-
puan dalam suatu rumah tangga di 
Indonesia. 
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Grafik 1. Komposisi Responden Berdasarkan Usia
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nah membeli beras dan telur organik 
berturut-turut adalah 77 dan 60 orang. 
Pada pertanyaan ini, responden diper-
bolehkan untuk memilih lebih dari satu 
jenis makanan organik. 

Sayur organik merupakan produk mak-
anan organik yang paling banyak per-
nah dibeli responden diduga karena 
beberapa hal. Pertama, ketersediaan sa-
yur organik di pusat perbelanjaan lebih 
tinggi daripada produk-produk orga-
nik lainnya. Kedua, harga sayuran or-
ganik relatif lebih murah dibandingkan 
makanan organik lainnya sehingga ter-
jangkau oleh sebagian besar responden. 

Pada kelompok responden yang pernah 
membeli makanan  organik, 117 orang 
menyatakan terakhir membeli maka-
nan organik kurang dari 1 minggu yang 

lalu; 69 orang menyatakan terakhir 
membeli makanan organik 1-4 minggu 
yang lalu; 39 orang mengaku membeli 
makanan organik terakhir kali 1-6 bulan 
yang lalu dan 13 orang mengaku ter-
akhir membeli makanan organik lebih 
dari 6 bulan yang lalu. Prosentase 
responden yang baru saja membeli 
makanan organik kurang dari 1 minggu 
yang lalu sebesar 49,16%. Hal ini 
menunjukkan bahwa kemungkinan 
pengalaman membeli makanan organik 
masih terekam dalam memori sebagian 
besar responden.

Pada kelompok responden yang pernah 
membeli makanan  organik, 222 orang 
menyatakan membeli makanan organik 
karena kandungannya; 128 orang mem-
beli makanan organik karena proses 
pembuatannya; 39 orang mengaku 
membeli makanan organik karena ke-
masannya dan 19 orang mengaku mem-
beli makanan organik karena alasan 
lain. Pada pertanyaan ini, responden 
diperkenankan untuk memilih lebih 
dari satu alternatif jawaban. 

Jadi kandungan menjadi bahan per-
timbangan utama responden dalam 
membeli makanan organik. Sementara 
faktor kemasan belum menjadi per-
hatian responden. Hal ini menunjukkan 
bahwa makanan organik yang dikemas 
dengan kemasan tidak ramah ling-
kungan masih dapat diterima oleh para 
responden.

Grafik 2. Komposisi Responden Berdasarkan Pendidikan

Grafik 3. 
Komposisi Responden Berdasarkan 
Jenis Produk yang Dibeli

Grafik 4. 
Komposisi Responden Berdasarkan 
Waktu Terakhir Membeli Makanan Organik

Grafik 5. 
Komposisi Responden Berdasarkan Alasan 
Membeli Makanan Organik

Pemasaran Produk Hijau
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d. Kemampuan usia dalam 
membedakan niat pelanggan 
untuk membeli makanan organik

Untuk mengetahui kemampuan faktor 
usia dalam membedakan responden 
dalam hal niat  membeli, dilakukan 
analisis signifikansi perbedaan rerata 
dengan menggunakan ANOVA pada 
program SPSS 15. Sebelumnya, res-
ponden pada kelompok usia lebih dari 
55 tahun digabungkan dengan kelom-
pok responden usia 41-55 tahun karena 
jumlah responden dalam kelompok 
tersebut hanya sedikit (6 orang). Hasil 
uji perbedaan rerata menunjukkan 
bahwa perbedaan rerata niat membeli 
berdasarkan tempat adalah signifikan. 
Uji Tamhane menunjukkan bahwa niat 
membeli kelompok responden usia 17-
19 tahun di pusat perbelanjaan/counter 
signifikan lebih tinggi daripada ke-
lompok responden usia 20-25 tahun 
(p=0,03). Hal ini diduga terjadi karena 
keinginan yang tinggi pada kelompok 
responden ini untuk mewujudkan 
kondisi ideal sesuai dengan penge-
tahuan yang dimiliki. Para pelanggan 
berusia muda pada umumnya lebih 
sensitif terhadap masalah lingkungan 
karena dibesarkan pada saat masalah 
lingkungan menjadi isu dalam kehi-
dupannya, sementara para pelanggan 
yang lebih tua menganggap pemecahan 
masalah lingkungan dapat mengancam 
dirinya (Van Liere dan Dunlap, 1980; 
Straughan dan Roberts, 1999). Namun 
demikian penelitian lebih lanjut perlu 
dilakukan karena perbedaan jumlah 
responden yang cukup besar, yaitu 37 
orang untuk kelompok usia 17-19 tahun 
dan 127 orang untuk kelompok usia 20 – 
25 tahun. 

Hasil penelitian ini sesuai dengan hasil 
penelitian dari Van Liere dan Dunlap 
(1980) dan Dunlap dkk (2000 dalam 
Cordano dkk, 2005), namun tidak se-
suai dengan hasil penelitian Roberts 
(1996), Straughan dan Roberts (1999) 
dan Casey dan Scott (2006) yang me-
nunjukkan bahwa perilaku ramah ling-
kungan lebih banyak dilakukan oleh 
para pelanggan yang berusia lebih ting-
gi dari usia rata-rata. Hasil penelitian ini 
juga tidak sesuai dengan hasil peneli-
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tian Sistya (2002) yang menunjukkan 
bahwa pelanggan hijau yang potensial 
berada pada rentang usia 20-25 tahun. 

e. Kemampuan gender dalam 
membedakan niat pelanggan 
untuk membeli makanan organik

Pada penelitian ini, jumlah responden 
laki-laki adalah 129 orang, sementara 
perempuan sebanyak 226 orang. 
Analisis ANOVA menunjukkan bahwa 
niat responden untuk membeli maka-
nan organik dalam tempat dan waktu 
berbeda secara signifikan untuk kedua 
kelompok gender. Kelompok respon-
den perempuan memiliki niat yang 
lebih tinggi untuk membeli makanan 
organik daripada kelompok responden 
laki-laki.Hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian Roberts (1996); Straughan 
dan Roberts (1999); Laroche dkk (2001), 
Sistya (2002) dan Casey dan Scott 
(2006). Hal ini dapat dipahami karena 
tugas berbelanja pada sebagian besar 
rumah tangga di Indonesia dilakukan 
oleh wanita. Di samping itu ekspektasi 
terhadap peran wanita dalam rumah 
tangga di masyarakat menyebabkan 
wanita cenderung untuk memper-
timbangkan dampak semua keputusan 
yang diambil terhadap orang lain 
(Roberts, 1996). Hasil studi Laroche dkk 
(2001) bahkan menunjukkan bahwa 
wanita bersedia membayar produk 
hijau lebih mahal daripada pria karena 
pertimbangan dampak lingkungan 
terhadap anak-anak mereka di masa 
yang akan datang.

f. Kemampuan pendidikan dalam 
membedakan niat pelanggan 
untuk membeli makanan organik

Hasil ANOVA menunjukkan bahwa 
tidak ada perbedaan rerata niat mem-
beli yang signifikan di antara kelompok 
responden dengan pendidikan yang 
berbeda. Jadi pendidikan tidak dapat 
digunakan sebagai dasar untuk mem-
bedakan niat membeli pelanggan ter-
hadap makanan organik. 

g. Kemampuan pengalaman 
membeli dalam membedakan 

     niat pelanggan untuk membeli 
makanan organik

Pengalaman membeli diperhatikan 
dalam penelitian ini karena studi yang 
dilakukan D'Souza dkk (2006) menun-
jukkan bahwa pengalaman membeli 
merupakan satu-satunya variabel yang 
memengaruhi persepsi pelanggan 
terhadap produk hijau. Di samping itu, 
persepsi responden yang pernah 
membeli makanan organik kemung-
kinan besar sudah dipengaruhi oleh 
faktor eksperensial. 

Hasil ANOVA menunjukkan bahwa 
terdapat perbedaan niat membeli 
makanan organik berdasarkan tempat 
di antara kelompok responden yang 
pernah dan tidak pernah membeli ma-
kanan organik. Kelompok responden 
yang tidak pernah membeli makanan 
organik memiliki niat membeli di pusat 
perbelanjaan atau counter tertentu lebih 
rendah daripada kelompok responden 
yang pernah membeli makanan or-
ganik. Hal ini sejalan dengan hasil 
penelitian D'Souza  dkk (2006) yang 
menemukan bahwa pengalaman men-
jadi prediktor bagi persepsi pelanggan 
terhadap produk hijau, dan persepsi ini 
menjadi prediktor bagi niat untuk 
membayar produk hijau lebih mahal. Di 
samping itu, pengalaman membeli 
merupakan prediktor yang lebih baik 
dibandingkan faktor-faktor bauran 
pemasaran seperti promosi dan distri-
busi. Schmittlein dan Peterson (1994) 
dalam penelitiannya membuktikan 
bahwa pengalaman pembelian efektif 
dalam memprediksi pola pembelian 
dan segmentasi pelanggan. 

Kesimpulan dan Implikasi 
Manajerial 

Hasil analisis statistik inferensial 
ANOVA untuk menguji pengaruh 
demografis menunjukkan bahwa wa-
nita memiliki niat membeli makanan 
organik lebih tinggi daripada pria. Di 
samping itu, para responden pada 
rentang usia 17-19 tahun memiliki niat 
membeli yang lebih tinggi daripada 
kelompok responden 20-25 tahun. Para 
responden yang pernah membeli ma-
kanan organik memiliki niat membeli 
yang lebih tinggi daripada para res-

ponden yang belum pernah membe-
linya. Sementara tingkat pendidikan 
tidak membedakan niat membeli 
responden. 

Studi ini menunjukkan bahwa niat 
pelanggan untuk membeli produk 
hijau, dalam hal ini adalah makanan 
organik, relatif rendah. Oleh karena itu 
pemasar perlu menerapkan strategi-
strategi yang persuasif bagi para pe-
langgan. Ditinjau dari segi usia, maka 
usaha-usaha pemasaran produk hijau 
dengan menggunakan sumber dan 
media komunikasi yang ditujukan bagi 
kelompok usia 17-19 tahun juga dapat 
menjadi salah satu alternatif usaha 
pemasaran yang dapat dilakukan. 
Misalnya penjelasan mengenai produk 
hijau yang diberikan melalui sekolah-
sekolah, atau lomba kreativitas yang 
berkaitan dengan produk hijau untuk 
kategori usia 17-19 tahun. Ini disaran-
kan berdasarkan hasil studi bahwa niat 
membeli kelompok responden 17-19 
tahun paling tinggi dibandingkan 
dengan kelompok responden lainnya. 
Meskipun dampak dari usaha pema-
saran tersebut belum tentu dapat 
langsung terlihat karena keterbatasan 
daya beli, namun pelanggan kelompok 
usia ini merupakan para pelanggan 
yang potensial dalam beberapa tahun 
ke depan. Penelitian lebih lanjut 
mengenai niat membeli para pelanggan 
yang berusia 17-19 tahun dibutuhkan 
mengingat jumlah sampel yang sedikit 
(37 orang).

Salah satu alternatif strategi pemasaran 
lainnya yang dapat dilakukan adalah 
dengan menyisipkan promosi produk 
hijau pada program acara kuliner; atau 
acara kunjungan ke kebun organik yang 
ditujukan bagi perkumpulan wanita di 
suatu daerah (arisan). Hal ini ditunjang 
pula oleh hasil penelitian bahwa 
kelompok responden wanita memiliki 
niat membeli produk hijau yang lebih 
tinggi daripada pria. Jadi penyampaian 
promosi pemasaran yang disisipkan 
pada hal-hal yang ditujukan untuk 
wanita akan sangat tepat untuk 
dilakukan. Penggunaan media lain 
yang dekat dengan pelanggan wanita 

pada khususnya dapat menjadi alter-
natif edukasi. Redmond dan Griffith 
(2005) mengemukakan bahwa peng-
gunaan berbagai media dapat mening-
katkan efektivitas komunikasi pema-
saran. Misalnya pesan singkat yang di-
sampaikan dengan menggunakan me-
dia tempelan magnet untuk kulkas 
dapat mengingatkan pelanggan me-
ngenai produk hijau secara terus 
menerus. 

Pengalaman membeli dapat membeda-
kan niat membeli pelanggan. Para pe-
langgan yang pernah membeli produk 
hijau memiliki niat membeli yang lebih 
tinggi daripada para responden yang 
belum pernah membelinya. Ini menun-
jukkan bawa para responden yang 
pernah membeli produk hijau memiliki 
persepsi yang positif terhadap produk 
tersebut sehingga berniat untuk 
membeli kembali. Ini dapat digunakan 
oleh para pemasar untuk mendorong 
peran Word of Mouth (WOM) agar ter-
jadi perluasan pasar. Program-program 
reward bagi para pelanggan yang 
sudah ada untuk menarik pelanggan 
baru merupakan program yang tepat 
untuk diterapkan pada produk hijau..  
  
Di samping itu usaha-usaha pemasaran 
untuk mendorong terjadinya pem-
belian ulang yang ditujukan pada para 
pelanggan yang pernah membeli 
produk hijau merupakan salah satu 
strategi yang dapat dilakukan untuk 
meningkatkan pasar produk hijau. Ini 
diperkuat dengan kenyataan bahwa 
jumlah responden yang pernah 
membeli produk hijau (80,28%) jauh 
lebih banyak daripada jumlah res-
ponden yang belum pernah membeli 
produk hijau (19,72%). Salah satu hal 
yang dapat dilakukan adalah dengan 
memberikan kupon diskon bagi 
pembelian berikutnya. 

Limitasi Studi dan Saran Studi 
Lanjutan
Paper ini membahas perbedaan niat 
membeli pelanggan terhadap produk 
hijau ditinjau dari sisi karakteristik 
demografis dan karakteristik psiko-
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grafis. Karakteristik demografis, yaitu 
karakteristik pelanggan yang dapat 
terobservasi, yang diperhatikan adalah 
faktor usia, gender, pendidikan, dan 
pengalaman membeli. 

Beberapa hal dapat dilakukan untuk 
menyempurnakan hasil ini. Yang per-
tama, pengujian hipotesis dapat dila-
kukan pada jenis produk hijau yang 
berbeda; misalnya kertas daur ulang. 
Ini dapat menguji keberlakuan hasil 
studi ini pada produk hijau secara 
umum.

Yang kedua, pada studi ini diasum-
sikan bahwa niat membeli berkorelasi 
tinggi dengan perilaku membeli. Studi 
lebih lanjut dengan melakukan pengu-
kuran terhadap niat dan perilaku 
membeli dapat dilakukan untuk mem-
buktikan asumsi tersebut.

Yang ketiga, pada studi ini faktor yang 
diperhatikan dalam membedakan niat 
membeli adalah faktor demografis. 
Studi yang dilakukan dengan mem-
perhatikan pula faktor psikografis dan 
pengaruhnya terhadap perilaku hijau 
dapat melengkapi gambaran mengenai 
profil pelanggan produk hijau.

Yang keempat, tingkat pendapatan dari 
para responden tidak diukur dan d-
iasumsikan bahwa responden memiliki 
kemampuan secara ekonomis untuk 
membeli produk hijau. Pengukuran se-
cara eksplisit terhadap pendapatan 
untuk mengetahui kemampuan ren-
tang pendapatan dalam membedakan 
niat membeli pelanggan dapat mem-
perdalam pemahaman mengenai ka-
rakteristik pelanggan produk hijau. 
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Hawthorn Campus, Melbourne. SBM-
ITB was represented by its faculties 
from “Entrepreneurship and Techno-
logy Management” Interest Group: Dwi 
Larso,  Wawan Dhewanto,  and 
Khamdan Khoirul Umam. Larso 
delivered “Key Success Factors on New 
Product Development in Information 
Technology Based Company in 
Indonesia”, a working paper co-write 
with his master student, Firdaus 
Dandy, while Dhewanto presented his 
current project in Monash University 
with the title “Influences of the 
Structure of Organization on the 
Technology Commercialization at a 
Start Up Company vs. an Established 
Company” and Umam presented his 
thesis work, “Higher Education 
Institution and Technology Transfer”. 
Many comments and insightful ideas 
came into view on each session, thanks 
to world-class entrepreneurship scien-
tists attended the Exchange. 

The Future of Entrepreneurship 
Research
Professor Julio de Castro from Instituto 
de Empresa Business School, Spain, 
when giving his keynote speech just 
after opening speech, quoted that the 
discipline of entrepreneurship in US has 
reached maturity and (research) growth 
is likely outside business school and 
outside the USA. He indicated some 
new “hot spots” of entrepreneurship 
research mainly in Europe and not to be 
forgotten, Australasian countries. 

Prof. de Castro also noted that Global 
Entrepreneurship Monitor (GEM) is 
playing a significant on entrepre-
neurship research. “I believe the GEM is 
an important contributor to push 
entrepreneurship research around the 
world, especially when we are obser-
ving the relation between entrepre-
neurship and economic growth.”

Furthermore, GEM projects around the 
globe are expected by Prof. de Castro to 
provide scholars with a better ability to 
compare not only with the US. Interes-
tingly, what Prof. de Castro had told 
earlier on this conference seems to be 
answered the question raised by 
another keynote speaker, Professor Bill 
Schulze who delivered a paper “Does 
Entrepreneurship have a Future?”. Prof 
de Castro argued, “Entrepreneurship 
research whether carried out in de-
veloped or developing countries has its 
own importance. As with all projects it 
has limitations but it is going to give an 
impulse to entrepreneurship research 
around the world, giving us a wealth of 
research data for comparison, and even 
a standard set of data and measures.” 

Money-makers Made
Do entrepreneurs born or made? Bill 
Gates and Richard Branson of the world 
are made, not born. Giving new hope to 
wannabe entrepreneurs, academics 
found it is possible to teach people to 
turn that little idea into big business.

Notes from the 5th AGSE International 
Entrepreneurship Research Exchange 2008

oining conferences are fun. Visit to 
new and exotic locales, eat and drink 
great meals, listen and discuss 
stimulating, cutting edge research, and 
build network are the reasons. Authors 
have the exciting opportunity to travel 
to Melbourne, Australia for the 5th 
AGSE International Entrepreneurship 
Research Exchange 2008. Australian 
Graduate School of Entrepreneurship 
(AGSE) is a graduate school under the 
new Faculty of Business and Enterprise, 
Swinburne University of Technology. It 
is Australia's only graduate school 
dedicated to the development of 
entrepreneurs. 

The Exchange was held from 5-8 
February, 2008 and returned to 
Swinburne University, the home of 
AGSE, as part of the University's 
Centenary (100th anniversary) cele-
brations. Since its inaugural event on 
2004, this forum has experienced an 
exhilarating growth. There were only 87 
papers from 37 participating uni-
versities in the first Exchange, this year 
the numbers had soared to 122 papers 
from 62 universities. More than 140 
delegates from around the world parti-
cipated in the forum for the Exchange 
and event of entrepreneurship research 
undertaken around the world in a 
collegiate spirit. 

Seven participants from Asian coun-
tries are among fellow researchers who 
had given their speech in the beautiful 

Insight

J
Sarah Cooper, from Glasgow Univer-
sity of Strathclyde, United Kingdom 
said that the latest research concluded 
the “intuition” needed to be a successful 
entrepreneur could be manufactured. 
“We now know you can teach people to 
spot opportunities and persist with 
them,” said Cooper, who worked with 
Bill Lucas from MIT on her study.

Cooper, in her session at room 203 
AGSE, said even the most passive of 
personalities could be jolted into action. 
“By showing people examples of how 
others have overcome difficulties, you 
can change people's attitudes,” Cooper 
said.

Professor Murray Gillin, from Swin-
burne University Australia, said true 
entrepreneurs were not “gamblers” but 
exceptional risk analysts. “Don't just go 
and mortgage your house (for your 
idea) - that's absurd,” he said.
“That's the difference between an inventor 
and an entrepreneur. An inventor believes 
in his ideas so much he can't see the risks.”

Prof. Gillin said true entrepreneurs 
were not one-hit wonders, and that 
rather than stockpiling wealth, those 
with classic entrepreneurial traits “they 
tend to be more intuitive and less logical 
and analytical” were typically com-
munity-minded. “That's not something 
that we find in younger entrepreneurs 
or corporate business people.”

Tough Times for Women 
Entrepreneurs
Women face different challenges than 
male entrepreneurs. “The research 
undertaken into female entrepre-
neurialism in Australia, Germany, 
Denmark, and Canada found that 
women in entrepreneurship face more 
challenges than men because of their 
family and home commitments,” said 
Patricia Buckley, Associate Professor at 
the AGSE Swinburne University 
Australia.

An Australian study analyzed how the 
digital economy is increasing oppor-
tunities for business and changing the 
nature of how we work, offering 
advantages to female entrepreneurs. 
“The digital economy reduces the 
importance of location and a 'standard' 
day, which makes the sector more 
attractive to female entrepreneurs, 
many of who juggle home and family 
responsibilities” said Buckley.

A German study found that female 
entrepreneurs faced significant misap-
prehension of their entrepreneurial 
activities by financial institutions. This 
caused them to be less likely to start a 
business than men due to limited capital 
to invest in their enterprises. The size of 
the businesses they seek to develop also 
inhibited their ability to get their 
business off the ground.

A Danish study found female and males 
provide different resources to entrepre-
neurs. If entrepreneurs required 
emotional support, they are more likely 
to receive it from females who also 
provide highly sought after encoura-
gement.

While a Canadian study found that 
many women in the advanced techno-
logy sector believe they face gender 
specific career challenges. More than 60 
percent ranked obtaining work-life 
balance among the top three challenges, 
second was the lack of best practice for 
women in leadership, and a lack of 
women mentors and coaches was the 
third highest ranked challenge.
“This research demonstrates that 
women throughout the western world 
are still juggling with the demands of 
work and home. They are also 
struggling to receive the financial 
support required to see their entrepre-
neurial ideas come to fruition and there 
is a lack of leadership and mentoring 
among women,” said Patricia Buckley 
closing her session.

Endnote
In just 5 years, this annual Exchange has 
been developed as a great forum for 
senior, young, and emerging scholars. It 
also has been a fantastic place in gaining 
new insight, potential partners on 
research and education. On the other 
hand, the opening speech from 
Professor Murray Gillin, The Exchange 
Chair from AGSE, revealed still a low 
level of participation from Asian origin 
universities. Therefore, write a paper, 
and get ready to go to Adelaide, 
Australia next February 2009 and taste 
authors' experience. What will be the 
next interesting discussion in the 6th 
International Entrepreneurship Re-
search Exchange?

 (red : KKU)

Geographical Statistic of Authors
Wawan Dhewanto (left), 
Khamdan Khoirul Umam, and Dwi Larso 
with the AGSE building on the background

Prof. Siva Muthaly (left, from India), 
Prof. Christopher Selvarajah (India), 
Khamdan Khoirul Umam (Indonesia), 
Topoyame Moremong-Nganunu (Botswana), 
Happy S. Dzisi (Ghana) at the Award Dinner

Dwi Larso (left), 
Prof. Russel Kenley (Director of AGSE), 
and Wawan Dhewanto at the Award Dinner

Prof. Flint-Hartle (left), Prof. Murray Gillin, 
and Dwi Larso at the Welcoming Reception



idak terasa 10 tahun telah berlalu 
sejak krisis melanda Asia dan 

Indonesia. Pada saat itu industri per-
bankan benar-benar berada pada titik 
nadir, banyak bank terpaksa dibekukan 
atau melakukan merger, sehingga 
pemutusan hubungan kerja (PHK) 
menjadi sangat tinggi. Bayangkan, 
dalam tempo 4 bulan terjadi ribuan 
PHK dan demonstrasi terjadi hampir di 
seluruh kota besar di Indonesia. Krisis 
tahun 1998 tidak terlepas dari tur-
bulensi ekonomi yang mengguncang 
baht (mata uang Thailand), masalah hu-
tang luar negeri dalam US$, dan diikuti 
oleh keruntuhan banyak perusahaan 
besar.

Kejadian ini menjadi catatan sejarah 
bagi peranan sumber daya manusia 
(SDM) di negeri ini, khususnya dalam 
segala hal yang berhubungan dengan 
PHK. Gelombang PHK mendorong pe-
merintah untuk mengeluarkan regulasi 
berupa undang-undang ketenagaker-
jaan. Penulis yang pada saat itu 
merupakan praktisi SDM melihat para 
direksi bank mencoba mencari ke-

negosiasi. Selain ketidaksamaan per-
sepsi mengenai perundang-undangan, 
tuntutan pesangon membengkak ka-
rena pegawai bank yang aman dan 
tidak terkena penutupan atau beku 
operasi merasa “tidak adil”; belum lagi 
di perusahaan nonbank, yang notabene 
pesangonnya tidak sebesar itu. Peran 
profesional SDM menjadi “critical dan 
visible”, terlebih ketika kalangan di-
reksi perbankan memiliki pemahaman 
yang tidak sama terhadap peraturan 
ketenagakerjaan. Peran profesional 
SDM menjadi sangat penting untuk 
mempertemukan pegawai dan direksi. 
Tuntutan pegawai yang semakin besar 
membuat perusahaan tidak mampu 
membayarnya. Seandainya dibayarpun 
khusus untuk bank yang diambil alih 
pemerintah dana tersebut akan menjadi 
hutang pemilik bank kepada peme-
rintah.

Kita mungkin menganggap itu adalah 
krisis terburuk yang pernah kita alami. 
Akan tetapi saat ini pun krisis keuangan 
melanda dunia, ditandai dengan keja-
tuhan Lehman Brothers, Bear Stearns, 
Merrill Lynch, AIG, Freddie Mac, dan 
Fannie Mae, sebagai lembaga finansial 
raksasa Amerika Serikat (AS). Jurnal 
dan artikel yang dipublikasikan menge-
mukakan banyak gagasan untuk me-
ngatasi krisis, yaitu dengan melakukan 
efisiensi, bahkan mengurangi jumlah 
pegawai. Itu baru satu aspek dari 
kesibukan dan peran manajemen SDM 
(MSDM) dalam menghadapi krisis. 
Tapi apa benar peran SDM hanya dalam 
urusan PHK? 

Seberapa penting dan apa sesungguh-
nya peran MSDM sejak awal berdirinya 
organisasi? Peran MSDM semestinya 
tidak hanya penting pada saat perusa-
haan kritis. Fakta di lapangan beberapa 
tahun terakhir ini menunjukkan begitu 
banyak perusahaan dan organisasi 
yang berlomba mengetengahkan be-
berapa istilah yang berkaitan dengan 
kepentingan MSDM. Konsultan dan 
praktisi manajemen; sekolah bisnis dan 
manajemen; para CEO tingkat lokal, 
regional, dan internasional; secara 

mungkinan-kemungkinan untuk me-
nyikapi keadaan. Masalah PHK ini 
kemudian menjadi ajang “uji coba” pe-
raturan pembayaran pesangon kepada 
pegawai. Negosiasi saja tidak cukup 
dan melibatkan BPPN, karena pem-
bayaran pesangon akan menjadi beban 
negara, yang mengambil alih semua 
hutang bank terhadap pihak ketiga.

Asal tahu saja, terjadi banyak penyim-
pangan. Beberapa bank penerima 
Bantuan Likuiditas Bank Indonesia 
kloter pertama, berhasil mem-PHK 
pegawai tanpa mengalami gejolak, 
karena memberikan pesangon yang 
mencapai 48 kali gaji. Seorang manajer 
atau kepala bagian dengan gaji 10 juta 
per bulan, pasti akan dengan senang 
hati menerima pesangon sebesar 480 
juta. Di-PHK kok senang? Begini 
ceritanya. Ketika itu suku bunga 
deposito mencapai 50-60%, jadi dengan 
mendepositokan pesangon pendapatan 
mereka mencapai 15-16 juta per bulan. 
Suatu nilai yang lebih tinggi dari gaji 
per bulan yang diterimanya. Nilai ini 
juga menjadi sumber “kericuhan” 

bersama memikirkan bentuk-bentuk 
peran SDM dalam strategi bisnis 
dengan berbagai tema yang indah dan 
seksi seperti competency based human 
resources management, talent mana-
gement, dan human capital management. 
Manusia sebagai kapital seyogyanya 
memang mesti dikelola dengan tepat, 
sehingga selalu siap menghadapi peru-
bahan dan beradaptasi dengan ling-
kungan. 

Apakah benar organisasi dalam prak-
tiknya telah menempatkan manusia se-
bagai kapital yang berharga dan di-
kelola dengan cara yang “berharga” 
pula? Mari kita simak resesi yang di-
hadapi AS saat ini. AS tidak terguncang 
ketika terjadi “the great depresssion” awal 
tahun 1930-an, tetap aman pada dua 
perang dunia, juga tenang pada krisis 
tahun 1973, dan hampir tidak tergo-
yahkan setelah tragedi 9/11 pada tahun 
2001, namun gagal total dalam krisis 
kredit pembelian rumah (sub-prime 
mortgage) 2007/2008. Terpuruk-nya 
beberapa lembaga keuangan terbesar di 
dunia tersebut mengindikasikan, bah-
wa permasalahan ekonomi AS dan 
dunia sekarang jauh lebih parah dari 
perkiraan sebelumnya. Beberapa rekan 
mengatakan dengan sinis, “Itu adalah 
masalah etika jual menjual uang,” yang 
berkaitan dengan sisi manusia pelaku 
bisnis itu sendiri.

Whiteley (2008) menyatakan, bahwa 
perusahaan pembiayaan dan keuangan 
lainnya mungkin berhasil dengan baik 
menerapkan pengupahan, bonus, dan 
insentif lainnya ketika krisis terjadi, te-
tapi perusahaan telah gagal mengan-
tisipasi dan mengabaikan loyalitas 
pegawai dalam melaksanakan praktik 
bisnis. Secara gamblang, ia memberikan 
opini, “If the individual does not care about 
the future of the institution, why should care 
about long term risk profile about the 
product.” Berbicara mengenai individu 
dan etika bisnis, kita semua sepakat itu 
adalah tanggung jawab bersama. Ma-
salahnya adalah siapa dalam organisasi 
yang seharusnya memikirkan hal yang 
terkait dengan etika itu sendiri? Jawa-

bannya sederhana, pemimpin yang 
merajut strategi pengembangan usaha. 
Fakta di atas membawa kita untuk 
memperbincangkan peran MSDM pada 
strategi bisnis dan keberhasilan/kega-
galan usaha. Dampaknya, bermuncu-
lan pula kiat-kiat untuk menghemat 
biaya tenaga kerja. Tapi apakah hanya 
itu saja? Apakah MSDM hanya terlihat 
penting jika ada masalah PHK atau 
pada saat negosiasi terjadi  di antara 
pegawai dan manajemen?

Peran dan Evolusi MSDM
Start-up: Peran Administrasi 
Personalia
Ketika seorang rekan mempersiapkan 
pensiun dini, ia bertanya mengenai 
bisnis yang dapat dilakukannya setelah 
pensiun. Saya hanya bertanya dengan 
sedikit bercanda, “Siapa yang mau 
mengerjakannya? Apakah ia punya SDM 
yang dapat diandalkan?” Dengan enteng 
ia berkata, bahwa ia bermaksud 
merekrut pegawai dengan keterampi-
lan ini itu, gaji sekian, peraturan de-
mikian, dan ujung-ujungnya meminta 
saya untuk membantunya dalam pro-
ses seleksi. Jadi, yang ada hanya peran 
rekrutmen dan di-outsourcing-kan pada 
saya. Lalu yang membayar gaji bulanan 
siapa? Ya, cukuplah merekrut seorang 
keponakan yang baru lulus sarjana 
sebut saja namanya Anton yang penting 
bisa dipercaya, tidak akan membuka 
rahasia gaji pegawai, bisa mengguna-
kan spreadsheet, mengatur dan men-
catat lembur, menghitung dan mem-
bayarkan gaji, mengurus masalah 
kesehatan, dan membuat laporan 
penggajian kepada pengusaha. Inti dari 
MSDM ditandai dengan kunci bisa 
dipercaya dalam rahasia penggajian, 
karena masalah gaji adalah rahasia. 
Peran praktisi SDM adalah administrasi 
personalia dan sering ditakuti oleh 
pegawai, karena memiliki “hak dan 
kuasa” memotong upah. Pada tahap ini, 
jika praktisi tidak pandai bersikap, 
maka akan terjadi hubungan yang tidak 
harmonis antara pegawai dan bagian 
personalia. Selanjutnya, jika bisnis 
berkembang, demikian pula volume 
penjualan dan kompetisi semakin 
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meningkat, apakah peran administrasi 
personalia masih memadai? Jika tidak, 
tipikal seperti apa yang cocok untuk pe-
rusahaan atau organisasi yang berkem-
bang? 

Growing: Peran Service dan 
Supporting
Perusahaan tadi berkembang dengan 
pesat, bahkan telah membuka cabang di 
beberapa kota di Indonesia. Beberapa 
calon kepala cabang dan pegawai mesti 
direkrut. Lalu kepala cabang perlu 
mendidik pegawai, membuat standar 
pelayanan, dan mengurus kantor dan 
logistik. Anton mulai berperan sebagai 
mediator antara kepala cabang dan 
pemilik, misalnya dalam hal pemilihan 
perangkat kantor dan penggunaan ken-
daraan perusahaan. Seringkali Anton 
akhirnya menjalankan seluruh urusan 
perusahaan yang belum dan tidak di-
laksanakan oleh koleganya yang lain. 
Jadi, peran Anton adalah memberi 
layanan dan dukungan kepada kolega 
yang mengerjakan produksi, pema-
saran, dan keuangan. Hal ini tentu saja 
bisa mendukung keberhasilan, jika 
Anton dilengkapi dengan beberapa 
pengetahuan dan keterampilan yang 
memungkinkannya tetap berperan se-
bagai pemberi jasa dan dukungan pada 
pegawai, sekaligus dapat memenuhi 
harapan sang pemilik. 

Mature: Peran Mitra Bisnis (Business 
Partner)
Saat industri mulai memasuki masa 
mature ditandai dengan banyaknya 
pemain baru pada industri yang sama 
dan tuntutan pelanggan yang semakin 
kompleks pemilik perusahaan dan tim 
harus mulai memikirkan langkah-
langkah agar bisnis tetap bertahan dan 
bertumbuh. Pada tahap ini, Anton di-
tuntut untuk memberi masukan me-
ngenai SDM bagi kolega dan pemilik 
perusahaan. Ia harus menyelaraskan 
pola pikir dengan pemilik dan kolega-
nya. Ia juga mesti memiliki analisis 
pemasaran dan kemampuan negosiasi 
dengan pemilik perusahaan, serta tetap 
memelihara hubungan yang baik 
dengan pegawai. Hal ini bisa gagal jika 

Anton tetap bersikap dan berperan 
sebagai administrasi personalia, dan 
mengakibatkan sang pemilik merekrut 
orang baru sebagai manajer SDM. 

Mature Innovation: Peran Mitra 
Strategis (Strategic Partner)
Pada tahap mature peran MSDM di-
kaitkan dengan strategi fungsional 
SDM dalam organisasi. MSDM mesti 
mengambil peran dan memiliki ke-
terampilan analisis industri dan pe-
ngembangan strategi. Dalam kasus 
tadi, Anton harus peka terhadap 
perubahan yang terjadi dan memahami 
strategi yang diambil oleh perusahaan. 
Contohnya, jika sebuah organisasi telah 
memutuskan akan menjalankan stra-
tegi prospector yang menuntut pebisnis 
harus peka terhadap perubahan selera 
pelanggan, maka pegawai harus memi-
liki kompetensi khusus yang dominan 
pada aspek keberanian dalam business 
mindedness. Jika organisasi memutus-
kan untuk menjalankan strategi defen-
der, maka cost effectiveness akan men-
jadi sangat penting dan memerlukan 
pegawai yang peka terhadap biaya (cost 
conciousness). Demikian pula, jika 
strategi analyzer menjadi keputusan 
strategis perusahaan, maka perilaku 
pegawai yang diperlukan adalah sa-
ngat analitis dan memiliki kompetensi 
analisis yang proficient. MSDM harus 
mampu mengaitkan strategi bisnis dan 
“prehiring dan hiring”. Anton yang 
dibutuhkan adalah Anton yang memili-
ki kemampuan untuk mengembangkan 
strategi dan menurunkannya menjadi 
strategi SDM. 

Mature: Sustain and Keep Growing 
(Key Players)
Human Resources vs. Human Capital
Saat ini bisnis dan lingkungannya di-
tandai dengan perubahan teknologi 
yang cepat, kompetisi semakin intens 
akibat globalisasi, dan tuntutan untuk 
memenuhi harapan stakeholders. Or-
ganisasi harus dapat menanggapi 
perubahan tersebut dengan tepat dan 
cepat. Hall (2008) dengan tegas mene-
kankan pernyataan Gary Hamel, bahwa 
perusahaan dan organisasi harus me-

ngambil sikap dan menyarankan mere-
ka untuk melakukan transformasi 
MSDM melalui pengembangan model 
SDM, sehingga perusahaan memiliki 
cetak biru keberhasilan human capital 
dan strategi perusahaan.

Ingham (2007) dengan mengutip per-
nyataan Barlett dan Ghoshal menyata-
kan, “Human not financial, capital must be 
starting point and ongoing foundation of 
successful strategy.” Pendapat ini sejalan 
dengan Ulrich dan Brockbank (2005) 
yang menyatakan dengan jelas peran 
Human Capital Management (HCM) dan 
membedakannya dengan Human Re-
sources Management (HRM).

HR can have an important influence on the 
shareholder value... To create this value 
however requires a fundamentally different 
perspective on HR; a perspective probably 
more accurately described as human capital 
management than as HRM. The concept of 
human capital management emphasizes the 
essential point that a firm's human 
resources and subsequently its HRM 
system can be more than a cost to be 
minimized (Becker et al., 1997).

Lebih lanjut Hall mengemukakan, bah-
wa perusahaan harus menginspirasi 
SDM untuk memberi hasil (value) 
melalui penciptaan kapabilitas organi-
sasi, pengembangan visi human capital, 
dan menurunkannya menjadi acuan 
keberhasilan yang terukur. Hall ke-
mudian mempertajam elemen dari 
human capital menjadi tim eksekutif 
yang efektif, pemimpin yang mem-
berikan hasil prima dalam posisi kunci, 
dan peningkatan kinerja pegawai.

Flat World/Global Competition: 
Keunggulan Kompetitif (Competitive 
Advantage)
Pada saat persaingan bisnis tidak lagi 
dibatasi oleh regional dan negara, 
keunggulan kompetitif termasuk SDM 
menjadi semakin penting. Malcolm 
Baldridge Criteria Performance for 
Excellence (MBCCPFE) secara lebih 
detail merumuskan MSDM sebagai 
salah satu kategori yang harus dinilai. 

MBCPFE adalah seperangkat sistem 
audit manajemen yang digunakan 
untuk mengevaluasi 7 kategori peni-
laian kinerja perusahaan yang meliputi 
kepemimpinan; perencanaan strategis; 
fokus pada pasar dan pelanggan; pe-
ngukuran, analisis, dan manajemen pe-
ngetahuan; MSDM; manajemen proses; 
dan hasil-hasil bisnis. 

Benarkah Strategi SDM Memiliki 
Korelasi yang Positif dengan 
Financial Performance?
Suatu survei yang dilakukan oleh 
PricewaterhouseCooper pada tahun 
2002 dan melibatkan lebih dari 1000 
responden dari 47 negara memperlihat-
kan, bahwa perusahaan yang memiliki 
strategi SDM sebagai pendukung 
strategi usaha akan memiliki tingkat 
profitability yang lebih tinggi daripada 
yang tidak. Dukungan yang dimaksud 
berkaitan dengan strategi SDM yang 
terpadu dengan strategi bisnis dan 
terdokumentasikan; kebijakan dan 
peraturan yang mendukung strategi 
bisnis bagi seluruh departemen di 
organisasi; dan tim SDM yang mampu 
memengaruhi bisnis.

Secara spesifik survei tersebut menun-
jukkan, bahwa revenue per pegawai 
pada perusahaan dengan strategi SDM 
yang tepat dan terdokumentasikan 35% 
lebih tinggi daripada perusahaan yang 
tidak memiliki strategi tersebut. Suatu 
strategi SDM dianggap terdokumentasi 
dan tersosialisasi dengan baik apabila 
memenuhi persyaratan sistem peni-
laian dan penghargaan yang efektif. 
Survei juga memperlihatkan, bahwa 
perusahaan yang melibatkan profesio-
nal SDM memiliki profitability 45% lebih 
tinggi daripada yang tidak.

Pada tahun 2001, Lawler dari Center for 
Effective Organization-Marshall School 
of Business University of Southern 
California melakukan suatu penelitian 
untuk menjawab pertanyaan-pertanya-
an berikut ini: (1) Apakah benar SDM 
berperan dalam strategi bisnis? (2) Apa 
tanggapan manajer lini yang lain 
mengenai peran SDM pada beberapa 

industri? (3) Bagaimana tanggapan 
Corporate Officer (CO) terhadap peran 
SDM?”

Hasil penelitian untuk menjawab per-
tanyaan pertama cukup beragam. Ba-
gian terbesar dari responden menya-
takan, bahwa SDM memberi masukan 
dan membantu implementasi strategi 
bisnis, yaitu sebesar 50%. SDM berpe-
ran sebagai mitra dalam pengemba-
ngan dan implementasi strategi bisnis 
diberikan oleh 28,8% dari seluruh res-
ponden. Kemudian, secara  berurutan 
responden memberikan jawaban SDM 

berperan mengimplementasikan stra-
tegi bisnis sebesar 16,9% dan sama seka-
li tidak berperan pada strategi bisnis 
sebesar 4,2%.

Penelitian memperlihatkan, bahwa pe-
ran manajer SDM sebagai mitra bisnis 
lebih tinggi daripada manajer lain. 
Manajer SDM berperan sangat tinggi 
sebagai mitra pada sektor pemerinta-
han dan industri rumah sakit, peran ini 
malah lebih tinggi dari peran manajer 
lain. Secara lengkap, jawaban untuk 
pertanyaan kedua dapat dilihat pada 
tabel berikut ini.
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Seluruh industri

Manufaktur

Pelayanan teknik/desain

Asuransi/keuangan/real estate

Pelayanan kesehatan

Pemerintah

Manajer SDM

76

76

55

71

85

87

Manajer Lini

53

61

52

65

56

57

Tabel 1. Persentase Tanggapan Manajer Lini yang Lain
Mengenai Peran SDM pada Beberapa Industri

Jawaban pertanyaan ketiga yang menanyakan tanggapan CO terhadap peran SDM 
dapat dilihat pada Gambar 1 di bawah ini.

SDM seharusnya menjadi
mitra saya untuk membangun

kumpulan talenta dari para
eksekutif

Percaya filosofi tesebut Berfikir, bahwa SDM
memainkan peran tersebut
sekarang

78

27

Gambar 1. Tanggapan CO terhadap Peran SDM
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Pada tahun 2005, studi Hay Group ter-
hadap Fortune's Most Admired Comp-
anies menemukan, bahwa pengelolaan 
SDM pada perusahaan-perusahaan 
tersebut lebih baik daripada perusa-
haan yang tidak termasuk di dalamnya. 
Secara umum kelompok perusahaan ini 
memiliki program yang “menakjubkan” 
dalam menarik dan memelihara orang 
berbakat dan berkomitmen (ber-
talenta); dan memiliki budaya peru-
sahaan yang tepat, sistem penilaian 
prestasi, implementasi strategi, respon 
terhadap perubahan, eksekusi strategi, 
dan program inovasi dan pengemba-
ngan kepemimpinan.

Bagaimana dengan Kondisi Saat Ini: 
Talent Management?
Ulrich (2005) memasukkan unsur talen-
ta sebagai salah satu elemen kapabilitas 
organisasi dan memprakarsai manaje-
men talenta yang memengaruhi banyak 
perusahaan dan konsultan. Bagi bebe-
rapa peneliti, pengembangan manaje-
men talenta dianggap terlambat. Keter-
lambatan ini disebabkan oleh human 

capital masih kurang dipahami, hubu-
ngan antara talenta dan strategi bisnis 
belum jelas, dan pengukuran kuantita-
tif mengenai efektivitas manajemen 
talenta belum dilaksanakan (Hewitt, 
2008). Sedikit sekali perusahaan yang 
secara konsisten menggunakan kerang-
ka pengukuran kuantitatif untuk meng-
hubungkan investasi human capital 
dengan strategi bisnis mereka.

Evolusi Fokus Strategi Bisnis 
dan Peran MSDM
Pengembangan SDM
Strategi SDM harus terkait dengan 
strategi bisnis yang beragam dan selalu 
berevolusi. Keberagam strategi mulai 
dari strategi prospector defender analyzer 
sesuai dengan tipologi Miles dan Snow, 
strategi overall cost leadership-niching-... 
ala Michael Porter, atau strategi 
penetrasi pengembangan pasar pe-
ngembangan produk diversifikasi 
menurut Ansoff akan menuntut 
pembedaan strategi SDM pula. Barlett 
dan Ghoshal (2002) mengungkapkan, 

bahwa MSDM harus mengambil peran 
yang sesuai dengan evolusi strategi bis-
nis. Mereka membagi evolusi strategi 
bisnis menjadi 3 kondisi kompetisi, 
yaitu kompetisi produk dan pasar; 
kompetisi sumber daya dan kompeten-
si; dan kompetisi talenta dan penca-
paian mimpi organisasi.

Barlett dan Ghoshal (2002) membeda-
kan masing-masing evolusi tersebut 
dalam 6 aspek yang meliputi sasaran 
strategis, alat analisis yang digunakan,  
sumber daya kunci, cara memandang 
pegawai, peran SDM pada strategi 
bisnis, dan aktivitas kunci dari SDM. 
Tabel berikut ini memperlihatkan 
hubungan antara fokus strategi bisnis 
dan peran SDM dalam suatu organisasi, 
juga perubahan pada peran dan 
aktivitas kunci SDM.

Barlett dan Ghoshal menghimbau 
profesional SDM untuk membantu 
organisasi dalam penempatan peran 
dan aktivitas kunci dari SDM. Misal-
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 Competition for Product & 
Markets 

Competition for 
Resources & 
Competencies 

Competition for Talent & 
Dreams 

Strategic 
objectives 

Defensible product-market 
position 

Sustainable competitive 
advantage 

Continuous self-renewal 

Major tools 
perspectives 

· Industry/competitor 
analysis 

· Market segmentation & 
positioning 

· Strategic planning 

· Core competencies 
· Resource-based 

strategy 
· Networked 

organization 

· Vision & values 
· Flexibility & innovation 

· Front-line 
entrepreneurship & 
experimentation 

Key strategic 
resources 

Financial capital Organizational capability Human & intellectual capital 

Perspective on 
employees 

People viewed as factors of 
production 

People viewed as valuable 
resources  

People viewed as “talent 
investor” 

HR’s role in 
strategy 

Implementation,  support Contributory Central 

Key HR activity 
Administering of recruitment 
training &benefits 

Aligning resources & 
capabilities to achieve 
strategic intent 

Building human capital as a 
core source of competitive 
advantage 

 

Tabel 2. Evolusi Fokus Strategi Bisnis dan Peran SDM

nya, jika strategi bisnis pada tahap 
kompetisi produk dan pasar jelas, maka 
SDM hanya berperan sebagai pendu-
kung, seperti administrasi rekrutmen 
dan pelatihan pegawai. Jika strategi 
bisnis berada pada tahap kompetisi 
sumber daya dan kompetensi, maka 
SDM berperan sebagai kontributor 
yang menghubungkan seluruh orang 
yang terlibat dan kapabilitasnya untuk 
menjalankan strategic intent.

Ketika evolusi strategi bisnis berada 
pada kondisi continuous-self renewal, 
pegawai dilihat sebagai talent investor 
(orang yang menanamkan investasi 
pada organisasi dalam bentuk talenta). 
Pada keadaan ini, aktivitas kunci dari 
MSDM adalah membangun manusia 
sebagai kapital dan sumber utama ke-
unggulan kompetitif perusahaan. Per-

tanyaannya, apakah setiap perusahaan 
memahami dan menyadari dengan 
jelas tahap evolusi organisasinya? Salah 
satu contoh buruk adalah ketika suatu 
perusahaan seharusnya sudah berada 
pada tahap renewal, tetapi MSDM-nya 
masih berperan dalam pembayaran 
gaji, urusan benefit pegawai, dan 
administrasi lainnya.

Impian Ulrich? 
Berdasarkan pada penelitiannya, Ulrich 
dan Smallword sampai pada suatu ke-
simpulan, bahwa SDM sangat penting 
dalam penciptaan value untuk mem-
bentuk kapabilitas organisasi. Ulrich 
dan Brockbank (2005) mengidentifikasi 
11 elemen yang harus diaudit untuk 
membangun kapabilitas organisasi, 
seperti terlihat pada Tabel 3.

Talenta 
Kemampuan organisasi untuk menarik orang-orang terbaik & tetap berkomitmen 
bergabung dalam organisasi 

Speed (kecepatan & 
ketepatan respon) 

Kecepatan organisasi dalam menanggapi perubahan lingkungan 

Shared mindset (brand 
identity) 

Kemampuan organisasi untuk menciptakan citra dalam pandangan pelanggan, 
pegawai, & masyarakat umum 

Akuntabilitas  
Kemampuan organisasi untuk menciptakan kondisi yang memampukan & 
menggalang pegawainya tetap bekerja secara optimal 

Kolaborasi 
Kemampuan organisasi bekerja sama dengan semua pihak yang dapat menciptakan 
sinergi 

Pembelajaran 
Kemampuan organisasi menciptakan sistem pembelajaran yang memampukan 
organisasi dalam menghasilkan ide & produk baru 

Kepemimpinan 
Kemampuan dan kecepatan organisasi untuk menghasilkan pemimpin atau manajer 
yang baik pada seluruh lapisan organisasi 

Customer connectivity 
Kemampuan organisasi untuk membina hubungan yang baik & memelihara 
kepercayaan pelanggannya 

Strategic unity 
Kemampuan organisasi mengart ikulasikan pandangan strategis & 
menyebarluaskannya pada level pendukung, sehingga memperoleh dukungan yang 
kuat dalam perilaku strategis organisasi 

Inovasi 
Kemampuan organisasi untuk menghasilkan ide & gagasan baru yang sesuai dan 
berkesinambungan 

Efisiensi 
Kemampuan organisasi untuk menjalankan strategi efisiensi biaya & sumber daya 
lainnya 

 

Tabel 3. Elemen Penting untuk Membangun Kapabilitas Organisasi

Sumber: Barlett & Ghoshal, 2002.

perusahaan 
yang memiliki 

strategi SDM 
sebagai pendukung 

strategi usaha 
akan memiliki 

tingkat profitability 
yang lebih tinggi
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Thite (2004) menyebutkan MSDM harus membudayakan organisasi yang senantiasa belajar untuk menciptakan 
kapabilitas organisasi. MSDM harus sensitif terhadap tantangan dan memberi respon melalui suatu sistem 
pengembangan untuk memastikan, bahwa elemen kapabilitas organisasi akan memperoleh skor yang baik ketika 
diaudit. Terdapat 10 arena yang menantang peran MSDM untuk mencapai kesuksesan.

Tantangan untuk Sukses Respon Profesional SDM 

Kejelasan strategi: memiliki pandangan yang jelas 
& fokus terhadap kompetisi & usaha untuk 
memenangkannya 

· Memfasilitasi kejelasan strategi & terlibat bersama 
pemimpin perusahaan untuk mengembangkan 
alternatif 

· Memastikan semua aktivitas SDM cocok & 
mendukung strategi perusahaan 

Perubahan & kecepatan perubahan: antisipasi & 
respon yang cepat terhadap perubahan internal & 
eksternal organisasi 

· Membangun proses perubahan  

· Memfasilitasi perubahan pada identitas yang baru 

Budaya & paradigma perusahaan: membuat 
“brand” perusahaan tergambar pada perilaku & 
nilai-nilai dalam perusahaan 

· Melaksanakan audit budaya perusahaan 

· Membuat aktivitas SDM yang mendukung fakta 
reputasi dari pelanggan  

Kepemimpinan & identitas kepemimpinan 
perusahaan 

· Memastikan pemimpin perusahaan bertindak sesuai 
dengan etika 

· Mempersiapkan gambaran identitas kepemimpinan 
perusahaan & mengorganisasikan kegiatannya 

Pembelajaran: mendorong proses pembelajaran 
antara individu, tim, & keseluruhan organisasi  

· Membuat proses pembelajaran yang berkelanjutan 
· Mendapatkan ide-ide baru dengan bereksperimen, 

keterampilan baru, pengembangan berkelanjutan, & 
melakukan pembandingan 

· Mendapatkan ide cemerlang dari keseluruhan 
organisasi  

Kolaborasi: menciptakan sinergi kelompok · Meningkatkan efisiensi melalui peningkatan 
produktivitas 

· Meningkatkan daya tuas organisasi melalui 
pembagian ide, pegawai, produk, bahkan pelayanan 
internal 

Talenta: Menarik pegawai yang potensial, baik 
untuk saat ini, maupun masa yang akan datang, & 
menciptakan ikatan pada individu tersebut untuk 
memberi yang terbaik kepada organisasi 

· Melaksanakan audit talenta yang cocok & sesuai 
dengan organisasi kini & masa depan 

· Menajamkan proses pengelolaan talenta dengan 
pemantapan kompetensi & komitmen 

Koneksi & relasi dengan pelanggan: 
mengidentifikasi pelanggan & berupaya 
memperoleh “sesuatu yang baik” dari mereka 

· Mengidentifikasi pelanggan yang bernilai bagi 
organisasi 

· Berupaya agar pelanggan terlibat dalam aktivitas 
organisasi 

Inovasi: menciptakan cara baru dalam pelaksanaan 
pekerjaan, pengembangan produk baru, pelayanan 
jasa yang unik, & berinisiatif untuk memulai 
model-model bisnis yang baru  

· Memfasilitasi agar proses inovasi berjalan 
· Membudayakan semangat inovasi pada seluruh 

pegawai 

Efisiensi: mengurangi biaya · Meningkatkan produktivitas 
· Mengelola kegiatan dengan efisien 
· Alokasi sumber daya pada projek-projek kunci 

 Sumber: Ulrich, 2007.

Tabel 4. Tantangan dan Respon Pengembangan SDM

Peran dan Masa Depan Profesional 
dan Eksekutif SDM
Tak bisa dimungkiri, fakultas kedok-
teran mencetak dokter, fakultas eko-
nomi menghasilkan seseorang yang 
mungkin akan menjadi direktur ke-
uangan; sayangnya masih terbatas 
sekali perguruan tinggi yang memiliki 
jurusan SDM. Jangan heran, beberapa 
rekan penulis, bahkan penulis sendiri 
yang pernah berprofesi sebagai Vice 
President SDM, bukan lulusan fakultas 
atau jurusan SDM. Beberapa rekan di 
kalangan praktisi SDM dengan jabatan 

direktur, baik di perusahaan milik ne-
gara, maupun swasta, memiliki latar 
belakang teknik.

Kabar baik datang dari penelitian 
PricewaterhouseCoopers (2002), yang 
menunjukkan, bahwa 67% dari ekse-
kutif dengan latar belakang SDM ber-
hasil mencapai “tim eksekutif puncak” 
pada banyak perusahaan. Hal ini 
mengindikasikan dengan jelas, bahwa 
eksekutif SDM tersebut memiliki 
kompetensi yang mendukung mereka 
sampai pada posisi tersebut.

Mampu 
mengelola 
perubahan

Mampu 
mengelola 

budaya

Keahlian 
SDM

Memahami 
bisnis

Kredibilitas 
pribadi

Sumber: Mangkuprawira, 2007.Gambar 2. Model Kompetensi Eksekutif SDM

strategi SDM 
harus terkait 

dengan 
strategi bisnis 
yang beragam 

dan selalu 
berevolusi
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Hall (2008) dengan lebih spesifik memperkenalkan desain baru yang memperlihatkan dua arena peran dan kompetensi praktisi 
SDM, yaitu professions dan center of expertise. Dalam kasus Anton, ia mesti mendesain SDM untuk memenuhi arena profesi dan 
keahlian seperti terlihat pada gambar berikut ini.

Profession develop the 
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Peran Manajemen dan POPS?
The Emerging Role of Human Resources 
Profesionals
Penelitian terakhir menunjukkan suatu 
hubungan yang sangat erat antara 
kebijakan SDM dan implementasinya 
terhadap perilaku politik dalam or-
ganisasi. Kacmar dan Ferris (1993) 
merumuskan, bahwa politik dalam 
organisasi adalah hal yang wajar, mes-
kipun bisa menjadi unsur penghambat 
program pengembangan. Persepsi yang 
kuat mengenai perilaku politik dalam 
organisasi akan membentuk persepsi 
negatif, sehingga mengakibatkan penu-
runan kepuasan kerja dan komitmen 

pegawai; juga akan memperlambat 
pengambilan keputusan. Kacmar dan 
Ferris membuat suatu alat ukur Percep-
tion of Organizational Politics Scale 
(POPS) untuk mengidentifikasi area 
persepsi perilaku politik dalam or-
ganisasi. Area yang dimaksud adalah 
perilaku politik manajer dan supervisor, 
opini mengenai pengistimewaan dalam 
penilaian kinerja dan promosi, dan 
persepsi pegawai terhadap kebijakan 
MSDM dan implementasinya di peru-
sahaan. MSDM berperan mengurangi 
POPS melalui penerapan kebijakan 
SDM dan implementasi yang baik 
(Aronow, 2004).

Anton dan perusahaannya harus dapat 
mengoptimalkan kinerja perusahaan. 
Sudah waktunya pula bagi praktisi 
SDM untuk memperkaya khasanah 
mereka dengan melakukan penelitian 
terhadap peningkatan daya saing pe-
rusahaan melalui desain SDM; dampak 
kinerja SDM terhadap kinerja perusa-
haan, pemodelan hubungan antara 
kinerja SDM dan implementasi strategi 
perusahaan; dan pengaruh kinerja SDM 
terhadap persepsi pegawai mengenai 
perilaku politik dalam organisasi. Lebih 
lanjut lagi, mengembangkan alat ukur 
kinerja MSDM yang sangat erat dengan 
pencapaian sasaran organisasi. 

 (red : bob)

Gambar 3. Desain Terbaru Mengenai Peran SDM Sumber: Hall, 2008.
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In the past, shoes 
could stink.

In the present, shoes 
can blink.

In the future, shoes 
will think.

(Motto the Things That 
Think Project, MIT 

Media Lab)
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Introduksi
Kata-kata motto di samping sangat pas 
untuk menggambarkan adanya ke-
mungkinan suatu produk tidak ber-
tahan pada kondisi asalnya dari sisi 
bentuk dan fungsi saja, tapi bisa juga 
memiliki fantasi dan spirit. Apa yang 
ada di pikiran kita ketika produk-
produk dengan merek Nokia, Vertu, 
iPhone, Mercedes Benz, Volvo, BMW, 
Montblanc, Manolo Blahnik, Giorgio 
Armani, Louis Vuitton, Apple Mac 
Book, Air Mancur, Sampoerna, dan 
Mustika Ratu disebut? 

Mungkin sebagian dari kita yang sudah 
akrab dengan nama-nama tersebut 
langsung berpikir mengenai telepon 
genggam yang connecting peoples, 
friendly dan sejuta umat, ponsel 
eksklusif, ponsel cerdas dengan satu 
tombol, mobil mewah dan status, mobil 
aman, powerful car, alat tulis yang penuh 
prestise, sepatu berkualitas, fashion 
yang ‘wah’, koleksi tas yang OK punya, 
jamu, rokok kretek, kosmetik tradi-
sional, atau notebook para designer. 
Semua pernyataan dan kalimat motto di 

atas timbul dari persepsi yang ber-
hubungan dengan merek tersebut dan 
asosiasi dari pihak konsumen sebagai 
pengguna atau pernah mengalami saat-
saat yang mengesankan dan indah 
dengan merek-merek tersebut. Inilah 
yang menjadi kunci bagi pertumbuhan 
produk dan memampukan perusahaan 
yang membuatnya menuai arus kas 
untuk mempertahankan pertumbuhan 
yang berkelanjutan. Produk ataupun 
jasa tidak terlepas dari desainnya yang 
sanggup memberikan aura sebagai 
“pemenang” dan mampu menarik calon 
konsumen untuk menggunakan atau 
menikmatinya. Produk-produk yang 
mengusung merek-merek yang sudah 
mengglobal tersebut berasal dari desain 
yang tidak sekedar mengandalkan 
bentuk (form) dan fungsi (function) saja, 
tetapi telah merambah ke fantasi. 
Orang-orang menggunakan produk-
produk untuk memperbaiki penga-
lamannya sementara mereka mela-
kukan tugasnya. Orang-orang ini 
menghubungkan pengalaman ini 
dengan fantasi dan mimpi mereka. 

Kerangka Desain
Produk-produk yang berhasil meme-
nuhi keadaan nilai emosional yang 
lebih tinggi seperti: apakah itu menye-
nangkan dan aman dalam mengemudi 
sebuah mobil Sport Utility Vehicle 
(SUV), kesenangan dan efektivitas 
memasak di dapur, atau independensi 
dan petualangan menggunakan alat 
komunikasi. Mantra yang menyatakan 
“form follows function”, tidak lagi 
relevan untuk kondisi sekarang, tetapi 
kita berada dalam periode (masa) “form 
and function must fulfill fantasy”. Tanpa 
spirit, suatu produk tidak memberikan 
aura yang sesuai dengan C kelima 
dalam pemasaran produk dibuat dan 
dikembangkan menurut gaya hidup 
konsumen yang menginginkannya.

Kita bisa melihat contoh dalam hal 
desain produk dan jasa yang ada. 
Bagaimana Starbucks yang pada 
awalnya hanya sekadar kedai kopi 
biasa di Seattle melakukan perubahan 
desain jasanya dalam hal kebiasaan 
orang-orang minum kopi dan me-
ngubah secangkir kopi o’Joe 50 sen 
menjadi Cafe Latte Grande seharga $3 
atau bagaimana produsen mobil me-
mandang pada sejarah masa lalunya, 
sehingga dapat merancang mobil yang 
memiliki daya jual yang efektif pada 
saat ini dimulai dari Toyota Corolla, 
Mazda Miata, Volkswagen Beetle, dan 
dilanjutkan dengan Chrysler PT 
Cruiser? Semua contoh produk tersebut 
memperlihatkan keberhasilan  mereka 
untuk mengkomunikasikan nilai dalam 
kategori kunci produknya yang meng-
hubungkan produk dengan pelanggan 
dan memimpin dalam persaingan. 
Kemampuan desain produk yang 
sangat berhasil di pasar ditentukan oleh 
atribut positioning mereka yang tepat 
dan memaksimumkannya. Peta posi-
tioning memperlihatkan, atribut style 
dan technology melalui nilai tambah 
yang diberikan, membuat desain 
produk yang berhasil menduduki 
posisi yang unik dan memiliki di-
ferensiasi yang jelas dibandingkan 
dengan pesaing seperti terlihat pada 
Gambar 1.

Produk yang berhasil memiliki karak-
teristik posisi sesuai dengan kuadran di 
kanan atas, posisi style dan technology 
berada pada kondisi High-High. Ada 
tiga faktor kunci untuk menjamin 
potensi keberhasilan yang tinggi dari 
suatu produk di pasar. Pertama, 
kemampuan mengidentifikasi peluang 
dari  suatu produk. Budaya di 
masyarakat yang terus-menerus beru-
bah, menimbulkan peluang munculnya 
produk baru. Produk baru dengan 
desain yang unik bukan sekadar 
menyelesaikan masalah yang ada, 
tetapi juga menciptakan peluang bagi 
pengalaman yang baru. Kedua, 
mengerti kebutuhan pelanggan yang 
diterjemahkan menjadi pengetahuan 
yang mendefinisikan atribut produk. 
Atribut ini merupakan penuntun untuk 
mengembangkan bentuk dan fitur 
produk, dan secara cepat akan diakui 
oleh konsumen sebagai produk yang 
useful, usable, dan desirable. Ketiga, 
integrasi bagian rekayasa, desain 
industri, dan pemasaran. Setiap tim 
dalam pengembangan desain suatu 
produk harus didukung dan dikelola 
secara efektif dalam suatu atmosfir, 
sehingga setiap bagian akan meng-
hargai perspektif dari bagian yang lain. 

Semua produk yang berhasil di pasar 
tidak terlepas dari kombinasi berbagai 
faktor yang memegang peranan 
penting, sehingga tercipta suatu 
produk yang dirancang dengan cermat 
dan melibatkan emosi dari para 
desainer dan konsumennya. Form 

merupakan fondasi desain yang 
menunjukkan, bahwa produk memiliki 
bentuknya—tangible dan intangible. Ini 
merupakan wujud yang bisa dilihat, 
diraba, dan dirasakan oleh konsumen 
dari sisi agregat dan detailnya. Function 
menunjukkan, bahwa desain yang bisa 
dilihat, diraba, dan dirasakan tersebut 
memberikan manfaat bagi konsumen 
yang memilikinya sesuai dengan needs 
dan wants. Kedua komponen ini 
menciptakan mantra “form follows 
function”. Pada kenyataannya mantra 
ini tidak cukup mumpuni untuk 
menciptakan desain yang benar-benar 
orisinal dari sisi konteks. Bentuk dan 
fungsi merupakan elemen dasar yang 
terlebih dahulu harus terpenuhi dalam 
suatu desain, baik itu produk, maupun 
jasa yang ditawarkan kepada kon-
sumen. Tanpa bentuk dan fungsi, suatu 
desain sepertinya kehilangan nilai 
estetika dan kegunaannya. Produk 
harus dapat terhubung dan menggugah 
pengalaman untuk memenuhi fantasi 
konsumen.

Para produsen memandang faktor 
emosional memegang peranan penting 
bagi hampir sebagian besar produk-
produk yang sukses di pasar. Desain 
dari produk akan selalu disesuaikan 
dengan keinginan dan impian kon-
sumen. Dari sini timbul mantra kedua 
yang sangat progresif dan sangat 
terkenal dalam bidang desain produk 
“form and function must fulfill fantasy”. 
Melalui kombinasi ketiga elemen ini: 
form + function + fantasy, desain suatu 
produk dan jasa mencoba untuk eksis di 
medan persaingannya. Fantasy mem-
berikan ruang bagi desain suatu produk 
dan jasa untuk menanamkan kembali 
koneksi terhadap para konsumennya.

Apakah ketiga elemen ini cukup untuk 
mempertahankan eksistensi suatu 
produk di pasar? Desain suatu produk 
perlu dilengkapi dengan spirit agar 
produk dan jasa tersebut tetap 
menunjukkan keberadaannya. Tanpa 
spirit yang menjadi pemicu untuk 
mempertahankan hidup, sepertinya 
desain  produk dan jasa  te lah 
kehilangan kemampuannya untuk 
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Gambar 1. Peta Positioning Style-Technology
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terlibat dalam pembuatan produk 
tersebut. Kita bisa melihat Nokia 
mampu menelurkan desain baru 
telepon genggam yang beragam untuk 
segmen pasar yang berbeda dengan 
cepat dan intense. 

Kemampuan inovasi yang sangat cepat 
menuntut kepemimpinan yang mem-
berikan fleksibilitas dan habitat ber-
kreasi yang bebas. Lihat juga bagai-
mana Mercedes Benz dan BMW dari 
kategori mobil kelas atas melahirkan 
desain mobil mereka yang baru untuk 
kurun waktu tertentu tanpa meninggal-
kan jejak historisnya tercermin dari 
spirit desainer dan konsumen dalam 
styling, interior, dan eksteriornya. Atau 
kita bisa juga belajar dari Intel yang 
mengalami metamorfosis dari kepe-
mimpinan era Andy Grove dengan 
branding Pentium dan Intel Inside ke 
era Paul Otellini dengan logo Intel “Leap 
Ahead” yang menciptakan platform 
mikroprosesor yang menggabungkan 
silikon dan peranti lunak yang meng-
arah kepada teknologi baru. Produk 
dan jasa yang menawarkan desain yang 
seragam hanya akan menjadi kenangan 
masa lalu bagi konsumennya. 
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Penutup
Majalah BusinessWeek setiap tahun 
menurunkan artikel yang memuat The 
Best Design, dari sisi produk, gagasan, 
dan kepemimpinan terbaik. Dari pro-
duk-produk terbaik tersebut, poin 
penting yang harus digarisbawahi oleh 
para produsen, baik yang bermain di 
level lokal, regional, maupun global 
adalah fokus pada inovasi dan desain 

sebagai kompetensi utama yang baru. 
Produk-produk tersebut dihasilkan 
dari habitat yang mendorong muncul-
nya inovasi dan kreativitas. 

Ekonomi yang berkembang dari penge-
tahuan dan memasuki era kreatif harus 
bisa membuat produsen berpikir, bah-
wa sudah saatnya menguasai desain 
karena disitulah terletak kunci bagi 
pertumbuhan yang berkelanjutan bagi 
perusahaan. Kemampuan bertahan hi-
dup dari suatu produk sangat ditentu-
kan oleh spirit dari orang-orang yang 

mempertahankan diri dan memberikan 
yang terbaik bagi konsumennya. Kom-
binasi dari ketiga komponen ini dan 
faktor spirit menciptakan mantra ketiga 
yang mau tidak mau harus ada pada 
suatu produk, “form and function must 
fulfill fantasy supported by continuous 
spirit”, dapat dilihat dari Gambar 2 di 
bawah ini.

Spirit yang ada di dalam suatu merek 
dan melekat di dalam produk akan 
memberikan aura kelangsungan hidup 
bagi produk tersebut. Kekuatan spirit 
yang menjadi inti dari ketiga komponen 
di atas merupakan faktor internal dari 
produsen. Spirit di dalam perusahaan 
tercipta melalui kekuatan dan keterpa-
duan tim pengembangan produk dan 
seluruh komponen perusahaan. Keter-
paduan dan kekuatan tim berasal dari 
budaya inovasi yang diciptakan dari 
awal dan beradaptasi dengan perkem-
bangan dan perubahan zaman. 

Ir. Evo S. Hariandja, MM
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Kecerdikan dan kecermatan dalam 
desain yang inovatif, kreatif, dan me-
nantang yang merupakan kolaborasi 
antara form, function, dan fantasy, serta 
dibarengi dengan spirit untuk maju, 
berbeda, dan menggugah emosi kon-
sumen, akan mampu melewati rimba 
kompetisi yang semakin lama semakin 
kejam. Semangat untuk terus-menerus 
menciptakan produk dan jasa terbaik 
akan memampukan perusahaan untuk 
menancapkan persepsi mereknya di 
benak konsumen dan membuat mereka 
tetap eksis di pasar. Saatnya bagi kita 
sebagai produsen, baik itu sebagai 
negara, perusahaan, organisasi, atau-
pun individu untuk memdefinisikan 
kembali produk dan jasa kita melalui 
inovasi dan desain sebagai kompetensi 
utama dalam persaingan. Inilah yang 
menjadi kunci bagi kompetisi model 
baru di era yang crowded dengan 
informasi. Semoga!

 (red : bob)
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Book Overview

sesan suatu perusahaan dilihat dari 
penciptaan value kepada pemegang 
saham. Jackson menantang paham 
konservatif yang mengatakan, bahwa 
market share yang lebih besar akan 
memberikan keunggulan kompetitif 
yang lebih besar pula. Pada kebanyakan 
perusahaan multibisnis, pangsa pasar 
dapat menjadi ukuran yang menyesat-
kan dan berbahaya. Ia mengemukakan 
argumen tersebut dengan menghitung 
rata-rata share dan value dari tiap seg-
men yang dimasuki oleh perusahaan-
perusahaan tersebut. Ia mendapatkan 
hasil yang konsisten, bahwa perusaha-
an yang menetapkan segmen bisnisnya 
secara sistematik dan saling terkait se-
cara baik menjadi pemenang dalam 
memberikan value kepada para share-
holder. Ia kemudian merumuskan 
teknik identifikasi segmen pasar yang 
tepat SMP yang akan memberikan 
keuntungan jika dilaksanakan secara 
efektif.

Penulis juga menjelaskan dasar atau 
acuan yang tepat untuk diterapkan 
dalam pengambilan keputusan stra-
tegis. Kunci untuk menemukan SMP 
dalam suatu industri terletak pada kon-
tribusi market share untuk meningkat-
kan keuntungan dan value bagi peme-
gang saham. Perusahaan-perusahaan 
yang sukses mengerti, bahwa kemajuan 
akan tercapai sebagai kekuatan yang 

kompetitif dan menguntungkan jika 
mereka menambahkan faktor kontri-
busi market share dalam strateginya.

Perbedaan posisi perusahaan akan 
terlihat ketika perusahaan tersebut mu-
lai menghasilkan value bagi pemegang 
sahamnya. Perusahaan dengan kinerja 
yang tinggi sudah mempelajari seni 
dari SMP, menentukan SMP, membuat 
investasi yang akan meningkatkan rata-
rata SMP, dan mengendalikan value 
untuk jangka panjang. Kemampuan 
untuk meraih keuntungan dan per-
tumbuhan untuk menemukan value 
yang tersembunyi perlu ditingkatkan 
jika ingin meraih peningkatan rata-rata 
SMP di unit bisnis atau perusahaan. 
Perusahaan yang tidak berhasil menge-
nal dan melakukan SMP memiliki risiko 
yang tinggi.

SMP harus benar-benar dipahami jika 
ingin mempelajari “Where Value Hides” 
dan menerapkannya dalam manajemen 
sebagai acuan dasar bisnis, karena hal 
ini merupakan alat yang dapat mem-
berikan konstribusi untuk menciptakan 
pertumbuhan bisnis yang strategis. 
Tidak hanya itu, SMP dapat me-
ningkatkan margin keuntungan dalam 
bisnis yang sudah berjalan, menambah 
poin yang berhubungan dengan jasa 
dan produk, dan memberi kontribusi 
pada  lebih dari 100 keputusan merger 
dan akuisisi yang telah terjadi.

Buku ini berisi 3 bagian. Bagian I 
Mengapa Pertumbuhan yang Mengun-
tungkan Sulit Ditemukan? menjelaskan 
usaha suatu perusahaan untuk mengi-

dentifikasi pasarnya. Jika perusahaan 
salah dalam identifikasi pasar, maka 
penetapan dan penerapan strategi 
pertumbuhan juga akan salah. Bagian 
ini menjelaskan penggunaan definisi 
market share yang tidak relevan atau 
tidak dapat diaplikasikan dengan tepat. 
Market segmentation sebagai suatu 
konsep yang telah dikenal secara luas 
harus dapat dibedakan dengan SMP 
sebagai suatu konsep yang lebih 
kompleks dan memiliki kekuatan lebih 
banyak. SMP bukan hanya tentang 
marketing, finansial, ataupun analisis 
portofolio. Penjabaran strategi pertum-
buhan perusahaan yang jelas merupa-
kan poin penting, agar kerancuan 
dalam penetapan dan penerapannya 
tidak terjadi. Pemikiran strategis tidak 
hanya dapat diterapkan pada perusa-
haan besar dan perusahaan yang me-
miliki variasi produk atau pekerjaan 
yang tinggi, tetapi dapat diaplikasikan 
pula pada perusahaan yang mau dan 
aktif untuk mengejar strategi pertum-
buhan yang berbasis SMP.

Bagian II Bagaimana Menggunakan 
Strategic Market Position untuk Me-
metakan Strategi Bisnis?  menjelaskan 
cara mengimplementasikan SMP. 
Sebuah alat atau tolak ukur menjadi 
tidak berguna jika tidak menghasilkan 
keuntungan. Siapa yang dapat meng-
gunakan SMP dengan tepat dan kapan 
harus digunakan? Bagaimana memper-
oleh data pasar dan pengetahuan 
tentang persaingan, yang dibutuhkan 
untuk menentukan SMP pada suatu 
perusahaan? Bagaimana mengalokasi-
kan sumber daya, membuat penjualan 

mendatang lebih mudah, dan pada 
waktu yang bersamaan dapat juga 
meningkatkan keuntungan jangka 
panjang?

Bagian III Kunci Penerapan dari 
Strategic Market Position menjelaskan 
penggalian yang lebih dalam dan 
spesifik terhadap SMP, seperti cara-
cara untuk menemukan value pada 
pasar yang baru dan menguntungkan, 
tetapi berada pada tempat yang ter-
sembunyi. SMP membantu meningkat-
kan bisnis yang low-growth dan low-
margin.

Buku ini menceritakan beberapa kisah 
perusahaan besar dan kecil yang telah 
sukses dalam menggunakan SMP 
sebagai alat pengambilan keputusan. 
Contoh yang dimuat mencakup priori-
tas usaha penjualan, menemukan mar-
ket yang baru dan potensial, mening-
katkan pertumbuhan dan margin 
bisnis, dan mengidentifikasi kesempa-
tan akusisi. Salah satu ilustrasi yang 
menarik adalah perbandingan antara 
BMW dan Mercedez Benz. Penulis men-
jelaskan, bahwa BMW memberikan 
value yang lebih baik kepada peme-
gang saham mereka dibandingkan 
Mercedez Benz, karena SMP-nya lebih 
optimal daripada Mercedez Benz. 
BMW memutuskan untuk fokus pada 
satu segmen saja dibandingkan dengan 
Mercedez yang harus melayani ber-
bagai segmen dengan kebutuhan dan 
konsekuensi yang berbeda.

“Where Value Hides” membahas, bahwa 
teori SMP dapat diterapkan setelah ter-

Informasi buku:
Format: Kindle Edition 

Print Length: 280 pages 
Penerbit: Wiley (October 30, 2006)

ASIN: B000W10HR8 
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Kunci untuk menemukan 
Strategic Market Position dalam suatu industri 

terletak pada kontribusi market share untuk 
meningkatkan keuntungan dan value 

bagi pemegang saham

Suatu bisnis dikatakan sukses dalam 
persaingan jika berhasil menciptakan 
suatu nilai (value). Kesuksesan penca-
paian suatu nilai dapat terwujud mela-
lui kinerja perusahaan yang baik dalam 
menjalankan strateginya, tugas-tugas-
nya, dan pengambilan keputusan di pe-
rusahaan tersebut. Menciptakan suatu 
nilai dalam perusahaan tidak semudah 
yang dibayangkan. Atas latar belakang 
inilah penulis menyediakan sebuah alat 
untuk menciptakan nilai yang strategis 
dalam suatu perusahaan, agar pencip-
taan nilai menjadi lebih sistematis dan 
lebih mudah untuk diprediksi.

Perusahaan yang memiliki kinerja ting-
gi biasanya telah mempelajari suatu di-
siplin, dalam buku ini disebut sebagai 
Strategic Market Position atau SMP. SMP 
mempelajari cara-cara menyatukan 
prinsip mengenai keinginan konsu-
men, kebutuhan produsen, keuangan 
perusahaan, dan cara memahami dan 
memperluas kegiatannya, serta me-
ningkatkan market share yang mem-
berikan hasil dan menghilangkan mar-
ket share yang tidak memberikan hasil 
untuk suatu bisnis. SMP memberikan 
suatu pelajaran tentang usaha-usaha 
dan proses untuk menemukan dan me-
raih strategic value. 

Stuart  E. Jackson yang menjadi penulis 
buku ini menyatakan, bahwa kesuk-

Book Overview : 

Resensi oleh: Tita Narulita dan Reza A. Nasution, PhD

“Where Value Hides: 
A New Way to Uncover 
Profitable Growth 
for Your Business”



lebih dahulu melihat kesehatan suatu 
perusahaan berdasarkan beberapa fak-
tor, seperti market share. SMP akan 
membantu suatu bisnis untuk mende-
finisikan market-nya, mengukur value 
sebenarnya dari market tersebut, dan 
memperbaiki asumsi-asumsi yang 
salah. Buku ini menggunakan contoh-
contoh nyata untuk menjelaskan pene-
rapan SMP secara langsung dan penga-
ruh positifnya terhadap kesehatan 
perusahaan.

Analisis SMP menjanjikan pembebasan 
dari tradisi bagi para manajer dan selalu 
menawarkan ide yang menantang 
untuk meraih market share. Ketika suatu 
bisnis tidak berjalan sesuai dengan 
yang diharapkan, suatu keputusan 
harus diambil untuk menentukan 
masalah yang sebenarnya terjadi, 
operasional atau lebih ke masalah 
fundamental. Dengan cara apa peru-
sahaan akan memosisikan dirinya 
untuk melawan kompetitor? Bagai-
mana cara mengetahui berbagai pe-
luang yang akan memberikan kekuatan 
komptetitif, ketika mencari sumber 
daya baru bagi pertumbuhan perusa-
haan? Apakah peluang tersebut justru 
hanya akan membawa ke wilayah bis-
nis baru, sedangkan kemampuan yang 
dimiliki tidak cukup? SMP menawar-
kan pendekatan-pendekatan baru 
untuk menjawab pertanyaan-pertanya-
an di atas. Buku ini menunjukkan cara 
kerja SMP untuk menciptakan kejelasan 
dalam pengambilan keputusan bisnis 
yang mendasar dengan penuh percaya 
diri. Wawasan yang diungkapkan sa-
ngat berharga untuk memperbaiki stra-
tegi suatu perusahaan yang ingin 
menciptakan kerangka untuk bertum-
buh.

Sebagai pelaku bisnis, tugas terberat 
yang harus dilakukan adalah mencip-
takan value yang dapat memberikan 
hasil bagi para pemegang saham. 
“Where Value Hides” memberikan suatu 
pemikiran yang luas, jelas, dan masuk 
akal mengenai perspektif strategi, yang 
akan mengubah jalan dalam penentuan 
dan penempatan investasi sumber 
daya. Buku ini tidak semudah yang 
dilihat pada awalnya dan tidak hanya 
berbicara mengenai segmentasi pasar 
yang konsepnya sudah dikenal dan mu-
dah. Sedikit permasalahan yang di-
temukan dalam buku ini langkah-lang-
kah yang harus ditempuh perusahaan 
untuk mengubah sistem manajemen 
tradisional menjadi konsep SMP, hal-
hal yang menjadi kendala penerapan, 
dan cara-cara untuk mengatasi kenda-
la-kendala tersebut belum dijabarkan 
secara mendetail.

Menurut kami buku ini sangat berguna 
bagi pelaku bisnis, baik perorangan, 
maupun perusahaan yang tertarik 
untuk mengembangkan strategi per-
tumbuhan terhadap bisnis yang sedang 
dijalankannya. Selain membahas pen-
ciptaan value yang bertujuan untuk 
keuntungan, isi buku ini juga bisa 
diterapkan pada perusahaan atau 
organisasi nirlaba, karena penciptaan 
nilai tidak selalu menggunakan keun-
tungan sebagai ukuran keberhasilan-
nya. Bisa saja suatu organisasi dikata-
kan sukses, karena berhasil mencipta-
kan value yang wujudnya bukan 
keuntungan, tetapi berupa kepuasan 
konsumen atau masyarakat. Buku ini 
juga sangat menunjang kuliah Strategic 
Marketing, karena menjelaskan cara 
untuk mendefinisikan pasar yang akan 
digarap, cara mengembangkan dan 

menerapkan SMP, dan dapat memper-
luas wawasan tentang perspektif dunia 
bisnis, baik di dalam, maupun situasi 
dan kondisi di luar perusahaan.

(red : bob)

Where Value Hides
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Tugas terberat yang harus dilakukan adalah 
menciptakan value yang dapat memberikan 

hasil bagi para pemegang saham
Dr. Heni Rachmawati

Modulasi Farmakokinetik dan Efikasi Protein 
Terapetik Secara Pegilasi dan Glikosilasi

Di balik keunggulannya, ada beberapa 
masalah prinsip yang menyebabkan 
penggunaannya sebagai obat pada saat 
ini masih terbatas. Salah satu keku-
rangan protein terutama yang dipro-
duksi menggunakan teknologi DNA 
rekombinan (protein rekombinan) adalah 
waktu paruh biologinya sangat pendek. 
Di samping itu, sifat pleiotropisme protein 
tertentu menimbulkan efek samping 
yang tidak diinginkan.

Penelitian yang telah dilakukan dan 
akan terus dikembangkan bertujuan 
untuk memperbaiki profil farma-
kokinetik, meningkatkan efikasi, dan 
menurunkan efek samping. Pende-
katan yang dilakukan adalah modifi-
kasi molekul protein secara kimia 
dengan menggunakan polietilen glikol 
(pegilasi) dan senyawa gula (glikosilasi). 
Protein yang diteliti untuk dimodifikasi 
adalah:
1. Rekombinan manusia interleukin-10 

(IL-10), dimodifikasi dengan se-
nyawa gula untuk meningkatkan 
akumulasinya di hati dan mening-
katkan efikasinya sebagai anti-
fribosis hati.

2.   Streptokinase,  dimodifikasi   dengan 

polietilen glikol untuk mening-
katkan waktu paruh dan efikasinya 
sebagai fibrinolisis. Streptokinase 
yang digunakan adalah strep-
tokinase mutan rekombinan hasil 
overproduksi pada E. coli BL21 
yang dikerjakan di Laboratorium 
Farmasetika, Sekolah Farmasi ITB.

Glikosilasi Interleukin-10  
(IL-10)
IL-10 adalah suatu sitokin yang poten 
memiliki berbagai aksi menekan proses 
inflamasi baik akut, maupun kronis, 
yang akhir-akhir ini diteliti sebagai 
antifibrosis hati. Aksi biologinya timbul 
setelah IL-10 berikatan dengan reseptor 
spesifiknya berbagai tipe sel yang 
memperoleh berbagai efek ketika IL-10 
digunakan sebagai terapi (pleiotro-
pisme).

IL-10 dimodifikasi dengan manosa 6-
fosfat (M6P)—senyawa gula bermuatan 
negatif. Proses ini disebut dengan 
glikosilasi dan hasilnya adalah M6P-
IL10. Glikosilasi dimaksudkan untuk 
menghindarkan eliminasi oleh bersihan 
ginjal (renal clearance) dan mengubah 
jalur distribusinya ke organ sasaran.

Ringkasan Penelitian
Penggunaan protein sebagai terapi berkembang sangat pesat, terutama untuk mengobati berbagai penyakit yang 
sulit diobati seperti kanker (monoklonal antibodi dan interferon), penyakit jantung, stroke, fibrosis sistik, diabetes (insulin), 
anemia (eritropoietin), hemofilia, trombolitik (streptokinase), inflamasi kronik, infeksi oleh virus (interferon), dan berbagai 
penyakit yang berasosiasi dengan autoimun (sitokin). Terapi protein merupakan terapi inovatif dan aplikasinya sangat
 menjanjikan dalam bidang farmasi dan kedokteran, karena protein dapat memanipulasi berbagai mekanisme tubuh 
sampai pada tingkat selular dengan konsentrasi yang sangat rendah dibandingkan senyawa obat mikromolekul. 
Di samping sangat poten, kemampuan senyawa protein bekerja secara spesifik hanya pada sel target merupakan 
faktor lain yang menjadikan protein sebagai senyawa yang menjanjikan untuk dikembangkan sebagai obat.
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Best Achievement

Modifikasi dilakukan untuk untuk 
memperbaiki profil farmakokinetik 
berupa penurunan akumulasi IL-10 di 
ginjal dan peningkatan akumulasinya 
di organ sasaran (hati).

Akumulasi protein pada gambar 1 di 
atas ditunjukkan dengan warna putih, 
L = liver (hati), K = kidney (ginjal). 
Gambar tersebut menunjukkan, setelah 
modifikasi terjadi perubahan aku-
mulasi dari ginjal ke hati, yang 
mengindikasikan penyasaran protein 
ke hati telah berhasil dilakukan.

Uji biodistribusi M6P-IL10 (yang di-
label dengan radioaktif) pada tikus 
Wistar dilakukan untuk menguji, 
bahwa penambahan gugus M6P pada 
IL-10 dapat menurunkan bersihan gin-
jal, dan hasilnya dibandingkan dengan 
IL-10 (dilabel dengan radioaktif) yang 
tidak dimodifikasi. Hasilnya menun-
jukkan, bahwa pola distribusi IL-10 
sebelum dan setelah dimodifikasi ber-
ubah secara bermakna (p<0.05). Setelah 
IL-10 dimodifikasi, akumulasi di ginjal 
menurun secara bermakna (dari 33% 
menjadi <10%) dan akumulasi di hati 
meningkat secara bermakna (dari 25% 
menjadi 60%).

Dari hasil ini dapat disimpulkan, 
bahwa modifikasi IL-10 secara kimia 
dengan menggunakan M6P dapat 
menurunkan akumulasi IL-10 pada 
suatu organ dan meningkatkan aku-
mulasinya pada organ sasaran. IL-10 
hasil modifikasi memiliki aktivitas 

antifibrosis hati yang lebih baik secara 
bermakna dibandingkan dengan IL-10 
yang tidak dimodifikasi. M6P yang 
terikat pada IL-10 dapat meningkatkan 
efikasi dan kemungkinan dapat me-
nurunkan efek samping yang merugi-
kan.

Pegilasi Streptokinase
Streptokinase adalah salah satu protein 
ekstraseluler yang diproduksi oleh 
bakteri patogen golongan streptococcus 
β hemolitik. Streptokinase digunakan 
sebagai obat trombolitik atau fibrinolitik 
yang bekerja secara tidak langsung 
melalui pembentukan kompleks de-
ngan plasminogen tubuh yang dapat 
melarutkan bekuan darah (trombus) 
abnormal yang menjadi penyebab utama 
terjadinya stroke iskemi akut dan infark 
miokardia.

Pada tahun 2001, terdapat 5,5 juta 
(9,6%) orang berusia lanjut yang 
meninggal karena stroke. Dua per tiga 
kematian terjadi di negara berkembang 
dan 40% kematian terjadi pada usia 60-
70  tahun.  Hingga  tahun 2025  
diperkirakan terdapat lebih dari 800 
juta orang yang berusia lebih dari 65 
tahun dan sebagian dari mereka tinggal 
di  negara  berkembang (http : / /  
www.who.int). Kondisi ini menjadi salah 
satu tantangan besar bagi negara-

negara di dunia, terutama di Indonesia, 
untuk  mengurangi kematian akibat 
stroke. 
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Streptokinase merupakan obat pilihan 
utama untuk menangani serangan 
jantung. Sejak tahun 2001, obat ini 
sudah diproduksi oleh Herber Biotech 
& Pharmaceutical of India dengan tek-
nologi rekombinan. Dengan nilai 
komersial hingga US$ 11 juta per tahun, 
produksi streptokinase rekombinan 
memberikan suatu peluang dengan 

keuntungan yang besar.

Salah satu kelemahan streptokinase 
adalah waktu paruh yang singkat da-
lam tubuh, yaitu 15-20 menit. Kondisi 
ini disebabkan oleh inaktivasi protease 
tubuh yang diperantarai oleh plasmin. 
Inaktivasi streptokinase oleh plasmin 
berada pada residu asam amino lysin (K) 
posisi 59 dan 386. Aktivitas terapeutik 
streptokinase dapat ditingkatkan melalui 
pencegahan inaktivasi oleh plasmin 

atau penurunan toksisitasnya, misal-
nya dengan melakukan mutasi pada 
situs inaktivasi atau modifikasi struktur 
molekulnya.

Penelitian yang telah dilakukan untuk 
meningkatkan aktivitas streptokinase 
dalam tubuh antara lain adalah mutasi 
pada situs inaktivasi dengan mengubah 
asam amino lysin (K) pada posisi 59 dan 
386 menjadi glutamin (Q) dan terbukti 
dapat meningkatkan aktivitasnya 
hingga 43 menit secara in vitro (Xu-Chu 

Whu et al., 1998). Model modifikasi 
protein dengan polietilen glikol ditun-
jukkan pada gambar 2 berikut:

Pada penelitian ini dilakukan dua tahap proses 
pegilasi (pengikatan polietilen glikol) terhadap 
streptokinase mutan rekombinan, yaitu aktivasi PEG 
mereaksikan PEG dengan carbonil diimidazol (CDI) 
dan pegilasi terhadap streptokinase mutan.

Hasil penelitian menunjukkan streptokinase berhasil 
di-pegilasi 9 molekul PEG terikat pada 1 molekul 
streptokinase melalui gugus lysin. Streptokinase 
mutan yang ter-pegilasi masih mempertahankan 
aktivitas fibrinolitik-nya secara in vitro, bahkan lebih 
tinggi dibandingkan streptokinase mutan yang tidak 
di-pegilasi.

Gambar 3 disamping menunjukkan keberhasilan 
reaksi konjugasi protein dengan PEG, divisualisasi 
menggunakan analisa elektroforesis dan pewarnaan 
dengan coomasie blue. Keberhasilan tersebut 
ditunjukkan oleh peningkatan bobot molekul (7,8,9) 
dibandingkan dengan protein murni (3).

Melalui variasi rasio PEG dan protein, diperoleh 
derajat pegilasi yang lebih tinggi (7,8,9), dengan 
kemungkinan peningkatan waktu paruh dan 
aktivitas biologi yang lebih baik dibandingkan 
dengan derajat pegilasi yang lebih rendah.

Peningkatan aktivitas fibrinolisis bekuan darah dari 
protein setelah dipegilasi (garis hijau) ditunjukkan 
pada kurva uji fibrinolitik in vito pada gambar 3.

Kelanjutan Kegiatan Penelitian
Setelah berhasil melakukan modifikasi kimia be-
berapa protein terapeutik dengan aktivitas biologi 
yang lebih baik dibandingkan bentuk yang tidak 
termodifikasi, maka kegiatan penelitian yang 
sedang dan akan dilakukan adalah pegilasi dan 
glikosilasi protein terapeutik rekombinan lain yaitu 
interferon alfa 2b (antivirus) yang merupakan standar 
terapi untuk infeksi hepatitis virus B dan C. 
Modifikasi ini merupakan tahap awal sebelum 
pengembangan formulasi dari protein-protein 
terapeutik tersebut dilakukan. Setelah hasil 
modifikasi tervalidasi dan terkarakterisasi dengan 
baik dan menunjukkan efikasi dan keamanan 
(safety) yang lebih baik dari bentuk tidak termo-
difikasi, maka kegiatan penelitian selanjutnya akan 
difokuskan kepada pengembangan formulasi ke 
dalam bentuk sediaan yang sesuai.

 (red : bob)

Modulasi Farmakokinetik

Gambar 1. Akumulasi Protein

Gambar 3. Variasi Waktu Inkubasi, Variasi Rasio Molar, dan Uji Fibrinolitik 
                    In Vitro

Gambar 2. Model  Modifikasi Protein
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Analisis 
Keputusan Nasabah 

dalam Memilih 
Pendanaan Investasi 

dengan Menggunakan 
Model Carter

Studi Kasus: Bank Syariah 
Mandiri Bandung

Perkembangan perbankan syariah terus menunjukkan perkem-
bangan yang lebih cepat dari perkiraan. Data menunjukkan, sampai 
Juli 2006, aset perbankan syariah sudah menembus 1,51 persen 
terhadap perbankan konvensional atau tumbuh 290 persen sejak 
tahun 2003. Saat ini sudah ada 3 Bank Umum Syariah yaitu Bank 
Muamalat, Bank Syariah Mandiri, dan Bank Mega Syariah termasuk 
19 Unit Usaha Syariah (UUS), menjadikan persaingan semakin 
ketat. Bank Syariah Mandiri yang saat ini menguasai hampir 50 
persen pangsa pasar perbankan syariah di Indonesia terus berusaha 
untuk mengoptimalkan pangsa pasarnya.

Aspek dimensi kualitas layanan (Service Quality) merupakan faktor 
kunci yang akan menjadi keunggulan daya saing bank syariah 
mengingat bank sebagai suatu perusahaan jasa. Selain itu adanya 
urgensi untuk mulai fokus pada nasabah floating yang memiliki 
potensi dana begitu besar dimana segmen tersebut sangat sensitive 
terhadap aspek  kualitas pelayanan.

Penelitian ini bertujuan untuk mencari faktor dominan dari dimensi 
CARTER sebagai framework dari kualitas pelayanan yang 
mempengaruhi keputusan nasabah dalam memilih bank syariah 
dan mengetahui tingkat kepuasan nasabah. Selain itu juga untuk 
mengetahui korelasi antara faktor yang mempengaruhi keputusan 
nasabah dengan tingkat kepuasan nasabah. Dari hasil analisis, 
model CARTER yang digunakan sebagai framework penelitian ini 
valid, dimensi CARTER yang paling mempengaruhi keputusan 
nasabah adalah compliance, responsiveness, assurance, empathy, 
reliability dan tangible sedangkan dimesi CARTER yang paling 
berkorelasi dengan tingkat kepuasan adalah empathy, responsiveness, 
tangible, reliability, assurance dan compliance. 

Bank syariah di Indonesia, termasuk PT 
Bank Syariah Mandiri menghadapi ber-
bagai tantangan yang perlu mendapat 
perhatian. Untuk itu diharapkan ber-
bagai elemen pendukung perkemba-
ngan perbankan syariah dapat me-
ngoptimalkan berbagai peluang dan 
mengatasi tantangan yang ada. Tanta-
ngan-tantangan tersebut antara lain 
meliputi aspek pengembangan produk, 
pengembangan SDM, kualitas layanan, 
pengembangan IT dan aspek regulasi. 

Tantangan aspek kualitas pelayanan 
merupakan tantangan terbesar bagi 
perbankan syariah karena kualitas 
layanan merupakan faktor kunci yang 
akan menjadi keunggulan daya saing 
bank syariah dibandingkan dengan 
pesaing bank syariah lainnya. Hal ini 
terjadi karena bank sebagai suatu 
perusahaan jasa, mempunyai ciri be-
rupa mudah ditirunya suatu produk 
yang telah dipasarkan. Pada kondisi 
produk yang relatif beragam antar bank 
syariah, maka yang menjadi faktor 
penentu daya saing dari perbankan 
syariah adalah kualitas layanan yang 
diberikan oleh bank syariah kepada 
nasabahnya. 

Potensi pasar perbankan syariah ter-
besar ada di floating market yang 

mempunyai ciri lebih menunjukkan 
aspek financial benefit dibandingkan 
dengan aspek syariah. Bagi segmen 
floating market, ketertarikan dan ke-
mauan untuk bertransaksi dengan bank 
syariah sangat ditentukan oleh layanan 
dan atau keuntungan yang ditawarkan. 
Segmen pasar ini akan mau bertran-
saksi dengan bank syariah dengan 
syarat bank syariah bisa memberikan 
layanan dan keuntungan yang minimal 
sama atau bahkan lebih dibandingkan 
dengan bank konvensional. Pengemba-
ngan aspek kualitas pelayanan akan 
mendukung program pengembangan 
pasar syariah yang lebih luas dan 
beragam.

Dalam beberapa tahun terakhir, tepat-
nya setelah tahun 2003, ketika Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan 
fatwa bunga bank termasuk riba dan 
haram, perbankan syariah terus me-
nunjukkan perkembangan yang lebih 
cepat dari perkiraan. Data menunjuk-
kan, sampai Juli 2006, aset perbankan 
syariah sudah mencapai Rp 22,86 triliun 
atau tumbuh 290 persen dibandingkan 
periode yang sama pada tahun 2003 
yang sebesar Rp 5,45 triliun. Porsi aset 
perbankan syariah terhadap perbankan 
konvensional sampai April 2006 sudah 
menembus 1,51 persen.

Aspek dimensi kualitas layanan (Ser-
vice Quality) merupakan faktor kunci 
yang akan menjadi keunggulan daya 
saing bank syariah dibandingkan 
dengan pesaing bank syariah lainnya. 
Kualitas layanan menjadi faktor pe-
nentu daya saing dari perbankan 
syariah, hal ini dikarenakan bank 
sebagai suatu perusahaan jasa. Selain 
itu aspek dimensi kualitas layanan ini 
terkait dengan segmentasi perbankan 
syariah di Indonesia. Berdasarkan 
penelitian kualitatif yang telah dilak-
sanakan oleh Karim Business Consul-
ting, segmentasi pasar perbankan 
syariah dapat terbagi atas syariah loyalist 
market, floating market dan conventional 
loyalist market. Bagi segmen floating 
market, ketertarikan dan kemauan 
untuk bertransaksi dengan bank 
syariah sangat ditentukan oleh layanan 
dan atau keuntungan yang ditawarkan 
tidak cukup hanya dengan menyo-
dorkan urusan halal dan haram saja. 
Segmen pasar ini akan mau ber-
transaksi dengan bank syariah dengan 
syarat bank syariah bisa memberikan 
kualitas layanan, kemudahan, keung-
gulan produk, pricing, dan sebagainya 
yang minimal sama atau bahkan lebih 
dibandingkan dengan bank kon-
vensional. 

Ponpon M M A, MBA  | Sudarso Kaderi Wiryono , PhD

Tabel 1 Indikator Keuangan dan Pangsa Perbankan Syariah 2003 – 2006 

Juli 2003 Juli 2004 Juli 2005 Juli 2006

(Sumber: BI 2006)

Aset

DPK

Pembiayaan

FDR

NPL

Nominal

5,45

3,57

4,01

112,44%

4,13%

Share

0,49

0,42

0,91

Nominal

11,51

8,68

8,86

102,03%

2,66%

Share

0,97

0,95

1,67

Nominal

18,23

13,62

14,77

108,49%

4,15%

Share

1,35

1,34

2,3

Nominal

22,86

16,51

18,53

112,23%

4,71%

Share

1,51

1,42

2,58

(Sumber: BI 2006)
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Nasabah floating market memegang 
peranan penting dalam persaingan per-
bankan syariah pada masa yang akan 
datang karena segmen ini memiliki 
potensi yang sangat besar.  Menurut 
riset yang dilakukan Karim Business 
Consulting (KBC) mulai awal tahun 
2004 melalui wawancara dengan jajaran 
direksi 21 bank nasional potensi dana 
yang dimiliki oleh nasabah floating 
market ini diperkirakan sebesar Rp 720 
triliun, sementara potensi dana nasabah 
syariah loyalis sebesar Rp 10 triliun 
yang diperkirakan sudah habis terga-
rap dimana pada tahun 2004 total dana 

pihak ketiga yang berhasil dikumpul-
kan perbankan syariah sudah mencapai 
Rp 11 triliun, sedangkan nasabah 
konvensional loyalist memiliki potensi 
dana sebesar Rp 240 triliun

Data Analisis
Penentuan variabel-variabel yang digu-
nakan pada kuesioner bagian pertama 

1mengacu pada model CARTER , ber-
ikut adalah alasan kenapa menggu-
nakan model CARTER dalam pene-
litian ini:
- CARTER merupakan kerangka 

(framework) untuk mengevaluasi  

multidimensi kualitas pelayanan 
(service quality)

- Model CARTER yang merupakan 
pengembangan dari model SERV-
QUAL lebih baik digunakan pada 
industri perbankan syariah, karena 
telah menyertakan dimensi com-
pliance atau kesesuaian dengan 
prinsip syariah

- Model CARTER bersifat multi-
dimensi, seperti dimensi yang ber-
hubungan dengan kepuasan nasa-
bah, ekpektasi nasabah, kinerja kar-
yawan, budaya perusahaan, proses 
transaksi dan lain sebagainya.

Tabel 2 6 Dimensi CARTER (Othman, A. and Owen L., 2001)

Gambar 1 Perkembangan Jaringan Perbankan Syariah di Indonesia (Sumber: KBC 2006)

Dimensi

Compliance

Assurance

Reliability

Tangible

Empathy

Responsiveness

Keterangan

Kesesuaian dengan prinsip syariah

Kemampuan Bank syariah dalam memberikan rasa aman dan yakin untuk menyimpan dananya 
pada bank tersebut

Kemampuan Bank syariah untuk dapat memberikan pelayanan yang dapat diandalkan

Penampilan fisik kantor, karyawan

Perhatian dan pemahaman Bank syariah terhadap kebutuhan nasabah

Kemampuan Bank syariah untuk memberikan pelayanan dengan cepat

COMPLIANCE

Menjalankan syariat Islam

Tidak menggunakan sistem bunga

Menggunakan produk yang sesuai dengan hukum Islam

Investasi dengan sistem bagi hasil

 

ASSURANCE

Karyawan bank yang bersahabat
2Bank yang memberikan saran dan konsultasi kepada nasabah

Karyawan bank yang memiliki pengetahuan untuk menjawab pertanyaan nasabah 

Transparan dalam perhitungan bagi hasil (bank memberikan laporan hasil usaha setiap bulannya)

Manajemen bank yang berpengalaman

Bank menjamin dana yang disimpan

Bank yang menjamin kerahasiaan nasabah

 

RELIABILITY

Pelayanan yang tepat dan akurat

Kemudahan bertransaksi

Keamanan bertransaksi

Adanya fasilitas seperti SMS banking, setor & tarik tunai online

Jam pelayanan kantor 

TANGIBLE
3Penampilan gedung kantor

4Peralatan kantor yang lengkap dan modern  

Penampilan karyawan yang ramah dan menarik 

 

EMPATHY

Lokasi bank 

Citra dan reputasi bank 

Jumlah aset dan modal bank 

Area parkir kantor

Tingkat bagi hasil 

Biaya administrasi 
5Pelayanan karyawan yang baik dan ramah  

Produk pendanaan yang beragam 

Produk yang inovatif, membantu nasabah dalam melaksanakan ibadah

 

1

2

3

4

 

 

5

6

7

8

9

10

11

 

 

12

13

14

15

16

 

17

18

19

 

20

21

22

23

24

25

26

27

28

Tabel 3 Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Keputusan Untuk Menjadi Nasabah BSM Berdasarkan Dimensi CARTER 

2, 3, 4 Tahir, I, and Ismail, W, 2005, Service Quality In The Financial Services Industry In Malaysia: 
The Case Of Islamic Banks And Insurance, International Review of Business Research Papers, Vol 1 no. 2.
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RESPONSIVENESS

Pelayanan yang cepat
6Adanya perhatian dan ketanggapan dari karyawan yang baik  

Jumlah kantor cabang yang tersebar luas

Jumlah ATM yang banyak dan tersebar luas 

(Catatan: Variabel yang dicetak miring merupakan variabel yang telah dimodifikasi atau relevan dengan kondisi PT Bank Syariah Mandiri).

29

30

31

32

Tabel 4  Variabel-variabel Dimensi Tingkat Kepuasan Nasabah

Kriteria

Kredibilitas bank 

Keragaman dan inovasi produk 

Kualitas sistem transaksi 

Fasilitas pelayanan 

Teknologi pelayanan 

Ketersediaan informasi 

Pelayanan karyawan 

Keterangan

reputasi bank, kepatuhan bank menjalankan sistem syariah, kinerja bank dll

kelengkapan dan kesesuaiannya  dengan kebutuhan nasabah, contoh: tab mabrur, 
tab qurban, BSM investa cendikia dll

kecepatan transaksi, kemudahan prosedur transaksi, kemudahan administrasi dll

jumlah ATM, kantor layanan dll

sms banking, setor & tarik tunai online, dll

Kelengkapan informasi laporan keuangan, pembagian bagi hasil, info tentang produk 
baru, dan info penting lainnya melalui brosur bulanan, situs internet dl

keramahan karyawan, pengetahuan karyawan, ketepatan pelayanannya, 
ketanggapannya, dll

5, 6 Tahir, I, and Ismail, W, 2005, Service Quality In The Financial Services Industry In Malaysia: The Case Of Islamic Banks And Insurance, 
International Review of Business Research Papers, Vol 1 no. 2.

Ketersediaan informasi sangat penting 
untuk bank syariah karena bank syariah 
menggunakan sistem bagi hasil yang 
menuntut transparansi, begitu pula 
dengan keragaman produk selain pro-
duk harus market oriented produk itu 
juga harus dapat membantu nasabah 
dalam pelaksanaan ibadah.

Analisa Faktor
Analisa Faktor digunakan untuk mene-
mukan dimensi-dimensi laten atau kon-
struk yang mendasari sejumlah varia-
bel. Dalam hal ini analisa faktor digu-
nakan untuk mengkonfirmasi dimensi-
dimensi laten tersebut apakah sesuai 
dengan 6 dimensi model CARTER yang 
digunakan dalam penelitian ini. Meto-
de dasar yang digunakan dalam analisa 
faktor ini adalah common factor analysis  
karena metode ini lebih akurat untuk 

mengetahui dimensi-dimensi yang 
mendasari variabel dibanding dengan 
metode principal component analysis.

Untuk mengetahui kepastian apakah 
analisa faktor layak dilakukan secara 
statistik maka perlu dilakukan uji KMO 
dan Bartlett's Test. Dari KMO dan 
Bartlett's Test yang menguji keko-
relasian antar variabel-variabel yang 
mempengaruhi keputusan untuk men-
jadi nasabah didapat nilai KMO secara 
keseluruhan sebesar 0,800, berada 
diatas 0,5 sehingga analisa faktor secara 
statistik layak dilakukan.

Setelah ke-32 variabel tersebut meme-
nuhi syarat untuk analisis faktor, ma-
sing-masing variabel akan dicari nilai 
eigen value-nya berdasarkan dari nilai 
faktor loading masing-masing variabel 

Tabel 5. Uji KMO dan Bartlett's Test

Kaiser-Meyer-Olkin 
Measure of 
Sampling Adequacy

Bartlett's 
Test of 
Sphericity

Approx. 
Chi-Square

df

Sig.

,800

2461,990

496

,000

terhadap component (faktor) yang 
diusulkan dalam analisa faktor, pada 
tabel total variance explained terlihat 
bahwa analisa faktor mengindikasikan 
ada 7 kelompok variabel dengan total 
nilai informasi yang diterangkan 
sebesar 64,8%.

MBA-ITB BUSINESS REVIEW42

Tabel 6. Total Variance Explained

Dari tabel hasil rotasi diatas dapat 
disimpulkan bahwa sebenarnya ada 6 
kelompok variabel, dimana sesuai 
dengan model CARTER yang memiliki 
6 dimensi laten dengan nilai total eigen 
value sebesar 19,5 atau sebesar 61,1% 
dari total communalities. Hasil penge-
lompokannya dapat dilihat pada tabel 
berikut. Dimensi empathy muncul 
dengan nilai eigen value terbesar (8,25) 
dan dimensi responsiveness dengan nilai 
eigen value terkecil (1,66).

banyak nasabah 
Bank Syariah Mandiri 
yang menabung karena 
faktor emosional

Volume.3 No.4 2008

Analisis Keputusan Nasabah



Business Risk & Finance

45MBA-ITB BUSINESS REVIEW44

II

12 Pelayanan yang tepat dan akurat
13 Kemudahan bertransaksi
14 Keamanan bertransaksi
15 Adanya fasilitas seperti SMS banking, setor & tarik tunai online
16 Jam pelayanan kantor 
27 Produk pendanaan yang beragam 
29 Pelayanan yang cepat*

Reliability (Eigen value = 3,14; % of variance = 9,82 %)

III

5 Karyawan bank yang bersahabat*
6 Bank yang memberikan saran dan konsultasi kepada nasabah
7 Karyawan bank yang memiliki pengetahuan untuk menjawab pertanyaan 

nasabah
8 Transparan dalam perhitungan bagi hasil (bank memberikan laporan hasil 

usaha setiap bulannya)
9 Manajemen bank yang berpengalaman

Assurance (Eigen value = 2,56; % of variance = 7,99 %)

IV

1 Menjalankan syariat Islam
2 Tidak menggunakan sistem bunga
3 Menggunakan produk yang sesuai dengan hukum Islam
4 Investasi dengan sistem bagi hasil

Compliance (Eigen value = 2,10; % of variance = 6,44 %)

V

17 Penampilan gedung kantor
18 Peralatan kantor yang lengkap dan modern
19 Penampilan karyawan yang ramah dan menarik

Tangible (Eigen value = 1,87; % of variance = 5,84 %)

VI

30 Adanya perhatian dan ketanggapan dari karyawan yang baik
31 Jumlah kantor cabang yang tersebar luas
32 Jumlah ATM yang banyak dan tersebar luas 

Responsiveness (Eigen value = 1,66; % of variance = 5,17 %)

I

11 Bank yang menjamin kerahasiaan nasabah
20 Lokasi bank 
21 Citra dan reputasi bank 
22 Jumlah aset dan modal bank
 23 Area parkir kantor
24 Tingkat bagi hasil 
25 Biaya administrasi 
26 Pelayanan karyawan yang baik dan ramah
28 Produk yang inovatif, membantu nasabah dalam melaksanakan ibadah

Empathy (Eigen value = 8,25; % of variance = 25,78 %)

Tabel 7.  Hasil Pengelompokan Variabel Berdasarkan Model CARTER Menurut Analisa Faktor 

Analisa Statistika Deskriptif
Analisa ini untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang paling mem-pengaruhi keputusan untuk menjadi nasabah Bank 
Syariah Mandiri dan untuk mengetahui dimensi mana dari CARTER yang paling mempengaruhi keputusan untuk menjadi 
nasabah Bank Syariah Mandiri, selain itu Descriptive Analysis digunakan untuk mengetahui tingkat kepuasan nasabah. Hasil 
analisa deskriptif akan menggambarkan peringkat dari masing-masing variabel berdasarkan nilai koefisien variansi yang 
menunjukan kehomogenitasan pilihan responden, semakin kecil nilai koefisien variansi maka semakin homogen. 
Selengkapnya dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini:

Tabel 8. Ranking Faktor-faktor yang yang Mempengaruhi Keputusan Untuk Menjadi Nasabah BSM 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Rank

Menjalankan syariat Islam

Pelayanan karyawan yang baik dan ramah

Tidak menggunakan sistem bunga

Adanya perhatian dan ketanggapan dari karyawan yang baik

Investasi dengan sistem bagi hasil

Karyawan bank yang bersahabat

Bank menjamin dana yang disimpan

Citra dan reputasi bank 

Menggunakan produk yang sesuai dengan hukum Islam

Jumlah kantor cabang yang tersebar luas

Keamanan bertransaksi

Pelayanan yang tepat dan akurat

Manajemen bank yang berpengalaman

Bank yang menjamin kerahasiaan nasabah

Pelayanan yang cepat

Jumlah aset dan modal bank 

Produk pendanaan yang beragam 

Jumlah ATM yang banyak dan tersebar luas 

Bank yang memberikan saran dan konsultasi kepada nasabah

Penampilan karyawan yang ramah dan menarik

Transparan dalam perhitungan bagi hasil 

(bank memberikan laporan hasil usaha setiap bulannya)

Karyawan bank yang memiliki pengetahuan untuk menjawab pertanyaan nasabah

Produk yang inovatif, membantu nasabah dalam melaksanakan ibadah

Kemudahan bertransaksi

Penampilan gedung kantor

Lokasi bank 

Tingkat bagi hasil 

Area parkir kantor

Adanya fasilitas seperti SMS banking, setor & tarik tunai online

Peralatan kantor yang lengkap dan modern

Jam pelayanan kantor 

Biaya administrasi 

4,533

4,347

4,547

4,013

4,220

4,353

4,020

4,113

4,333

3,667

3,713

3,953

3,727

3,913

3,960

3,940

3,667

3,980

3,480

4,120

3,767

3,480

3,647

3,900

3,553

3,947

3,567

3,100

3,613

3,460

3,340

3,293

0,527

0,591

0,630

0,579

0,612

0,636

0,629

0,651

0,702

0,598

0,638

0,689

0,654

0,695

0,713

0,726

0,682

0,773

0,692

0,835

0,763

0,721

0,770

0,833

0,790

0,896

0,870

0,758

0,896

0,864

0,842

0,832

0,116

0,136

0,139

0,144

0,145

0,146

0,156

0,158

0,162

0,163

0,172

0,174

0,175

0,178

0,180

0,184

0,186

0,194

0,199

0,203

0,203

0,207

0,211

0,214

0,222

0,227

0,244

0,245

0,248

0,250

0,252

0,253

Variabel Mean Std. Dev Ko. Var
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Faktor menjalankan syariat Islam menjadi alasan paling dominan untuk menjadi 
nasabah Bank Syariah Mandiri, menunjukan nasabah memutuskan memilih bank 
syariah sebagai tempat menitipkan uangnya, lebih didorong oleh pertimbangan 
yang bersifat emosional (emotional motives) dibandingkan rational motives. 
Sedangkan menurut penelitian tentang "Potensi, Preferensi, dan Perilaku Masyarakat 
Terhadap Bank Syariah" tahun 2000, yang dilakukan oleh Bank Indonesia bekerja 
sama dengan sejumlah Perguruan Tinggi Negeri, faktor kesesuaian dengan syariah 
agama yang diantaranya adalah tidak menggunakan sistem bunga yang berada 
pada urutan 3 dan investasi bagi hasil yang berada urutan 5, menjadi faktor 
dominan kedua bagi sebagian besar masyarakat di Jawa Barat menabung di bank 
syariah  setelah faktor aksesibilitas (rational motives). Bagi kebanyakan nasabah 
pendanaan BSM cabang faktor aksesibilitas seperti jaringan kantor cabang, jaringan 
ATM dan lokasi bank menjadi pertimbangan setelah faktor pelayanan karyawan 
dan kredibilitas bank.

Tabel 9. Perbandingan ranking faktor utama  Menurut Penelitian BI dan Penelitian di BSM

Penelitian B.I di JABAR

Aksesibilitas

Kesesuaian dg. Syariah agama

Kredibilitas

Pelayanan

Bagi hasil

Penelitian di BSM

Kesesuaian dg. Syariah agama

Pelayanan

Kredibilitas

Aksesibilitas

Bagi hasil

BSM yang selalu mengedepankan 
pelayanan yang terbaik bagi para 
nasabahnya, berhasil merebut simpati 
nasabah melalui pelayanan dari para 
karyawannya sebagai front liner yang 
baik, ramah, bersahabat dan helpful. 
Faktor pelayanan karyawan yang 
ramah dan baik berada pada urutan 
kedua, karyawan yang helpful dan 
karyawan yang bersahabat pada urutan 
4 dan 6. Menurut pengalaman penulis 
ketika sedang melakukan penelitian di 
Bank Syariah Mandiri cabang Bandung, 
selain karena aura pelayanan yang baik 
ada nuansa tersendiri ketika memasuki 
kantor BSM. Nuansa yang lebih 
bernuansa islami, mulai dari cara ber-
pakaian, beretika dan bertingkahlaku 
dari para karyawannya. Kemudian 
nuansa lainnya adalah pada ling-
kungan kerja bank syariah yang penuh 
dengan kekeluargaan dan kekerabatan. 
Bank adalah lembaga kepercayaan, 
dengan nama besar Mandiri, nasabah 
yang pada dasarnya menitipkan uang-
nya di bank dengan motivasi untuk 

mendapatkan rasa keamanan, merasa 
akan lebih aman untuk menitip-kan 
dananya pada BSM oleh karena itu 
manajemen bank harus menggunakan 
semua perangkat operasionalnya untuk 
mampu menjaga kepercayaan masya-
rakat itu. Salah satu perangkat yang 
sangat strategis dalam menopang 
kepercayaan itu adalah permodalan 
yang cukup memadai. Modal merupa-
kan faktor yang amat penting bagi 
perkembangan dan kemajuan bank 
sekaligus menjaga kepercayaan masya-
rakat. Bank Syariah Mandiri yang saat 
ini merupakan bank syariah dengan 
jumlah aset terbesar memberikan 
keyakinan lebih bagi para nasabah 
pendanaan BSM cabang Bandung 
untuk menitipkan dananya.  Hal ini 
sesuai dengan penelitian yang dilaku-
kan KBC terhadap beberapa bank di 
Indonesia, dimana Bank Mandiri 
dipersepsikan dapat menjamin dana 
yang disimpan nasabah. 

Faktor luasnya jaringan layanan yang 

dimiliki BSM dengan 169 kantor laya-
nan yang tersebar di 23 provinsi dan 
keberadaan 51 ATM Syariah Mandiri, 
2631 ATM Mandiri mendukung 
aksesibilitas nasabah untuk melakukan 
transaksi menjadi faktor yang mempe-
ngaruhi nasabah setelah faktor citra dan 
reputasi bank. 

Dalam memasuki usia ketujuh Bank 
Syariah Mandiri (BSM) melaju dengan 
teknologi dan dukungan layanan ter-
baik dalam upaya mengutamakan ke-
puasan nasabahnya dan untuk me-
menuhi kebutuhan masyarakat modern 
akan jasa perbankan. Satu di antaranya 
dengan menawarkan beragam layanan 
yang didukung teknologi perbankan 
sehingga mampu memberikan layanan 
perbankan real time dan online di setiap 
kantor cabangnya. Keunggulan m-
banking yang dimiliki BSM dengan la-
yanan sms banking-nya akan memu-
dahkan nasabah untuk melakukan 
transaksi perbankan melalui SMS. 
Nasabah BSM cabang Bandung menilai 

bahwa layanan online dan mobile banking belum menjadi pertimbangan yang sangat berpengaruh faktor tersebut berada di 
bawah faktor lokasi, karena baru beberapa nasabah yang mulai mengaplikasikan teknologi pelayanan ini.

Berdasarkan hasil survei, tingkat bagi hasil tidak begitu mempengaruhi keputusan untuk menjadi nasabah BSM. karena banyak 
nasabah BSM yang menabung karena faktor emosional. Mereka benar-benar ingin melaksanakan prinsip perbankan syariah. 
Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa bagi hasil juga menjadi faktor, tapi itu merupakan faktor yang kesekian. Menurut hasil 
survei terhadap nasabah BSM mayoritas nasabah pendanaan BSM cabang Bandung tidak mempermasalahkan biaya transaksi 
atau biaya administrasi yang dikenakan oleh BSM.

Untuk mengetahui dimensi-dimensi CARTER mana saja yang memberikan sumbangan terbesar dalam mempengaruhi 
keputusan untuk menjadi nasabah BSM maka faktor-faktor tersebut dikelompokkan berdasarkan dimensinya setelah itu dicari 
nilai rata-rata koefisien variansi dari masing-masing variabel pembentuk dimensi. Hasil lengkapnya dapat dilihat pada tabel di 
bawah berikut.

Tabel 10.  Nilai Koefisien variansi Variabel-variabel yang Diurutkan Berdasarkan Dimensi CARTER

COMPLIANCE  

Menjalankan syariat Islam 0,116

Tidak menggunakan sistem bunga 0,139

Investasi dengan sistem bagi hasil 0,145

Menggunakan produk yang sesuai dengan hukum Islam 0,162

rata-rata 0,141

ASSURANCE  

Bank menjamin dana yang disimpan 0,156

Manajemen bank yang berpengalaman 0,175

Bank yang memberikan saran dan konsultasi kepada nasabah 0,199

Transparan dalam perhitungan bagi hasil 0,203

Karyawan bank yang memiliki pengetahuan untuk menjawab pertanyaan nasabah 0,207

rata-rata 0,188

RELIABILITY  

Keamanan bertransaksi 0,172

Pelayanan yang tepat dan akurat 0,174

Produk pendanaan yang beragam 0,186

Kemudahan bertransaksi 0,214

Adanya fasilitas seperti SMS banking, setor & tarik tunai online 0,248

Jam pelayanan kantor 0,252

rata-rata 0,208

Jumlah 
kantor cabang yang 
banyak dan tersebar 
luas memiliki korelasi 
yang sangat kuat 
dengan tingkat 
kepuasan nasabah 
untuk fasilitas 
pelayanan
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TANGIBLE  

Penampilan karyawan yang ramah dan menarik 0,203

Penampilan gedung kantor 0,222

Peralatan kantor yang lengkap dan modern 0,250

rata-rata 0,225

EMPATHY  

Pelayanan karyawan yang baik dan ramah 0,136

Karyawan bank yang bersahabat 0,146

Citra dan reputasi bank 0,158

Bank yang menjamin kerahasiaan nasabah 0,178

Jumlah aset dan modal bank 0,184

Produk yang inovatif, membantu nasabah dalam melaksanakan ibadah 0,211

Lokasi bank 0,227

Tingkat bagi hasil 0,244

Area parkir kantor 0,245

Biaya administrasi 0,253

rata-rata 0,198

RESPONSIVENESS  

Adanya perhatian dan ketanggapan dari karyawan yang baik 0,144

Jumlah kantor cabang yang tersebar luas 0,163

Pelayanan yang cepat 0,180

Jumlah ATM yang banyak dan tersebar luas 0,194

rata-rata 0,170

Untuk dimensi compliance, faktor men-
jalankan syariat islam menjadi faktor 
utama dalam dimensi compliance dan 
juga merupakan faktor dengan nilai ra-
ta-rata koefisien variansi tertinggi, fak-
tor karyawan yang bersahabat menjadi 
faktor utama untuk dimensi assurance. 
faktor pelayanan yang diberikan kar-
yawan BSM memuncaki ke 4 dimensi  
CARTER lainnya, pelayanan yang tepat 
dan akurat (reliability), penampilan 
karyawan yang ramah dan menarik 
(tangible), pelayanan karyawan yang 
ramah dan baik (empathy), dan adanya 
perhatian dan ketanggapan karyawan 
yang baik (responsiveness).

Hasil pemeringkatan berdasarkan ke 6 
dimensi CARTER menunjukan, dimen-
si compliance merupakan dimensi yang 
paling dominan mempengaruhi kepu-
tusan menjadi nasabah BSM dengan 
nilai rata-rata koefisien variansi sebesar 
0,141 sedangkan dimensi reliability 
menduduki posisi kedua paling bawah 
sehingga perlu mendapat perhatian 
khusus dari manajemen BSM agar 
dapat ditingkatkan. 

Tabel 11.  Ranking Dimensi CARTER 
yang Paling Mempengaruhi Keputusan Untuk 
Menjadi Nasabah BSM

Rank Dimension Ko. Var

1 COMPLIANCE 0,141

2 RESPONSIVENESS 0,170

3 ASSURANCE 0,188

4 EMPATHY 0,198

5 RELIABILITY 0,208

6 TANGIBLE 0,225

Selain untuk mengetahui faktor paling 
dominan mempengaruhi keputusan 
menjadi nasabah BSM, penelitian ini 
juga akan mengukur tingkat kepuasan 
nasabahnya terhadap BSM yang terbagi 
atas 7 area tingkat kepuasan nasabah 
berdasarkan nilai koefisien variansi.

Tingkat kepuasan nasabah terhadap Pelayanan karyawan BSM sangat tinggi, 
menduduki peringkat pertama, Misi BSM untuk selalu mengedepankan pelayanan 
yang terbaik bagi para nasabah, terbukti dengan Rata-rata nasabah BSM menyukai 
pelayanan dari para karyawan yang ramah dan helpful. Kredibilitas BSM sebagai 
salah satu bank syariah dengan jumlah aset dan modal terbesar saat ini, memang 
tidak diragukan lagi oleh nasabah pendanaan BSM cabang Bandung. 

Tabel 12.  Ranking Faktor-faktor Tingkat Kepuasan Nasabah 

Rank

1

2

3

4

5

6

7

Variabel

Pelayanan karyawan (keramahan 

karyawan, pengetahuan karyawan, 

ketepatan pelayanannya, 

ketanggapannya, dll)

Kredibilitas bank (reputasi bank, 

kepatuhan bank menjalankan sistem 

syariah, kinerja bank dll)

Fasilitas pelayanan (jumlah ATM, 

kantor layanan dll)

Teknologi pelayanan (sms banking, 

setor & tarik tunai online, dll)

Keragaman dan inovasi produk 

(kelengkapan dan kesesuaiannya  

dengan kebutuhan nasabah, contoh: 

tab mabrur, tab qurban, BSM investa 

cendikia dll)

Kualitas sistem transaksi (kecepatan 

transaksi, kemudahan prosedur 

transaksi, kemudahan administrasi dll)

Ketersediaan informasi (brosur 

bulanan, situs internet yang 

menyediakan informasi lengkap 

mengenai laporan keuangan, 

pembagian bagi hasil, info tentang 

produk baru, dan info penting lainnya)

Mean

4,29

4,09

3,79

3,79

3,77

3,89

3,61

Std. Dev

0,50

0,53

0,51

0,51

0,59

0,62

0,61

Ko. Var

0,117

0,130

0,135

0,136

0,156

0,159

0,169

Kredibilitas Bank Syariah Mandiri sebagai salah satu 
bank syariah dengan jumlah aset dan modal terbesar 
saat ini merupakan faktor yang paling kuat dalam 
menarik nasabah pendanaan bank syariah
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Bank Syariah Mandiri yang hingga saat 
ini memiliki 169 kantor layanan yang 
tersebar di 23 provinsi di seluruh 
Indonesia, yang sudah terkoneksi 
secara online dan real time, terluas untuk 
bank syariah di Indonesia dan didu-
kung oleh keberadaan 51 ATM Syariah 
Mandiri, 2631 ATM Mandiri, 6642 ATM 
BERSAMA dan 4500 BankCard mampu 
memuaskan nasabahnya dengan nilai 
koefisien variansi sebesar 0,135.

Pada era teknologi informasi, pengem-
bangan produk tak bisa dilepaskan dari 
teknologi pelayanan semacam m-
banking, phonebanking, dan sistem on-
line lainnya yang sudah menjadi suatu 
keharusan, BSM yang telah menga-
plikasikan sms banking dan setor dan 
tarik tunai online dalam pelayanannya, 
mendapatkan skor kepuasan dari nasa-
bah untuk teknologi pelayanan yang 
banyak membantu proses transaksi 
nasabahnya, yaitu sebesar 0,136. 

Prosedur pelayanan yang efisien dan 
variasi layanan perbankan terbaru yang 
dapat dinikmati nasabah BSM, antara 
lain seperti Real-Time Gross Settlement 
(RTGS), intercity clearing (kliring lokal), 
mampu menjawab tantangan dalam 
kecepatan dan kemudahan transaksi. 
Nasabah memberikan nilai 0,159 untuk 
aspek kualitas sistem transaksi.

Salah satu sumber utama untuk meraih 
kepercayaan publik adalah tingkat kua-
litas informasi yang diberikan kepada 
publik, dimana bank syariah harus 
mampu meyakinkan publik bahwa 
bank memiliki kemampuan dan kapa-
sitas di dalam mencapai tujuan-tujuan 
finansial maupun tujuan-tujuan yang 
sesuai dengan syariat Islam sekaligus 
menciptakan transparansi keuangan 
kepada nasabah. Skor kepuasan nasa-
bah untuk tingkat kualitas (keter-
sediaan) informasi adalah sebesar 0,169. 

Analisa Korelasi
Analisa ini untuk mengukur besar dan 
kuat keterkaitan antara dua variabel 
atau lebih, yaitu untuk melihat hubu-
ngan antara faktor-faktor yang menye-
babkan masyarakat menjadi nasabah 

dan tingkat kepuasan nasabah.. Proses 
analisa koorelasi ini dilakukan dengan 
bantuan fitur cross tabulation analysis 
yang terdapat pada software SPSS 13.0., 
juga untuk mengetahui variabel yang 
mempengaruhi menjadi nasabah yang 
memiliki nilai korelasi paling besar 
dengan tingkat kepuasan nasabah. Se-
lain itu juga analisa korelasi digunakan 
untuk mengetahui dimensi mana dari 
CARTER yang paling memiliki korelasi 
paling tinggi dengan tingkat kepuasan 
nasabah.

Pengujian korelasi dilakukan dengan 
terlebih dahulu menghitung nilai chi-
square yang menunjukan korelasi yang 
terdapat antara dua variabel. Nilai chi-
square ini kemudian dibandingkan 
dengan nilai critical value of chi square 
yang terdapat pada tabel untuk nilai df 
tertentu. Nilai chi-square yang lebih 
tinggi dari nilai chi-square tabel me-
nunjukan adanya koorelasi yang cukup 
signifikan antara kedua variabel. Pada 
tabel di bawah ini dapat dilihat varia-
bel-variabel mana saja yang memiliki 
korelasi.

Setelah dilakukan uji korelasi chi-square, 
kepuasan nasabah akan kredibilitas 
bank dengan pernyataan “investasi 

dengan sistem bagi hasil telah sesuai 
dengan ketentuan MUI (variabel no 4)” 
tidak memiliki suatu korelasi dengan 
ke-7 variabel tingkat kepuasan.

Pengujian kuat lemahnya koorelasi 
antara dua variabel juga dilakukan 
dengan mencari nilai korelasi dari 
kendall tau-c karena nilai kendall tau-c 
lebih dapat mengukur korelasi antara 
dua variabel yang menggunakan skala 
ordinal dibandingkan dengan nilai 
korelasi gamma atau kendall tau-b 
(lampiran C) dimana korelasi kendall 
tau-c memperhitungkan  efek “tied data 
pairs” dan tepat digunakan untuk tabel 
yang tidak simetris dimana faktor-
faktor yang mempengaruhi nasabah 
berjumlah 32 variabel sedangkan ting-
kat kepuasan nasabah mempunyai 7 
variabel. Nilai kendall tau < 0.15 
menunjukkan korelasi yang lemah, 
sedangkan nilai kendall tau > 0.3 me-
nunjukan korelasi yang kuat.  

Nilai-nilai korelasi kendall tau-c untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 
13 berikut.

Tabel 13.  Uji Korelasi Berdasarkan Kendall tau-c 

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x12

x13

x14

x15

x16

x17

x18

x19

x20

x21

x22

x23

x24

x25

x26

x27

x28

x29

x30

x31

x32

0,166

0,160

0,113

0,091

0,141

0,133

0,143

0,241

0,225

0,224

0,268

0,209

0,235

0,180

0,179

0,109

0,143

0,137

0,145

0,301

0,301

0,233

0,237

0,257

0,207

0,220

0,194

0,293

0,197

0,118

0,171

0,216

0,078

0,123

0,055

0,128

0,088

0,105

0,047

0,190

0,160

0,149

0,137

0,089

0,216

0,210

0,146

0,123

0,188

0,264

0,160

0,156

0,150

0,131

0,160

0,159

0,109

0,095

0,169

0,171

0,253

0,253

0,183

0,140

0,115

0,158

0,070

0,026

0,156

0,110

0,009

0,202

0,234

0,179

0,148

0,353

0,457

0,269

0,336

0,145

0,224

0,345

0,211

0,172

0,228

0,142

0,181

0,137

0,010

0,052

0,229

0,177

0,482

0,250

0,311

0,243

0,093

0,072

0,046

0,052

0,138

0,074

0,046

0,202

0,197

0,175

0,204

0,184

0,196

0,176

0,081

0,083

0,126

0,182

0,136

0,265

0,220

0,140

0,262

0,233

0,084

0,110

0,119

0,311

0,217

0,137

0,327

0,297

0,070

0,018

-0,037

0,028

0,149

0,164

0,129

0,121

0,246

0,121

0,035

0,072

0,094

0,066

0,186

0,072

0,089

0,160

0,099

0,104

0,042

0,114

0,040

0,065

0,058

0,063

0,163

0,033

0,142

0,165

0,102

0,151

0,161

0,144

0,146

0,099

0,137

0,237

0,150

0,223

0,189

0,225

0,083

0,157

0,197

0,049

0,290

0,084

0,172

0,195

0,231

0,159

0,092

-0,016

0,000

0,063

0,075

0,053

0,089

0,121

0,181

0,170

0,196

0,125

0,193

0,165

0,127

0,128

0,259

0,289

0,235

0,209

0,227

0,190

0,260

0,272

0,227

0,149

0,197

0,067

0,111

0,151

0,200

0,282

0,289

0,261

0,171

0,308

0,271

0,415

0,160

0,272

0,224

0,280

0,128

0,205

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7

Tidak memiliki korelasi menurut uji Chi-square
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Pada tabel dibawah ini dapat dilihat kuat korelasi antar kedua variabel faktor yang mempengaruhi keputusan nasabah dan 
tingkat kepuasan nasabah. Korelasi yang paling kuat terdapat pada pelayanan karyawan yang ramah dan baik dengan tingkat 
kepuasan pelayanan karyawan (x26 X y7). Kepuasan nasabah akan kredibilitas bank memiliki korelasi yang sangat kuat dengan 
citra dan reputasi bank (x21 X y1).

Tabel 14.  Kuat Korelasi Berdasarkan Kendall tau-c 

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x12

x13

x14

x15

x16

x17

x18

x19

x20

x21

x22

x23

x24

x25

x26

x27

x28

x29

x30

x31

x32

S

S

L

L

L

L

L

S

S

S

S

S

S

S

S

L

L

L

L

K

K

S

S

S

S

S

S

S

S

L

S

S

L

L

L

L

L

L

L

S

S

L

L

L

S

S

L

L

S

S

S

S

L

L

S

S

L

L

S

S

S

S

S

L

L

S

L

L

S

L

L

S

S

S

L

K

K

S

K

L

S

K

S

S

S

L

S

L

L

L

S

S

K

S

K

S

L

L

L

L

L

L

L

S

S

S

S

S

S

S

L

L

L

S

L

S

S

L

S

S

L

L

L

K

S

L

K

S

L

L

L

L

L

S

L

L

S

L

L

L

L

L

S

L

L

S

L

L

L

L

L

L

L

L

S

L

L

S

L

S

S

L

L

L

L

S

S

S

S

S

L

S

S

L

S

L

S

S

S

S

L

L

L

L

L

L

L

L

S

S

S

L

S

S

L

L

S

S

S

S

S

S

S

S

S

L

S

L

L

S

S

S

S

S

S

K

S

K

S

S

S

S

L

S

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7

Tidak memiliki korelasi menurut uji Chi-square

Tabel 15.  Rata-Rata Nilai Korelasi Tiap Variabel 

x1

x2

x3

x4

x5

x6

x7

x8

x9

x10

x11

x12

x13

x14

x15

x16

x17

x18

x19

x20

x21

x22

x23

x24

x25

x26

x27

x28

x29

x30

x31

x32

0,166

0,160

0,113

0,091

0,141

0,133

0,143

0,241

0,225

0,224

0,268

0,209

0,235

0,180

0,179

0,109

0,143

0,137

0,145

0,301

0,301

0,233

0,237

0,257

0,207

0,220

0,194

0,293

0,197

0,118

0,171

0,216

0,078

0,123

0,055

0,128

0,088

0,105

0,047

0,190

0,160

0,149

0,137

0,089

0,216

0,210

0,146

0,123

0,188

0,264

0,160

0,156

0,150

0,131

0,160

0,159

0,109

0,095

0,169

0,171

0,253

0,253

0,183

0,140

0,115

0,158

0,070

0,026

0,156

0,110

0,009

0,202

0,234

0,179

0,148

0,353

0,457

0,269

0,336

0,145

0,224

0,345

0,211

0,172

0,228

0,142

0,181

0,137

0,010

0,052

0,229

0,177

0,482

0,250

0,311

0,243

0,093

0,072

0,046

0,052

0,138

0,074

0,046

0,202

0,197

0,175

0,204

0,184

0,196

0,176

0,081

0,083

0,126

0,182

0,136

0,265

0,220

0,140

0,262

0,233

0,084

0,110

0,119

0,311

0,217

0,137

0,327

0,297

0,070

0,018

-0,037

0,028

0,149

0,164

0,129

0,121

0,246

0,121

0,035

0,072

0,094

0,066

0,186

0,072

0,089

0,160

0,099

0,104

0,042

0,114

0,040

0,065

0,058

0,063

0,163

0,033

0,142

0,165

0,102

0,151

0,161

0,144

0,146

0,099

0,137

0,237

0,150

0,223

0,189

0,225

0,083

0,157

0,197

0,049

0,290

0,084

0,172

0,195

0,231

0,159

0,092

-0,016

0,000

0,063

0,075

0,053

0,089

0,121

0,181

0,170

0,196

0,125

0,193

0,165

0,127

0,128

0,259

0,289

0,235

0,209

0,227

0,190

0,260

0,272

0,227

0,149

0,197

0,067

0,111

0,151

0,200

0,282

0,289

0,261

0,171

0,308

0,271

0,415

0,160

0,272

0,224

0,280

0,128

0,205

y1 y2 y3 y4 y5 y6 y7

Tingkat kepuasan mengenai kualitas sistem transaksi memiliki korelasi yang sangat kuat dengan pelayanan yang cepat (x29 X 
y3). Jumlah kantor cabang yang banyak dan tersebar luas memiliki korelasi yang sangat kuat dengan tingkat kepuasan nasabah 
untuk fasilitas pelayanan (x31 X y4), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada lampiran bagian c. Nilai rata-rata korelasi kendall 
untuk masing-masing variabel dapat dilihat pada tabel berikut ini.

0,179

0,139

0,070

0,000

0,200

0,175

0,117

0,198

0,211

0,180

0,203

0,192

0,232

0,197

0,222

0,109

0,185

0,206

0,197

0,251

0,238

0,211

0,202

0,240

0,168

0,317

0,198

0,245

0,242

0,196

0,215

0,197

rata-rata
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Pada tabel di bawah ini dapat dilihat nilai masing-masing korelasi yang sudah diurutkan mulai dari nilai korelasi Kendall tau-c 
yang paling besar dari variabel-variabel dimensi CARTER. Untuk dimensi compliance variabel yang memiliki nilai Kendall tau-c 
terbesar jatuh pada menjalankan syariat Islam, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 17 berikut. Hasil pemeringkatan 
berdasarkan ke 6 dimensi CARTER berdasarkan nilai rata-rata korelasi Kendall tau-c menunjukan, dimensi empathy merupakan 
dimensi yang paling memiliki korelasi yang kuat antara faktor yang mempengaruhi keputusan menjadi nasabah BSM dan 
tingkat kepuasan nasabah dengan nilai rata-rata Kendall tau-c sebesar 0,231 sedangkan dimensi compliance menduduki posisi 
paling bawah.

Tabel 16. Nilai Kendall tau-c Variabel-variabel yang Diurutkan Berdasarkan Dimensi CARTER

COMPLIANCE  

Menjalankan syariat Islam 0,179

Tidak menggunakan sistem bunga 0,139

Menggunakan produk yang sesuai dengan hukum Islam 0,070

Investasi dengan sistem bagi hasil 0,000

rata-rata 0,097

ASSURANCE  

Manajemen BSM yang berpengalaman 0,211

Transparan dalam perhitungan bagi hasil 0,198

BSM menjamin dana yang disimpan 0,180

BSM memberikan saran dan konsultasi kepada nasabah 0,175

Karyawan BSM yang memiliki pengetahuan untuk menjawab pertanyaan nasabah 0,117

rata-rata 0,176

RELIABILITY  

Kemudahan bertransaksi 0,232

Adanya fasilitas seperti SMS banking, setor & tarik tunai online 0,222

Produk pendanaan yang beragam 0,198

Keamanan bertransaksi 0,197

Pelayanan yang diberikan BSM tepat dan akurat 0,192

Jam pelayanan kantor 0,109

rata-rata 0,192

TANGIBLE  

Peralatan kantor yang lengkap dan modern 0,206

Penampilan karyawan yang ramah dan menarik 0,197

Penampilan gedung kantor BSM yang representatif 0,185

rata-rata 0,196

EMPATHY  

Pelayanan karyawan BSM yang baik dan ramah 0,317

Lokasi BSM strategis mudah dijangkau 0,251

Produk yang inovatif, membantu nasabah dalam melaksanakan ibadah 0,245

Tingkat bagi hasil 0,240

Citra dan reputasi BSM 0,238

Jumlah aset dan modal bank 0,211

BSM  menjamin kerahasiaan nasabah 0,203

Area parkir kantor 0,202

Karyawan BSM yang bersahabat 0,200

Biaya administrasi di BSM rendah 0,168

rata-rata 0,227

RESPONSIVENESS  

Pelayanan yang cepat 0,242

Jumlah kantor layanan yang tersebar luas 0,215

Jumlah ATM yang banyak dan tersebar luas 0,197

Adanya perhatian dan ketanggapan dari karyawan BSM yang baik 0,196

rata-rata 0,212

Hal ini menunjukan  tingkat korelasi antara tingkat kepuasan nasabah akan kredibilitas bank lebih karena faktor citra dan 
reputasi bank yang ada pada dimensi empathy dibandingkan dengan kepatuhan Bank dalam menjalankan prinsip syariah yang 
ada pada dimensi compliance.
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Tabel 17.
Ranking Dimensi CARTER Berdasarkan 
Nilai Kendall tau-c

Rank Dimension (avg)

1 Empathy 0,227

2 Responsiveness 0,212

3 Tangible 0,196

4 Reliability 0,192

5 Assurance 0,176

6 Compliance 0,097

Kendall tau-c

Kesimpulan
Model CARTER yang digunakan se-
bagai framework pada penelitian ini 
menggambarkan bahwa dimensi com-
pliance (kesesuaian dengan syariah 
agama) menjadi dimensi yang paling 
dominan yang mempengaruhi keputu-
san menjadi nasabah BSM. Hasil ini 
sesuai dengan hasil penelitian sebelum-
nya dan hipotesis bahwa masyarakat 
memilih Bank Syariah Mandiri lebih 
karena emotional motives. Hampir 
seluruh dari ke-32 variabel CARTER 
yang mempengaruhi keputusan men-
jadi nasabah mempunyai korelasi 
dengan tingkat kepuasan nasabah.

Secara lebih spesifik beberapa hal yang 
dapat ditarik kesimpulan dari peneli-
tian ini adalah: 

Model CARTER yang digunakan 
sebagai framework pada penelitian ini 
valid. Ke-32 variabel yang mem-
pengaruhi keputusan untuk menjadi 
nasabah mengelompok kedalam ke-6 
dimensi CARTER.

Faktor menjalankan syariat Islam 
menjadi alasan paling dominan untuk 
menjadi nasabah Bank Syariah Mandiri, 
dengan nilai koefisien variansi sebesar 
0,116 dan faktor biaya administrasi 
menjadi faktor yang paling tidak 
dominan dengan nilai koefisien 
variansi sebesar 0,253. 

Seluruh Variabel memiliki nilai rata-
rata di atas 3, hal ini menunjukan bahwa 
ke-32 variabel tersebut merupakan 
faktor-faktor yang dominan dalam 
mempengaruhi keputusan nasabah 
Bank Syariah Mandiri.

Secara keseluruhan, dimensi CAR-TER 
yang paling mempengaruhi keputusan 
nasabah untuk menjadi nasabah BSM 
adalah compliance, responsiveness, 
assurance, empathy, reliability, dan 
terakhir tangible.

Dimensi compliance atau kesesuaian 
dengan syariah sangat dominan dalam 
mempengaruhi masyarakat menjadi 
nasabah BSM. Menunjukan bahwa 
karakterisik nasabah lebih emotional 
motives dibanding rational motives.

Faktor pelayanan karyawan yang lain, 
ternyata memuncaki ke 4 dimensi  
CARTER lainnya, pelayanan yang tepat 
dan akurat (reliability), penampilan 
karyawan yang ramah dan menarik 
(tangible), pelayanan karyawan yang 
ramah dan baik (empathy), dan adanya 
perhatian dan ketanggapan karyawan 
yang baik (responsiveness). 

Dimensi assurance berada pada urutan 
ke-3 dari dimensi CARTER yang paling 
mempengaruhi keputusan nasabah ini 
menunjukan bahwa nasabah merasa 
aman untuk menyimpan dananya di 
Bank Mandiri. Mengingat bank sebagai 
lembaga kepercayaan.

Pada dimensi empathy yang salah satu 
faktornya, tingkat bagi hasil ternyata 
tidak begitu mempengaruhi keputusan 
untuk menjadi nasabah BSM. karena 
banyak nasabah BSM yang menabung 
karena faktor emosional. Hal ini sesuai 
dengan penelitian yang dilakukan BI. 
Sehingga karakter bank syariah yang 
berbeda dengan bank konvensional 
dimana, bank-bank syariah tidak dapat 
dengan mudah menaikkan imbal bagi 
hasil seperti layaknya bank-bank kon-
vensional dapat dengan mudah me-
naikan suku bunga tidak akan terlalu 
mempengaruhi nasabah.

Tingkat kepuasan nasabah terhadap 
Pelayanan karyawan BSM sangat 
tinggi, menduduki peringkat pertama. 
Misi BSM untuk selalu mengedepankan 
pelayanan yang terbaik bagi para 
nasabah, terbukti dengan Rata-rata 
nasabah BSM menyukai pelayanan dari 
para karyawan yang ramah dan helpful.

Kredibilitas BSM sebagai salah satu 
bank syariah terbesar saat ini, memang 
tidak diragukan lagi oleh nasabah 
pendanaan BSM cabang Bandung.

Hampir seluruh variabel yang mem-
pengaruhi keputusan untuk menjadi 
nasabah memiliki korelasi terhadap 
tingkat kepuasan nasabah.

Setelah dilakukan uji korelasi chi-square, 
kepuasan nasabah akan kredibilitas 
bank dengan pernyataan “investasi 
dengan sistem bagi hasil telah” tidak 
memiliki suatu korelasi dengan ke-7 
faktor tingkat kepuasan nsabah.

Pelayanan karyawan memiliki korelasi 
paling kuat diantara korelasi-korelasi 
yang lain. Korelasi yang paling kuat 
terdapat pada pelayanan karyawan 
yang ramah dan baik dengan tingkat 
kepuasan pelayanan karyawan. Ke-
puasan nasabah akan kredibilitas bank 
memiliki korelasi yang sangat kuat 
dengan citra dan reputasi bank. Tingkat 
kepuasan mengenai kualitas sistem 
transaksi memiliki korelasi yang sangat 
kuat dengan pelayanan yang cepat. 
Jumlah kantor cabang yang banyak dan 
tersebar luas memiliki korelasi yang 
sangat kuat dengan tingkat kepuasan 
nasabah untuk fasilitas pelayanan. 

Secara keseluruhan, dimensi CARTER 
yang paling memiliki korelasi dengan 
tingkat kepuasan nasabah adalah 
empathy, responsiveness, tangible, 
reliability,   assurance, dan compliance.

Hasil pemeringkatan berdasarkan ke 6 
dimensi CARTER berdasarkan nilai 
rata-rata korelasi Kendall tau-c, faktor 
pelayanan yang diberikan karyawan 
BSM memuncaki ke 4 dimensi CARTER 
lainnya, pelayanan yang tepat dan 

akurat (reliability), penampilan kar-
yawan yang ramah dan menarik 
(tangible), pelayanan karyawan yang 
ramah dan baik (empathy), dan adanya 
perhatian dan ketanggapan karyawan 
yang baik (responsiveness). 

Dimensi compliance merupakan dimensi 
yang memiliki korelasi paling lemah 
antara faktor yang mempengaruhi 
keputusan menjadi nasabah BSM dan 
tingkat kepuasan nasabah dengan nilai 
rata-rata Kendall tau-c sebesar 0,097. Hal 
ini menunjukan  tingkat korelasi antara 
tingkat kepuasan nasabah akan kre-
dibilitas bank lebih karena faktor citra 
dan reputasi bank yang ada pada 
dimensi empathy. 

(red : maya)
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Pendahuluan
Krisis ekonomi menimpa Indonesia 
sejak tahun 1997 memberikan dampak 
pada sektor perbankan, telekounikasi, 
dan industri semen. Krisis perbankan 
menyebabkan banyak bank ditutup, 
sedangkan krisis yang menimpa tele-
komunikasi menimbulkan konsolidasi 
di antara perusahaan telekomunikasi. 
Krisis pada industri semen menyebab-
kan pasokan semen langka di pasaran.

Perusahaan telekomunikasi terbesar di 
Indonesia adalah PT Telkom dan PT 
Indosat, keduanya merupakan Badan 
Usaha Milik Negara (BUMN) yang 
pada saat itu mendapatkan fasilitas 
monopoli dari pemerintah. Sejak pe-
merintah memberlakukan UU No. 
36/1999, status monopoli untuk BUMN 
yang bergerak di bidang telekomuni-
kasi dihapuskan dengan harapan kom-
petisi yang lebih intensif dapat terjadi, 
sehingga akhirnya dapat mendorong 
perusahaan untuk mengembangkan 
kemampuannya.
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Menindaklanjuti UU No. 36/1999, 
kedua perusahaan BUMN tersebut 
melakukan konsolidasi. Salah satu per-
syaratan pemerintah adalah penghapu-
san kepemilikan bersama atas per-
usahaan seluler PT Telkomsel dan PT 
Satelindo. Telkom melepas sahamnya 
di Satelindo, sehingga Indosat menjadi 
pemilik penuh. Sebaliknya Indosat 
melepas sahamnya di Telkomsel me-
nyebabkan Telkom menjadi pemilik 
penuh perusahaan tersebut.

Permasalahan
Sesudah mendapatkan kepemilikan 
penuh atas Satelindo, Indosat menga-
lami krisis; net income berkurang, 
return on assets (ROA) dan return on 
equity (ROE) terus menurun, detailnya 
dapat dilihat di tabel 1 berikut ini. Lapo-
ran keuangan tahun 2001 dan 2002 
dapat memberikan gambaran kesulitan 
dan penurunan kinerja laporan keua-
ngan yang dialami Indosat, seperti 
terurai pada tabel 2.

Secara tradisional bisnis utama dari 
Indosat adalah international call yang 
dipandang oleh banyak pengamat 
sebagai sunset business. Pada tahun 
2002, sesudah diberlakukannya UU No. 
36/1999, perusahaan yang beroperasi 
di binis international call bukan hanya 
Indosat dengan 001-nya, tetapi juga 
Telkom dengan 008 ditambah dengan 
produk substitusi VoIPv yang juga 
menawarkan international call melalui 
internet. Kondisi ini mengakibatkan kas 
dan pangsa pasar Indosat berkurang, 
sehingga menyebabkan posisi Indosat 
semakin terjepit dalam industri 
telekomunikasi.

Pemerintah menganggap perlu mela-
kukan privatisasi terhadap Indosat 
dengan jalan menjual sebagian saham 
kepada pihak asing. Harapan dari 
pemerintah sebagai pemegang saham 
adalah pihak asing mempunyai cukup 
banyak modal untuk memperbaiki dan 
mengembangkan Indosat, di samping 
transfer teknologi telekomunikasi.

Kondisi pada Saat Privatisasi
Privatisasi dilakukan hari Minggu, 15 
Desember 2002. Beberapa permasalah-
an makroekonomi Indonesia sebelum 
privatisasi dilakukan adalah, pertama, 
krisis ekonomi yang melanda Indonesia 
sejak pertengahan tahun 1997 mengaki-
batkan pemerintah mengalami defisit 
anggaran yang harus diantisipasi, salah 
satunya melalui privatisasi. Timing 
privatisasi sangatlah mendesak untuk 
segera dilakukan mengingat tahun 2002 
(pada saat itu bulan Desember) akan 
segera berakhir. Kedua, kurang dari 
dua bulan sebelumnya, di Bali terjadi 
insiden bom bunuh diri yang menewas-
kan ratusan orang, baik domestik, mau-
pun asing. Insiden ini menyebabkan 
dampak negatif, bukan hanya pada 
sektor pariwisata, tetapi juga pada 
sektor perekonomian, tercermin pada 
penurunan indeks saham di Bursa Efek 
Jakarta (BEJ).

 Tidak terkecuali harga saham Indosat, 
juga mengalami penurunan dari Rp. 

14.000 per saham hingga mencapai Rp. 
6.700 per saham dan pada akhirnya 
mencapai Rp. 8.600 per saham pada hari 
menjelang privatisasi dilakukan.

Mengapa Mengambil Topik 
Ini?
Privatisasi Indosat yang menjadi topik 
dari tulisan ini sudah terjadi pada tahun 
2002 dan banyak perdebatan yang 
menyertainya. Serikat pekerja mela-
kukan mogok kerja dan unjuk rasa, 
demikian pula elemen masyarakat dan 
politisi. Beberapa masalah yang 
mengemuka adalah:

Privatisasi PT INDOSAT 
ke STT Singapura: Apa Implikasinya?
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Net income (Rp. milyar)

ROA (%)

ROE (%)

Payout ratio (%)

2000

1.805

35,02

42,97

52,50

2001

1.453

9,57

19,91

40,00

2002

336

6,11

12,67

45,00

Tabel 1. Kinerja Keuangan Indosat sebelum IEPSA

ITEM

Cash berkurang sesudah merger & akuisisi

Sunset business international call

Teknologi

KETERANGAN

$186 juta  membeli saham Telkom di Satelindo
$372 juta  membeli saham milik
$325 juta  membeli saham Deutsche Telecom Asia di Satelindo
$38 juta  untuk membeli saham Telkom di Lintasarta
Pajak “capital gain” kepada pemerintah sebesar Rp. 2,1 trilyun
Membayar konsultan sekitar Rp. 200 miliar

Telkom dengan 001, VoIP dengan 017

Teknologi VoIP, cellular business

Tabel 2. Indosat dalam Krisis

Harimukti Wandebori, ST, MBA | Devina Fidela

secara tradisional 
bisnis utama dari 
Indosat adalah 
international call yang 
dipandang oleh 
banyak pengamat 
sebagai sunset 
business
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Data
Untuk menghitung fair value dari Indosat, dibutuhkan data keuangan perusahaan 
sebelum melakukan privatisasi dan projeksi data keuangan sesudah melakukan 
privatisasi. Berikut ini adalah data-data utama untuk menghitung fair value 
tersebut.
1. Data keuangan Indosat sebelum diprivatisasi.
2. Tingkatan 1 dan perpetual stage.
3. Berapa growth dari bisnis telekomunikasi setelah 5 tahun ke depan?
4. Berapa weighted average cost of capital (WACC)?

Data yang digunakan adalah laporan keuangan Indosat selama tiga tahun sebelum 
privatisasi (laporan tahun 2002 dianggap merepresentasikan kondisi sebelum 
privatisasi) yang meliputi neraca keuangan, arus kas, dan laba rugi. Secara ringkas 
key perfomance keuangan Indosat ditampilkan pada tabel 4.

1. Hilangnya kedaulatan dan harga 
diri bangsa ke Singapura.

2. Harga jual yang dianggap terlalu 
rendah jika dibandingkan dengan 
M&A.

Khusus untuk masalah kedua, hingga 
saat ini belum ada riset yang meng-
hitung fair value (harga jual) saham 
Indosat ketika dijual ke STT Singapura 
(STT), sehingga perdebatan mengenai 
masalah ini selalu kembali muncul di 
permukaan. Melihat kondisi tersebut, 
topik permasalahan difokuskan pada 
penentuan besar harga jual yang pantas 
diberikan oleh pemerintah kepada 
pihak STT, yang dapat diperinci sebagai 
berikut:

Apa yang menjadi asumsi untuk 
penentuan harga jual tersebut?
Berapakah perbandingan antara fair 
value yang didapatkan pada pene-
litian ini dengan harga jual peme-
rintah?
Berapakah perbandingan antara fair 
value yang didapatkan pada pene-
litian ini dengan asumsi harga jual 
yang diberikan oleh sebagian pe-
ngamat?
Berapakah perbandingan antara fair 
value yang didapatkan pada pe-
nelitian ini dengan market value 
Indosat sebelum privatisasi dila-
kukan?
Apa saja faktor yang menyebabkan 
harga jual Indosat tidak dapat 
maksimal?

Teori
Teori yang digunakan dalam penelitian 
adalah valuasi dengan future free cash-
flow of equity (FCFE). Secara sederhana 
valuasi dari suatu aset merupakan aku-
mulasi dari cash flow, yang dapat 
diuraikan dengan formula sebagai 
berikut:

Penghitungan fair value dilakukan dalam dua tingkatan. Pada tingkatan satu 
dilakukan penghitungan value pada saat kondisi perekonomian—yang berdampak 
pada bisnis telekomunikasi—belum stabil, dari tahun 2002 hingga 2007. Pada 
tingkatan dua dilakukan penghitungan pada saat perekonomian stabil, tahun 2007 
ke atas, seperti terurai pada tabel 5 dibawah.

Business Risk & FinancePrivatisasi PT Indosat
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FCFE                    free cash flow of equity
                             net profit + depresiasi – penambahan working capital – capital 
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k                        high weighted average cost of capital (tingkatan 1)e,hg
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=
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ITEM Sumber

Tabel 3. Triangulasi Data

Growth

Market premium

Risk free rate

Beta

Tingkatan 1

Tingkatan 2

3,5 % mengikuti estimasi perpetual growth

6%

14%, SBI rate 3 tahun

0,55 sesuai dengan 
http://www.advfn.com/p.php?pid=financials&symbol=IIT

Ekonomi bergejolak

Terus-menerus & stabil

Total Assets

Total Stockholder’s Equity

Operating revenues

Working capital

% working capital/operating revenues

Average working capital 
per operating revenues

Average payout ratio

Return on Asset (ROA)

Average ROA

Average capital expenditure ratio

Terminal value growth (g = 3,5%)

Key Performance 2000 2001 2002

7.315

3.359

2.992

2.761

92,28%

22.349

10.740

5.138

905

17,62%

22.002

10.603

6.767

1.805

26,68%

45,5%

66,0%

22,45% 6,50% 1,56%

10,17%

3,46%

3,5%

Tabel 4. Key Performance Keuangan Indosat sebelum Privatisasi

Tingkatan

Tingkatan 1

Perpetual stage 

Durasi

2002 - 2007

2007 ke atas

Keterangan

Value selama kondisi perekonomian 
belum stabil

Value setelah kondisi perekonomian stabil

Tabel 5. Asumsi Tingkatan Penghitungan Fair Value

Berapa growth dari bisnis telekomunikasi dan WACC Indosat 
dalam 5 tahun ke depan?
Growth dari bisnis telekomunikasi setelah lima tahun diasumsikan berada di bawah 
growth GDP, yaitu sebesar 3,5% per tahun. WACC Indosat pada tahun 2002 adalah 
16,07%, kemudian menjadi 10% pada tahun 2007 ke atas, seperti terurai pada tabel 6. 
Penentuan growth ini juga memperhatikan potensi pertumbuhan bisnis selular yang 
luput dari pengamatan para analis yang melihat hanya international direct dial (IDD) 
sebagai sunset business bagi Indosat.

pertengahan tahun 1997 
mengakibatkan 

pemerintah mengalami 
defisit anggaran yang 

harus diantisipasi, 
salah satunya melalui 

privatisasi
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Asumsi

Kalkulasi cost of equity 

Risk free rate

Equity risk premium

Beta unlevered perusahaan 
telekomunikasi

Beta levered

Cost of equity

Kalkulasi cost of debt

Cost of local debt

After-tax cost of debt

Nilai tukar (Rp/US$)

Inflasi

Tax rate

Payout ratio

Terminal value growth rate

Working capital to sales ratio

Persentase equity

WACC

Estimasi WACC setelah 5 tahun

Value

14%

6%

0,55

0,74

18,4%

20%

14%

9.315

11,9%

30%

66%

3,5%

45,5%

47%

16,07%

10%

Keterangan

SBI rate 3 tahun pada tahun 2002

Risk market – risk free rate pada tahun 2002

Nilai ini disesuaikan dengan komposisi leverage 
pada tahun 2002

ke = rf + ?  (risk premium)

Nilai tukar rupiah membaik

Didapatkan dari payout ratio selama 3 tahun terakhir

Rata-rata 3 tahun terakhir

Pada tahun 2002

Rata-rata tertimbang dari cost of equity dan cost 
of debt, sesuai struktur debt dan equity

Perkiraan setelah ekonomi pulih risk free di bawah 10%

Tabel 6. Asumsi untuk Menghitung Fair Value Indosat

Hasil Valuasi
Dua tabel berikut ini (tabel 7 dan tabel 8) adalah ringkasan fair value Indosat, proses penghitungan fair value, dan hasilnya 
(ditandai dengan huruf berwarna merah, seperti terlampir pada tabel 8).

Perincian Value Tender Privatisasi

Pembayaran yang diterima pemerintah

Pembayaran yang seharusnya diterima pemerintah

Perbedaan value

Jumlah (Rp.)

5,623,537,500,000

18,718,295,533,364

(13,094,758,033,364)

Tabel 7. Ringkasan fair value Indosat dan Dana yang Diterima Pemerintah

Item STT Fair Value

Value per saham

Jumlah dari  41,94 % saham equity

Rp. 12.950

Rp. 5,62 trilyun

Rp. 30.155

Rp. 13,1 trilyun

Selisih antara Fair Value & STT

Tabel 8. Perbandingan antara Fair Value dan Harga Saham yang Dibeli oleh STT

Kalkulasi FCFE

WACC 

PV of cash flow

PV kumulatif

Tabel 8. Perbandingan antara Fair Value dan Harga Saham yang Dibeli oleh STT

2002

16.07%

  1.850.520 

56.034.170 

2003

14,86%

 2.010.030 

2004

13,64%

  2.160.103 

2005

12,43%

2.322.529 

2006

11,21%

 2.498.153 

2007

10%

45.192.835 

Enterprise value
(Rp juta)

Less net debt 
(Rp. juta)

Less minority debt
(Rp. juta)

Equity value, total 
(Rp. juta)

Equity value pemerintah
(Rp. juta) (65 %)

Shares outstanding
(juta)

Saham pemerintah 
(juta)

   56.034.170 

 (11.261.621)

 (137.442)

 44.635.107 

29.012.819 

1.035.499.999 

673.074.999

Untuk Valuasi FCF:

Earning before tax

Less taxes

Net earning after-tax

Add depreciation & amortization

Less change in NWC

Less capital expenditure

Free cash flow (FCF)

Terminal value

FCF including TV

Fair value of equity per saham (Rp)

Nilai tukar (Rp/US$)

Dalam US$

Jumlah saham yang dijual kepada STT

Harga aktual per saham yang dijual kepada STT (Rp.)

Pembayaran yang diterima pemerintah (Rp.)

Pembayaran yang seharusnya diterima pemerintah(Rp.)

Perbedaan value (Rp.)

           43.105 

            9.315 

3,01

      434.250.000 

           12.950 

 5.623.537.500.000 

18.718.295.533,364

(13.094.758.033.364)

Rp. 43.105

Rp. 18,72 trilyun
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Candle Light

Analisis
Harga saham Indosat di BEJ pada saat 
proses aliansi strategis (privatisasi) 
antara PT. Indosat dan STT dilakukan 
adalah 50% di bawah harga jual Indosat 
ke STT. Lengkapnya, STT membeli 
saham pemerintah di Indosat sebesar 
Rp. 12.950 per saham yang merupakan 
harga penawaran tertinggi di antara 
peserta tender dan sekitar 50% 
premium dari harga saham Indosat di 
bursa (Rais, 2003). Berdasarkan 
perhitungan free cashflow of equity, harga 
jual tersebut ternyata jauh lebih murah 
daripada perhitungan yang didapatkan 
dalam penelitian ini. Harga fair value 
per saham yang diperoleh adalah Rp. 
43.105 dengan estimasi growth terminal 
sebesar 3.5%.

Ternyata benar apa yang diberitahukan 
oleh Leon Chic, regional analyst di ING 
Groep NV, yang mengatakan, “Telecom 
services companies in Indonesia are 
undervalued. It is one of the most attractive 
markets in Asia.”

Kesimpulan
Pada privatisasi Indosat ini pemerintah 
mengalami kerugian hingga mencapai 
Rp. 13 trilyun, karena harga jual saham 
pemerintah di Indosat ke STT sangat 
murah dibandingkan dengan fair value-
nya.

Analis meremehkan kenyataan, bahwa 
sektor bisnis selular ternyata menjadi 
sektor bisnis utama Indosat di masa 
datang dengan pertumbuhan yang 
sangat cepat setelah IDD.

Kondisi pasar modal di Indonesia pada 
saat itu tidak dapat dijadikan bench-
marking, karena faktor makroekonomi 
yang tidak mendukung ditambah 
dengan insiden Bom Bali hanya dua 
bulan sebelum privatisasi berlangsung, 
yang menyebabkan harga saham 
emiten berjatuhan di BEJ, termasuk 
saham Indosat.

(red : bob)

ada kejuaran sepak bola Piala Eropa 
tahun 2008 yang lalu, terdapat 

sebuah fenomena menarik bahwa 
kesebalasan Belanda yang sangat su-
perior dengan mengalahkan Italia dan 
Perancis di babak penyisihan ternyata 
justru takluk di babak knock out oleh 
kesebelasan Rusia yang tidak diper-
hitungkan sebelumnya. Para analisis 
sepak bola percaya bahwa hal ini 
karena faktor tangan dingin pelatih 
Guus Hidink yang menangani Rusia 
saat itu, yang berkebangsaan Belanda, 
yang lebih senior dari Marco van 
Basten, pelatih Belanda, yang justru 
pernah dilatih Guus Hidink. Kalah 
strategi dan kalah pengalaman. Namun 
Johan Cruyff, sang Maestro dari 
Belanda memiliki pendapat berbeda. 
Hal ini tidak ada kaitannya dengan stra-
tegi dan senioritas. Tidak selalu strategi 
hebat menunjukkan hasil yang hebat, 
karena strategi tetap membutuhkan 
aktor pelaksana di lapangan. Senioritas, 
biasanya hanya menang di angan-
angan sang senior itu sendiri karena 
sudah terlalu banyak bukti bahwa 
agent of change di banyak bidang justru 
adalah orang-orang muda. Yang men-
jadi faktor penentu kemenangan Rusia, 
menurut sang Maestro, adalah kegem-
biraan hati. Pemain Rusia bermain 
dengan hati gembira seperti anak-anak 
yang sedang mengalami eforia bermain 
bola, sedangkan pemain Belanda 
bermain seperti pekerja kantoran yang 
hanya menjalankan job description 
sambil menunggu gajian awal bulan.

Ilustrasi di atas ada baiknya kita lengkapi dengan apa yang diungkapkan oleh Tiger 
Wood, seorang pegolf andal: Doing what you love and get paid doing it! Sungguh 
menyenangkan jika kita semua dapat memaknai ungkapan itu dalam kehidupan 
dan rutinitas kerja sehari-hari. Karena jika tidak, organisai tempat kita berada akan 
mengalami fatique, kelelahan luar biasa dan tidak akan beranjak kemana-mana. 
Kata kuncinya adalah action with happiness!  Ya, action may not always bring happiness, 
but there is no happiness without action (Benyamin Disraeli). 

Agar semakin menghayati pentingnya action dibandingkan dengan terlalu 
banyaknya meeting, silang pendapat, adu argumentasi, perang konsep dan 
sebagainya yang biasanya menjangkiti berbagai organisasi sehingga timbul 
akronim nakal semisal ASTRA – Asal Senggang Terus Rapat, berikut saya kutipkan 
berbagai wisdom dari para pakar.

ALFRED NORTH WHITEHEAD: We cannot think first and act afterward. From the 
moment of birth we are immersed in action, and can only fitfully guide it by taking thought.

MARGARET THATCHER: If you want anything said, ask a man. If you want something 
done, ask a woman.

DANILO DOLCI: It's important to know that words don't move mountains. Work, 
exacting work moves mountains.

EDMUND BURKE: All that is necessary for evil to succeed is that good men do nothing.

ELBERT HUBBARD: To avoid criticism, do nothing, say nothing, be nothing.

ELEANOR ROOSEVELT: You must do the things you think you cannot do.

GEORGES BERNANOS: A thought which does not result in an action is nothing much,
and an action which does not proceed from a thought is nothing at all.

GOETHE: Knowing is not enough; we must apply!

JOHN WESLEY: Do all the good you can, by all the means you can, in all the ways you can, 
in all the places you can, at all the times you can, to all the people you can, as long as ever you 
can.

KAHLIL GIBRAN: A little knowledge that acts is worth infinitely more than much 
knowledge that is idle.

P

It is time 
to act not to talk!

Dermawan Wibisono

Volume.3 No.4 2008

Privatisasi PT Indosat

H
a
n

im
a
ch

a
li.

d
o
c



Rute Menuju BEST PRACTICE  Vol.3 No.2 2008

EKONOMI SYARIAH  Vol.3 No.3 2008


