Volume 2 No.2

September 2014

ISSN 2301-4377

KUMPULAN ABSTRAK
SEKOLAH PASCASARJANA
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
Kumpulan abstrak ini diterbitkan oleh Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera
Utara pertama kali pada tahun 2014, dimaksudkan sebagai media informasi tentang
karya akademik yang dihasilkan oleh program studi di lingkungan Sekolah
Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. Terbit dua kali dalam setahun

Penanggung Jawab
Prof. Dr. Erman Munir, M.Sc

Ketua Tim Editor
Prof. Dr. Dwi Suryanto, M.Sc

Editor
Ir. Nazaruddin Matondang, MT, PhD
Dr. Arlina Nurbaity Lubis, SE, MBA
Dr. Nurlela, M.Hum
Drs. Chairuddin, M.Sc
Ir. Supriadi, MP
Dra. Tapi Anda Sari Lubis, M.Si, Ak

Sekretariat/Sirkulasi/Design Grafish/Layout
Nurleili, SE
Suprayetno
Dimas Novandi T, A.Md
Fery Norlanza, SE

Alamat Penerbit: Jalan Prof. T. Maas Kampus USU – Medan
Padang Bulan – Medan 20155
Telp/Fax. 061-8212453
Email: sps@usu.ac.id

KATA PENGANTAR

Kumpulan Abstrak ini berisikan abstrak lulusan program
magister (S2) dan doktor (S3) di lingkungan Sekolah
Pascasarjana (SPs) Universitas Sumatera Utara (USU).
Kumpulan Abstrak ini diterbitkan untuk menyebarluaskan
informasi tentang karya akademik yang dihasilkan oleh
program studi di lingkungan SPs USU.
Dalam buku ini kumpulan abstrak diurut menurut program
studi, penulis utama adalah mahasiswa dan penulis
pendamping adalah pembimbing atau promotor mahasiswa
bersangkutan. Kami sadar pada edisi ini masih banyak yang
perlu disempurnakan. Untuk itu kritik dan saran untuk
penyempurnaan edisi selanjutnya sangat kami harapkan.
Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya
kumpulan abstrak ini, kami ucapkan terima kasih.

Medan, September 2014
Direktur,

Prof. Dr. Erman Munir, M.Sc

i

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

Abstrak Program Doktor Perencanaan Wilayah

1

Abstrak Program Doktor Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan

3

Abstrak Program Magister Perencanaan Pembangunan
Wilayah dan Pedesaan

9

Abstrak Program Magister Pengelolaan Sumber Daya
Alam dan Lingkungan

36

Abstrak Program Magister Linguistik

44

Abstrak Program Studi Akuntansi

59

Abstrak Program Studi Ilmu Manajemen

102

Abstrak Program Studi Ekonomi Pembangunan

156

ii

1

PENGARUH TATAGUNA LAHAN DAN PARTISIPASI
MASYARAKAT TERHADAP PENGENDALIAN BANJIR
DI KABUPATEN ACEH UTARA
Wesli, Sirojuzilam, A. Rahim Matondang dan Suwardi Lubis
Program Studi Perencanaan dan Wilayah
ABSTRAK
Sungai Krueng Keureuto di Kabupaten Aceh Utara sering
menimbulkan banjir khususnya pada curah hujan yang tinggi, yang
berakibat buruk bagi masyarakat terutama di kecamatan Matangkuli,
Lhoksukon, Baktiya, Tanah Pasir dan kecamatan Baktiya Barat.
Bencana banjir terjadi umumnya dengan lama genangan 7-15 hari,
tinggi genangan 60-100 cm. Tingkat kerugian Rp. 60 milar - Rp. 70
miliar per tahun. Perubahan lahan akibat penebangan hutan secara
tidak terkendali dan penggunaan lahan yang tidak pada
peruntukannya diduga penyebab terjadinya banjir. Rendahnya
partisipasi masyarakat terhadap pencegahan banjir terlihat dari
banyaknya sampah pada saluran maupun sungai, hal ini menyebabkan
penyempitan aliran dan menjadi banjir. Disamping itu Qanun tata
ruang wilayah (RTRW) belum ada sehingga perubahan tataguna lahan
yang tidak terencana penyumbang penyebab banjir, sistem drainase
kota belum tertata dengan baik. Penelitian ini ingin menelusuri dan
menjawab seberapa besar pengaruh tataguna lahan terhadap banjir,
seberapa besar pengaruh partisipasi masyarakat terhadap banjir dan
seberapa besar pengaruh hubungan perubahan tataguna lahan dan
partisipasi masyarakat terhadap banjir di Aceh Utara. Pada penelitian
ini dinyatakan bahwa variabel tataguna lahan memiliki pengaruh
langsung sebesar 0.323 terhadap variabel banjir dan tidak mempunyai
pengaruh tak langsung terhadap variabel banjir sehingga efek total
sebesar 0,323. Variabel partisipasi masyarakat memiliki pengaruh
langsung sebesar 1.640 dan tidak mempunyai pengaruh tak langsung
terhadap variabel pengendalian banjir sehingga mempunyai efek total
sebesar 1,640. Variabel partisipasi masyarakat memiliki pengaruh
langsung sebesar -0.416 dan mempunyai pengaruh tak langsung
sebesar 2,322 terhadap variabel banjir sehingga mempunyai efek total
sebesar 1,906. Variabel tataguna lahan tidak memiliki pengaruh
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langsung terhadap variabel pengendalian banjir dan juga tidak
mempunyai pengaruh tak langsung terhadap variabel pengendalian
banjir sehingga tidak mempunyai efek total atau sebesar 0,000.
Variabel tataguna lahan memiliki pengaruh langsung sebesar -0.323
terhadap variabel banjir dan tidak mempunyai pengaruh tak langsung
terhadap variabel banjir sehingga efek total sebesar -0,323. Variabel
pengendalian banjir memiliki pengaruh langsung sebesar 1.416
terhadap variabel banjir dan tidak mempunyai pengaruh tak langsung
terhadap variabel Banjir dengan demikian mempunyai efek total
sebesar 1,416. Hasil penelitian menyatakan bahwa variabel tataguna
lahan berpengaruh signifikan terhadap variabel banjir dan variabel
partisipasi masyarakat terhadap variabel banjir juga signifikan.
Pengaruh variabel pengendalian banjir terhadap variabel banjir adalah
signifikan
Kata Kunci: Tataguna lahan, partisipasi masyarakat, banjir,
pengendalian banjir
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MODEL PENGELOLAAN KERAMBA JARING APUNG (KJA)
MASYARAKAT BERKELANJUTAN
DI DANAU TOBA
Mindo Tua Siagian, B.Sengli J. Damanik, Retno Widhiastuti dan
Suwardi Lubis
Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
ABSTRAK
Perairan danau memiliki karakteristik special berkaitan dengan
sumber daya alam yang dimiliki oleh masyarakat dan juga multi
sektor, dan juga menerima akibat dari berbagai aktifitas di sekitar area
perairan danau. Danau Toba yang merupakan danau terbesar di
Indonesia, juga memiliki kondisi yang sama. Untuk pemanfaatan
bersama yang berkesinambungan serta untuk menjaga keseimbangan
ekologisnya, diperlukan peran serta masyarakat sebagai subjek yang
memiliki aktivitas Danau Toba. Kegiatan budi daya ikan di dalam
keramba jaring apung (KJA) telah berkembang di beberapa danau di
Indonesia, diantaranya Danau Toba. Kegiatan KJA di perairan danau
memberikan dampak positif pada sisi ekonomi, karena memberikan
nilai tambah bagi sumberdaya perairan. Namun pada sisi lain,
kegiatan KJA di perairan danau sangat rawan terhadap masalah
pelestarian lingkungan, selain juga mendorong timbulnya konflik
kepentingan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membangun
model yang mengidentifikasi hubungan antara limbah Kerambah
Jaring Apung dengan tingkat kualitas air di Danau Toba dan juga
dengan persepsi masyarakat tentang kehadiran KJA masyarakat di
Danau Toba. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa sebagian besar
masyarakat menyadari perubahan kualitas air di Danau Toba, dan dari
hasil penelitian ini juga diperoleh hasil bahwa kualitas air Danau Toba
masih memenuhi batas ambang air minum. Disertasi ini menghasilkan
model pengelolaan kerambah jaring apung yang berkelanjutan.
Kata Kunci: Keramba jaring apung, pengelolaan berkelanjutan,
Danau Toba Model.
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MODEL KONSERVASI DAUN SANG (Johannesteijsmannia
altifrons (Rchb.f. & Zoll.) H. E. Moore) DI RESORT SEI
BETUNG TAMAN NASIONAL GUNUNG LEUSER
Kansih Sri Hartini Hadi S.Alikodra, Herman Mawengkang dan
Retno Widhiastuti
Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
ABSTRAK
Daun Sang (Johannesteijsmannia altifrons) merupakan flora asli dan
dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.
7 tahun 1999 tanggal 27 Januari 1999 Tentang pengawet jenis
tumbuhan dan satwa, juga termasuk kategori Red Data Book sebagai
jenis yang terancam punah menurut IUCN. Sebarannya terbatas dan
belum banyak data dan penelitian tentang populasi, demografi, habitat
dan sebaran Daun Sang yang telah dilakukan, padaha1 informasi
tersebut sangat penting untuk mendukung upaya pelestarian. Tujuan
utama penelitian ini adalah menyusun model konservasi Daun Sang
berdasarkan kesesuaian habitatnya, meliputi: data demografinya,
komponen-komponen lingkungan biologi, fisik dan sosial ekonomi di
Resort Sei Betung Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dengan
menggunakan aplikasi GIS dan statistika. Survei lapang dilakukan
untuk memperoleh data habitat dan demografi Daun Sang serta
interaksi masyarakat sekitar terhadap Daun Sang. Data diolah
menggunakan analisis statistika dan spasial. Model Konservasi Daun
Sang yang dibangun adalah model dinamis yang menghubungkan
parameter-parameter komponen fisik, biologi dan sosial. Populasi
Daun Sang cenderung mengalami penurunan. Kesejahteraan
masyarakat sekitar Resort Sei Betung masih rendah dan
mengupayakan peningkatan taraf hidupnya dengan menanam kelapa
sawit, hal tersebut dapat mengganggu habitat Daun Sang. Kondisi
tanah di Resort Sei Betung tergolong marginal, sehingga pembukaan
lahan akan berakibat pada rusaknya habitat Daun Sang
Kata Kunci: Daun Sang, demografi, Kesesuaian Habitat, Konservasi
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KEBIJAKAN PENGELOLAAN HUTAN DALAM RANGKA
KONSERVASI AIR GUNA MENDUKUNG PEMBANGKIT
LISTRIK TENAGA AIR (PLTA) YANG BERKELANJUTAN
(STUDI DI PLTA RENUN)
Nurlely Aman, Alvi Syahrin, Usman Ba’afai dan
Retno Widhiastuti
Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan lingkungan
ABSTRAK
Keberadaan hutan mutlak perlu dipertahankan pada suatu daerah
aliran sungai (DAS), untuk menjaga fungsi ekologi, ekonomi dan
sosial budaya. Menurut Undang-undang Pokok Kehutanan No. 41
Tahun 1999, luas hutan yang perlu dipertahankan minimal 30% dari
luas daratan. Penelitian ini menentukan kebijakan dalam pengelolaan
luasan hutan minimum yang optimal untuk memberikan manfaat
dalam hubungannya dengan penyediaan sumber daya air, sehingga
dapat menjamin ketersediaan air bagi masyarakat dan dalam
mengoperasikan Pembangkit Listrik Tenaga Air di PLTA Renun.
Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Renun
dipengaruhi oleh debit air Sungai Renun dan 11 anak sungai tersebut.
Debit air memberikan pengaruh terhadap energi listrik yang
diproduksi oleh PLTA Renun. Faktor-faktor yang menyebabkan
terganggunya debit air Sungai Renun dan 11 anak sungainya antara
lain kerusakan hutan akibat penebangan hutan yang tidak terkontrol,
luas hutan yang semakin berkurang dikarenakan pengalihan fungsi
hutan, daerah aliran sungai (DAS) yang semakin berkurang,
perubahan iklim/curah hujan, dan pendangkalan sungai (sedimentasi).
Data primer diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan, wawancara
dengan pengambil kebijakan dan pemangku kepentingan setempat.
Data sekunder merupakan data yang dikumpulkan dari beberapa
literatur buku, laporan riset, dan makalah yang berkenaan dengan
penelitian, data yang didapat dari instansi terkait, lembaga
masyarakat, laporan riset dan pihak terkait yang berhubungan dengan
penelitian. Daerah tangkapan air PLTA Renun seluas 263,5 km2
mengalami pengurangan kurang lebih 18,2% sehingga luas daerah
tangkapan air Sungai Lae Renun dan 11 anak sungainya menjadi
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225,99 km2. Luasan hutan minimum yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan air dari masyarakat dan PLTA Renun adalah
196,57 km2, sedangkan luasan hutan minimum yang dibutuhkan untuk
memenuhi kebutuhan air PLTA Renun adalah 155,52 km2. Kebijakan
yang dilakukan dalam pengelolaan hutan guna mendukung
operasional PLTA Renun dan kebutuhan masyarakat di sekitar Daerah
Tangkapan Air PLTA Renun adalah perencanaan terhadap areal
pemanfaatan hutan, penetapan kawasan konservasi dan kawasan
pemanfaatan atau pendayagunaan dengan zonasi yang jelas,
pengendalian luasan hutan minimum sebagai kawasan konservasi
yang harus dilindungi, pemeliharaan dan pelestarian lahan hutan
minimum secara maksimum agar tetap menjamin ketersediaan air
larian ke sungai, dan kebijakan pembiayaan dan kelembagaan yang
bertanggung jawab untuk pengelolaan dan pengawasan hutan di
Daerah Tangkapan Air Lau Renun.
Kata Kunci : Kebijakan pengelolaan hutan, konservasi air, PLTA Lae
Renun.
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MODEL OPTIMUM BUDIDAYA PADI INTENSIF
DENGAN PERTIMBANGAN GAS METAN PADA SAWAH
IRIGASI TEKNIS
Khadijah El Ramija, Zulkifli Nasution, Muhammad Zarlis dan
Retno Widhiastuti
Program Studi Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pola perubahan
kualitas tanah, kualitas air dan gas Metan (CH4) akibat peningkatan
intensitas pertanaman, (2) menganalisis produktivitas dan ekonomi
akibat peningkatan intensitas pertanaman padi pada lahan sawah
irigasi teknis,(3) menyusun model optimum budidaya padi intensif
pada sawah irigasi teknis dengan pendekatan Pengelolaan
Tanaman Terpadu (PTT) yang rendah emisi gas metan secara
berkelanjutan, dan (4) menganalisis indeks keberlanjutan model
optimum budidaya padi intensif dengan peningkatan intensitas
pertanaman pada sawah irigasi teknis serta (5) menyusun strategi
kebijakan dalam penerapan model optimum budidaya padi intensif
pada sawah irigasi teknis dengan pendekatan PTT yang
rendah emisi gas metan secara berkelanjutan. Penelitian ini
menggunakan rancangan petak terbagi. Perlakuan Sistem
Pengairan sebagai faktor petak utama yakni sistem pengairan
terputus dan sistem mengalir secara terus menerus (penggenangan)
dan Pemupukan sebagai faktor anak petak yaitu perlakuan
pemupukan dilakukan berdasarkan Rekomendasi Permentan No.
40 Tahun 2007 dan rekomendasi pemupukan berdasarkan analisis
laboratorium dengan 8 taraf perlakuan pemupukan dengan 3
ulangan. Analisis data kualitas tanah, air, emisi metan, produksi
dan produktivitas padi dilakuan dengan analisis sidik ragam atau
ANOVA dan untuk analisis produksi, produktivitas dan emisi
metan dilanjutkan dengan uji Duncan Multiple Range Test
(DMRT). Selanjutnya Analisis Keberlanjutan modifikasi
RAPFISH ini dinamakan Rapfarm (Rapid Appraisal for Farming)
dengan menggunakan metode multidimensional scaling (MDS),
untuk menyusun skenario digunakan pendekatan sistem model
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dinamik. Hasil penelitian menunjukkan sistem budidaya padi
intensif dengan peningkatan intensitas pertanaman tidak
menurunkan kualitas tanah dan kualitas air dan emisi metan dapat
ditekan sampai 66,05%. Budidaya padi intensif dengan
peningkatan intensitas pertanaman sampai empat musim tanam
dalam satu tahun dengan pendekatan PTT dapat meningkatkan
produksi dan produktivitas padi sampai 30% dan meningkatkan
pendapatan petani secara nyata. Model Optimum budidaya padi
intensif yaitu menanam padi empat kali dalam satu tahun dengan
pola tanam padi-padi-padi-padi menggunakan sistem PTT
khususnya dengan sistem pengairan intermittent dan pemberian
pupuk sesuai kebutuhan hara tanaman (rekomendasi hasil analisis
laboratorium dengan dosis 100% ditambah probiotik). Nilai metan
dengan penerapan model optimum dapat diturunkan secara
signifikan dari 218.826.889,43 kg CH 4 dapat menjadi 397.181,03
kg CH4 pada tahun 2030. Nilai indeks keberlanjutan model
optimum budidaya padi intensif, berkisar antara 42,84-66,54
(masuk ke dalam kategori cukup) dan hasil uji statistik
menunjukkan bahwa metode RAP-INLASIT-IP 400 cukup baik
untuk dipergunakan sebagai salah satu alat untuk mengevaluasi
keberlanjutan penerapan model optimum budidaya padi intensif
pada sawah irigasi teknis.
Kata Kunci: Model, optimum, budidaya padi intensif, metan,
keberlanjutan

Program Doktor

9

ANALISIS PELABUHAN TELUK NIBUNG SEBAGAI
LEADING INDUSTRI BAGI PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA TANJUNGBALAI
Rita Tavip, Erlina dan Agus Suriadi
Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
ABSTRAK
Pelabuhan Teluk Nibung merupakan pintu gerbang perekonomian
Kota Tanjungbalai pada khususnya dan Provinsi Sumatera pada
umumnya dan merupakan pelabuhan alternatif bagi Pelabuhan
Belawan Kota Medan dan satu-satunya pelabuhan umum di Kota
Tanjungbalai, khususnya dalam melayani kegiatan perdagangan antar
pulau dan antar negara. Pelabuhan Teluk Nibung memiliki peranan
yang cukup penting dalam menunjang kelancaran arus barang untuk
melayani kebutuhan distribusi perdagangan ekspor-impor. Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif
dengan jumlah sampel responden 82 orang. Pengambilan sampel
responden berdasarkan probability sampling. Hasil penelitian
diperoleh bahwa sektor basis dalam perekonomian Kota Tanjungbalai
periode tahun 2007-2011 terdapat 3 (tiga) sektor, yaitu: sektor
pertambangan dan penggalian dengan nilai LQ rata-rata sebesar 1,947;
sektor bangunan dengan nilai LQ rata-rata, sebesar 1,660; dan sektor
perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai LQ rata-rata sebesar
1,126. Ketiga sektor tersebut merupakan sektor basis yang memiliki
kekuatan ekonomi yang cukup baik dan sangat berpengaruh terhadap
perekonomian daerah Kota Tanjungbalai. Peran Pelabuhan Teluk
Nibung terhadap perekonomian daerah Kota Tanjungbalai dari aspek
transportasi penumpang menunjukkan bahwa jumlah kapal yang
masuk dan keluar serta jumlah penumpang yang berangkat
menunjukkan adanya tren peningkatan, sedangkan jumlah penumpang
yang tiba menunjukkan fluktuasi. Aspek transportasi perdagangan
menunjukkan bahwa perkembangan arus bongkar/muat barang
melalui Pelabuhan Teluk Nibung mengalami perkembangan yang
berfluktuasi. Peran Pelabuhan Teluk Nibung terhadap pengembangan
wilayah Kota Tanjungbalai memberikan peran yang positif hal ini
dapat dilihat dari sarana transportasi, pembangunan sarana
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infrastruktur, kesempatan bekerja masyarakat, keamanan dan
ketertiban di lingkungan Pelabuhan yang dijawab responden dengan
cukup baik.
Kata Kunci: Pelabuhan, perekonomian, pengembangan wilayah
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ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI
Panusunan Harahap, Erlina dan Sirojuzilam
Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan

ABSTRAK
Strategi pembangunan yang berorientasi pada pembangunan
manusia (people centred development) dalam pelaksanaannya
sangat mensyaratkan keterlibatan langsung dari masyarakat
penerima program pembangunan (partisipasi pembangunan), karena
hanya dengan adanya partisipasi dari masyarakat penerima program,
maka hasil pembangunan tersebut akan sesuai dengan aspirasi dan
kebutuhan masyarakat itu sendiri. Penelitian dilaksanakan di
Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengambil lokasi penelitian
di 5 (lima) kecamatan wilayah pesisir, yaitu Kecamatan Pantai
Cermin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Teluk Mengkudu
dan Kecamatan Bandar Khalifah dan Kecamatan Perbaungan.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah
analisis regresi linier berganda dan analisis deskriptif dengan jumlah
sampel responden 99 orang. Pengambilan sampel responden
berdasarkan probability sampling. Dari hasil penelitian diperoleh
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat
dalam pembangunan wilayah pesisir, yaitu pendidikan, pekerjaan,
pemahaman, dan peraturan secara simultan berpengaruh
signifikan. Secara parsial variabel pendidikan dan pemahaman
berpengaruh positif dan signifikan terhadap partsipasi masyarakat,
sedangkan variabel pekerjaan dan peraturan berpengaruh positif
namun tidak signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Variabel
partisipasi masyarakat yang meliputi pengambilan keputusan,
pelaksanaan, menerima manfaat, dan menilai hasil program secara
simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan
wilayah pesisir. Secara parsial variabel pengambilan keputusan
dan menerima manfaat berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pembangunan wilayah pesisir, sedangkan variabel
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pelaksanaan dan menilai hasil program berpengaruh positif
namun tidak signifikan terhadap pembangunan wilayah pesisir.
Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, pembangunan wilayah pesisir
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PENGARUH MIGRASI DESA - KOTA TERHADAP
KAWASAN INDUSTRI KOTA MEDAN
Leny Rinawaty, Badaruddin dan Rudjiman
Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
ABSTRAK
Migrasi terjadi disebabkan oleh beberapa faktor yang disebut menjadi
faktor pendorong dan faktor penarik. Migrasi desa kota terjadi salah
satu penyebabnya adalah faktor ekonomi sehingga kawasan industri
Kota Medan yang berada di Kecamatan Medan Deli menjadi salah
satu daya tarik masyarakat perdesaan untuk memperoleh pekerjaan.
Migrasi desa-kota menimbulkan dampak positip dan negatip terhadap
kawasan industri Kota Medan, dimana dampak yang ditimbulkan
tersebut ditinjau dari aspek sosial ekonomi berdampak terhadap
perekonomian masyarakat, kondisi sosial masyarakat dan kondisi
lingkungan masyarakat. Sejalan dengan arus migrasi desa - kota yang
semakin meningkat dapat kita lihat suatu fenomena bahwa di
Kecamatan Medan Deli terdapat permukiman - permukiman kumuh
yakni Kelurahan Mabar, Kelurahan Kota Bangun. Kemacetan lalu
lintas yang, terus bertambah, serta
tingkat kriminalitas yang
meningkat . Penelitian dilaksanakan di Kecamatan Medan Deli Kota
Medan dengan rnengambil lokasi penelitian di 3 (tiga) kelurahan yang
memiliki kawasan industri, yaitu Kelurahan Mabar Hilir dan Kelurahan
Kota Bangun tentang pengaruh migrasi desa - kota terhadap sosial
ekonomi kawasan industri Kota Medan. Metode analisis yang,
digunakan dalam penelitian im adalah analisis regresi linier sederhana
dan analisis deskriptif dengan jumlah sampel responden 99 orang,
Pengambilan sampel responden berclasarkan probability sampling.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa migrasi desa - kota terhadap
sosial ekonomi Kawasan Industri Medan Kecamatan Medan Deli
memiliki pengaruh positif terhadap ekonomi masyarakat sedangkan
migrasi desa - kota di Kawasan Industri Medan Kecamatan Medan
Deli memiliki pengaruh yang negatif terhadap sosial masyarakat dan
lingkungan masyarakat.
Kata Kunci: Migrasi desa - kota, kawasan industri, ekonomi, sosial
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ANALISIS DAYA TARIK PENENTUAN LOKASI SMK
BERBASIS PENGEMBANGAN WILAYAH
DI KABUPATEN SIMALUNGUN
Nur A’ini, Robinson Tarigan dan Rudjiman
Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
ABSTRAK
Kabupaten Simalungun merupakan daerah yang mempunyai
potensiunggulan dalam sektor pertanian dan pariwisata. Selain itu
denganadanya Kawasan Ekonomi Khusus di Sei Mangkei perlu juga
pembangunan pendidikan berorientasi industri. Penelitian ini
dilaksanakan di Kabupaten Simalungun yang mengambil lokasi
Kecamatan Silimakuta. Kecamatan Bosar Maligas, dan Kecamatan
Girsang Sipangan Bolon. Alasan pemilihan ketiga kecamatan tersebut
sebagai lokasi penelitian disebabkan Kecamatan Silimakuta memiliki
potensi yang besar di sektor pertanian yang merupakan kawasan
startegis kabupaten (KSK) agropolitan dan merupakan pusat kegiatan
agropolitan di Kabupaten Simalungun. Kecamatan Bosar Maligas
memiliki kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei yang merupakan
kawasan strategis nasional (KSN). Kecamatan Girsang Sipangan
Bolon merupakan kawasan strategis kabupaten (KSK) budaya,
lingkungan dan pariwisata tentang analisis daya tarik penentuan lokasi
SMK berbasis pengembangan wilayah di Kabupaten Simalungun.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis
LQ dan analisis gravitasi dengan jumlah sampel responden 100 orang.
Pengambilan sampel responden berdasarkan probability sampling.
Dari hasil penelitian diperoleh bahwa potensi SMK berbasis potensi
wilayah di Kecamatan Silimakuta, Kecamatan Bosar Maligas, dan
Kecamatan Girsang Sipangan Bolon berdasarkan hasil analisis
Location Quotient (LQ) jumlah tenaga keda per sektor tahun 2011
Kabupaten Simalungun dapat teridentifikasikan bahwa Kecamatan
Silimakuta merupakan basis pada sektor pertanian dengan nilai LQ
1,1867. Kecamatan Bosar Maligas merupakan basis pada sektor
industri dengan LQ 6,9196. Kecamatan Girsang Sipangan Bolon
merupakan basis pada sektor pariwisata dengan nilai LQ 2,2226.
Berdasarkan analisis interaksi (gravitasi), menggunakan variabel
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jumlah siswa SMP dan jarak menunjukkan bahwa Kecamatan
Silimakuta, Kecamatan Bosar Maligas, dan Kecamatan Girsang
Sipangan Bolon memiliki daya tarik rendah. Kecamatan Bandar,
Kecamatan Pematang Bandar, Kecamatan Tanah Jawa dan Kecamatan
Panei merupakan wilayah kecamatan di Kabupaten Simalungun yang
memiliki daya tarik tinggi untuk penentuan lokasi SMK di Kabupaten
Simalungun. Penentuan lokasi SMK berbasis potensi wilayah
pertanian disarankan di Kecamatan Panei. Pendirian lokasi SMK

berbasis potensi wilayah industri dapat dilakukan di Kecamatan
Bosar Maligas. Pendirian lokasi SMK berbasis potensi wilayah
pariwisata dapat dilakukan di Kecamatan Haranggaol Harison.
Kata Kunci: Lokasi SMK, potensi wilayah pertanian, industri
pariwisata, daya tarik kecamatan
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EFEKTIFITAS PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH MELALUI MUSYAWARAH PERENCANAAN
PEMBANGUNAN KOTA PEMATANGSIANTAR
Charles Yanri P. Siregar, Badaruddin dan Agus Suriadi
Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan efektifitas
perencanaan pembangunan Kota Pematangsiantar melalui pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan. Perencanaan pembangunan
tahunan daerah ditujukan untuk penyusunan Rencana kerja
Pemerintah Daerah yang merupakan rencana pembangunan tahunan
daerah. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner yang berisi
pertanyaan dan disebarkan kepada responder masyarakat di Kota
Pematangsiantar dan dianalisa secara kuantitatif dengan menggunakan
tabulasi sederhana untuk mencari frekuensi dan persentase. Fokus
penelitian ini melakukan pengamatan terhadap proses perencanaan
pembangunan tahunan, sinergitas perencanaan, serta penyelenggaraan
pelaksanaan muyawarah perencanaan pembangunan di Kota
Pematangsiantar Tahun 2012. Hasil penelitian menunjukkan proses
dan pengorganisasian, serta sinergitas perencanaan pembangunan
melalui musyawarah perencanaan pembangunan relatif baik namun
masih terdapat kelemahan yang ditunjukkan dengan masih lebih
dominan prioritas kegiatan SKPD, sehingga kurang mencerminkan
prioritas kebutuhan dan permasalahan masyarakat. Dari hasil
penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan di Kota Pematangsiantar
Tahun 2012 mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan
hasil/keluaran dapat dikategorikan dilaksanakan dengan efektif jika
kategori sangat baik, baik, dan cukup baik dikelompokkan dalam
kategori efektif/baik dan dibandingkan dengan kurang baik dan
tidak baik jika dikelompokkan dalam kategori tidak efektif/baik).
Untuk itu ke depan diharapkan ada perbaikan pelaksanaan
musyawarah perencanaan pembangunan yaitu fokus kepada
kebutuhan dan permasalahan masyarakat, melakukan identifikasi
kebutuhan dan permasalahan secara menyeluruh sehingga prioritas
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pembangunan kota adalah prioritas kebutuahan masyarakat,
melakukan pemberdayaan untuk meningkatkan pemahaman
masyarakat terhadap perencanaan pembangunan khususnya
pelaksanaan Musyawarah perencanaan pembangunan.
Kata Kunci: Perencanaan pembangunan, musyawarah perencanaan
pembangunan, efektifitas
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PENGARUH BELANJA PEGAWAI DAN BELANJA
MODAL TERHADAP PDRB KABUPATEN/KOTA
PROVINSI SUMATERA UTARA
Deasy Silvana Silitonga, Erlina dan Rudjiman
Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
ABSTRAK
Perkembangan PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera . Utara
dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah, baik itu belanja langsung
maupun belanja tidak langsung. Belanja langsung dapat dilihat dari
belanja pegawai dan belanja tidak langsung dapat dilihat dari belanja
pegawai dan belanja modal. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan jumlah
sampel 13 Kabupaten/Kota dari 33 Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Utara. Pengambilan sampel penelitian menggunakan
purposive sampling dengan kriteria keterwakilan daerah pantai barat,
pantai timur, utara dan selatan yang memiliki data PDRB, belanja
modal dan belanja pegawai Kabupaten/Kota yang dipublikasikan
secara konsisten dari tahun 2008-2010. Hasil penelitian diperoleh
bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap
PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil ini
menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara
dipengaruhi oleh belanja modal. Belanja pegawai berpengaruh positif dan
signifikan terhadap PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara.
Hasil ini menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi
Sumatera Utara dipengaruhi oleh belanja pegawai. Secara simultan
belanja modal dan belanja pegawai berpengaruh signifikan terhadap
PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. Hasil ini
menunjukkan bahwa PDRB Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Utara dipengaruhi secara bersama oleh belanja modal dan belanja
pegawai.
Kata Kunci: Belanja pegawai, belanja modal, PDRB
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ANALISIS POTENSI WISATA UNTUK PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
Adalia Ndruru, Erlina dan Agus Suriadi
Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Nias Selatan, yang terkait
dengan tempat potensi pengembangan objek wisata alam dan budaya
Kabupaten Nias Selatan. Respon terdiri dari 5 orang SKPD Kabupaten
Nias Selatan dan 50 orang Masyarakat sekitar objek wisata di
Kabupaten Nias Selatan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui potensi dan usaha-usaha yang dilakukan dalam
pengembangan objek wisata oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan,
serta untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan
menghambat dalam pengembangan objek wisata di Kabupaten Nias
Selatan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian deskriptif analisis
kualitatif dimana peneliti menggambarkan fenomena, yang ada
dengan menganalisis dan menyajikan fakta secara sistematis untuk
mempermudah pemahaman dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan
hasil penelitian disimpulkan bahwa potensi pariwisata alam dan
budaya di Kabupaten Nias Selatan yang dapat dikembangkan sebagai
daya tarik wisata antara lain: Pantai Lagundri-Sorake, Pantai
Hilisataro, Pantai Sibaranu, Pantai Duru dua, Pantai Ladea, Pantai
Moale, Pantai Sobagi Mboho, Tebing Genasi, Perkampungan
tradisional di Desa Bawomataluo, Hilisimaetano, Hilinawalo Mazino,
dan Budaya Lompat Batu, Tari Perang, Seni musik tradisional, Situs
Megalite di Boronadu, Tundrubaho, Tetegewo, Hililaja, dan
LoloAnaa. Faktor pendukung dalam pengembangan objek wisata di
Kabupatan Nias Selatan ini Yaitu: Wisata bahari seperti tokasi surfing
terbaik dunia setelah Hawai, Keindahan panorama dan beraneka
ragam budaya, Transportasi udara dari Medan Gunungsitoli yang
memadai dan transportasi laut Sibolga Teluk dalam, Situs Megalit di
beberapa lokasi. Adanya prioritas program pemerintah daerah
terhadap perencanaan pembangunan wisata sebagai sumber
pendapatan daerah. Sedangkan faktor penghambat dalam
pengembangan potensi wisata di Kabupaten Nias Selatan adalah:
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Kurangnya koordinasi, integrasi antara instansi dan pelaku pariwisata,
Kualitas dan intensitas promosi pariwisata yang masih rendah, Akses
jalan menuju lokasi objek wisata sebagian kurang mendukung dan
Sumberdaya manusia yang profesional dibidang pariwisata masih
sangat minim. Kekayaaan Potensi alam dan budaya yang ada di
Kabupaten Nias Selatan perlu diberdayakan dan ditingkatkan
peranannya untuk menunjang pembangunan pariwisata di Kabupaten
Nias Selatan. Serta diharapkan kepada pemerintah dalam hal ini Dinas
Pariwisata Kabupaten Nias Selatan menindak lanjuti desain strategic
yang lebih sesuai terhadap pengembangan potensi Pariwisata dengan
manajeman dan konsep yang baik untuk dilakukan dalam
pembangunan yang dapat mendukung pengembangan kepariwisataan
di Kabupaten Nias, Selatan.
Kata Kunci: Potensi wisata untuk pengembangan daerah.
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ANALISIS PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP
PEMBANGUNAN WILAYAH PESISIR KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI
Panusunan Harahap, Erlina dan Sirojuzilam
Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
ABSTRAK
Strategi pembangunan yang berorientasi pada pembangunan manusia
(people centred development) dalam pelaksanaannya sangat
mensyaratkan keterlibatan langsung dari masyarakat penerima
program pembangunan (partisipasi pembangunan), karena hanya
dengan adanya partisipasi dari masyarakat penerima program, maka
hasil pembangunan tersebut akan sesuai dengan aspirasi dan
kebutuhan masyarakat itu sendiri. Penelitian dilaksanakan di
Kabupaten Serdang Bedagai dengan mengambil lokasi penelitian di 5
(lima) kecamatan wilayah pesisir, yaitu Kecamatan Pantai Cermin,
Kecamatan Tanjung Beringin, Kecamatan Teluk Mengkudu dan
Kecamatan Bandar Khalifah dan Kecamatan Perbaungan tentang
analisis partisipasi masyarakat terhadap pembangunan wilayah pesisir
Kabupaten Serdang Bedagai. Metode analisis yang digunakan dalam
penelitian ini adalah analisis regresi Tinier berganda clan analisis
deskriptif dengan jumlah sampel responden 99 orang dari 13.663
orang jumlah populasi. Pengambilan sampel responden berdasarkan
probability sampling. Dari hasil penelitian diperoleh bahwa faktorfaktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam
pembangunan wilayah pesisir, yaitu pendidikan, pekerjaan,
pemahaman, dan peraturan secara simultan berpengaruh signifikan.
Secara parsial variabel pendidikan dan pemahaman berpengaruh
positif dan signifikan terhadap partsipasi masyarakat, sedangkan
variabel pekerjaan dan peraturan berpengaruh positif namun tidak
signifikan terhadap partisipasi masyarakat. Variabel partisipasi
masyarakat yang meliputi pengambilan keputusan, pelaksanaan,
menerima manfaat, dan menilai hasil program secara simultan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan wilayah
pesisir. Secara parsial variabel pengambilan keputusan dan menerima
manfaat berpengaruh positif dan signifikan terhadap pembangunan
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wilayah pesisir, sedangkan variabel pelaksanaan dan menilai hasil
program berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap
pembangunan wilayah pesisir
Kata Kunci: Partisipasi masyarakat, pembangunan wilayah pesisir
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PERAN KOTA KECIL TERHADAP PERKEMBANGAN
WILAYAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Tri Budi Utama Nasution, Badaruddin dan Supriadi
Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini dilakukan adalah menganalisis kota
manakah yang memiliki hirarki tertinggi dalam hal fasilitas pelayanan
sosial ekonomi serta menganalisis seberapa besar pengaruh antara,
fasilitas sosial ekonomi dan interaksi kota terhadap hasil produksi tiap
sektor di kecamatan pada Kabupaten Serdang Bedagai. Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode skalogram
untuk menganalis data fasilitas sosial ekonomi dan metode gravitasi
untuk menganalisis data interaksi kota, serta , dilakukan pengujian
regresi liner berganda untuk melihat seberapa besar pengaruh masingmasing variabel independen terhadap variabel dependen Produksi tiap
sektor di kecamatan pada Kabupaten Serdang Bedagai sebagai
variabel dependen sedangkan jenis dan jumlah fasilitas sosial ekonomi
serta interaksi kota sebagai variabel independen. Hasil penelitian ini
menunjukan bahwa Kota Perbaungan yang menempati peringkat/
hirarki pertama dalam ketersediaan fasilitas sosial ekonomi. Penelitian
ini juga, membuktikan bahwa secara simultan seluruh variabel
independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
Secara partial menunjukan bahwa variabel fasilitas ekonomi yang
memiliki pengaruh paling besar terhadap hasil produksi tiap sektor
sedangkan variabel fasilitas kesehatan yang memiliki pengaruh paling
rendah terhadap hasil produksi tiap sektor di kecamatan pada
Kabupaten Serdang bedagai.
Kata Kunci: Peran kota, kota kecil dan perkembangan wilayah.
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ANALISIS LOKASI PENDIRIAN RUMAH SUSUN
DI KOTA PEMATANGSIANTAR
Roos Meyriana Siahaan, Robinson Tarigan dan Supriadi
Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
ABSTRAK
Kendala - kendala yang dihadapi dalam penyediaan perumahan di
perkotaan adalah keterbatasan persediaan lahan di kota, belum
tertatanya kawasan kota dengan baik dan nilai tanah yang tinggi
sehingga menimbulkan pemukiman padat kumuh yang dihuni
masyarakat berpenghasilan rendah Terbatasnya lahan perkotaan
menyebabkan pemerintah Kota Pematangsiantar dituntut untuk dapat
memanfaatkan tahan secara efisien dengan meningkatkan intensitas
penggunaanny& Salah satu alternatif yang digunakan dalam
memecahkan permasalahan kebutuhan hunian di perkotaan adalah
mengembangkan model hunian secara vertikal diantaranya melalui
pengembangan rumah susun bagi masyarakat berpenghasilan
menengah ke bawah. Penelitian ini dilaksanakan di Kota
Pematangsiantar. Alasan pemilihan lokasi penelitian disebabkan
jumlah penduduk yang semakin meningkat di Kota Pematangsiantar
sedangkan kebutuhan rumah belum, terpenuhi. Selain itu aktivitas
masyarakat terpusat pada wilayah kecamatan yang memiliki wilayah
sempit tetapi memiliki jumlah penduduk yang tinggi. Metode analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis scalogram,
analisis interaksi (gravitasi), dan analisis aksesibilitas. Dari hasil
penelitian diperoleh bahwa hasil analisis pusat pertumbuhan Kota
Pematangsiantar lokasi pendirian rumah susun lokasi pendirian
rumah susun dapat dilakukan di Kecamatan Siantar Marihat. Hasil
analisis daya tarik Kota Pematangsiantar lokasi pendirian rumah susun
dapat dilakukan di Kecamatan Siantar Marihat. Hasil analisis
aksesibilitas Kota Pematangsiantar lokasi pendirian rumah susun
dapat dilakukan di Kecamatan Siantar Selatan. Prioritas utama lokasi
pendirian rumah susun dapat dilakukan di Kecamatan Siantar Selatan,
hal ini disebabkan berdasarkan RTRW Kota Pematangsiantar Tahun
2012-2032 peruntukan lahan permukiman untuk kepadatan tinggi
dapat dilakukan di Kecamatan Siantar Selatan. Kawasan peruntukan
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perumahan kepadatan tinggi di Kecamatan Siantar Selatan dapat
dilakukan di Kelurahan Kristen dan Kelurahan Toba, hal ini
disebabkan sesuai dengan NJOP harga tanah dianggap masih layak
untuk dibiayai pengadaannya oleh Pemerintah Kota Pematangsiantar.
Pengembangan kawasan peruntukan kepadatan tinggi diarahkan
pembangunan vertikal
Kata Kunci: lokasi pendirian, rumah susun, scalogram, interaksi,
aksesibilitas
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ANALISIS PENGARUH FUNGSI PERLOMBAAN DESA
TERHADAP PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM
PEMBANGUNAN DESA DI KECAMATAN TELUK
MENGKUDU KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Manutur Parulian Naibaho, Marlon Sihombing dan H.B. Tarmizi
Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
ABSTRAK
Melaksanakan pembangunan di daerah pedesaan Pemerintah dalam
menghadapi hambatan dan kendala yang cukup besar. Hambatan dan
kendala tersebut pada umumnya diakibatkan oleh aspek geografis,
topologic, demografis, ketersediaan prasarana, sumber daya manusia
(SDM), serta kemampuan kelembagaan pedesaan . Salah satu upaya
yang dianggap sangat penting dan harus dilakukan Pemerintah Pusat
dan Pemerintah Daerah adalah mendorong, meningkatkan,
mengembangkan dan mengaktualisasikan kekuatan serta kemampuan
yang bersumber dari masyarakat pedesaan itu sendiri. Kekuatan dan
Kemampuan yang bersumber dan berada di dalam masyarakat
pedesaan tersebut di defenisikan sebagai "partisipasi masyarakat".
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
Analis teknik uji regresi Brier sederhana. Data yang digunakan adalah
data skunder dan data primer yang diperoleh dari masyarakat
(responden) ditambah dengan data Pemerintah Kecamatan Teluk
Mengkudu, data Koordinator Statistik Kecamatan Teluk Mengkudu
serta data Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintah Desa
(BPMPD) Kabupaten Serdang Bedagai. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa dari hasil persamaan regresi diketahui bahwa
perlombaan desa berpengaruh Signifikan terhadap Prakarsa
masyarakat dalam membangun desa di kecamatan Teluk Mengkudu.
Selanjutnya dari hasil persamaan serta perlombaan desa berpengaruh
Signifikan terhadap peran serta aktif anggota masyarakat dalam
membangun desa di kecamatan Teluk Mengkudu. Dari hal tersebut
diatas dapat disebutkan bahwa Perlombaan desa adalah salah satu
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah
dalam upaya mendidik masyarakatnya untuk meningkatkan prakarsa
dan peran serta aktif masyarakat membangun desa.
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Kata Kunci: Perlombaan desa, prakarsa aktif masyarakat, peran
serta masyarakat ,dan kecamatan Teluk Mengkudu.
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PERAN IBUKOTA TERHADAP DAERAH BELAKANGNYA
(Hinterland) DIKABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Sofiyan Joseph P. Manik, Sirojuzilam dan Supriadi
Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
ABSTRAK
Sei Rampah sebagai ibukota kabupaten mempunyai peranan serta
kedudukan yang strategic di dalam mengembangkan kawasan daerah
belakangnya (hinterland) dimana sebagai ibukota kabupaten Sei
Rampah dapat menjadi jembatan penghubung antara daerah-daerah
belakangnya dan dengan kota lain yang lebih besar. Penelitian ini
bertujuan untuk mengetahui peran ibukota kabupaten Serdang
Bedagai (Sei Rampah) terhadap daerah belakangnya serta untuk
mengetahui kekuatan interaksi antara ibukota kabupaten terhadap
daerah belakangnya (hinterland) di Kabupaten Serdang Bedagai.
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
skalogram untuk menganalis data fasilitas ekonomi. sosial
(pendidikan.kesehatan. peribadatan) dan metode gravitasi untuk
menganalisis data interaksi ibukota kabupaten dengan daerah
belakangnya. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kecamatan Sei
Rampah sebagai ibukota kabupaten tidak memiliki peran yang cukup
signifikan terhadap daerah belakangnya dimana jumlah fasilitas
pelayanan yang dimilikinya masih lebih sedikit jika dibandingkan
dengan jumlah fasilitas pelayanan yang dimiliki kecamatan
Perbaungan yang merupapakan daerah belakangnya. Sei Rampah
sebagai ibukota kabupaten Serdang Bedagai memiliki jumlah fasilitas
pelayanan yang terbatas dimana fasilitaas, pelayanan tersebut hanya
mampu memenuhi kebutuhan penduduk diwilayah Sei Rampah akan
tetapi tidak mampu memenuhi kebutuhan fasilitas layanan daerah
belakangnya. Sei Rampah adalah wilayah kegiatan bisnis. pusat
administrasi pemerintahan dan sosial di Kabupaten Serdang Bedagai.
Jika dilihat dari analisa gravitasi lbukota kabupaten Sei Rampah
memiliki interaksi yang paling kuat terhadap kecamatan Sei Bambam
dan paling rendah interaksinya terhadap Kecamatan Silinda
Kata Kunci: Peran ibukota, kabupaten, fungsi dan interaksi
terhadap daerah belakangnya.
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PERKEMBANGAN DESA MARINDAL I SEBAGAI DAERAH
HINTERLAND KOTA MEDAN (STUDI PENDEKATAN
DAN ANALISIS TIPOLOGI DESA)
Akhmad Syarif, Marlon Sihombing dan H. B. Tarmizi
Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan di Desa Marindal I Kecamatan
Patumbak Kabupaten Deli Serdang. Dalam Penelitian ini di
tetapkan 133 responder. Data yang digunakan adalah Skala
likert kemudian mengolahnya dan menyajikan data secara
sistematis dengan menggunakan Tabel Frekuensi . Dari hasil
penelitian menunjukkan bahwa Desa Marindal I termasuk tahap
Desa Swasembada. Faktor-faktor penentu tipologi desa
menunjukkan bahwa Desa Marindal I termasuk Daerah
mengarah pada ciri kehidupan kota yang dinilai dari angka
kepadatan penduduk (2.692 jiwa Km2), segi mata pencaharian
penduduk Desa merindal I disektor Non Agraris ( 98,59 %)
pendidikan penduduk Desa Marindal I termasuk Desa
Swasembada atau desa berkembang karena masyarakatnya
sebesar 92,49 % Tamat SD. Adat istiadat Desa Marindal I
bersifat tidak mengikat dan hanya 3 upacara adat yang
dilakukan. Sarana dan Prasarana Desa Marindal I termasuk
kategori cukup dan sistem kekerabatan dan gotong royong Desa
Marindal I tergolong rendah yaitu sebesar 3,11%. Kehidupan
sosial masyarakat Desa Marindal I tidak begitu erat dan
kebersamaan masyarakat Desa sudah mulai luntur, serta pola
perkembangan Desa Marindal I sebagai Daerah Hinterland
mengarah pada perkembangan desa yang maju.
Kata Kunci: Perkembangan desa, hinterland, tipologoi desa
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PENGARUH DISPARITAS PEMBANGUNAN ANTAR
KABUPATEN KOTA TERHADAP PERTUMBUHAN
EKONOMI WILAYAH KEPULAUAN NIAS
Oimolala Telaumbanua, Sirojuzilam dan Erlina
Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
ABSTRAK
Kabupaten Kota di Kepulauan Nias setelah Bencana Alam 28 Maret
2005 dan terbentuknya daerah-daerah otonomi baru yang mengalami
pemekaran tahun 2008 bahwa pembangunan yang dilaksanakan cukup
mampu mendorong peningkatan laju pertumbuhan ekonomi di
Kepulauan Nias, tetapi dalam banyak kasus relatif tidak bisa
mengurangi disparitas (ketimpangan). Secara umum disparitas yang
terjadi meliputi pendapatan perkapita dan disparitas spasial yang
menyebabkan adanya wilayah maju (developed region) dan wilayah
tertinggal (underdeveloped region). Beberapa faktor yang
memengaruhi disparitas di Kabupaten Kota di Kepulauan Nias
diantaranya disparitas pembangunan dari aspek (1) fisik meliputi
keterbatasan fasilitas kesehatan, pendidikan dan perekonomian, (2)
ekonomi meliputi tingkat konsumsi, Investasi atau tabungan dan
distribusi pendapatan dan (3) sosial meliputi Indeks pembangunan
manusia (IPM), tingkat pengangguran terbuka dan angka pekerja usia
sekolah. Pembangunan secara umum dapat diupayakan melalui
kenaikan laju pertumbuhan ekonomi wilayah akan berdampak pada
perbaikan kesejahteraan dan perekonomian secara keseluruhan.
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan besarnya disparitas
pembangunan yang bersumber dari disparitas proporsional pada
PDRB perkapita dengan menggunakan indeks Williamson serta
hubungan disparitas pembangunan antar kabupaten kota, terhadap
pertumbuhan ekonomi wilayah Kepulauan Nias dengan menggunakan
regresi liner berganda. Hasil penelitian menunjukkan selama kurun
waktu tahun 2009 hingga 2011 indeks Williamson kabupaten kota
Kepulauan Nias cenderung mengalami peningkatan sebesar 0,2595,
0,2631, dan 0,2696. Disparitas pembangunan antar kabupaten kota
berpengaruh nyata terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah
Kepulauan Nias. Secara simultan dan parsial, perbedaan pada PDRB
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perkapita, pembangunan fisik, ekonomi dan sosial signifikan sebagai
sumber utama disparitas (ketimpangan) pembangunan antar kabupaten
kota di Kepulauan Nias. Berarti secara vertikal pertumbuhan ekonomi
wilayah di Kepulauan Nias memiliki hubungan yang positif dengan
disparitas pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang berkualitas bisa
dicapai dengan meningkatkan PDRB perkapita diikuti oleh
meningkatnya sumberdaya manusia dan kemudahan dalam mengakses
infrastruktur.
Kata Kunci: Disparitas pembangunan, pertumbuhan ekonomi
wilayah, Kepulauan Nias.

Wisuda Periode III & IV Tahun 2013

32

POTENSI DAN PENGEMBANGAN WILAYAH PESISIR
KABUPATEN DELI SERDANG BERBASIS PERTANIAN
Irfan Lubis, Sirojuzilam dan Agus Purwoko
Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
ABSTRAK
Sektor pertanian dalam arti luas merupakan sektor yang memegang
peranan penting dalam pembangunan di Kabupaten Deli Serdang tak
terkecuali di wilayah pesisir Kabupaten Deli Serdang sekaligus
menjadikan sektor ini sebagai penyumbang lapangan usaha terbesar
masyarakat. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui keunggulan
komparatif dan keunggulan kompetitif dari suatu aktivitas pertanian
pada kecamatan pesisir, peringkat desa-desa pesisir berdasarkan
jumlah dan jenis pelayanan yang ada dan strategi pengembangan
wilayah pesisir dalam kaitannya dengan aktivitas pertanian. Analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Location Quotient
(LQ) untuk mengetahui sub sektor basis, metode Shift Share Analysis
(SSA) untuk melihat sub sektor pertanian mana yang bertumbuh cepat
atau lambat, metode Skalogram untuk melihat penyebaran fasilitas
pelayanan di desa pesisir dan Analisis SWOT untuk menentukan
strategi dan arah pengembangan wilayah pesisir berbasis pertanian.
Hasil penelitian memperlihatkan bahwa sub sektor perikanan
merupakan sektor basis pada semua kecamatan pesisir (kecamatan
Hamparan Perak, Labuhan Deli, Percut Sei Tuan dan Pantai Labu),
rumah tangga pada sub sektor pertanian tanaman pangan merupakan
sektor basis di Kecamatan Hamparan Perak, Labuhan Deli dan Pantai
Labu dan sub sektor perkebunan dan peternakan merupakan sektor
basis di Kecamatan Hamparan Perak. Dalam kurun waktu 2006-2010,
memperlihatkan bahwa di luar sub sektor perikanan, sub sektor
tanaman pangan pada kecamatan Hamparan Perak dan Pantai Labu
memiliki keunggulan kompetitif lebih tinggi dibanding sub sektor lain
dan memiliki share relatif besar terhadap perekonomian Deli Serdang.
Sementara itu untuk sub sektor perikanan pada kecamatan Percut Sei
Tuan memiliki keunggulan kompetitif dan share relatif besar terhadap
perekonomian Deli Serdang. Berdasarkan hierarki pada desa-desa
pesisir diperoleh tingkat desa katagori maju atau hierarki I terdapat
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di 5 (lima) desa yaitu desa Hamparan Perak, Paluh Kurau, Karang
Gading dan Pantai Labu Pekan. Desa pesisir dengan tingkat
perkembangan sedang atau hierarki II terdapat di 6 (enam) desa yaitu
desa Tanjung Rejo, Kampung Panjang, Bagan Serdang, Pematang
Lalang dan Sei Tuan. Strategi pengembangan wilayah pesisir
Kabupaten Deli Serdang berbasis pertanian adalah mengembangkan
potensi wilayah pesisir dan perikanan tangkap, produk olahan
pertanian dan perikanan sebagai produk unggulan daerah, menjalin
kerjasama antar daerah pesisir, menyediakan dan memperbaiki
infrastruktur pertanian dan perikanan dalam rangka peningkatan
produksi, kapasitas dan partisipasi masyarakat pesisir dalam
pengelolaan wilayah pesisir dan promosi potensi pesisir melalui
kerjasama antar lembaga dan wilayah sekaligus mensosialisasikan
konsep pengembangan wilayah pesisir.
Kata Kunci: Pengelolaan, keunggulan komparatif, keunggulan
kompetitif, hierarki desa, strategi pengembangan.
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KAJIAN PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI SEI
MANGKEI TERHADAP PENGEMBANGAN WILAYAH
DI KECAMATAN BOSAR MALIGAS
KABUPATEN SIMALUNGUN
Daud Wijaya Sitorus, Rujiman dan Aldwin Surya
Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
ABSTRAK
Pembangunan suatu kawasan industri harus dapat menggerakkan dan
mendorong pertumbuhan industri kecil pada pusat-pusat di luar
kawasan yang bersifat padat karya melalui pemanfaatan sumber daya
alam dan pemberdayaan masyarakat sekitarnya. Dengan demikian,
industri kecil tersebut akan membuka lapangan kerja baru dan tempattempat usaha sehingga dapat menambah pendapatan dan kesejahteraan
bagi masyarakat sekitarnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji
peranan Pembangunan Kawasan Industri Sei Mangkei terhadap
pengembangan wilayah (penyerapan tenaga kerja, perkembangan
tempat-tempat usaha dan pendapatan masyarakat) di Kecamatan Bosar
Maligas. Penelitian ini dilaksanakan di Nagori Sei Mangkei,
Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Provinsi Suatera
Utara. Untuk menguji hipotesis digunakan analisis regresi linear
sederhana. Hasil penelitian berdasarkan persepsi masyarakat
menunjukkan bahwa pembangunan Kawasan Industri Sei Mangkei
mempunyai peranan positif terhadap pengembangan wilayah
(penyerapan tenaga kerja, perkembangan tempat-tempat usaha dan
pendapatan masyarakat) di Kecamatan Bosar Maligas. Secara parsial,
hasil analisis menunjukkan bahwa pembangunan Kawasan Industri
Sei Mangkei akan meningkatkan pengembangan wilayah (penyerapan
tenaga kerja)
Kata Kunci: Kawasan industri, pengembangan wilayah (tenaga kerja,
tempat usaha dan pendapatan masyarakat)
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KAJIAN PERANAN PENGEMBANGAN KAWASAN
HUTAN KOTA CADIKA TERHADAP PERTUMBUHAN
SEKTOR INFORMAL DI KELURAHAN PANGKALAN
MASYHUR KECAMATAN MEDAN JOHOR
Adisti Maritadinda Admar, Rujiman dan Aldwin Surya
Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pedesaan
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui : (i) peranan
pengembangan kawasan Hutan Kota Cadika terhadap penciptaan
lapangan kerja di kelurahan Pangkalan Masyhur, kecamatan Medan
Johor, (ii) peranan pengembangan kawasan Hutan Kota Cadika
terhadap peningkatan pendapatan pelaku sektor informal di kelurahan
Pangkalan Masyhur, kecamatan Medan Johor dan (iii) peranan
pengembangan kawasan Hutan Kota Cadika terhadap peningkatan
kualitas lingkungan di kawasan dan sekitar kawasan. Metode
penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi
linear sederhana dengan variabel independen adalah kawasan Hutan
Kota Cadika dan variabel dependen penciptaan lapangan kerja,
pendapatan pelaku sektor informal dan diperoleh kualitas lingkungan.
Data primer melalui kegiatan observasi dan kuesioner . Sedangkan
data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan
studi kelayakan (master plan) penataan kawasan Hutan Kota Cadika
(Bappeda Kota Medan 2011), Kecamatan Medan Johor dalam Angka
2010 (BPS, 2011), dan laporan dari Kantor Camat Kecamatan Medan
Johor 2010. Hasil Penelitian
menyimpulkan bahwa persepsi
masyarakat terkait dengan adanya pengembangan kawasan Hutan
Kota Cadika, berperan postif terhadap penciptaan lapangan kerja,
peningkatan pendapatan pelaku sektor informal dan peningkatan
kualitas lingkungan di kawasan dan sekitarnya. Pengembangan
kawasan Hutan Kota Cadika juga secara simultan dan parsial memiliki
peran yang signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja,
peningkatan pendapatan pelaku sektor informal dan peningkatan
kualitas lingkungan di kawasan dan sekitar
Kata Kunci: Hutan kota, sektor informal
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ANALISIS PENGELOLAAN TERUMBU KARANG
PADA KAWASAN KONSERVASI LAUT DAERAH (KKLD)
DI DESA TAPIAN NAULI I KECAMATAN
TAPIAN NAULI KABUPATEN TAPANULI TENGAH
PROVINSI SUMATRA UTARA
Pardamean Lubis,Ternala Alexander Barus, Retno Widhiastuti dan
Chairuddin
Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
ABSTRAK
Penelitian Analisis Pengelolaan Terumbu Karang pada Kawasan
Konservasi Laut Daerah (KKLD) di Desa Tapian Nauli I, Kecamatan
Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara
bertujuan untuk mengetahui terumbu karang pada KKLD Desa Tapian
Nauli I, untuk menganalisis faktor-faktor penyebab kerusakan
terumbu karang pada KKLD Desa Tapian Nauli I, Serta merumuskan
rekomendasi Rencana Strategis pengelolaan terumbu karang pada
KKLD Desa Tapian Nauli 1, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten
Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara. Metode penelitian yang
digunakan adalah metode survei menggunakan Line Intercept
Transect (LIT) pada 5 lokasi (2 titik setiap lokasi). Analisis data
dengan dengan metode deskriptif. Untuk menganalisis kondisi
terumbu karang dilakukan pengolahan data dengan cara menghitungan
Persentase Penutupan (Percent cover). Perumusan Rencana Strategi
(Renstra) pengelolaan terumbu karang dilakukan dengan teknik
analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan
hasil analisis terhadap kondisi terumbu karang pada KKLD di Desa
Tapian Nauli 1, diperoleh penutupan karang rata-rata 51,48%, yang
termasuk kategori baik. Kategori baik dalam hal ini sebenarnya masih
dalam kategori terendah, yang menunjukkan juga bahwa sebenarnya
terjadi kerusakan terumbu karang di kawasan perairan tersebut. Jenis-jenis ikan karang yang ditemukan adalah False clown anemonefish,
Abudefduf sp, Amphiprion akollopisos skunk, Chaetodon vaqabundus,
Heniochus pleurotaenia, Chaetodon trifasciatus, Apogon compresses,
Luyanus biguttatus, Halichoeres hortularius dan Makrozobenthos
yang ditemukan adalah Acanthaster planci (Bintang laut bulu seribu),
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CMR (Karang jamur), Diadema setosum (Bulu babi), Drupella
(Siput), Large giant clam (Kima besar), Small giant clam (Kima
kecil), Large holothurians (Tripang besar), Small holothurians
(Tripang kecil), Lobster (Udang karang), Pencil sea urchin (Bulu babi
bentuk pencil), Banded Coral Shrimp (Udang karang kecil), Troches
niloticus (Lola). Faktor-faktor penyebab kerusakan terumbu karang
pada KKLD di Desa Tapian Nauli I, adalah penggunaan bom ikan dan
trawl, pengambilan karang, sedimentasi, jatuh jangkar dan bencana
alam. Pelaksanaan pengelolaan terumbu karang pada KKLD di Desa
Tapian Nauli I hingga saat penelitian masih sangat terbatas.
Kata Kunci: Terumbu karang, kawasan konservasi laut daerah, Desa
Tapian Nauli.
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ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
PENGELOLAAN CAGAR ALAM
DOLOK TINGGI RAJA
Edina Emininta Ginting, Alvi Syahrin, Retno Widhiastuti dan
Budi Utomo
Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
ABSTRAK
Dolok Tinggi Raja memiliki potensi geologis, botonos dan Estetik
yang mendorong penunjukan kawasan ini sebagai Cagar Alam (CA).
Permasalahan diawali saat dilakukannya kegiatan pemanfaatan pada
kawasan CA Dolok Tinggi Raja. Pemanfaatan merupakan satu di
antara kegiatan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan pada cagar
alam sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Penelitian
ini bertujuan untuk mengkaji kebijakan-kebijakan pengelolaan
kawasan CA Dolok Tinggi Raja serta implementasinya dan faktorfaktor yang mempengaruhi implementasi tersebut untuk memberikan
rekomendasi pengelolaan kawasan yang tepat untuk mendukung
fungsi konservasi kawasan ini. CA Dolok Tinggi Raja secara
geografis terletak pada 98°46'45.0" BT -98°47'40.0" BT dan
03'08'15.0" LU - 03°09'24.0" LU dan secara administratif berada di
Desa Dolok Merawa, Kecamatan Silou Kahean, Kabupaten
Simalungun. Penelitian dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.
Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (in depth
interview) dengan teknik wawancara tidak berstruktur secara snowball
dan observasi lapangan pada masyarakat, pemukiman dan kawasan.
Data sekunder diperoleh melalui rekaman arsip pengelola kawasan
CA. Dolok Tinggi Raja dan pemangku kepentingan lain. Analisis data
menggunakan model Miles dan Haberman, yaitu data dikumpulkan,
direduksi, disajikan, dan kemudian dibuat kesimpulan. Implementasi
kebijakan pengelolaan CA Dolok Tinggi Raja tidak memperkenankan
kegiatan pemanfaatan di dalam kawasan yang menyebabkan kebijakan
pengelolaan tidak terimplementasi sesuai dengan peraturan
perundangan bidang kehutanan. Karakteristik kebijakan merupakan
faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan. Harmonisasi
terkait kebijakan cagar alam telah ada namun tidak terimplementasi
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dengan benar di lapangan. Faktor lain adalah lingkungan
implementasi kebijakan yang dipengaruhi oleh kondisi biofisik
kawasan dan pemangku kepentingan yang terlibat. Penelitian
menunjukkan pemangku kepentingan kurang mengambil peran dalam
mengimplementasi
kebijakan
pengelolaan
yang
kemudian
menyebabkan kegiatan pemanfaatan terus berlangsung sampai saat ini.
Berdasarkan uraian di atas, rekomendasi pengelolaan yang tepat
adalah pengelolaan yang mengedepankan konservasi kawasan dengan
penataan blok untuk memberi peluang pemanfaatan terbatas pada
kawasan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dalam
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar kawasan.
Kata Kunci: Implementasi kebijakan, pengelolaan, cagar alam
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ANALISIS LOGAM BERAT Pb DAN Cd
PADA AIR LAUT DAN SEDIMEN
SERTA PENGARUHNYA TERHADAP
KEANEKARAGAMAN MAKROZOOBENTHOS
DI PERAIRAN BELAWAN
Lasma Adelina Sidabutar, Ternala A.Barus, Retno Widhiastuti dan
Chairuddin
Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
ABSTRAK
Analisis Logam Berat Pb dan Cd Pada Air Laut dan Sedimen Serta
Pengaruhnya Terhadap Keanekaragaman Makrozoobenthos di
Perairan Belawan, bertujuan untuk menganalisis konsentrasi logam
berat Pb dan Cd pada air laut dan sedimen, serta menganalisis
keanekaragaman makrozoobenthos di perairan Belawan, serta
menganalisis pengaruh penyebaran logam berat Pb dan Cd pada air
laut dan sedimen terhadap keanekaragaman makrozoobenthos.
Metode penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan
mengambil sampel air laut, sedimen, dan makrozoobenthos. Analisis
perbedaan konsentrasi logam berat Pb dan Cd pada air laut dan
sedimen di Perairan Belawan dilakukan dengan uji Anova. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa Kadar logam Pb pada sebagian besar
Stasiun pengamatan telah melampaui baku mutu. Kadar Pb yang
paling tinggi pada saat pasang naik adalah 0,132 mg/L pada Stasiun 6,
dan pada saat pasang surut adalah 0,127 mg/L pada Stasiun 6. Kadar
logam Cd pada semua Stasiun pengamatan telah melampaui baku
mutu, kecuali pada Stasiun 11, baik pada saat pasang naik maupun
pada saat pasang surut. Kadar Cd yang paling tinggi pada saat pasang
naik adalah 0,018 mg/L pada Stasiun 6, dan pada saat pasang surut
adalah 0,020 mg/L pada Stasiun 6. Konsentrasi logam berat Pb dan Cd
pada setiap stasiun pengamatan baik pada pasang naik maupun pasang
surut, tidak berbeda nyata. Pada sedimen, kadar logam Pb dan Cd
pada setiap, stasiun pengamatan belum melampaui baku mutu. Kadar
logam Pb yang paling tinggi adalah 22,929 mg/kg pada Stasiun 3, dan
yang paling rendah adalah 1,054 mg/kg pada Stasiun 11. Kadar logam
Cd yang paling tinggi adalah 0,6603 mg/kg pada Stasiun 4, dan yang
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paling rendah adalah 0,0405 mg/kg pada Stasiun 11 (Laut Lepas).
Makrozobenthos yang ditemukan sebanyak 24 jenis yang termasuk
dalam kelas Gastropods (12 jenis) dan Molusca (12 jenis). Pada saat
pasang naik terdapat 14-24 jenis dengan jumlah individu 54-81,
sedangkan pada saat pasang surut terdapat 12-23, jenis dengan jumlah
individu 38-66. Indeks keanekaragaman (H) pada masing-masing
stasiun pengamatan baik pada saat pasang naik maupun pasang surut
dengan nilai > 2,3 yang menunjukkan keanekaragaman sedang,
termasuk kriteria tidak tercemar. Indeks keanekaragaman (H)
makrozoobenthos di perairan Belawan pada setiap stasiun pengamatan
baik pada pasang naik maupun pasang surut tidak berbeda nyata.
Kosentrasi logam Pb dan Cd, baik secara bersama-sama maupun
parsial (sendiri-sendiri) tidak berpengaruh signifikan terhadap
keanekaragaman makrozoobenthos di perairan Belawan.
Kata Kunci: Logam berat, makrozoobenthos, perairan laut.
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PEMANFAATAN HUTAN KEMASYARAKATAN
DI DESA GUDANG GARAM
KECAMATAN BINTANG BAYU
KABUPATEN SERDANG BEDAGAI
Kamaluzzaman Nasution, Alvi Syahrin, Delvian dan
Hamdani Harahap
Program Studi Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan
ABSTRAK
Hutan kemasyarakatan sebagai partisipasi aktif masyarakat di dalam
dan sekitar kawasan hutan dalam mengelola hutan dengan tujuan
untuk meningkatkan kesejahteraannya serta meningkatkan kelestarian
fungsi hutan. Masyarakat secara langsung dilibatkan dalam sistern
pengelolaan hutan, memberikan kontribusi secara real bagi
kesejahteraan masyarakat, secara teknis mampu meningkatkan
produktivitas sumberdaya hutan dan secara ekologis mampu
menjamin kelestarian fungsi hutan. Menteri Kehutanan telah
menetapkan areal kerja hutan kemasyarakatan di desa Gudang Garam,
Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara. Tujuan
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh
peran serta masyarakat terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan di
Desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang
Bedagai. Metode yang digunakan dalam penelitian pendekatan survey
dengan jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif. Metode
pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, daftar pertanyaan
dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah
uji hipotesis Uji F dan Uji t untuk mengetahui adanya pengaruh antara
variabel independen terhadap variabel dependen. Pengujian Statistik
dengan uji F untuk mengetahui secara bersama-sama variabel
independen (perencanaan, implementasi, evaluasi, pemanfaatan,
menjaga hutan dan membudidayakan hutan) terhadap variabel
dependen (pengelolaan HKm). Uji hipotesis dengan menggunakan Uji
t untuk menguji kemaknaan koefisien parsial atau masing-masing
variabel independen (perencanaan, implementasi, evaluasi,
pemanfaatan, menjaga hutan dan membudidayakan hutan) terhadap
variabel dependen (pengelolaan HKm). Uji hipotesis Uji F dan Uji t
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dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa secara bersama-sama perencanaan, implementasi, evaluasi,
pemanfaatan, menjaga hutan dan membudidayakan hutan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap pengelolaan hutan kemasyarakatan di
Desa Gudang Garam, Kecamatan Bintang Bayu, Kabupaten Serdang
Bedagai. Secara parsial perencanaan, pemanfaatan, menjaga hutan dan
membudidayakan hutan berpengaruh nyata terhadap pengelolaan
HKm, sedangkan implementasi dan evaluasi tidak berpengaruh nyata
terhadap pengelolaan HKm. Peran serta masyarakat merupakan suatu
alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan
sikap masyarakat setempat, pengelolaan hutan bersama masyarakat
melalui program hutan kemasyarakatan secara sungguh-sungguh dapat
memberikan hasil yang lebih baik dan efektif.
Kata Kunci: Peran serta masyarakat dan pengelolaan hutan
kemasyarakatan.
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TERJEMAHAN ISTILAH BUDAYA DALAM NOVEL
NEGERI 5 MENARA KE DALAM BAHASA INGGRIS
THE LAND OF FIVE TOWERS
Afraisman Ndruru, Roswita Silalahi dan Hayati Halil
Program Studi Linguistik
ABSTRAK
Penelitian ini mengkaji terjemahan Istilah Budaya Dalam Novel
Negeri 5 Menara Ke dalam Bahasa Inggris The Land Of Five Towers.
Penguasaan budaya sangat penting dipahami oleh penerjemah dalam
menerjemahkan istilah BSu ke dalam BSa karena budaya sangat khas
dalam suatu masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk (1)
mendeskripsikan istilah budaya dalam novel Negeri 5 Menara ke
dalam bahasa Inggris The Land Of Five Towers, dan (2) teknik
penerjemahan apa yang digunakan oleh penerjemah dalam
menerjemahkan novel Negeri 5 Menara ke dalam bahasa Inggris
The Land Of Five Towers. Data yang dianalisis pada tataran kata dan
frasa dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.
Temuan-temuan penelitian yang berkaitan dengan istilah budaya
adalah gelar/sebutan memiliki persentase paling tinggi, yaitu
(15,53%), diikuti makanan dan bangunan (rumah/kota) (13,59%),
transportasi dan benda budaya memiliki persentase (8,73%), flora
(6,79%), pakaian dan organisasi memiliki persentase (5,82%),
pekerjaan dan kesenian memiliki persentase (4,85%), agama dan
fauna memiliki persentase (2,91%), admnistratif dan konsep memiliki
persentase (1,94%), dan persentase yang paling rendah adalah
hukum dan bahasa isyarat (0,97%). Teknik penerjemahan yang
ditemukan dalam penelitian ini adalah teknik penerjemahan
menggunakan satu teknik (tunggal) penerjemahan dan menggunakan
dua teknik penerjemahan (kuplet). Teknik penerjemahan harfiah
merupakan teknik yang digunakan paling banyak oleh penerjemah
(32,03%), diikuti teknik penerjemahan adaptasi (20,38%),
peminjaman murni (16,50%), generalisasi (9,70%), amplifikasi dan
kalke + peminjaman murni memiliki persentase yang sama (5,82%),
deskripsi dan reduksi memiliki persentase yang sama (2,91%),
dan teknik penerjemahan yang memiliki persentase yang terendah
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adalah modulasi, amplifikasi + peminjaman murni, peminjaman murni
+ deskripsi dan generalisasi + deskripsi (0,97%).
Kata Kunci: Terjemahan, istilah budaya, teknik penerjemahan.
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ANALISIS PARTIKEL PEMARKAH EMOTIF BAHASA
JEPANG SATU KAJIAN PRAGMATIK
Nazaya Zulaikha, Nandang Rahmat, Siti Maharami Malayu
Program Studi Linguistik
ABSTRAK
Penelitian ini membahas partikel/joshi bahasa Jepang sebagai
pemarkah emotif melalui pendekatan pragmatik. Partikel dalam
bahasa Jepang tidak hanya berperan sebagai pemarkah gramatikal,
namun juga berperan sebagai pemarkah emotif. Adapun permasalahan
yang diteliti dalam penelitian ini adalah jenis-jenis partikel yang
muncul sebagai pemarkah emotif, makna emotif yang dibawa oleh
partikel, dan hubungan makna emotif dengan konteks situasi
percakapan. Penelitian ini menggunakan sumber data berupa komik
"Gals!" karya Mihona Fujii jilid 1 dan data berupa partikel dengan
memberi penekanan analisis pada konteks situasi percakapannya. Data
yang dianalisis bedumlah 16 data dengan konteks situasi yang
beragam. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif
dalam mengkaji partikel yang terdapat dalam kalimat percakapan.
Landasan teori yang digunakan adalah studi pragmatik berdasarkan
teori Leech dan konteks situasi berdasarkan teori LFS. Teknik analisis
substitusi dan teknik delesi digunakan sebagai pembuktian keabsahan
makna emotif yang dikaji. Hasil temuan menunjukkan terdapat 17
partikel pemarkah emotif yang kesemuanya berperan sebagai partikel
akhir kalimat, 3 buah diantaranya dapat menandai makna emotif yang
lebih dari satu. Emosi yang dominan muncul adalah emosi negatif dan
medan wacana berperan penting dalam menentukan makna emotif
suatu partikel. Semua partikel tidak dapat disubstitusi maupun
dilesapkan karena menyebabkan terjadi perubahan makna emotif dan
kerancuan dalam pener jemahan. Penelitian ini diharapkan dapat
menjadi salah satu referensi dalam pembelajaran mata kuliah
percakapan bahasa Jepang
Kata Kunci: Partikel bahasa Jepang, pragmatik, konteks situasi,
makna emotif
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TRANSLATION PROCEDURES OF CULTURAL
TERMS FOUND IN SEJARAH BILINGUAL
FOR STUDENTS OF SENIOR HIGH SCHOOL
Mery Silalahi, Syahron Lubis dan Muhizaer Muchtar
Program Studi Linguistik
ABSTRAK
"Translation Procedures of Cultural Terms found in Sejarah Bilingual
for Students of 'Senior High School' yang bertujuan menganalisis dan
mendeskripsikan (1) kategori budaya dari istilah budaya Indonesia
yang terdapat dalam buku teks Tesis ini berjudul Sejarah Bilingual
yang diterjemchkan ke dalam Bahasa Inggris.; (2) berbagai prosedur
penerjemahan yang digunakan dalam penerjemahan istilah budaya
yang terdapat dalam Buku Teks Sejarah Bilingual tersebut; dan (3)
kecenderungan prosedur penerjemahan yang digunakan dalam
terjemahan istilah budaya buku teks Sejarah Bilingual tersebut.
Sumber data penelitian ini adalah buku teks Famato Harimao dan
buku teks terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dengan judul Ritus
Patung Harimau. Sumber data penelitian ini adalah buku teks Sejarah
Bilingual (Indonesia-Inggris). Data yang dianalisis adalah pada tataran
kata dan frasa dengan menggunakan metode penelitian
deskriptiffkulaitatif. Analisis data menggunakan teori Newmark
tentang kategori istilah budaya (1988:94-103), prosedur penerjemahan
(1988:81-113) dan teori Newmark tentang kecenderungan
penerjemahan yang dilakukan penerjemah. Temuan penelitian adalah:
(1) proposisi kategori budaya dari 56 istilah budaya Indonesia yang
terdapat dalam buku teks Sejarah Bilingual yang diterjemahkan ke
dalam Bahasa Inggris (dimana organisasi . kebiasaan dan ide
80.35'lu,dengan sub kategori: istilah Sejarah 42.85%, politik dan
adirinistrasi 28.57%, osial 7.14, dan seni 1.79%. diikuti oleh budaya
material 19.65%); (2) aplikasi prosedur penerjemahar, dalam
teijemahan istilah budaya itu didominasi oleh prosedur penerjemahan
yang berorentasi bahasa target (55.35%), sedangkan prosedur
penerjemahan yang berorentasi bahasa sumber hanya 44.65%. Data ini
menunjukkan bahwa informasi penerjemahan lebih berorientasi
kepada bahasa target daripada bahasa sumber. Penerjemahan
Wisuda Periode III & IV Tahun 2013

48

berorientasi menyampaikan informasi lebih kepada pembaca bahasa
target daripada pembaca pada bahasa sumber.
Kata Kunci: Penerjemahan, istilah budaya, dan prosedur penerjemah
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MANTRA MELAUT PADA SUKU MELAYU ARAS KABU
INTERPRETASI SEMIOTIKA
Irwan, Ikhwanuddin Nasution dan Muhammad Takari
Program Studi Linguistik
ABSTRAK
Tesis ini mengkaji mantra melaut pada suku Melayu di Araskabu,
Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara dengan interpretasi
semiotika. Teori yang digunakan untuk mengkaji makna sosial adalah
teori semiotika sosial oleh Halliday dkk dan untuk mengkaji lirik
mantra melaut digunakan semiotika Riffaterre. Untuk melengkapi
kajian keduanya digunakan pula teori semiotik Peirce. Metode
penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan
bertumpu kepada data yang diperoleh dari para informan kunci.Hasil
yang diperoleh dalam, penelitian ini dikemukakan sebagai berikut.
Mantra melaut adalah salah satu jenis mantra yang terdapat di dalam,
kebudayaan Melayu Serdang di Aras Kabu. Mantra ini digunakan oleh
para nelayan Melayu ketika akan melaut, yang diucapkan dan
diinternalisasikan di tangkahan tempat akan melaut. Secara, sosial dan
visual mantra melaut dilakukan oleh para, nelayan yang dipimpin oleh
salah seorang di antara mereka. Mantra ini dipercayai akan
mendatangkan tangkapan hasil laut yang memadai atas izin Allah.
Struktur mantra melaut ini terdiri dari basmalah, Al-Fatihah, shalawat,
isi mantra, dan syahadatain. Ini bermakna bahwa mantra melaut
merupakan ekspertesi budaya Melayu yang berasaskan ajaran Islam.
Dalam mantra melaut juga terdapat kearifan lokal berupa penghayatan
nilai tradisi, menjaga keseimbangan alam, berserah diri pada Tuhan,
dan lainnya.
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KEKERABATAN BAHASA BATAK, BAHASA NIAS,
DAN BAHASA MELAYU
Juliana, Dwi Widayati dan Deliana
Program Studi Linguistik
ABSTRAK
Kajian kekerabatan bahasa dibahas dalam Linguistik Historis
Komparatif. Dalam Linguistik Historis Komparatif, bahasa-bahasa
dibandingkan satu dengan yang lain guna mengetahui tingkat
kekerabatannya. Bahasa Nias, bahasa Batak, dan bahasa Melayu
merupakan bahasa-bahasa yang hidup berdekatan secara geografi
sehingga diasumsikan memiliki kekerabatan yang erat. Pada
kenyataannya, ketiga bahasa ini memiliki perbedaan yang cukup jauh
sehingga dilakukan penelitian untuk mengetahui tingkat
kekerabatannya. Kekerabatan bahasa dapat diketahui dengan teknik
leksikostatistik. Dalam leksikostatistik, kekerabatan bahasa dilihat
berdasarkan persamaan bunyi-bunyi yang ada dalam leksikon yang
muncul pada bahasa-bahasa tersebut. Kemiripan secara fonetis ini
akan menjadi dasar apakah sebuah kata dalam satu bahasa memiliki
hubungan dengan bahasa yang lain. Indikator yang digunakan untuk
menentukan kata berkerabat adalah kosa kata dasar yang disebut kosa
kata dasar Swadesh yang berjumlah dua ratus kosa kata yang dianggap
ada pada semua bahasa di dunia. Pendekatan kuantitatif digunakan
dalam perhitungan leksikostatistik ini. Dengan menggunakan teknik
ini, diketahui bahwa dari ketiga bahasa yang dibandingkan, hubungan
kekerabatan yang paling erat terdapat pada bahasa Batak dengan
bahasa Melayu, selanjutnya bahasa Batak dengan bahasa Nias, dan
hubungan kekerabatan yang paling renggang adalah bahasa Nias
dengan bahasa Melayu.
Kata Kunci:

Kekerabatan, leksikostatistik, bahasa Nias, bahasa
Batak, bahasa Melayu.
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THE TRANSLATION IDEOLOGY OF NIAS CULTURAL
TERMINOLOGY IN FAMATO HARIMAO INTO BAHASA
INDONESIA RITUS PATUNG HARIMAU
Demetrius Waoma, Silvana Sinar dan Syahron Lubis
Program Studi Linguistik
ABSTRAK
Tesis ini berjudul 'The Translation Ideology of Nias
Cultural Terminology in Famato Harimao, into Bahasa Indonesia
Ritus
Patung Harimau' yang bertujuan menganalisis dan
mendeskripsikan (1) kategori budaya dari istilah budaya
Nias Maniamolo yang terdapat dalam buku teks Famato Harimao dan
buku teks terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dengan judul
Ritus Patung Harimau; (2) berbagai prosedur penerjemahan
yang digunakan dalam penerjemahan istilah budaya Nias Maniambolo
tersebut; dan (3) kecenderungan ideologi terjemahan dalam
terjemahan istilah budaya Nias Maniambolo tersebut. Sumber
data penelitian ini adalah buku teks Famato Harimao dan buku
teks terjemahannya dalam Bahasa Indonesia dengan judul Ritus
Patung Harimau. Dalam pengumpulan data, metode observasi
dan teknik simak dan sarat digunakan. Analisis data menggunakan
teori Newmark tentang kategori istilah budaya (1988:94-103),
prosedur penerjemahan (1988:81-113) dan teori Venuti tentang
ideologi penerjemahan. Temuan penelitian adalah: (1) proposisi
kategori budaya dari 242 istilah budaya Nias Maniambolo
yang terdapat dalam buku teks Famato Harimao (yakni organisasi,
kebiasaan dan ide 61,57%, budaya material 24,79% dan ekologi
13,64%)
mengalami
pergeseran
didalam
terjemahannya
kedalam Bahasa Indonesia dan menjadi organisasi, kebiasaan dan
ide 47,13%, budaya material 24,40%, ekologi 14,47%, pekerjaan
dan rekreasi 0,41%. Sedangkan sisanya 13,63% atau 33 dari 242
istilah budaya Nias Maniambolo tersebut mengalami kehilangan
kategori budaya; (2) aplikasi prosedur penerjemahan dalam
terjemahan istilah budaya itu didominasi oleh prosedur penerjemahan
yang berorentasi bahasa target (67,35%), sedangkan prosedur
penerjemahan yang berorentasi bahasa sumber hanya 32,64%; dan (3)
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kecenderungan ideologi terjemahan dalam terjemahan istilah budaya
tersebut adalah domestikasi.
Kata Kunci: Istilah budaya, prosedur penerjemahan, ideologi
penerjemahan, domestikasi dan forenisasi.
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POSMODERNISME DALAM NOVEL
GENERATION X: TALES FOR ACCELERATED CULTURE
DAN BILANGAN FU
Nurul Nayla Azmi, Ikhwanuddin Nasution dan T. Thyrhaya Zein
Program Studi Linguistik
ABSTRAK
Penelitian ini berjudul Posmodernisme dalan Novel Generation X:
Tale of Accelerated Culture dan Bilangan Fu yang menganalisis
posmodenisme sebagai konsep dalam novel karya Douglas Couplan
dan Ayu Utami ini. Seperti yang diketahui bahwa pada masa kini
kehidupan yang semakin pesat telah mengakibatkan kehidupan
manusia yang berubah secara berkesinambungan mulai dari
tradisional, modern lalu tahap masa kini yakni posmodern. Dalam
perubahan tahapan tersebut, kehidupan manusia pun mengalami
perubahan yang terlihat dari fenomena sosial yang terjadi. Dalam
tahap kehidupan posmodernisme, kehidupan manusia telah berbeda
dengan konsep sebelumnya. Perbedaan paling menonjol adalah
adanya upaya pendobrakan terhadap nilai-nilai universal yang dikenal
secara umum dan terdapat upaya penggalian nilai-nilai tradisional.
Inilah yang menjadi fokus penelitian ini yakni analisis posmodernisme
yang dikaji dengan menggunakan teori posmodernisme dari
Baudrillard yang membaginya pada dua konsep, yakni Simulakra, dan
Hiperrealitas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif deskrtiprif. Data dari penelitian ini adalah kata, frase
klausa maupun kalimat yang didapatkan dari dua novel yang menjadi
sumber data primer penelitian yakni Generation X: Tales of
Accelerated Culture (selanjutnya disingkat GX:TOAC) karya Douglas
Coupland dan Bilangan Fu karya Ayu Utami. Data sekunder dalam
penelitian ini merupakan data yang didapatkan dari sumber data yang
berasal dari berbagai karya ilmiah, buku, jurnal dan data online
melalui internet yang dapat mendukung proses analisis data.
Posmodernisme berdasarkan konsep Baudrillard yakni simulakra dan
hiperrealitas masing-masing ditemukan dan dianalisis pada kedua
novel lalu diperbandingkan. Temuan dalam penelitian ini adalah
simulakra dalam novel GXTOAC adalah media elektronik MTV dan
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Disneyland sementara itu Simulakra dalam novel Bilangan Fu adalah
Simulakrum Media Elektronik lewat Sinetron dan Tayangan Horor
dan teknologi lewat Gadget dan Internet. Hiperrealitas dalam novel
GX:TOAC ditemukan dalam konsep pemikiran dan perbuatan lalu
hiperrealitas dalam Bilangan Fu ditemukan dalam bentuk
pengontrolan emosi, konsep, pemikiran dan orientasi. Berdasarkan
temuan di atas yang terdapat pada kedua novel diketahui bahwa
fenomena ini juga terjadi pada realitas nyata karena novel merupakan
representasi dari kehidupan manusia. Untuk itu fenomena sosial ini
dapat menjadi perenungan bersama.
Kata Kunci:

Posmodernisme, modernisme, simulasi, simulakra,
hiperrealitas, masyarakat
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METAFORA CINTA DALAM BAHASA ANGKOLA
Rumnasari K. Siregar, Eddy Setia dan Mahriyuni
Program Studi Linguistik
ABSTRAK
Tulisan ini membahas kategorisasi dan pemetaan konseptual pada
metafora CINTA dalam bahasa Angkola. Data penelitian diperoleh
dengan menggunakan metode simak dan metode cakap melalui studi
lapangan. Seluruh data dianalisis dengan menerapkan metode padan
dan keabsahannya diuji dengan teknik triangulasi. Penelitian ini
menggunakan teori Metafora Konseptual dengan mengembangkan
skema-citra sebagai alat analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
konseptualisasi cinta dalam bahasa Angkola bersumber dari Sembilan
citra metaforis utama, yaitu CAIRAN, DAYA, BINATANG BUAS,
PASIEN, PERJALANAN, PERANG, BENDA, KESATUAN, dan
PERMAINAN. Kategori CINTA sebagai CAIRAN DALAM WADAH
memiliki subkategori CINTA sebagai PANAS dan CINTA sebagai API;
kategori CINTA sebagai DAYA memiliki subkategori CINTA sebagai
DAYA FISIK, CINTA sebagai DAYA ALAMI, dan CINTA sebagai
DAYA PSIKOLOGIS; kategori CINTA sebagai PASIEN memiliki
subkategori CINTA sebagai KEGILAAN; kategori CINTA sebagai
BENDA
memiliki
subkategori
CINTA
sebagai
OBJEK
TERSEMBUNYI, CINTA sebagai KOMODITAS BERHARGA, CINTA
sebagai TANAMAN, dan CINTA sebagai BANGUNAN; dan kategori
CINTA sebagai KESATUAN memiliki subkategori CINTA sebagai
TALI. Selanjutnya, pemetaan ranah-ranah pengalaman cinta ditata atas
lima skema dasar, yaitu skema WADAH, skema DAYA, skema
SUMBER JALUR-TUJUAN, skema RUANG, dan skema
HUBUNGAN. Dalam pemetaan itu, persesuaian yang sistematis
antara ranah sumber dan ranah sasaran melibatkan gagasan daya dan
gagasan kendali.
Kata Kunci: Metafora cinta, kategorisasi, skema citra, dan pemetaan
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KESALAHAN GRAMATIKA DAN KOLOKASI PADA
TERJEMAHAN BUKU ECONOMICS 2B
Yoffi Andinata, Syahron Lubis dan Eddy Setia
Program Studi Linguistik
ABSTRAK
Buku ini merupakan buku dwi bahasa (bilingual) yang diterjemahkan
dari bahasa Indonesia (source language) ke bahasa Inggris (target
language). Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif yang
ditujukan untuk mengetahui seberapa besar kesalahan gramatika dan
kolokasi yang terdapat pada buku tersebut. Berdasarkan hasil analisis
yang dilakukan, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara
kedua kesalahan tersebut. Kesalahan gramatika jauh lebih banyak
dibandingkan dengan kesalahan kolokasi yang memiliki 119
kesalahan atau 82,7% yang terdiri dari gramatika (frase,klausa, diksi
dan temuan lain) sedangkan kesalahan kolokasi (adj + n, V + n, n + n,
adv + V, V + adv) memiliki 25 kesalahan atau 17,4%. Dengan
demikian, hasil terjemahan pada buku tersebut tidak bisa sepenuhnya
menjadi rujukan bagi para pengguna karena dikhawatirkan akan
menimbulkan kesalahan dalam pemahaman mengenai suatu pokok
bahasan di dalam buku tersebut.
Kata Kunci: Gramatika, kolokasi, terjemahan
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ANALISIS NOVEL NEGERI LIMA MENARA
DAN RANAH TIGAWARNA KARYA A.FUADI:
KAJIAN PSIKOLOGI SASTRA
M.Safii, Ikhwanuddin Nasution dan T.Thyrhaya Zein
Program Studi Linguistik
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan mengungkapkan struktur yang membangun
novel dan aspek kepribadian tokoh Alif Fikri dalam novel Negeri
Lima Menara dan. Ranah Tiga Warna Karya A.Fuadi. Untuk
mengetahui aspek kepribadian tokoh Alif Fikri digunakan metode
deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah aspek kepribadian
tokoh Alif Fikri dalam novel Negeri Lima Menara (2009) dan Ranah
Tiga Warna (2011) Karya A. Fuadi. Data yang dipakai menggunakan
data primer dan data sekunder dengan teknik pengumpulan data dalam
penelitian ini menggunakan teknik pustaka, teknik simak dan teknik
catat yang digunakan adalah teknik membaca heuristic dan
hermeneustik. Secara struktur dapat disimpulkan bahwa terra dalam
novel Negeri Lima Menara dan Ranah Tiga Warna Karya A.Fuadi
adalah "kesabaran dan bersungguh-sungguh dalam menger akan
sesuatu akan berbuah kesuksesan". Alur dalam. novel Negeri Lima
Menara dan Ranah Tiga Warna menggunakan alur campuran. Tokoh
dalam novel Negeri Lima Menara dan Ranah Tiga Warna yaitu terdiri
tokoh utama (Alif Fikri) dan tokoh tambahan (Amak, Ayah, Randai,
Atang, Raja, Said, Baso, Dulmajid, Raisya, dan Bang Togar). Latar
tempat dalam Negeri Lima Menara dan Ranah Tiga Warna
menggunakan daerah tempat (Maninjau, Bukittinggi Sumatera Barat,
Ponorogo Jawa Timur, Bandung, Washington Amerika Serikat,
Canada, dan. London Inggris). Latar waktu yang diperkirakan mulai
tahun, 1988 sampai 2003, dan Tatar social (kehidupan keluarga
sederhana yang Islami dengan berpadu budaya Sumatera Barat, Jawa
Timur serta suasan lingkungan pendidikan). Secara psikologis tokoh
Alif Fikri dalam novel Negeri Lima Menara dan Ranah Tiga Warna
Karya. A.Fuadi, dianalisis menggunakan teori kepribadian Sigmund
Freud; (1) Tokoh Alif Fikri dilihat dari segi insting mempunyai insting
hidup dan insting coati, (2) Dari segi distribusi dan pemakaian energy,
tokoh Alif Fikri mempunyai energy Superego lebih besar daripada
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energy yang diberikan id dan ego, (3) Tokoh Alif Fikri mengalami
pengaruh alam bawah sadar yang besar karena adanya tekanan, (4)
Tokoh Alif Fikri mempunyai kecemasan dalam kehidupan yang
dijalaninya, (5) Tokoh Alif Fikri mempunyai teori mimpi dalam
kehidupannya yang digunakan sebagai motivasi dalam hidupnya. Alif
Fikri adalah tokoh yang memiliki kepribadian; (1) Taat kepada Allah
SWT, dan kedua orang tua, (2) Mandiri, (3) Tidak memiliki pendirian
yang kuat, (4) Pantang menyerah.
Kata Kunci: Kepribadian, tokoh, struktural novel Negeri Lima
Menara dan Ranah Tiga Warna, psikologi sastra
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PENGARUH DANA PERIMBANGAN DAN PENDAPATAN
ASLI DAERAH TERHADAP BELANJA DAERAH PADA
KABUPATEN/KOTA DI PROPINSI ACEH DENGAN
DANA OTONOMI KHUSUS SEBAGAI MODERATOR
Dhian Purnamasari, Azhar Maksum dan Zainul Bahri Torong
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan (1) untuk mengetahui pengaruh dana
perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan DBH serta pendapatan
asli daerah, terhadap belanja pemerintahan kabupaten/kota di propinsi
Aceh, (2) untuk mengetahui hubungan antara dana perimbangan yang
terdiri dari DAU, DAK dan DBH serta pendapatan asli daerah dengan
belanja daerah yang diperkuat atau diperlemah oleh dana otonomi
khusus. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kausal. Data dalam
penelitian ini merupakan data sekunder. Populasi penelitian ini adalah
seluruh kabupaten/kota di Propinsi Aceh berjumlah 23 dan rentang
waktu penelitian selama 3 tahun yaitu 2008 sampai dengan 2010.
Belanja daerah sebagai variabel dependen, dana perimbangan (DAU,
DAK, dan DBH) dan pendapatan asli daerah sebagai variabel
independen, serta dana otonomi khusus sebagai variabel moderator.
Hasil penelitian ini menunjukan (1) secara simultan dana perimbangan
dan pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja daerah, (2)
secara parsial DAK sebagai salah satu komponen dana perimbangan
tidak berpengaruh terhadap belanja daerah, (3) dengan uji residual,
hasil penelitian menunjukkan bahwa dana otonomi khusus bukan
merupakan moderator, yang dapat memperkuat atau memperlemah
hubungan antara dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK dan
DBH serta pendapatan asli daerah terhadap belanja daerah.
Kata Kunci: Dana perimbangan (DAU, DAK, DBH), pendapatan asli
daerah, belanja daerah, dana otonomi khusus.

Wisuda Periode III & IV Tahun 2013

60

PENGARUH MOTIVASI KERJA, KEPEMIMPINAN DAN
BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PERAWAT
DENGAN KEPUASAN KERJA SEBAGAI VARIABEL
INTERVENING : STUDI PADA RUMAH SAKIT SANTA
ELISABETH MEDAN
Ria Manurung, Jhonni Manurung dan Zainul Bahri Torong
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi dan menganalisis
pengaruh motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi
terhadap, kinerja perawat dengan kepuasan kerja sebagai variabel
intervening di rumah sakit Santa Elisabeth Medan. Variabel
independen pada penelitian ini adalah motivasi kerja, kepemimpinan
dan budaya organisasi sedangkan variabel dependennya adalah kinerja
perawat dan kepuasan kerja sebagai variabel intervening. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang bersifat deskriptif
eksplanatory. Data dalam penelitian ini merupakan data primer, dan
metode pengumpulan data menggunakan kuesioner yang
penyebarannya dilakukan secara langsung kepada perawat. Pengujian
hipotesis diuji dengan menggunakan derajat signifikan 5%. Populasi
menurut jenisnya merupakan populasi yang terbatas dan menurut
sifatnya adalah homogen. Populasi terdiri dari 190 (seratus Sembilan
puluh) orang yaitu seluruh perawat yang bertugas di ruang rawat inap
rumah sakit Santa Elisabeth Medan yang terdiri dari 13 ruangan.
Metode pengambilan sampel menggunakan metode strata sampling
dengan kriteria sampel ditentukan berdasarkan masa kerja 1 tahun,
tidak sedang cuti atau mengikuti pelatihan di luar kota sehingga
jumlah sampel sebanyak 129 orang perawat. Pengujian penelitian
dilakukan dengan uji t, uji F dan analisis jalur. Hasil penelitian ini
secara parsial, membuktikan bahwa motivasi kerja, kepemimpinan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat, namun budaya
organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat.
Secara simultan motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi
berpengaruh signifikan terhadap kinerja perawat. Motivasi,
kepemimpinan dan budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan
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terhadap kinerja perawat melalui kepuasan kerja, sehingga kepuasan
kerja bukan merupakan variabel intervening dalam penelitian ini.
Kata Kunci: Motivasi kerja, kepemimpinan, budaya organisasi,
kepuasan kerja dan kinerja perawat
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PENGARUH KETIDAKPASTIAN LINGKUNGAN,
KEJELASAN SASARAN ANGGARAN DAN KEADILAN
PROSEDURAL TERHADAP KINERJA MANAJERIAL
DENGAN PENGAWASAN ANGGARAN SEBAGAI VARIABEL
MODERATING DI LINGKUNGAN SKPD DINAS BINA
MARGA PROPINSI SUMATERA UTARA
Eni Priyanti, Rina Bukit dan Arifin Akhmad
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ketidakpastian
lingkungan, kejelasan sasaran anggaran dan keadilan prosedural
terhadap kineja manajerial dengan menggunakan pengawasan
anggaran sebagai variabel moderating di lingkungan SKPD Dinas
Bina Marga Propinsi Sumatera Utara. Jenis penelitian ini merupakan
penelitian kausal (Causal). Data dalam penelitian ini merupakan data
primer dan metode pengumpulan data menggunakan instrumen
kuesioner. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD Dinas
Bina Marga Propinsi Sumatera Utara dengan jumlah populasi 253
orang. Kuesioner yang dibagikan sebanyak 72 lembar, yang kembali
hanya 61 lembar dan yang tidak menjawab seluruh pertanyaan
bedumlah 4 lembar. Kuesioner yang digunakan sebagai sampel terdiri
dari 57 respoden yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah.
Penarikan sampel dilakukan dengan teknik stratified random
sampling.Pengujian hipotesis diuji dengan menggunakan metode
regresi linear berganda dengan uji residual untuk menguji peranan
pengawasan anggaran yang dapat memoderasi pengaruh
ketidakpastian lingkungan, kejelasan sasaran anggaran dan keadilan
prosedural terhadap kineda manajerial. Hasil penelitian menunjukkan
ketidakpastian lingkungan dan kejelasan sasaran anggaran mempunyai
pengaruh yang positif terhadap kinerja manajerial. Penelitian ini
menemukan bahwa pengawasan anggaran dapat memoderasi pengaruh
ketidakpastian lingkungan dan keadilan prosedural terhadap kineda
manajerial, sedangkan pengawasan anggaran bukan merupakan
variabel yang memoderasi pengaruh kejelasan sasaran anggaran
terhadap kinerja manajerial.
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Kata Kunci: Ketidakpastian lingkungan, kejelasan sasaran anggaran,
keadilan prosedural, kineja manajerial dan pengawasan
anggaran.
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PENGARUH KEPEMIMPINAN, MOTIVASI, PENGAWASAN
MELEKAT DAN PENDIDIKAN TERHADAP PRESTASI
KERJA PEGAWAI DENGAN LOCUS OF CONTROL SEBAGAI
VARIABEL MODERATING DI KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
Evi Tria Juliana, Azhar Maksum dan Arifin Akhmad
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh
kepemimpinan, motivasi, pengawasan melekat, dan pendidikan
terhadap prestasi kerja pegawai dan mengetahui dan menganalisis
pengaruh Locus of Control terhadap hubungan antara kepemimpinan,
motivasi, pengawasan melekat, dan pendidikan dengan prestasi kerja
pegawai di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi
Sumatera Utara. Dari sudut metode penelitian, analisis yang
digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kausal. Penelitian ini
menggunakan data primer yang diperoleh melalui penyebaran
kuesioner yang diantar langsung kepada pegawai Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara yang menjadi
objek dan populasi penelitian sejumlah 105 orang menjadi sampel
penelitian (responden) sebanyak 83 responden (rumus Slovin). Dari
83 kuesioner yang disebarkan, dikembalikan sebanyak 81 kuesioner
dan yang dapat dievaluasi sebanyak 79 kuesioner. Teknik analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda
dan regresi bertingkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara
parsial kepemimpinan, motivasi, pengawasan melekat, dan pendidikan
berpengaruh signifikan terhadap, prestasi kerja. Secara simultan
Kepemimpinan, Motivasi, Pengawasan Melekat, Pendidikan dan
Locus of Control berpengaruh secara signifikan terhadap Prestasi
kerja. Locus of control tidak dapat memoderasi hubungan antara
Kepemimpinan, Motivasi, Pengawasan Melekat, dan Pendidikan
dengan Prestasi Kerja.
Kata

Kunci:

Kepemimpinan, motivasi, pengawasan melekat,
pendidikan, prestasi kerja dan locus of control.
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PENGARUH PERSEPSI PROFESI, KESADARAN ETIS DAN
INDEPENDENSI AUDITOR TERHADAP KOMITMEN
PROFESI AKUNTAN PUBLIK DI KOTA MEDAN
Rizqy F. Putri, Azhar Maksum dan Erwin Abubakar
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Tujuan dalam penelitian ini adalah Untuk mengetahui pengaruh antara
persepsi profesi, kesadaran etis dan independensi auditor secara
simultan dan parsial terhadap komitmen profesi akuntan publik di kota
Medan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah melakukan survey lapangan yaitu dengan menyebarkan
kuesioner. Pemilihan sampel dalam penelitian ini dengan metode
Purposive Sampling. Data yang digunakan berupa data primer yang
diperoleh dengan memberikan 40 kuesioner ke 20 Kantor akuntan
publik yang ada di kota Medan. Dari hasil penyebaran kuesioner dan
pengumpulannya kembali, jumlah data yang dapat diolah berjumlah
34 kuesioner. Metode, analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah analisis regresi berganda dengan bantuan SPSS. Hasil
penelitian menunjukkan secara simultan (Uji F) dapat diketahui bahwa
ketiga variabel independen yaitu persepsi profesi, kesadaran etis dan
independensi auditor berpengaruh signifikan terhadap, komitmen
profesi akuntan publik. Sedangkan secara parsial menunjukkan bahwa
Persepsi profesi berpengaruh terhadap, komitmen profesi akuntan
publik, kesadaran etis berpengaruh terhadap komitmen profesi
akuntan publik, dan independensi auditor berpengaruh terhadap,
komitmen profesi akuntan, publik di kota, Medan.
Kata Kunci: Persepsi profesi, kesadaran etis, independensi auditor,
komitmen profesi
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS
HASIL PEMERIKSAAN SATUAN PENGAWASAN INTERN
DENGAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG)
SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI PERUSAHAAN
UMUM BULOG KANTOR PUSAT DAN DIVRE-DIVRE AREA
SUMATERA BAGIAN UTARA (SUMBAGUT)
Edy Sarjono, Ade Fatma Lubis dan Tapi Anda Sari Lubis
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang
mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh
Satuan Pengawasan Intern dengan Good Corporate Governance
(GCG) sebagai variabel moderating secara parsial dan simultan.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi Kualitas Hasil Pemeriksaan
yang dilakukan oleh Satuan Pengawasan Intern yang akan diteliti
adalah Independensi, Integritas, Kompetensi, Objektivitas dan
Pengalaman Kerja yang, dimiliki oleh Satuan Pengawasan Intern di
Perusahaan Umum Bulog Kantor Pusat dan Divre-Divre Area
Sumatera Bagian Utara (Sumbagut) yang terdiri dari Divre NAD,
Divre Sumatera. Utara, Divre Sumatera, Barat dan Divre Riau.
Metode yang digunakan adalah Metode Sensus dalam pengambilan
sampel yang disebut juga sampel jenuh yang mana jumlah sampel
relatif sedikit. Jumlah sampel yang dikirim kuesioner dalam penelitian
ini berjumlah 38, namun hanya 33 kuesioner yang dikembalikan dan
lengkap untuk diolah lebih lanjut. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa secara simultan Independensi, Integritas, Kompetensi,
Objektivitas dan Pengalaman Kerja secara bersama-sama berpengaruh
dan, signifikan terhadap Kualitas Hasil Pemriksaan. Secara parsial
Objektivitas dan Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh
dan signifikan terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Satuan
Pengawasan Intern, sedangkan Independensi, Integritas, Kompetensi
dan Pengalaman Kerja tidak berpengaruh terhadap kualitas hasil
Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern. Variabel Good Corporate
Governance (GCG) berpengaruh dan signifikan terhadap Kualitas
Hasil Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern. Pada persamaan kedua
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menunjukkan bahwa Good Corporate Governance (GCG) bukan
merupakan variabel moderating dan interaksinya masing-masing
dengan Independensi, Integritas, Kompetensi, Objektivitas dan
Pengalaman Keda tidak dapat memperkuat Kualitas Hasil
Pemeriksaan Satuan Pengawasan Intern Perum, Bulog Kantor Pusat
dan Divre-Divre Area Sumatera, Bagian Utara, (Sumbagut).
Kata Kunci: Independensi, integritas, kompetensi, objektivitas,
pengalaman kerja, good corporate governance
(GCG), kualitas hasil pemeriksaan
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PENGARUH PROFITABILITAS, FREE CASH FLOW, DAN
INVESMENT OPPORTUNITY SET TERHADAP CASH
DIVIDEND DENGAN LIKUIDITAS SEBAGAI VARIABEL
MODERATING PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI
BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2008-2011
Susanti, Azhar Maksum dan Firman Syarif
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk membuktikan dan
menganalisis pengaruh Profitabilitas (ROI), Free Cash Flow dan
Investment Opportunity set (MVEBVE) baik secara parsial maupun
simultan terhadap Cash Dividend pada perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta ingin membuktikan dan
menganalisis Likuiditas (Current Ratio) mampu memoderasi antara
hubungan antara Profitabilitas, Free Cash Flow dan Investment
Opportunity set dengan Cash Dividend. Populasi dari penelitian ini
sebanyak 147 perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) tahun 2008 – 2011. Sampel diseleksi dengan
menggunakan metode purposive sampling sebanyak 32 perusahaan.
Untuk hipotesis pertama peneliti menggunakan regresi berganda dan
analisis residual untuk hipotesis kedua. Hasil dari penelitian ini untuk
hipotesis pertama menunjukkan bahwa Profitabilitas, Free Cash Flow,
dan Investment Opportunity Set secara simultan berpengaruh terhadap
Cash Dividend, tetapi secara parsial hanya Profitabilitas yang
berpengaruh signifikan terhadap Cash Dividend. Selanjutnya hasil dari
hipotesis kedua menunjukkan bahwa Likuiditas digunakan sebagai
variabel moderating mampu memoderasi hubungan antara
Profitabilitas Free Cash Flow dan Investment Opportunity set dengan
Cash Dividend pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.
Kata Kunci: Cash dividend, profitabilitas, free cash flow, investment
opportunity set, likuiditas
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KETEPATAN
WAKTU PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN DENGAN
REPUTASI KANTOR AKUNTAN PUBLIK SEBAGAI
VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN FOOD
AND BEVERAGE YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA
Rike Yolanda Panjaitan, Bastari dan Arifin Akhmad
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis
pengaruh Reputasi kantor akuntan publik sebagai variabel moderating
terhadap hubungan Debt to Equity Ratio, Ukuran Perusahaan, Return
on Asset, Kepemilikan Pihak Luar, Kepemilikan Pihak Dalam, Umur
Perusahaan, Current Ratio, Kompleksitas Operasi terhadap Ketepatan
Waktu Penyampaian Laporan Keuangan pada perusahaan Food and
Beverage di Bursa Efek Indonesia. Sampel pada penelitian ini ada 8,
Penelitian ini menggunakan metode proposive sampling dengan 5
tahun observasi dari tahun 2007-2011 dengan 40 unit analisis. Jumlah
populasi penelitian ini sebanyak 15 perusahaan. Metode analisis data
yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode asosiatif yang
bersifat kausal, dengan pengujian regresi logistik dan uji hipotesis
simultan dan parsial. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara
simultan DER, Ln Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Pihak
Luar, Kepemilikan Pihak Dalam, Umur Perusahaan, CR dan
Komplesitas Operasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan. Secara parsial
LnUkuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Pihak Dalam, CR dan
Kompleksitas Operasi bepengaruh signifikan terhadap Ketepatan
Waktu Pelaporan Keuangan sedangkan secara parsial DER,
Kepemilikan Pihak Luar dan Umur perusahaan tidak berpengaruh
signifikan terhadap Ketepatan Waktu Pelaporan Keuangan. Hasil
penelitian menunjukkan Reputasi Kantor Akuntan Publik bukan
merupakan variabel moderating yang memperkuat pengaruh antara
DER, Ln Ukuran Perusahaan, ROA, Kepemilikan Pihak Luar,
Kepemilikan Pihak Dalam, Umur Perusahaan, CR dan Kompleksitas
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Operasi terhadap Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan.
Nilai Koefisien Nagelkerke's R Square sebesar 76,4%. Hal ini
menunjukkan bahwa kemampuan DER, LNSIZE, ROA, Outsider,
Insider, Umur Perusahaan, CR dan Komplesitas Operasi dapat
menjelaskan Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Keuangan
sebesar 76,4%, sedangkan sisanya sebesar 23,6% dijelaskan oleh
variabel lainnya yang tidak diteliti.
Kata Kunci: DER, LNSIZE, ROA, outsider, insider, umur perusahaan,
CR dan komplesitas operasi, RKAP dan ketepatan waktu
pelaporan keuangan
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PENGARUH PERTUMBUHAN LABA, RETURN ON ASSET,
RETURN ON EQUITY, CAPITAL ADEQUACY RATIO DAN
NON PERFORMING LOAN TERHADAP LOAN TO DEPOSIT
RATIO PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG
TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
Olivia Vanessa Nainggolan, Azhar Maksum dan
Zainul Bahri Torong
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Tujuan penelitian adalah untuk memperoleh bukti empiris tentang
pengaruh Pertumbuhan Laba, Return On Asset, Return On Equity,
Capital Adequacy Ratio dan Non Performing Loan terhadap Loan to
Deposit Ratio baik secara simultan maupun parsial pada perusahaaan
perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Desain penelitian
yang digunakan adalah desain kausal. Populasi penelitian ini sebanyak
30 perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak
tahun 2007- 2011. Sampel dipilih dengan menggunakan metode
purposive sampling ber umlah 24 perusahaan dengan 120 unit analisis.
Data diolah menggunakan uji regresi liner berganda dengan
menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa
Pertumbuhan Laba, Return On Asset, Return On Equity, Capital
Adequacy Ratio dan Non Performing Loan secara simultan
berpengaruh terhadap Loan to Deposit Ratio artinya. Secara parsial,
Pertumbuhan Laba dan Return On Asset berpengaruh positif terhadap
Loan To Deposit Ratio , Capital Adequacy Ratio berpengaruh negatif
terhadap Loan To Deposit Ratio sedangkan Return On Equity dan Non
Performing Loan tidak berpengaruh terhadap Loan To Deposit Ratio
pada Perusahaan Perbankan yang Tercatat di Bursa Efek Indonesia.
Kemampuan prediksi dari kelima variabel tersebut terhadap LDR
sebesar 44,3% sedangkan sisanya sebesar 55,7% dipengaruhi oleh
faktor lain yang tidak dimasukkan ke dalam model penelitian.
Kata Kunci :

Loan to deposit ratio, pertumbuhan laba, return on
asset, return on equity, capital adequacy ratio dan
Non performing loan .
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ANALISIS PENGARUH SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH (SPIP) TERHADAP KINERJA MANAJERIAL
PEJABAT PEMERINTAH KOTA TEBING TINGGI
Hendra Herianto S, Erlina dan Idhar Yahya
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) terhadap Kinerja Manajerial Pejabat
Pemerintah kota Tebing Tinggi. Populasi penelitian ini adalah Satuan
Perangkat Kerja Daerah (SKPD) yang ada di lingkungan Pemerintah
Kota Tebing Tinggi. Respondennya adalah Pejabat Eselon II dan III.
Jenis penelitian ini merupakan causal research. Data dalam penelitian
ini merupakan data primer dan metode pengumpulan data
menggunakan data kuesioner. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis
dengan analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan pengujian
kualitas data dan uji responden klasik. Sampel terdiri dari 57
responden dari 132 populasi berdasarkan rumus Slovin dan penarikan
sampel dilakukan dengan teknik starified random sampling. Hasil
penelitian menunjukkan secara simultan, lingkungan pengendalian,
penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi
serta pemantauan mempunyai berpengaruh terhadap kinerja
manajerial. Sedangkan secara parsial, lingkungan pengendalian,
penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi
serta pemantauan mempunyai tidak berpengaruh terhadap kineja
manajerial
Kata Kunci : SPIP, lingkungan pengendalian, penilaian resiko,
kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi,
pemantauan dan kinerja manajerial.
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ANALISIS PENGARUH PEMANFAATAN DANA PADA
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
MANDIRI PERKOTAAN (PNPM—MP) KOTA MEDAN
Muhammad Arief, Murni Daulay dan Idhar Yahya
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dana APBN,
APBD, dan Dana Swadaya Masyarakat pada program PNPM — MP
secara parsial dalam penanggulangan kemiskinan sehingga
tercapainya target MDG's 2015. Populasi yang digunakan dalam
penelitian ini adalah seluruh kelurahan yang ada di Kota Medan yang
terdiri atas 151 kelurahan dari 21 kecamatan yang ada di Kota Medan.
Penelitian ini menggunakan tehnik purposive sampling dalam
pengambilan sampel, dengan kelurahan yang menerima anggaran
APBN dan APBD secara konsisten mulai tahun 2011. Sedangkan
yang menjadi sampel dalam penelitian ini berjumlah 149 Kelurahan
yang ada di Kota Medan. Data yang digunakan adalah Dana APBN,
APBD, dan swadaya masyarakat dan jumlah penduduk miskin yang di
gunakan oleh PNPM Mandiri Perkotaan dalam program kemiskinan.
Populasi yang akan digunakan di dalam penelitian ini menggunakan
data pooling, yaitu silang tempat (cross section). Variabel independen
dalam penelitian ini adalah APBN, APBD, Dan Dana Swadaya
Masyarakat serta Variabel Dependennya yaitu Kemiskinan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa Anggaran Pendapatan Belanja
Negara dan Dana swadaya Masyarakat berpengaruh positif terhadap
penanggulangan kemiskinan sedangkan Anggaran Pendapatan Belanja
Daerah berpengaruh negatif terhadap penanggulangan kemiskinan.
Kata Kunci : Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN),
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD),
dana swadaya masyarakat, kemiskinan.
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PENGARUH PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN
INSIDER TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG DENGAN
STRUKTUR ASET SEBAGAI VARIABEL MODERATING
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR DI BURSA EFEK
INDONESIA
Yaska Sihaloho, Ade Fatma Lubis dan Firman Syarif
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis mengenai

hutang dengan struktur aset sebagai variabel moderating. Obyek
dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Periode penelitian adalah
tahun 2008 sampai dengan tahun 2011. Populasi penelitian
terdiri dan 189 perusahaan dengan metode purposive sampling
maka dipilih 39 perusahaan sebagai sampel.Jenis data yang,
digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Metode
yang digunakan adalah teknik analisis regresi linier berganda,
analisis regresi variabel moderating dan uji residual. Penelitian
ini membuktikan bahwa secara simultan profitabilitas (ROA)
dan kepemilikan insider berpengaruh signifikan terhadap
kebijakan hutang. Secara parsial hanya ROA mempunyai
pengaruh signifikan terhadap kebijakan hutang perusahaan, dan
kepemilikan insider tidak berpengaruh signifikan terhadap
kebijakan hutang perusahaan. Struktur aset dapat memperkuat
pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan hutang dan struktur
aset dapat juga memperkuat pengaruh kepemilikan insider
terhadap kebijakan hutang.
Kata Kunci: Profitabilitas, kepemilikan insider, kebijakan utang,
struktur aset

Program Magister

75

PENGARUH KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA,
PERENCANAAN ANGGARAN DAN POLITIK
PENGANGGARAN, DENGAN TRANSPARANSI PUBLIK
SEBAGAI VARIABEL MODERATING TERHADAP
SENKRONISASI DOKUMEN APBD DENGAN
DOKUMEN KUA - PPAS PADA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA
Dudi Iskandar, Rina Bukit dan Idhar Yahya
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kapasitas sumber
daya manusia, perencanaan anggaran dan politik penganggaran
terhadap sinkronisasi dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD) dengan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah (KUA) Prioritas Plafon Anggaran Sementara
(PPAS).Penelitian ini jugs menguji peranan transparansi publik
memoderasi hubungan antara kapasitas sumber daya manusia,
perencanaan anggaran, politik penganggaran terhadap sinkronisasi
dokumen APBD dengan dokumen KUA-PPAS. Populasi penelitian ini
adalah anggota dewan dan Pejabat/Pegawai yang terlibat dalam
penyusunan Rencana. Kerja dan Anggaran (RKA)Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) berjumlah 29 SKPD. Metode pengambilan
sampel mengunakan metode sensus, dimana semua populasi dijadikan
sampel sejumlah 123 orang. Data dalam penelitian ini menggunakan
data primer. Data dikumpulkan dengan menggunakan kuesioner yang
dibagikan langsung kepada responden. Metode analisis yang
digunakan adalah analisis Regresi Linear Berganda dan analisis Uji
Interaksi. Untuk menguji hipotesis secara simultan dan parsial
digunakan Uji F dan Uji t. Hasil penelitian dan uji hipotesis
menunjukkan bahwa secara simultan variabel variabel kapasitas
sumber daya manusia, perencanaan anggaran dan politik
penganggaran berpengaruh positif signifikan terhadap sinkronisasi
dokumen APBD dengan dokumen KUAPPAS dan secara parsial
kapasitas sumber daya manusia dan politik penganggaran berpengaruh
signifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen
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KUA-PPAS sedangkan perencanaan anggaran berpengaruh
negatifsignifikan terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan
dokumen KUA-PPAS. Hasil uji interaksi menunjukkan bahwa
transparansi publik tidak dapat memoderasi hubungan antara kapasitas
sumber daya, manusia, perencanaan anggaran dan politik
penganggaran terhadap sinkronisasi dokumen APBD dengan dokumen
KUA-PPAS, dan transparansi publik bukan variabel moderating.
Kata Kunci : APBD,KUA-PPAS, kapasitas sumber daya manusia,
perencanaan anggaran, politik
penganggaran,
transparansi publik.
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PENGARUH KINERJA KEUANGAN TERHADAP NILAI
PERUSAHAAN LQ 45 YANG TERDAFTAR DI BEI DENGAN
KEBIJAKAN DIVIDEN SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI
Duma Rahel Situmorang, Azhar Maksum dan Syamsul Bahri TRB
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kinerja keuangan
yang diukur dengan Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE),
Debt to Equity Ratio (DER), dan Price Earning Ratio (PER) terhadap
nilai perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta menguji
dan menganalisis apakah kebijakan dividen sebagai variabel
pemoderasi mampu mempengaruhi hubungan kinerja keuangan yang
diukur dengan Return oil Asset (ROA), Return oil Equity (ROE), Debt
to Equity Ratio (DER), dan Price Earning Ratio (PER) terhadap nilai
perusahaan pada perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia periode 2008-2011. Populasi penelitian ini adalah
perusahaan LQ 45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun
2008-2011 yaitu berjumlah 83 perusahaan, dan 17 perusahaan yang
digunakan sebagai sampel selama 4 tahun. Sehingga total observasi
dalam penelitian ini menjadi 68 observasi. Jenis penelitian ini adalah
penelitian sebab akibat dngan menggunakan metode purposive
sampling. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa laporan
keuangan. Pengujian hipotesis penelitian menggunakan teknik analisis
linier berganda dengan alas bantu aplikasi SPSS. Hasil penelitian ini
membuktikan bahwa kinerja keuangan yang diukur dengan Return oil
Asset (ROA), Return oil Equity (ROE), Debt to Equity Ratio (DER),
dan Price Earning Ratio (PER) berpengaruh secara simultan terhadap
nilai perusahaan, dan secara parsial hanya Return oil Asset (ROA),
Debt to Equity Ratio (DER), dan Price Earning Ratio (PER) yanc,
berpengaruh terhadap nilai perusahaan, sedangkan kebijakan dividen
bukan merupakan variabel pemoderasi antara kinerja keuangan
terhadap nilai perusahaan.
Kata Kunci: Return on asset, return on equity, debt to equity ratio,
price earning ratio, kebijakan dividen dan nilai
perusaahaan
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ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KESEHATAN KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN GOOD
CORPORATE GOVERNANCE SEBAGAI VARIABEL
PEMODERASI PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN
DI BURSA EFEK INDONESIA
Putri Wahyuni, Azhar Maksum dan Arifin Akhmad
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh
faktor-faktor keuangan (Firm Size, Investment Performance,
Operating Margin, Price Earning Ratio, Surplus Growth, dan
Liquidity)) secara simultan dan parsial terhadap kesehatan keuangan
perusahaan perkebunan, serta Good Corporate Governance sebagai
variabel pemoderasi memperkuat atau memperlemah hubungan
antara faktor – faktor keuangan (Firm Size, Investment Performance,
Operating margin, Price Earning Ratio, Surplus Growth, dan
Liquidity) dengan kesehatan keuangan perusahaan perkebunan.
Populasi penelitian ini sebanyak 13 perusahaan perkebunan yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2008- 2012. Sampel
dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling berjumlah 6
perusahaan dengan 30 unit analisis. Data diolah menggunakan
uji regresi linier berganda untuk hipotesis pertama dan uji residual
untuk hipotesis kedua dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian
ini membuktikan hipotesis pertama bahwa secara simultan faktorfaktor keuangan (Firm Size, Investment Performance, Operating
Margin, Price Earning Ratio, Surplus Growth, dan Liquidity) secara
simultan berpengaruh terhadap kesehatan keuangan perusahaan
perkebunan, dan secara parsial hanya Investment Performance
dan Price Earning Ratio yang berpengaruh signifikan terhadap
kesehatan keuangan perusahaan perkebunan. Hasil penelitian hipotesis
kedua menyatakan Good Corporate Governance merupakan variabel
pemoderasi tetapi tidak signifikan memperkuat atau memperlemah
hubungan antara faktor-faktor keuangan (Firm Size, Investment
Performance, Operating Margin, Price Earning Ratio, Surplus
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Growth, dan Liquidity) dengan kesehatan keuangan perusahaan
perkebunan.
Kata Kunci : Firm size, investment performance, operating margin,
price earning ratio, surplus growth, liquidity, good
corporate governance, dewan komisaris independen,
kepemilikan manajerial dan kesehatan keuangan
perusahaan.
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
NILAIPERUSAHAAN DENGAN KEPEMILIKAN
MANAJERIAL SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI
PERUSAHAAN MANUFAKTUR DALAM SEKTOR BARANG
KONSUMSI YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK
INDONESIA
Mesrawati, Rina Bukit dan Zainul Bahri Torong
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis faktorfaktor yang mempengaruhi nilai perusahaan yang diwakili earning per
share, return on equity, net profit margin,ukuran perusahaan, debt to
equity ratio, net cash flow,dividend payout ratio, return on assets
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, serta menguji dan
menganalisis apakah variabel earning per share, return on equity, net
cash flow, dividend payout ratio dan net profit margin sebagai hasil
uji faktor berpengaruh secara simultan maupun secara parsial terhadap
nilai perusahaan serta kepemilikan manajerial sebagai variabel
moderating mempengaruhi hubungan variabel earning per share,
return on equity, net cash flow, dividend payout ratio dan net profit
margin terhadap nilai perusahaan. Populasi penelitian ini yaitu
sebanyak yaitu 35 perusahaan yang merupakan perusahaan
manufaktur yang bergerak dalam sektor industri barang konsumsi
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sejak tahun 2008-2011. Sampel
dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling ber umlah
14 perusahaan. Data diolah menggunakan metode uji Kaiser-MeyerOlkin (KMO), metode uji statistik regresi liner berganda untuk
hipotesis pertama, dan uji residual untuk hipotesis kedua dengan
menggunakan software SPSS. Hasil Penelitian ini membuktikan pada
hipotesis pertama bahwa earning per share, return on equity, net cash
flow, dividend payout ratio dan net profit margin berpengaruh
terhadap nilai perusahaan melalui uji faktor, dan pada hipotesis kedua
bahwa earning per share, return on equity, net cash flow, dividend
payout ratio, net profit margin secara simultan berpengaruh terhadap
nilai perusahaan secara parsial hanya variabel return on equity yang
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berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Ketika kepemilikan manajerial
digunakan sebagai variabel moderating pada pengujian ketiga,
variabel kepemilikan manajerial bukan merupakan variabel
moderating yang dapat memperkuat atau memperlemah hubungan
antara earning per share, return on equity, net cash flow, dividend
payout ratio, net profit margin dengan nilai perusahaan pada
perusahaan manufaktur yang bergerak dalam sektor industri barang
konsumsi yang terdaftar di BEI
Kata kunci : Earning Per Share (EPS), Return on Equity (ROE), Net
Profit Margin (NPM), Ukuran Perusahaan (size), Debt to
Equity Ratio (DER), Net Cash Flow (NCF) , Dividend
Payout Ratio (DPR), Return On Assets, Kepemilikan
Manajerial dan Nilai Perusahaan.
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPUTUSAN PENDANAAN PERUSAHAAN SEKTOR
FARMASI
Denny Dina Fransiska Sormin, Tavi Supriana dan Zainul Bahri T
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang
mempengaruhi keputusan pendanaan perusahaan sektor farmasi. Jenis
penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal. Data dalam penelitian
ini merupakan data sekunder dan metode pengumpulan data
menggunakan teknik dokumentasi. Alat uji yang digunakan adalah
regresi berganda. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis dengan
analisis regresi berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik.
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor farmasi yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2011. Penentuan sampel
dalam penelitian ini adalah sensus dimana jumlah populasi sama
dengan jumlah sampel yaitu 9 perusahaan sektor farmasi. Data
penelitian yang dianalisis terdiri dari 9 perusahaan sampel dari 6
periode yaitu tahun 2006-2011. Dengan demikian jumlah data yang
dianalisis adalah 54 data pengamatan (9 perusahaan. x 6 tahun = 54
data pengamatan). Hasil penelitian menunjukkan secara simultan,
current ratio, receivable turn over ratio, fixed assets turn over ratio,
net profit margin, return on equity, degree of operating leverage,
pertumbuhan penjualan, pertumbuhan aktiva, struktur aktiva dan
ukuran perusahaan berpengaruh terhadap keputusan pendanaan.
Sedangkan secara parsial, hasil penelitian ini membuktikan bahwa
current ratio, fixed assets turn over ratio, net profit margin, return on
equity, struktur aktiva dan ukuran Perusahaan berpengaruh secara
signifikan terhadap keputusan pendanaan.
Kata Kunci : current ratio, receivable turn over ratio, fixed assets
turn over ratio, net profit margin, return on equity,
degree of operating leverage, pertumbuhan penjualan,
pertumbuhan aktiva, struktur aktiva, ukuran
perusahaan, dan keputusan pendanaan.
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EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN HAK
ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DAN
KONTRIBUSINYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI
DAERAH DENGAN JUMLAH PENDUDUK
SEBAGAI VARIABEL MODERATING DI KABUPATEN
ACEH BARAT DAYA
Miftha Rizkina, Azhar Maksum dan Arifin Akhmad
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Efektivitas
Pemungutan BPHTB dan Kontribusi Penerimaan BPHTB terhadap
Pendapatan Asti Daerah dan untuk mengetahui pengaruh Jumlah
Penduduk terhadap hubungan antara Efektivitas Pemungutan BPHTB
dan Kontribusi Penerimaan BPHTB dengan Pendapatan Asti Daerah.
Jenis penelitian ini adalah penelitian kausal yang mencari hubungan
sebab akibat. Jumlah observasi pada penelitian ini adalah 36 unit
analisis dengan 9 Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Aceh
Barat Daya yang menerbitkan laporan BPHTB, PAD Berta Jumlah
Penduduk yang diambil yaitu jumlah kepala keluarga dengan
menggunakan Cross Section untuk data time series selama 4 semester
(2011-2012). Data diolah menggunakan Analisis Regresi Berganda.
dan Analisis Regresi Berganda model interaksi (Moderating
Regresion Analysis). Hasil penelitian hipotesis yang pertama
menunjukkan bahwa Efektivitas Pemungutan BPHTB dan Kontribusi
Penerimaan BPHTB berpengaruh secara simultan terhadap PAD,
secara parsial efektivitas pemungutan BPHTB berpengaruh positif
terhadap PAD dan kontribusi penerimaan BPHTB berpengaruh
negatif signifikan terhadap Pendapatan Asti Daerah, hasil penelitian
untuk hipotesis kedua, Efektivitas Pemungutan BPHTB, Jumlah
Penduduk, dan interaksi Kontribusi Penerimaan BPHTB dengan
Jumlah Penduduk berpengaruh secara simultan, secara parsial
Efektivitas Pemungutan BPHTB dan Jumlah Penduduk berpengaruh
signifikan terhadap PAD, dan interaksi Kontribusi Penerimaan
BPHTB dengan Jumlah Penduduk berpengaruh negatif signifikan
Jumlah Penduduk bukan variabel moderating.
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Kata Kunci :

Pendapatan Asli Daerah, Efektivitas Pemungutan
BPHTB, Kontribusi Penerimaan BPHTB, Jumlah
Penduduk.
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PENGARUH TEKNOLOGI INFORMASI, SISTEM
PENGUKURAN KINERJA, DAN SISTEM REWARD
TERHADAP KINERJA MANAJERIAL DENGAN TOTAL
QUALITY MANAGEMENT SEBAGAI VARIABEL
MODERATING PADA PT. PELABUHAN INDONESIA I
(Persero) MEDAN
Enda Noviyanti Simorangkir, Rina Bukit dan Idhar Yahya
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis
mengenai pengaruh Teknologi Informasi, Sistem Pengukuran Kinerja,
dan Sistem Reward terhadap Kinerja Manajerial, serta menguji dan
menganalisis apakah Total Quality Management sebagai variabel
moderating mempengaruhi hubungan antara variabel independen
(Teknologi Informasi, Sistem Pengukuran Kinerja, dan Sistem
Reward) dan variabel dependen (Kinerja Manajerial). Populasi dalam
penelitian adalah karyawan dalam level manajerial pada PT.Pelabuhan
Indonesia I (Persero) Medan yang berjumlah 56 orang. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Alat analisis yang
digunakan dalam penelitian ini terdiri dari uji kualitas data, uji asumsi
klasik dengan analisis linear berganda, uji hipotesis dan uji residual.
Hasil analisis penelitian ini adalah secara simultan, teknologi
informasi, sistem pengukuran kinerja dan sistem reward berpengaruh
signifikan terhadap kinerja manajerial sedangkan secara parsial
teknologi informasi, sistem pengukuran kinerja dan sistem reward
berpengaruh signifikan terhadap kinerja manajerial. Ketika Total
Quality Management digunakan sebagai variabel moderating, Total
Quality Management tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel
independen dan variabel dependen. Hal ini berarti tidak memperkuat
hubungan antara variabel independen dan variabel dependen.
Kata Kunci: Teknologi informasi, sistem pengukuran kinerja, sistem
reward kinerja dan total quality management
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ANALISIS PENGARUH FAKTOR-FAKTOR RASIO
KEUANGAN TERHADAP HARGA SAHAM PADA
PERUSAHAAN PERBANKAN SWASTA DI BURSA EFEK
INDONESIA
Marintan Saragih, Rina Bukit dan Zainul Bahri Torong
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menguji dan menganalisis Rasio
Likuiditas (Loan to Deposite Ratio), Rasio aktiva produktif (Non
Performing Loan), Rasio Rentabilitas (Return on Asset, Return On
Equity, Beban Operasional/Pendapatan Operasional dan Net Interest
Margin) dan Rasio Solvabilitas (Capital Adequacy Ratio dan Debt
Equity Ratio) berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap Harga
Saham pada perusahaan perbankan swasta di Bursa Efek Indonesia.
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kausal
komperatif dengan pengujian regresi berganda dengan melakukan uji
asumsi klasik sebelum mendapatkan model penelitian yang terbaik.
Variabel Independen pada penelitian ini setelah uji faktor sebagai
berikut : Rasio aktiva produktif (Non Performing Loan), Rasio
Rentabilitas (Return on Asset, Biaya Operasional/Pendapatan
Operasional dan Net Interest Margin sedangkan variabel dependennya
adalah Harga Saham. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
bank swasta di Indonesia sebanyak 37 bank dan sampel penelitian
sebanyak 23 bank. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa secara
serempak Non Performing Loan, Return on Asset, Beban
Operasional/Pendapatan Operasional dan Net Interest Margin
berpengaruh terhadap Harga Saham pada perusahaan perbankan
swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan secara parsial
bahwa Non Performing Loan, Return on Asset, Beban
Operasional/Pendapatan Operasional dan Net Interest Margin
berpengaruh terhadap Harga Sahara pada perusahaan perbankan
swasta yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Koefisien determinasi
menunjukkan bahwa Non Performing Loan, Return on Asset, Beban
Operasional/Pendapatan Operasional dan Net Interest Margin mampu
menjelaskan pengaruhnya terhadap Harga Saham sebesar 19,9% dan
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sisanya sebesar 80,1% dijelaskan oleh variabel bebas lainnya yang
tidak termasuk dalam model penelitian ini.
Kata Kunci: Non performing loan, return on asset, beban operasional/
pendapatan operasional, net interest margin dan harga
saham.
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PENGARUH CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
TERHADAP HUBUNGAN CORPORATE GOVERNANCE DAN
NILAI PERUSAHAAN PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR
YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA
Choms Gary G. Tua Sibarani, Ade Fatma Lubis dan Firman Syarif
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Tujuan penelitian in adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh
corporate governance terhadap nilai perusahaan pada perusahaan
manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia, dan menguji dan
menganalisis apakah variabel corporate social responsibility
berpengaruh terhadap nilai perusahaar, serta corporate social
responsibility sebagai variabel moderating mempengaruhi hubungan
variabel corporate governance terhadap, harga nilai perusahaan.
Populasi penelitian ini yaitu sebanyak yaitu 131 perusahaan yang
merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia sejak tahun 20102011. Sampel dipilih dengan menggunakan
metode purposive sampling berjumlah 63 perusahaan. Data diolah
menggunakan metode uji statistic regresi linier berganda untuk
hipotesis pertama, metode uji statistik regresi linier berganda untuk
hipotesis kedua, dan uji nilai absolute selisih mutlak untuk hipotesis
ketiga dengan menggunakan software SPSS. Hasil Penelitian ini
membuktikan pada hipotesis pertama bahwa corporate governance
dan yang terdiri dari 4 indikator yaitu kepemilikan manajerial,
kepemilikan institusional, komite audit dan komisaris independen
beserta variabel control size dan leverage berpengaruh terhadap nilai
perusahaan, dan pada hipotesis kedua corporate social responsibility
yang berperan sebagai independen variabel dan variabel control
berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Dan untuk yang ketiga
variabel corporate social responsibility yang digunakan sebagai
variabel moderating pada pengujian hipotesis ketiga, dan hasil
penelitiannya menunjukkan bahwa variabel corporate social
responsibility berpengaruh namun tidak signifikan terhadap hubungan
antara variabel corporate governance dan nilai perusahaan pada
perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI.
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Kata Kunci : Struktur kepemilikan manajerial, struktur kepemilikan
institusional, komite audit, komisaris independen,
sizeperusahaan, leverage, corporate governance,
corporate social responcibility, nilai perusahaan.
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PENGARUH REFORMASI ADMINISTRASI PERPAJAKAN
TERHADAP TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DI KPP PRATAMA WAINGAPU (PENYULUHAN
PAJAK SEBAGAI VARIABEL MODERATING)
Sahata Sinambela, Ade Fatma Lubis dan Hasan Sakti Siregar
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menemukan bukti empiris pengaruh
reformasi administrasi perpajakan (tindakan yang sopan, pendidikan
khusus, independensi, fasilitas, dan unit khusus pelayanan)
berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap tingkat kepatuhan
wajib pajak di KPP Pratama Waingapu dan (2) Menemukan bukti
empiris penyuluhan pajak sebagai variable moderating merpengaruhi
hubungan antara reformasi administrasi perpajakan (tindakan yang
sopan, pendidikan khusus, independensi, fasilitas, dan unit khusus
pelayanan) terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama
Waingapu. Populasi seluruh Wajib Pajak KPP Pratama Waingapu
yang berjumlah 20.794 orang. Sampel penelitian yang digunakan
sebanyak 200 orang wajib pajak diambil, dengan menggunakan
metode purposive sampling. Metode analisis yang digunakan adalah
analisis regresi linier berganda dengan uji kualitas data, uji asumsi
klasik, uji hipotesis, dan uji residual. Hasil penelitian yang di lakukan
mendapatkan bukti empiris bahwa (1) Secara simultan reformasi
administrasi perpajakan (tindakan yang sopan, pendidikan khusus,
independensi, fasilitas, dan unit khusus pelayanan) berpengaruh
terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Waingapu,
(2) Secara parsial variabel yang berpengaruh adalah pendidikan
khusus, independensi dan unit khusus pelayanan berpengaruh terhadap
tingkat kepatuhan wajib pajak, serta (3) Penyuluhan pajak sebagai
variable moderating mempengaruhi hubungan antara reformasi
administrasi perpajakan (tindakan yang sopan, pendidikan khusus,
independensi, fasilitas, dan unit khusus pelayanan) terhadap tingkat
kepatuhan pajak di KPP Pratama Waingapu.
Kata Kunci: Reformasi administrasi perpajakan, kepatuhan wajib
pajak, dan penyuluhan
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KUALITAS LAPORAN KEUANGAN KEMENTERIAN
NEGARA/LEMBAGA SATUAN KERJA MITRA KPPN
MEDAN II
Farida Aryani, Erlina dan Iskandar Muda
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk Untuk mengetahui
pengaruh faktor penerapan SAP, kualitas SDM, sistem pengendalian
intern, komitmen organisasi dan pemanfaat teknologi informasi
terhadap kualitas laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Satuan Kerja Mitra KPPN Medan II, baik simultan maupun secara
parsial. Populasi dalam penelitian ini adalah Pejabat 27 Kementerian.
Negara/Lembaga yang tersebar di 167 satuan kerja mitra KPPN
Medan II. Sampel yang dijadikan sebagai responden diambil dengan
menggunakan metode sensus. Masing-masing populasi diwakili I
responden kuasa pengguna anggaran atau pejabat pembuat komitmen
atau pejabat penandatangan SPM atau pejabat lainnya. Kuesioner
yang disebarkan kepada 167 responden, hanya berhasil dikumpulkan
kembali dengan jawaban yang lengkap diperoleh dari 112 responden.
Data yang terkumpul dari 112 responden. Selanjutnya dianalisis
dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Berdasarkan
hasil analisis data, disimpulkan: Penerapan SAP, kualitas SDM,
sistem intern, komitmen organisasi dan pemanfaatan teknologi
informasi berpengaruh secara simultan maupun secara parsial terhadap
kualitas laporan keuangan kementerian negara/lembaga satuan kerja
mitra KPPN Medan II.
Kata Kunci: Kualitas laporan keuangan, penerapan standar akuntansi
pemerintahan, kualitas SDM, sistem pengendalian
intern, komitmen organisasi dan teknologi informasi
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ANALISIS FAKTOR EKSTERNAL EMITEN DAN
PENGARUHNYA TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM
GABUNGAN DI BURSA EFEK INDONESIA
Tofan Erlangga Sidabalok, Ade Fatma Lubis dan Iskandar Muda
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor eksternal
berupa inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga bank dan harga emas
terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek
Indonesia. Penelitian ini diharapkan untuk memprediksi pasar modal
dalam menetapkan investasi yang tepat sehingga dapat
mengoptimalkan keuntungan dan meminimalkan risiko atas investasi
yang dilakukan. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini
adalah metode analisis regresi berganda. Penelitian ini menggunakan
data sekunder dengan jenis data runtun waktu (time series) selama
kurun waktu 111 bulan dari Januari 2003 sampai dengan Maret 2012.
Variabel yang digunakan adalah inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga
bank, dan harga emas rupiah sebagai variabel independen dan Indeks
Harga Saham Gabungan sebagai variabel dependen. Dari hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen inflasi, nilai
tukar rupiah, suku bunga SBI dan harga emas rupiah berpengaruh
positif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di BEI baik secara
simultan maupun secara parsial.
Kata Kunci: Inflasi, nilai tukar rupiah, suku bunga, harga emas dan
indeks harga saham gabungan
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PENGARUH INDEPENDENSI AUDITOR INDEPENDEN
TERHADAP KUALITAS LAPORAN AUDIT (STUDI
EMPIRIS PADA PERUSAHAAN PERKEBUNAN DI SUMATERA
UTARA)
Afrizar Pane Ade Fatma Lubis, dan Arifin Akhmad
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Penelitian ini dilatar belakangi oleh independensi auditor independen
terhadap kualitas laporan audit berupa laporan keuangan. Dimana
laporan kuangan yang dihasilkan, dari auditor independen harus
relevan (relevance) dan dapat diandalkan (reliable). Sehingga laporan
auditor independen dapat dipercaya kebenarannya untuk dijadikan
sebagai dasar pengambilan keputusan dari semua pihak yang
berkepentingan dengan laporan audit tersebut. Tujuan dari penelitian
ini yaitu untuk mengetahui besarnya pengaruh faktor-faktor kualitas
laporan audit dilihat dari sudut integritas, obyektivitas, kompetensi,
kerahasiaan serta sikap prilaku professional dari independensi auditor
ditinjau dari persepsi manajer akuntansi dan keuangan perkebunan di
Sumatera Utara. Populasi penelitian ini adalah perusahaan perkebunan
yang berlokasi di Propinsi Sumatera Utara, didasarkan pada peraturan
menteri pertanian (permentan) No.26/Permentan/OT.140/2/2007
tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang berjumlah 100
perusahaan, sedangkan yang menjadi sampel adalah manajer
keuangan yang berjumlah 70 orang. Teknik pengumpulan data yang
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan penyebaran kuesioner
kepada para manajer akuntansi dan keuangan pada perusahaan
perkebunan berada di Sumatera Utara yang terpilih . Alat analisis
menggunakan regresi linear berganda dan pengujian hipotesis
dilakukan, dengan uji simultan (uji statistik F) dan uji parameter
individual (uji statistik t). Dari hasil pengujian hipotesis pertama
secara simultan atau bersama sama diketahui variabel bebas
berpengaruh signifikan terhadap, variabel terikat, sedangkan
bedasarkan hasil analisis secara parsial hanya satu variabel bebas yang
tidak signifikan terhadap, variabel terikat, yaitu variabel professional.
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Kata Kunci: Integritas, objektivitas, kompetensi, kerahasiaan, prilaku
profesional, dan kualitas laporan audit.
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EARNING PENGARUH MANAGEMENT DAN KEBIJAKAN
HUTANG TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN
CORPORATE GOVERNANCE DAN UKURAN PERUSAHAAN
SEBAGAI VARIABEL MODERATING PADA PERUSAHAAN
PERBANKAN DI BURSA EFEK INDONESIA
Mitha Charistina Ginting, Azhar Maksum dan Rasdianto
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji secara empiris
pengaruh earning management dan kebijakan hutang terhadap
nilai perusahaan dengan praktek corporate governance dan
ukuran perusahaan sebagai variable moderating, studi pada
perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun
2007-2011. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan
perbankan swasta (24 perusahaan) yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia selama tahun 2007-2011. Sampel yang dipilih
menggunakan proposive sampling. Digunakan sebanyak 18
perusahaan selama 5 tahun, sehingga total observasi dalam penelitian
ini menjadi 24 pengamatan. Teknik pengujian data adalah
menggunakan regresi berganda untuk menganalisis secara simultan
dengan tingkat signifikansi alpha 5% dan uji nilai selisih
mutlak pada moderating. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
earning management dan kebijakan hutang tidak berpengaruh
terhadap nilai perusahaan. Coorporate Governance yang terdiri
dari komisaris independen dan kepemilikan institusional terbukti
bukan merupakan variabel moderating dalam memoderasi hubungan
antara earning management dengan nilai perusahaan sedangan
kepemilikan manajerial, kualitas audit dan ukuran perusahaan
terbukti sebagai variabel moderating dalam memoderasi hubungan
antara earning management dengan nilai perusahaan. Kepemilikan
institusional tidak terbukti sebagai variabel moderating dalam
memoderasi hubungan antara kebijakan hutang dengan nilai
perusahaan. Sedangkan komisaris independen, kepemilikan
manajerial, kualitas audit dan ukuran perusahaan terbukti
sebagai variabel moderating dalam memoderasi hubungan kebijakan
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hutang dengan nilai perusahaan pada perusahaan perbankan di Bursa
Efek Indonesia periode pengamatan tahun 2007-2011.
Kata Kunci: Earning Mmanagement, kebijakan hutang, komisaris
independen, kepemilikan institusional, kepemilikan
manajerial, kualitas audit, ukuran perusahaan, nilai
perusahaan.
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI
DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN
POLONIA
Muhammad Irfan Lubis, Bastari dan Firman Syarif
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Penelitian ini dimaksudkan untuk menguji apakah persepsi sikap
keadilan dari sistem perpajakan, norma-norma sosial, norma-norma
individu, persepsi probabilitas ditemukan ketidakpatuhan dan persepsi
besarnya penalti mempengaruhi niat kepatuhan pajak dan kepatuhan
pajak. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah jumlah wajib pajak
orang pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia
tahun 2011 dan pengambilan sampel dilakukan dengan cara
convenience/accidental sampling. Jumlah sampel dalam penelitian ini
sebanyak 100 sampel dan analisis dilakukan dengan metode analisis
jalur (path analysis). Untuk ketepatan penghitungan sekaligus
mengurangi human eror, digunakan program SPSS dengan confidence
level 90% atau a 10%. Hasil analisis yang dilakukan menunjukkan
bahwa secara simultan, persepsi sikap keadilan dari sistem perpajakan,
norma-norma sosial, norma-norma individu, persepsi probabilitas
ditemukan ketidakpatuhan dan persepsi besarnya penalti berpengaruh
signifikan terhadap niat kepatuhan pajak dan kepatuhan pajak.
Sedangkan secara parsial untuk niat kepatuhan pajak, norma-norma
sosial, norma-norma individu, persepsi probabilitas ditemukan
ketidakpatuhan dan persepsi besarnya penalti berpengaruh signifikan
terhadap niat kepatuhan pajak tetapi persepsi sikap keadilan dari
sistem perpajakan tidak berpengaruh sigifikan terhadap niat kepatuhan
pajak. Untuk kepatuhan pajak, secara parsial norma-norma individu
dan probabilitas ditemukan ketidakpatuhan berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan pajak sedangkan persepsi sikap keadilan dari
sistem perpajakan, norma-norma sosial, norma-norma individu,
besarnya penalti dan niat kepatuhan pajak tidak berpengaruh sigifikan
terhadap kepatuhan pajak.
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Kata Kunci: Persepsi sikap keadilan dari sistem perpajakan, normanorma sosial, norma-norma individu, persepsi
probabilitas ditemukan ketidakpatuhan dan persepsi
besarnya penalti, niat kepatuhan pajak dan kepatuhan
pajak.
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) DENGAN
MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL MODERATING
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ASAHAN
Jalilah Ilmiha, Azhar Maksum dan Sri Mulyani
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan untuk menguji pengaruh kualitas sumber daya
manusia (SDM), komunikasi, sarana pendukung, komitmen organisasi
terhadap kinerja SKPD dan pengaruh motivasi kerja sebagai variabel
moderating terhadap hubungan antara Kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM), Komunikasi, Sarana Pendukung, Komitmen Organisasi
dengan Kinerja SKPD. Penelitian ini dilakukan di lingkungan
Pemerintahan Kabupaten Asahan dengan populasi dan sampel terdiri
dari 34 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Data dikumpulkan
dengan menggunakan kuesioner dan hipotesis diuji dengan
menggunakan analisis regresi linear berganda dan analisis uji residual
untuk menguji pengaruh variabel moderating. Hasil yang diperoleh
pada penelitian ini menyimpulkan bahwa Kualitas SDK Komunikasi,
Sarana, Pendukung, Komitmen Organisasi, dan Motivasi Kerja secara
simultan tidak berpengaruh nyata terhadap kinerja SKPD. Begitu juga
halnya Motivasi Kerja tidak memoderasi hubungan antara Kualitas
SDM, Komunikasi, Sarana Pendukung, Komitmen Organisasi dengan
Kinerja SKPD.
Kata Kunci: Motivasi kerja, kinerja SKPD, SDM, komunikasi,
komitmen organisasi
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PENGARUH PEMANFAATAN SISTEM INFORMASI
AKUNTANSI TERHADAP KINERJA PEGAWAI DENGAN
KEMUDAHAN PENGGUNAAN DAN KEPUASAN PEMAKAI
SISTEM INFORMASI SEBAGAI VARIABEL MODERATING.
(STUDI EMPIRIS PADA UNIVERSITAS SUMATERA UTARA)
Muhammad Sahruddin Lubis, Azhar Maksum dan Iskandar Muda
Program Studi Akuntansi
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak pemanfaatan sistem
Informasi akuntansi terhadap kinerja pegawai. Untuk mengetahui
dampak kemudahan penggunaan sistem informasi akuntansi dan
kepuasan pemakai sistem informasi terhadap hubungan antara
pemanfaatan Sistem informasi akuntansi dengan kinerja pegawai.
Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang ada di lingkungan
USU yang menggunakan sistem informasi akuntansi dalam
menjalankan tugasnya yaitu sebanyak 131 orang dan sekaligus
digunakan sebagai sampel. Analisis data menggunakan regresi
moderating dengan pengujian uji F dan uji t serta determinasi.
Berdasarkan hasil pembahasan disimpulkan bahwa pemanfaatan
sistem informasi akuntansi dan kemudahan penggunaan berpengaruh
positif terhadap kinerja pegawai, yang berarti pemanfaatan sistem
informasi akuntansi dan kemudahan penggunaan akan menaikan
kinerja pegawai. Semakin baik pemanfaatan sistem informasi
akuntansi dan semakin mudah penggunaan sistem informasi maka
akan semakin meningkat kinerja. Berdasarkan hasil pembahasan atas
kemudahan penggunaan sistem Informasi akuntansi dan kepuasan
pemakai sistem Informasi memoderasi hubungan antara pemanfaatan
sistem informasi akuntansi dengan kinerja pegawai. Hal ini berarti
hipotesis 2 yang diajukan tidak dapat diterima karena variabel nilai
selisih mutlak antara pemanfaatan sistem informasi dengan
kemudahan pengguna sistem informasi tidak signifikan di dalam
regresi. Dan nilai selisih mutlak antara pemanfaatan sistem informasi
akuntansi dengan kepuasan pengguna berpengaruh negatif terhadap
kinerja pegawai, hasil analisis tersebut tidak signifikan. Hal ini berarti
hipotesis 2 yang diajukan tidak dapat diterima karena
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variabel nilai selisih mutlak antara pemanfaatan sistem informasi
dengan kepuasan pengguna tidak signifikan di dalam regresi.
Kata Kunci: Pemanfaatan sistem informasi akuntansi, kinerja
pegawai dengan kemudahan penggunaan, kepuasan
pemakai sistem informasi.
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PENGARUH BAURAN PEMASARAN JASA TERHADAP
PENGGUNAAN KARTU AXIS DI KOTA MEDAN
Manson Nainggolan, Paham Ginting dan Beby Karina Fawzeea
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Teknologi komunikasi saat ini tidak hanya menjadi kebutuhan
masyarakat umurn tetapi juga menjadi ladang bisnis yang prospektif.
Bisnis operator selular dari tahun ke tahun terus meningkat seiring
perkembangan zaman. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
apakah produk, harga, tempat, promosi, orang, proses dan bukti fisik
berpengaruh secara bersama-sama terhadap keputusan konsumen
dalam menggunakan kartu AXIS di Kota Medan. Sementara itu yang
menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis pengaruh faktor produk, harga, tempat, promosi, orang,
proses dan bukti fisik secara bersama-sama terhadap keputusan
konsumen dalam menggunakan kartu AXIS di Kota Medan.
Pengumpulan data diperoleh dari data
primer yaitu melalui
wawancara dan kuesioner terhadap para konsumen yang menjadi
sampel dan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumentasi
berupa dokumen-dokumen resmi yang diterbitkan PT.AXIS dan
dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian. Model
yang digunakan dalam penelitian ini adalah model regresi berganda.
Pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 16 dengan
analisis deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan analisis
regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa produk,
harga, tempat, promosi, orang, proses dan bukti fisik mempunyai
pengaruh positif secara serempak terhadap keputusan konsumen
menggunakan kartu Axis di Kota Medan Hasil dari penelitian ini
adalah bahwa produk, harga, tempat, promosi, orang, proses dan bukti
fisik secara parsial dan serempak berpengaruh signifikan terhadap
keputusan konsumen untuk menggunakan kartu AXIS di kota Medan.
Kata Kunci : Bauran pemasaran, keputusan konsumen
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ANALISIS PENGARUH HARGA DAN KUALITAS
PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN SERTA
DAMPAKNYA PADA LOYALITAS PELANGGAN
PELANGGAN RESTORAN SOP SUMSUM LANGSA
Lailand Ramadhan, Endang Sulistya Rini dan Muslich Lufti
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Penelitian ini menganalisis pengaruh harga dan kualitas pelayanan
terhadap kepuasan pelanggan serta dampaknya pada loyalitas
pelanggan. Objek penelitian ini adalah Restoran Sop Sumsum Langsa
Cabang Glugur Medan. Permasalahan penelitian merujuk pada
fenomena bisnis Restoran Sop Sumsum Langsa, yang menaikkan
harga, pada salah satu produknya dan kualitas pelayanan karyawan
Restoran Sop Sumsum Langsa kepada pelanggan. Tujuan penelitian
dirumuskan untuk untuk menganalisis dan mengetahui pengaruh
harga, kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan secara langsung
terhadap kepuasan pelanggan. Selain sebuah permodelan teoritis,
penelitian ini telah merumuskan empat hipotesis. Metode purposive
sampling telah dipilih untuk memperoleh data yang dibutuhkan pads
studi ini. Penelitian ini mempergunakan 190 responden dan
keseluruhan responden adalah pelanggan Restoran Sop Sumsum
Langsa. Analisis data mempergunakan Structural Equation Model
dengan program komputer Amos. Hasil penelitian ini menunjukkan
diantaranya bahwa harga tidak berpengaruh langsung terhadap
kepuasan pelanggan. Kualitas pelayanan berpengaruh langsung
terhadap kepuasan pelanggan , berpengaruh langsung terhadap
loyalitas pelanggan.
Kata Kunci: Harga, kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan dan
loyalitas pelanggan.
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ANALISIS PENGARUH LINGKUNGAN KERJA, DISIPLIN
DAN TUNJANGAN PROFESI TERHADAP KINERJA GURU
DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TOBA SAMOSIR
Jenny Mariana Sihite, Siti Raha Agoes Salim dan Yeni Absah
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Sumber daya manusia mempunyai peranan penting bagi organisasi
karena dengan memiliki bakat, tenaga dan kreativitas yang sangat
dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi dalam upaya mencapai
tujuan. Sumber daya yang ada tidak akan berarti apabila tidak dikelola
dengan baik, untuk mengelolanya dibutuhkan sumber daya manusia.
Adanya sumber daya manusia yang kreatif menyebabkan organisasi
dinamis. Dalam kegiatannya organisasi seharusnya mempunyai sistem
penilaian kinerja yang efektif. Kinerja guru di lingkungan Dinas
Pendidikan Kabupaten Toba Samosir belum seperti yang diharapkan.
Masih banyak terkendala dalam melaksanakan tugas dan guru belum
bisa bekerja secara optimal. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis pengaruh lingkungan kerja, disiplin dan
tunjangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru di
Dinas Pendidikan Kabupaten Toba Samosir. Metode yang digunakan
dalam penelitian mi adalah pendekatan survey, jenis penelitian ini
adalah deskriptif kuantitatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif
eksplanatory. Metode statistik deskiriptif dengan mengggunakan uji F,
uji t dan R Square. Jumlah Populasi Dinas Pendidikan Kabupaten
Toba Samosir sebanyak 360 orang dan sampel penelitian sebanyak
190 orang. Metode pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,
daftar pertanyaan dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang
digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan
software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lingkungan
keda, disiplin dan tunjangan profesi guru secara simultan dan parsial
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja guru di Dinas
Pendidikan Kabupaten Toba Samosir. Variabel disiplin yang dominan
berpengaruh terhadap kinerja guru di Dinas Pendidikan Kabupaten
Toba Samosir. Nilai Koefisien Determinasi (adjusted R Square)
diperoleh dari penelitian ini sebesar 74,2%. Hal ini berarti bahwa
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kemampuan variabel lingkungan kerja, disiplin dan tunjangan profesi
guru dapat menjelaskan variabel kinerja guru di Dinas Pendidikan
Kabupaten Toba Samosir sebesar 74,2%, sedangkan sisanya sebesar
25,8% dijelaskan oleh variabel lainnya.
Kata Kunci : Lingkungan kerja, disiplin tunjangan profesi dan kinerja
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ANALISIS PENGARUH PROMOSI DAN DIMENSI KUALITAS
PELAYANAN TERHADAP KEPUTUSAN MEMILIH UNTUK
KULIAH DI LP31 GAJAH MADA MEDAN
Iwani Purba, Amrin Fauzi dan Endang Sulistya Rini
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Pemahaman kebutuhan dan proses pembelian konsumen berperan
penting dalam membangun strategi pemasaran yang efektif, para
perusahaan dapat mengambil tindakan penting agar konsumen
mengambil keputusan untuk membeli. Proses pengambilan keputusan
konsumen dapat dipengaruhi oleh masa lalu, masa sekarang dan
perkiraan masa akan datang. Pengambilan keputusan konsumen
merupakan proses memilih dan berkomitmen atas apa yang telah
dipilih melalui usaha yang sadar untuk mencapai tujuan, artinya setiap
konsumen tersebut dalam memenuhi kebutuhannya memiliki proses
yang panjang diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan untuk
mencapai tujuan berdasarkan keinginan, pengetahuan dan penplaman
yang dimilikinya- Bagi setiap industri jasa lembaga pendidikan atau
perguruan tinggi dewasa ini menganggap, bahwa promosi merupakan
bagian penting dari pemasaran produk dan jasa, karena promosi
merupakan cara yang dianggap paling efektif dan efisien dalam
mengenalkan semua informasi profit perguruan tinggi seperti
informasi program studi, informasi fasilitas, informasi staf dan tenaga
pengajar serta lokasi kampus yang strategis. Pengambilan keputusan
mahasiswa memilih perguruan tinggi sebagai tempat kuliahnya tidak
terlepas dari kualitas jasa lembaga pendidikan tersebut. Pada
umumnya, perguruan tinggi merupakan lembaga yang bergerak dalam
pelayanan. Kualitas dalam lembaga pendidikan adalah suatu penyajian
produk dalam bentuk jasa yang berlaku ditempat produk tersebut
diadakan dan penyampaiannya setidaknya sama dengan yang
diinginkan dan diharapkan konsumen. Tujuan penelitian untuk
mengetahui dan menganalisis pengaruh promosi keandalan, daya
tanggap, jaminan, perhatian dan bukti fisik secara parsial dan secara
serempak terhadap, keputusan memilih. Data penelitian ini
menggunakan penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian
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lapangan. (field research) dengan menyebar kuesioner kepada 100
sampel. Teknik analisis yang digunakan antara lain analisis
crosstabulation dan analisis statistik inferensial menggunakan analisis
regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa promosi
keandalan, daya tanggap, jaminan secara parsial berpengaruh positif
dan signifikan terhadap keputusan memilih. Sedangkan perhatian
secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap, keputusan.
memilih. Selanjutnya variabel promosi, keandalan, daya tanggap,
jaminan, perhatian dan bukti fisik secara serempak berpengaruh
positif dan signifikan terhadap keputusan memilih.

Kata Kunci: Keputusan memilih, promosi, keandalan, daya tanggap,
jaminan, perhatian dan bukti fisik
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
KONSUMEN DALAM MEMBELI RUMAH DI PERUMAHAN
BOUGENVILLE JALAN SEI MENCIRIM KECAMATAN
SUNGGAL
Gloria Lariza H.Situmeang, Paham Ginting dan Parapat Gultom
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Fenomena yang terjadi adalah perumahan Bougenville yang
merupakan salah satu perumahan terbesar di daerah Sei Mencirim
kecamatan sunggal. Di lahan sehias 10,5 ha telah dibangun sekitar 522
unit rumah dengan tipe 36, 36+, 45, 60, 70, M, dan tipe ruko. Namun
dalam data penjualan mengalami penurunan dibandingkan tahun
sebelumnya. Maka perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai
berikut: 1. Faktor-faktor apa saja yang memengaruhi konsumen untuk
membeli rumah di perumahan Bougenville? 2. Faktor apa yang paling
dominan memengaruhi konsumen dalam membeli rumah di
perumahan Bougenville? Teori yang digunakan dalam penelitian ini
adalah teori Bauran Pemasaran dan Perilaku Konsumen yang
berkaitan dengan Keputusan Konsumen dalam membeli. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Jenis data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data primer dengan menyebarkan
kuesioner untuk 100 responder dengan teknik accidental sampling.
Skala pengukuran variabel yang digunakan adalah skala Likert dan
data dianalisis yang digunakan yaitu dengan analisis faktor dan
analisis regresi liner berganda. Dengan SPSS 16.0 for Windows
diperoleh nilai signifikan dari uji Bartlett 0.000 sehingga ada korelasi
antara variabel. KMO Indeks nilai 0,883. Dalam proses korelasi antiimage, 16 variabel secara keseluruhan dapat mengikuti proses atau
tahap berikutnya karena nilai MSA lebih besar dari 0,5. Dari hasil
faktor analisis pengolahan, 16 variabel telah diringkas menjadi enam
faktor baru, yang mungkin merupakan varians 82,831%, di mana nilai
dapat dilihat dari akumulasi varians. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa faktor yang dipertimbangkan oleh konsumen untuk membeli
Rumah adalah: 1) Faktor harga 2) Faktor promosi, 3) Faktor produk,
4) Faktor pribadi, 5) Faktor sosial, 6) Faktor fasilitas. Dari analisis
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faktor dilanjutkan dengan analisis regresi berganda untuk mengetahui
faktor yang paling dominan memengaruhi konsumen dalam
melakukan pembelian rumah dan pada tingkat signifikansi a = 5%,
menunjukkan bahwa faktor harga adalah faktor yang paling dominan
memengaruhi konsumen dalam melakukan pembelian rumah di
perumahan Bougenville. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa
perusahaan sekarang dapat lebih fokus kedalam faktor-faktor yang
yang telah diindentifikasi dimensinya sehingga dapat meningkatkan
dan menetapkan strategi yang harus dilakukan.

Kata Kunci: Keputusan konsumen, membeli rumah
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PENGARUH KOMITMEN ORGANISASIONAL, PENJUALAN
ADAPTIF , ORIENTASI SMART-WORKING DAN KEPUASAN
HUBUNGAN KERJA TERHADAP KREATITAS STRATEGI
PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BISNIS
IBO DALAM MULTI LEVEL MARKETING PT ORIFLAME
INDONESIA DI MEDAN
Martin Luter Purba, Arlina Nurbaity Lubis dan Beby KF Sembiring
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Perkembangan perusahaan multi level marketing sangat dipengaruhi
oleh kinerja dari para independent bussiness owner (IBO) yang
bekerja dalam membentuk jaringan untuk memasarkan produknya.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah komitmen
organisasional, penjualan adaptif, orientasi smart-working dan
kepuasan hubungan kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja
bisnis IBO melalui kreativitas strategi pemasaran dalam multi level
marketing PT ORIFLAME Indonesia di Medan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis komitmen
organisasional, penjualan adaptif, orientasi smart-working dan
kepuasan hubungan kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja
bisnis IBO melalui kreativitas strategi pemasaran dalam multi level
marketing PT ORIFLAME Indonesia di Medan. Teori yang digunakan
adalah Manajemen Pemasaran mengenai komitmen organisasional,
penjualan adaptif, orientasi smart-working, kepuasan hubungan kerja,
kreativitas strategi pemasaran Berta kinerja. Jenis penelitian adalah
penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah para IBO
PT ORIFLAME Indonesia level 9% sampai 21% yang berstatus aktif
dari Januari hingga Desember akhir tahun 2012 di wilayah Medan.
Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah
populasi 5000 orang, banyaknya sampel dalam penelitian ini adalah
100 orang IBO. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara,
daftar pertanyaan dan studi dokumentasi. Pengujian hipotesis
menggunakan analisis Structural Equation Model, konfirmatori factor
dilakukan untuk menguji kelayakan model, nilai chi-square
konfirmatori factor dibawah nilai df. Hasil penelitian menunjukan
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bahwa komitmen organisasional, penjualan adaptif, orientasi smartworking dan kepuasan hubungan kerja dapat berpengaruh secara
langsung terhadap kinerja bisnis 1130 maupun secara tidak langsung
melalui kreativitas strategi pemasaran. Nilai koefisien probability
dibawah 0.05 hal ini menunjukkan valuasi model baik.
Kata Kunci: Komitmen organisasional, penjualan adaptif, orientasi
smart-working, kepuasan hubungan kerja, kreativitas
strategi pemasaran, kinerja bisnis.
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ANALISIS PENGARUH IKLIM ORGANISASI dan MOTIVASI
KERJA TERHADAP KINERJA DOSEN DENGAN
KEPUASANN KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
PADA POLITEKNIK NEGERI MEDAN
Benhur Pakpahan, Yeni Absah dan Elisabeth Siahaan
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh iklim organisasi
dan motivasi kerja terhadap kinerja dosen secara langsung maupun
melalui kepuasan kerja sebagai variabel perantara. Penelitian ini
dilakukan di Politeknik Negeri Medan yang merupakan lembaga
pendidikan yang bertujuan membentuk sumber daya manusia yang
berkualitas melalui proses belajar mengajar. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kuantitatif dan sifat penelitian merupakan
penjelasan (eksplanatory research) yang didukung oleh metode
survey. Populasi meliputi seluruh dosen yang, mempunyai status
pegawai negeri sipil yang bedumlah 310 orang dengan sampel
sebanyak 76 orang yang diambil secara proportionate random
sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara,
kuisioner dan studi dokumentasi. Teknik analisis data dengan
menggunakan analisis jalur (Path Analysis) yang terdiri dari pengaruh
langsung dan pengaruh tidak langsung. Hasil penelitan menunjukkan
bahwa iklim organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja dosen. Iklim organisasi juga berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepuasan kerja. Disisi lain motivasi kerja berpengaruh positif
dan signifikan terhadap kinerja dosen dan kepuasan kerja. Sedangkan
kepuasan kerja tidak terpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap
kinerja dosen. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa pengaruh
iklim organisasi dan motivasi kerja lebih kuat secara langsung
terhadap kinerja dosen daripada melalui kepuasan kerja sebagai
variabel perantara. Dengan demikian variabel kepuasan kerja opini
berperan sebagai variabel intervening.
Kata Kunci : Iklim organisasi, motivasi kerja, kepuasan kerja

Program Magister

113

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI
KEPUTUSAN KONSUMEN MEMBELI KORAN SINDO PADA
PT. MEDIA NUSANTARA INFORMASI BIRO MEDAN
Glory Simarmata, Paham Ginting dan Parapat Gultom
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Pada saat ini Media berkembang dengan pesat sebagaimana di
Sumatera Utara khususnya kota Medan. Perkembangan tersebut
mengakibatkan semakin ketatnya persaingan Media yang saat ini
dibahas adalah koran, yang diproduksi PT. Media Nusantara Informasi
dengan nama produk koran Sindo. Perumusan masalah dalam
penelitian ini adalah faktor - faktor apa saja yang dipertimbangkan
dalam membeli koran dan faktor apa yang paling dominan sehingga
konsumen membeli koran Sindo. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui faktor - faktor yang dipertimbangkan dalam membeli
koran dan faktor yang paling dominan sehingga konsumen membeli
koran. Penelitian ini dilakukan di PT. Media Nusantara Informasi.
Jenis Penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dengan menggunakan
random sampling dengan sampel 100 responder. Adapun sifat dari
penelitian ini adalah penjelasan (explanatory). Hasil uji kecocokan
yang diperoleh menunjukkan faktor yang mempengaruhi Keputusan
Konsumen membeli koran Sindo pada PT. Media Nusantara Informasi
dengan tingkat persentase 1. Produk 21.71 %, 2. Harga 18.49 %, 3.
Tempat 12.24 % 4. Promosi 9.489 %, 5. Budaya 6.83 %, 6. Sosial
5.26 %, 7. Pribadi 4.59 %, 8. Psikologis 4.19%. Hasil analisis faktor
menunjukkan bahwa faktor-faktor yang memengenai keputusan
konsumen membeli koran Sindo pada PT. Media Nusantara Informasi
dapat dikelompokkan menjadi, 1. Produk 2. Harga 3. Tempat 4.
Promosi 5. Faktor Sosial, 6. Faktor Budaya 7. Faktor Psikologis, 8.
Faktor Pribadi. Demikian juga menunjukkan dengan Uji kecocokan
dengan menggunakan regrest menunjukan faktor yang memengaruhi
Keputusan Konsumen membeli koran Sindo pada PT. Media
Nusantara Informasi adalah sebagai berikut : 1. Produk 1,158, 2.
Harga 0.495, 9, 3. Tempat 0.291 4. Promosi 0.228 5. Budaya 0.065
Kata Kunci : Keputusan membeli, konsumen, mass media
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ANALISIS PENGARUH KEPUASAN KERJA KOMITMEN
ORGANISASI DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP
KINERJA KARYAWAN KANTOR PUSAT OPERASIONAL
(KPO) PT. BANK ACEH BANDA ACEH
Edi Suhaimi, Herman Mawengkang dan Elisabeth Siahaan
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Kinerja karyawan merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh
seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi berdasarkan
kualitas dan kuantitas, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab
masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi, tidak
melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Kinerja
karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah
kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kecerdasan emosional.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kecerdasan
emosional terhadap kineda karyawan Kantor Pusat Operasional (KPO)
PT. Bank Aceh Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif kuantitatif dengan sifat penelitian adalah explanatory
research yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang diteliti
serta hubungan antara satu variabel dengan varabel lainnya. Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Kantor Pusat
Operasional (KPO) PT. Bank Aceh Banda Aceh yaitu sebanyak 80
orang, dan seluruh populasi tersebut dijadikan sebagai sampel. Data
dikumpulkan melalui wawancara, daftar pertanyaan dan studi
dokumentasi serta variabel-variabel yang ditelitimenggunakan skala
ordinal. Daftar pertanyaan terlebih dahulu diuji dengan menggunakan
pengujian validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kepuasan kerja, komitmen organisasi dan
kecerdasan emosional secara simultan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan Kantor Pusat Operasional (KPO)
PT. Bank Aceh Banda Aceh. Namun secara parsial komitmen
organisasi dan kecerdasan emosional mempunyai pengaruh signifikan
dan positif terhadap kineda karyawan, sedangkan kepuasan kerja tidak
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mempunyai pengaruh yang signifikan tetapi positif terhadap kinerja
karyawan. Implikasinya pada penelitian ini adalah kepuasan kerja,
komitmen organisasi dan kecerdasan emosional mempunyai peranan
penting yang sama baik secara individu maupun bersama-sama dalam
meningkatkan kinerja karyawan.
Kata Kunci : Kepuasan kerja, komitmen organisasi, kecerdasan
emotional, kinerja karyawan
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ANALISIS PENGARUH KEPUASAN KERJA KOMITMEN
ORGANISASI DAN KECERDASAN EMOSIONAL TERHADAP
KINERJA KARYAWAN KANTOR PUSAT OPERASIONAL
(KPO) PT. BANK ACEH BANDA ACEH
Edi Suhaemi, Herman Mawengkang dan Elisabeth Siahaan
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Kinerja karyawan merupakan suatu hasil kerja yang dicapai oleh
seseorang atau kelompok orang dalam suatu organisasi berdasarkan
kualitas dan kuantitas, sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab
masing-masing, dalam rangka mencapai tujuan organisasi, tidak
melanggar hukum, dan sesuai dengan moral dan etika. Kinerja
karyawan dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya adalah
kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kecerdasan emosional.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis
pengaruh kepuasan kerja, komitmen organisasi dan kecerdasan
emosional terhadap kinerja karyawan Kantor Pusat Operasional
(KPO) PT. Bank Aceh Banda Aceh. Penelitian ini merupakan
penelitian deskriptif kuantitatif dengan sifat penelitian adalah
explanatory research yang menjelaskan kedudukan variabel variabel
yang diteliti serta hubungan antara satu variabel dengan varabel
lainnya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Kantor
Pusat Operasional (KPO) PT. Bank Aceh Banda Aceh yaitu sebanyak
80 orang, dan seluruh populasi tersebut dijadikan sebagai sampel.
Data dikumpulkan melalui wawancara, daftar pertanyaan dan studi
dokumentasi serta variabel-variabel yang diteliti menggunakan skala
ordinal. Daftar pertanyaan terlebih dahulu diuji dengan menggunakan
pengujian validitas dan reliabilitas. Teknik analisis data yang
digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa kepuasan kerja, komitmen organisasi dan
kecerdasan emosional secara simultan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kinerja karyawan Kantor Pusat Operasional (KPO)
PT. Bank Aceh Banda Aceh. Namur secara parsial komitmen
organisasi dan kecerdasan emosional mempunyai pengaruh signifikan
dan positif terhadap kinerja karyawan, sedangkan kepuasan kerja tidak
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mempunyai pengaruh yang signifikan tetapi positif terhadap kinerja
karyawan. Implikasinya pada penelitian ini adalah kepuasan kerja,
komitmen organisasi dan kecerdasan emosional mempunyai peranan
penting yang sama baik secara individu maupun bersama-sama dalam
meningkatkan kinerja karyawan.
Kata Kunci : Kepuasan kerja, komitmen organisasi, kecerdasan
emotional, kinerja karyawan
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PENGARUH KOMITMEN ORGANISASIONAL, PENJUALAN
ADAPTIF , ORIENTASI SMART-WORKING DAN KEPUASAN
HUBUNGAN KERJA TERHADAP KREATIVITAS STRATEGI
PEMASARAN UNTUK MENINGKATKAN KINERJA BISNIS
IBO DALAM MULTI LEVEL MARKETING PT
ORIFLAMEINDONESIA DI MEDAN
Martin Luter Purba, Arlina Nurbaity Lubis dan Beby KF Sembiring
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Perkembangan perusahaan multi level marketing sangat dipengaruhi
oleh kinerja dari para independent bussiness owner (IBO) yang
bekerja dalam membentuk jaringan untuk memasarkan produknya.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah komitmen
organisasional, penjualan adaptif, orientasi smart-working dan
kepuasan hubungan kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja
bisnis IBO melalui kreativitas strategi pemasaran dalam multi level
marketing PT ORIFLAME Indonesia di Medan. Tujuan dari
penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis komitmen
organisasional, penjualan adaptif, orientasi smart-working dan
kepuasan hubungan kerja berpengaruh langsung terhadap kinerja
bisnis IBO melalui kreativitas strategi pemasaran dalam multi level
marketing PT ORIFLAME Indonesia di Medan. Teori yang digunakan
adalah Manajemen Pemasaran mengenai komitmen organisasional,
penjualan adaptif, orientasi smart-working, kepuasan hubungan kerja,
kreativitas strategi pemasaran serta kinerja. Jenis penelitian adalah
penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian adalah para IBO
PT ORIFLAME Indonesia level 9% sampai 21% yang berstatus aktif
dari Januari hingga Desember akhir tahun 2012 di wilayah Medan.
Penentuan sampel menggunakan teknik purposive sampling. Jumlah
populasi 5000 orang, banyaknya sampel dalam penelitian ini adalah
100 orang IBO. Data penelitian dikumpulkan melalui wawancara,
daftar pertanyaan dan studi dokumentasi. Pengujian hipotesis
menggunakan analisis Structural Equation Model, konfirmatori factor
dilakukan untuk menguji kelayakan model, nilai chi-square
konfirmatori factor dibawah nilai df. Hasil penelitian menunjukan
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bahwa komitmen organisasional, penjualan adaptif, orientasi smartworking dan kepuasan hubungan kerja dapat berpengaruh secara
langsung terhadap kinerja bisnis IBO maupun secara tidak langsung
melalui kreativitas strategi pemasaran. Nilai koefisien probability
dibawah 0.05 hal ini menunjukkan evaluasi model baik.
Kata Kunci: Komitmen organisasional, penjualan adaptif, orientasi
smart-working, kepuasan hubungan kerja, kreativitas
strategi pemasaran, kinerja bisnis.
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ANALISIS PENGARUH PENDAPATAN DAN ANGGARAN
BELANJA NEGARA TERHADAP REALISASI ANGGARAN
PERIODE TAHUN 2006 SAMPAI DENGAN 2011 PADA
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA
(KPPN) SIDIKALANG
Johny Simanjuntak, HB. Tarmizi dan Parapat Gultom
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Dalam upaya peningkatan kinerja dan institusi kelembagaannya,
Departemen Keuangan telah melakukan perubahan kelembagaan yaitu
meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja birokrasi
dalam menyusun kebijakan dan memberikan pelayanan kepada publik.
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Apakah pendapatan dan
belanja Negara secara parsial dan serempak berpengaruh terhadap
realisasi anggaran pada satuan kerja Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang. Sementara itu yang
menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh
mana pengaruh pendapatan dan belanja negara secara parsial dan
serempak terhadap realisasi anggaran pada satuan kerja Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang. Pengumpulan
data diperoleh dari data sekunder yang diperoleh dari Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang. Adapun data
yang digunakan adalah data pendapatan belanja serta realisasi
anggaran pada satuan kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) Sidikalang. Model yang digunakan dalam penelitian ini
adalah model ekonometrika dengan metode Ordinary Least Square
(OLS). Pengolahan data menggunakan perangkat lunak SPSS versi 16
dengan analisa deskriptif dan pengujian hipotesis menggunakan
analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
pendapatan dan belanja Negara berpengaruh signifikan terhadap
realisasi anggaran pada satuan kerja Kantor Pelayanan
Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah pendapatan memilliki pengaruh yang lebih
dominan terhadap realisasi anggaran pada satuan kerja Kantor
Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Sidikalang
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Kata Kunci: Pendapatan, belanja, realisasi anggaran satuan kerja.
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PENGARUH KEMAMPUAN SDM, PARTISIPASI ANGGOTA
DAN SISTEM PELAYANAN TERHADAP KEBERHASILAN
KOPERASI SERBA USAHA (KSU) DI KOTA MEDAN
Juniari N. Siahaan, Prihatin Lumbanraja, dan Yenni Absah
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Secara makro dapat dilihat peranan koperasi yang semakin meningkat
dalam perekonomian, antara lain; meningkatnya manfaat koperasi
bagi masyarakat dan lingkungan, pemahaman yang lebih mendalam
terhadap azas, sendi serta tata kerja koperasi; meningkatnya produksi,
pendapatan dan kesejahteraan, meningkatnya pemerataan dan
keadilan; meningkatnya kesempatan kerja. Semua ini mengakibatkan
pertumbuhan struktural dalam perekonomian nasional yang tergantung
pada Co-operative Growth, Co-operative Share dan Co-operative
Effect yang melibatkan, memberdayakan segenap lapisan masyarakat,
sehingga dapat mengatasi kemiskinan. Masalah paling esensi adalah
mengenai keberhasilan usaha koperasi dalam tumbuh dan
berkembangnya suatu koperasi. Sampai saat ini koperasi lebih
tertinggal dibanding dengan lembaga perekonomian lainnya.
Penyebab ketertinggalan ini, karena banyaknya persoalan yang harus
dihadapi oleh koperasi dalam pengelolaannya. Teori yang digunakan
dalam penelitian ini yaitu konsep koperasi, jenis koperasi di
Indonesia, Koperasi Serba Usaha (KSU), Sumber Daya Manusia
Koperasi, Partisipasi Anggota Koperasi, Pelayanan koperasi dan
Keberhasilan Pengelolaan Koperasi. Metode Penelitian ini
menggunakan pendekatan survei dengan jenis penelitian deskriptif
kuantitatif dan bersifat eksplanottory. Metode pengambilan sampel
menggunakan proportionate stratified random sampling (penarikan
sampel proporsional acak berstruktur dengan sampel sebanyak 280
responden. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi liner
berganda, dengan uji secara simultan (Uji F) dan secara parsial (Uji t)
yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen pada tingkat kepercayaan 95% (a=0,05).
Hasil analisis menunjukkan bahwa kemampuan SDM KSU,
Partisipasi anggota KSU dan Sistem Pelayanan KSU berpengaruh
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signifikan terhadap Keberhasilan KSU di Kota Medan dengan tingkat
signifikansi 0,000. Koefisien determinasi (R2) variabel independen
terhadap variabel dependen sebesar 78,10% dan sisanya 21,90%
dijelaskan oleh faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian
ini. Hasil uji t (secara parsial) yaitu Kemampuan SDM, Partisipasi
Anggota dan sistem Pelayanan berpengaruh secara signifikan terhadap
keberhasilan KSU di Kota Medan. Kesimpulan dari penelitian adalah
Kemampuan SDM, Partisipasi Anggota dan Sistem Pelayanan
berpengaruh signifikan terhadap Keberhasilan KSU.
Kata Kunci: Kemampuan SDM, partisipasi anggota, sistem pelayanan
dan koperasi serba usaha (KSU).
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PENGARUH KEPEMIMPINAN, DISIPLIN KERJA DAN
IKLIM ORGANISASI TERHADAP PRESTASI KERJA
PEGAWAI PADA DINAS KEBERSIHAN PEMERINTAH
KOTA MEDAN
Sukma Era Wibawany, Muhammad Zarlis dan Yeni Absah
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi negara yang diberikan
kewenangan dalam pengelolaan Negara baik secara desentralisasi
maupun secara otonomi daerah. Dalam melaksanakan pelayanan
publik, Dinas Kebersihan Pemerintah Kota Medan memerlukan
prestasi kerja dari para pegawainya agar dapat menunjang tercapainya
tujuan pembangunan nasional yang telah ditetapkan melalui visi dan
misi Pemerintah Kota Medan. Dalam hal ini pimpinan organisasi perlu
mengatasi dengan memberikan peringatan serta melakukan tindakan
tegas secara objektif terhadap pelanggaran sehingga pimpinan dapat
memberikan penilaian sesuai dengan prestasi yang dihasilkan oleh
masing-masing pegawai. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis Pengaruh Kepemimpinan, Disiplin
Kerja dan Iklim Organisasi terhadap Prestasi Kerja Pegawai pada
Dinas Kebersihan Pemerintah Kota Medan. Jenis penelitian ini adalah
deskriptif kuantitatif. Sifat penelitian ini adalah penelitian
menjelaskan (explanatory). Populasi pada penelitian ini berjumlah 278
orang. Penelitian ini menggunakan teknik purposive random sampling
untuk mengambil data sebanyak 165 responden. Teknik pengumpulan
data dilakukan dengan wawancara, kuesioner dan studi dokumentasi.
Metode analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda
dengan menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa kepernimpinan, disiplin kerja dan iklim organisasi berpengaruh
positif terhadap prestasi kerja pegawai baik secara simultan maupun
parsial. Dimana faktor dominan yang mempengaruhi prestasi kerja
pegawai adalah disiplin kerja, dengan diterapkannya disiplin maka
pegawai menjadi lebih baik untuk melakukan pekerjaan dan
mendorong pegawai untuk taat serta mematuhi peraturan yang
ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Nilai koefisien
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determinasi (R2) yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebesar
84,4% hal ini berarti bahwa kemampuan variabel independen
(kepemimpinan, disiplin kerja dan iklim organisasi) dapat
menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen (prestasi kerja)
yakni sebesar 84,4%, sedangkan sisanya sebesar 15,6% dipengaruhi
oleh variabel lainnya yang tidak diikutkan dalam penelitian ini.
Kata Kunci:

Kepemimpinan, disiplin kerja, iklim organisasi dan
prestasi kerja
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ANALISIS PENGARUH SUMBER DAYA MANUSIA,
PRASARANA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP
KINERJA PEGAWAI KOPERTIS WILAYAH – I MEDAN
Markus Doddy Simanjuntak, Sitti Raha Agoes dan Yenni Absah
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Sumber daya manusia merupakan salah satu yang paling penting
untuk menentukan berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai
tujuannya. Kopertis Wilayah I Medan merupakan instansi pemerintah
yang bertugas untuk mengawasi kinerja perguruan tinggi swasta untuk
menghasilkan program diploma maupun sarjana yang berkualitas.
Pihak Kopertis Wilayah I Medan juga meningkatkan kualitas sumber
daya manusia, menyediakan prasarana yang sesuai dengan kebutuhan
dan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang dapat
meningkatkan kinerja pegawainya. Permasalahan dalam penelitian ini
adalah Sumber Daya Manusia, Prasarana dan Lingkungan Kerja
berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai Kopertis Wilayah I
di Medan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teoriteori manajemen sumber daya manusia yang berkaitan dengan sumber
daya manusia, prasarana, lingkungan kerja dan performa kerja.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif
kuantitatif, dan sifat penelitian ini adalah explanotary research.
Populasi pada penelitian ini berjumlah 72 pegawai dengan teknik
pengambilan sampelnya adalah sampel jenuh dengan jumlah sampel
adalah 72 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah
analisis regresi linier berganda. Untuk menguji hipotesis, digunakan
uji F untuk pengujian secara serempak, dan uji t untuk pengujian
secara parsial. Hasil pengujian pada hipotesis menunjukan bahwa
secara serempak variabel Sumber Daya Manusia, Prasarana dan
Lingkungan Kerja berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Pegawai
Kopertis Wilayah I di Medan.
Kata Kunci: Sumber daya manusia, prasarana, lingkungan kerja dan
kinerja pegawai
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PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERRADAP KINERJA
SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) MENURUT PERSEPSI
PEGAWAI DI UNIVERSITAS MUSLIM NUSANTARA (UMN)
AL WASHLIYAH
Bagoes Arthiko, Ritha F. Dalimunthe dan Prihatin Lumbanraja
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Kinerja pegawai tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan dan
keahlian dalam bekerja, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh gaya
kepemimpinan. Kepemimpinan adalah cara mempengaruhi orang lain,
interaksi, kedudukan dalam administrasi, dan persepsi mengenai
pengaruh yang sah. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi
kegiatan-kegiatan seseorang atau kelompok dalam usaha mencapai
suatu tujuan yang telah ditentukan pada situasi tertentu. Dengan
demikian proses kepemimpinan meliputi faktor pemimpin, pengikut,
dan situasi. Oleh karena itu seorang pemimpin harus memperhatikan
tugas dan manusia dalam menjalankan kepemimpinannya.
Berdasarkan prasurvei yang dilakukan, dapat diketahui bahwa gaya
kepemimpinan yang dilakukan pada Universitas Muslim Nusantara
(UMN) Al Washliyah lebih dominan bersifat demokratis. Pegawai
diberikan kebebasan untuk menyampaikan pendapat guna kemajuan
Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah. Hipotesis dari
penelitian ini adalah Gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia
(SDM) menurut persepsi pegawai di Universitas Muslim Nusantara
(UMN) Al Washliyah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
secara serempak Gaya Kepemimpinan (X) berpengaruh terhadap
peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM) di Universitas
Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah. Ini memberi arti
bahwa gaya kepemimpinan (X) dapat mempengaruhi dan menentukan
dalam peningkatan kinerja Sumber Daya Manusia (SDM)
di Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah. Artinya,
pimpinan sebaiknya terus menerapkan gaya kepemimpinan yang
bersifat demokratis, karena gaya kepemimpinan yang demokratis
memberikan dampak yang positif terhadap peningkatan kinerja
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pegawai pada Universitas Muslim Nusantara (UMN) Al Washliyah.
Kata Kunci: Gaya kepemimpinan, kinerja
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ANALISIS PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PADA PERUSAHAAN
MANUFAKTUR SEKTOR KONSUMSI YANG TERDAFTAR
DI BEI TAHUN
2008 – 2011
Santy Mayda Batubara, Muslich Lufti dan Yeni Absah
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Intellectual capital adalah suatu istilah yang memiliki berbagai definisi
dalam teori-teori ekonomi yang berbeda, karenanya merupakan satusatunya definisi yang paling netral mengenai "aktiva tak berwujud"
(intangibles) dalam ekonomi dan asumsi modal yang menciptakan
kekayaan intelektual. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa jika
ditinjau dari uji serempak memperlihatkan ada pengaruh positif dan
signifikan antara Intelectual Capital, yang terdiri dari VACA, VAHU
dan STVA terhadap Kinerja Keuangan, yang terdiri dari ROA, ROE
dan STVA. Berdasarkan hasil koefisien determinasi menunjukkan
kaitan antar variabel. Intelectual Capital terhadap Kinerja Keuangan
adalah tidak erat. Sementara berdasarkan uji pengaruh parsial
menujukkan bahwa variabel Intelectual Capital yang memiliki
pengaruh positif dan negatif terhadap Kinerja Keuangan, yang terdiri
dari ROA, ROE dan NP, hanya Physical Capital (VACA) saja.
Variabel human capital (VAHU), dan struktural capital (STVA)
terhadap Kinerja Keuangan yang terdiri dari ROA, ROE dan NP tidak
berpengaruh positif dan signifikan pads perusahaan manufaktur sektor
konsumsi untuk periode tahun 2008 sampai dengan 2011.
Kata Kunci: Intelectual capital, ratio on asset, return on equity dan
nilai pasar.
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PENGARUH KEAHLIAN, KONSISTENSI DAN KONDISI
LINGKUNGAN KERJA TERHADAP EFISIENSI
PENGGUNAAN TENAGA KERJA PADA
PDAM TIRTA BINA LABUHANBATU
M. Irwansyah Hasibuan, Prihatin Lumbanraja dan Yeni Absah
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Efisiensi adalah suatu tindakan apabila mencapai hasil yang
maksimal dengan usaha tertentu yang diberikan. Atau apabila
mencapai suatu tingkat hasil tertentu dengan usaha terkecil
yang mungkin diberikan. Tujuan penelitian ini adalah untuk
mengetahui dan menganalisis pengaruh keahlian, konsistensi,
dan kondisi lingkungan kerja terhadap efisiensi tenaga kerja pada
PDAM Tirta Bina Labuhanbatu. Penelitian ini merupakan penelitian
deskriptif kuantitatif dengan sifat penelitian adalah explanatory
research yang menjelaskan kedudukan variabel-variabel yang
diteliti serta hubungan antara, satu variabel dengan varabel lainnya.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Tirta Bina
Labuhanbatu yang berjumlah sebanyak 65 orang, dan semua populasi
ini diobservasi dalam penelitian ini (sensus). Data dikumpulkan
dengan wawancara, daftar pertanyaan dan studi dokumentasi
dan variabel-variabel yang diteliti menggunakan skala likert.
Daftar pertanyaan terlebih dahulu diuji dengan menggunakan
pengujian validitas dan reliabilitas, pengolahan data menggunakan
perangkat lunak SPSS versi 17.0, dan dianalisis dengan analisis
deskriptif dan pengujian hipotesis dengan regresi linear berganda.
Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa variabel
keahlian, konsistensi, dan kondisi lingkungan kerja secara
serempak berpengaruh positif dan signifikan terhadap efisiensi tenaga
kerja pada PDAM Tirta Bina Labuhanbatu, dan secara, parsial
keahlian dan kondisi lingkungan kerja berpengaruh signifikan
dan positif terhadap efisiensi tenaga kerja pada PDAM Tirta Bina
Labuhanbatu dan kondisi lingkungan kerja merupakan variabel
yang paling dominan mempengaruhi efisiensi tenaga kerja pada
PDAM Tirta Bina Labuhanbatu, sedangkan konsistensi tidak
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berpengaruh signifikan terhadap efisiensi tenaga kerja pads PDAM
Tirta Bina Labuhanbatu.
Kata Kunci:

Efisiensi, keahlian, konsistensi dan kondisi lingkungan
kerja
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ANALISIS PENGARUH KUALITAS PELAYANAN
TERHADAP KEPUASAN DAN LOYALITAS PELANGGAN
PADA SHOP TELKOMSEL SUN PLAZA MEDAN
Zefanya Ch Saragih, Amrin Fauzi dan Arlina Nurbaity Lubis
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Pelayanan kepada pelanggan dilakukan Telkomsel dengan mendirikan
Shop Telkomsel (nama sebelumnya adalah Grahpari Telkomsel,
berganti nama semenjak tahun 2010), Gerai Halo dan Call Center.
Shop Telkomsel Sun Plaza Medan yang merupakan salah satu garda
terdepan pelayanan pelanggan Telkomsel untuk Kota Medan, dalam
memberikan pelayanan kepada para pelanggan tidak lepas dari kelima
dimensi kualitas pelayanan. Kelima dimensi tersebut adalah reliability
(keandalan), responsiveness (daya tanggap), assurance (jaminan dan
kepastian), empathy (empati), tangibles (bukti fisik). Hipotesis dari
penelitian ini adalah kualitas pelayanan yang terdiri dari tangibles
(bukti fisik), reliability (keandalan), responsiveness (daya tanggap),
assurance (jaminan dan kepastian), empaty (perhatian) berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kepuasan pelanggan Telkomsel pada
Shop Telkomsel Sun Plaza Medan, dan kepuasan pelanggan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan
Telkomsel pada Shop Telkomsel Sun Plaza Medan. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa secara parsial variabel tangibles (bukti fisik)
berpengaruh lebih dominan dibandingkan variabel yang lain. Artinya,
variabel tangibles (bukti fisik) lebih berperan dalam menentukan
kepuasan pelanggan Telkomsel pada Shop Telkomsel Sun Plaza
Medan. Secara serempak kualitas pelayanan dan kepuasan pelanggan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas pelanggan
Telkomsel pada Shop Telkomsel Sun Plaza Medan. Berdasarkan
diagram jalur pengaruh total yang paling besar mempengaruhi
loyalitas pelanggan adalah variabel bukti fisik sebesar 0,221.
Kata Kunci: Kualitas pelayanan, kepuasan pelanggan, loyalitas
pelanggan
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ANALISIS PENGARUH KEBIJAKAN PERKREDITAN
TERHADAP TINGKAT PERMINTAAN KREDIT PADA BANK
BUMN DI SUMATERA UTARA (STUDI KASUS PADA
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk
CABANG LUBUK PAKAM)
Bahensa Palar Purba, Amrin Fauzi dan Parulian Simanjuntak
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Kredit perbankan merupakan sumber utama pembiayaan investasi di
negara berkembang termasuk di Indonesia. Penyaluran kredit tersebut
dipengaruhi oleh permintaan kredit dari dunia usaha. Banyak faktor
yang mempengaruhi permintaan kredit oleh dunia usaha, khususnya
sektor mikro, diantaranya adalah kebijakan perkreditan pada suatu
bank. Kebijakan perkreditan tersebut meliputi jumlah kredit, persepsi
terhadap standar operasional prosedur kredit dan pelayanan kredit
bank. Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
pengaruh kebijakan perkreditan yang terdiri dari: jumlah kredit,
persepsi Standar Operasional Perkreditan (SOP), dan pelayanan kredit
bank terhadap tingkat permintaan kredit pada PT. Bank Rakyat
Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam. Tujuan penelitian
adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh jumlah kredit,
persepsi Standar Operasional Perkreditan (SOP), dan pelayanan kredit
terhadap tingkat permintaan kredit dan untuk mengetahui variabel
yang paling dominan mempengaruhi jumlah permintaan kredit pada
PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam.
Hipotesis dalam penelitian ini adalah: kebijakan Perkreditan yang
terdiri dari jumlah kredit, persepsi Standar Operasional Perkreditan,
dan pelayanan kredit bank berpengaruh terhadap tingkat permintaan
kredit pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk
Pakam. Teori yang digunakan adalah manajemen perkreditan yang
berkaitan dengan unsur-unsur kredit, prinsip-prinsip pemberian kredit,
teori permintaan uang dan teori fungsi permintaan uang. Pendekatan
yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus yang didukung
survei. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive
sampling. Dari populasi sebanyak 340 orang nasabah, diambil
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sebanyak 78 orang sebagai sampel. Teknik pengumpulan data
dilakukan melalui daftar pertanyaan (questionaire) dan studi
dokumentasi. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 78 orang.
Pendekatan penelitian ini adalah survei yang menggunakan sampel,
dengan jenis penelitian deskriptif kuantitatif, dan sifat penelitian
adalah descriptive explanatory reseach. Variabel diukur dengan skala
Ordinal. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linear
berganda melalui uji F dan uji t dengan maksud untuk mengetahui
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependent pada
tingkat kepercayaan 95% (a = 0,05). Hasil pengujian dengan uji F
menunjukkan variabel kebijakan perkreditan yang terdiri dari jumlah
kredit, persepsi standar operasional prosedur dan pelayanan kredit
berpengaruh signifikan terhadap tingkat permintaan kredit pada PT.
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk Pakam. Secara
parsial, pelayanan kredit berpengaruh paling besar diikuti dengan
jumlah kredit dan standar operasional prosedur. Kesimpulan dari
penelitian ini adalah, kebijakan perkreditan yang terdiri dari: jumlah
kredit, standar operasional perkreditan, dan pelayanan kredit bank
memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat permintaan kredit
pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Lubuk pakam.
Kata Kunci : Kredit, standard operasional prosedur, pelayanan,
permintaan kredit.
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR MANAJERIAL YANG
BERPENGARUH TERHADAP KINERJA PEGAWAI KANTOR
REGIONAL VI BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA MEDAN
Maslen Sinaga, Prihatin Lumbanraja dan Yenni Absah
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Faktor manajerial dalam kepemimpinan jika diimplementasikan
dengan baik dapat menjadi cara pencapaian tujuan organisasi terutama
di era globalisasi yang makin kompetitif. Kantor Regional VI Badan
Kepegawaian Negara sebagai institusi pemerintah selama ini kurang
memperhatikan faktor-faktor manajerial dalam implementasi tugas
dan fungsinya. Akibatnya banyak tugas-tugas kepegawaian yang
terbengkalai dan kurang lancar. Kegiatan dalam kantor hanya bersifat
rutinitas semata. Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara
dapat sukses dalam implementasi tugas pokoknya perlu digerakkan
oleh kemampuan manajerial. Penelitian ini bertujuan untuk menguji
Mekanisme Pengambilan Keputusan, Profesionalisme Manajemen,
dan Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian terhadap Kinerja
Pegawai di lingkungan Kantor Regional VI Badan Kepegawaian
Negara. Penelitian ini menggunakan kuesioner sebagai metode
pengumpulan data yang diberikan kepada 85 responden. Analisis
dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan
bantuan SPSS. Hasil yang diperoleh pada alpha 5% dalam penelitian
ini antara lain Mekanisme Pengambilan Keputusan berpengaruh tidak
signifikan terhadap Kinerja Pegawai Regional VI Badan Kepegawaian
Negara, Profesionalime Manajemen dan Mekanisme Pengawasan dan
Pengendalian berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja
Pegawai Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara.
Berdasarkan uji parsial Mekanisme Pengawasan dan Pengendalian
memberikan pengaruh yang lebih dominan.
Kata Kunci: Manajerial, keputusan, profesional, kinerja.
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PENGARUH TINGKAT KECERDASAN EMOSIONAL DAN
TINGKAT KECERDASAN SPIRITUAL TERHADAP KINERJA
KARYAWAN DI PDAM TIRTANADI INSTALASI
PENGOLAHAN AIR LIMAU MANIS
Rudy Ardiansyah Hasibuan, Prihatin Lumbanraja dan
Khaira Amalia
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Kinerja sangat penting bagi sebuah organisasi atau perusahaan untuk
mencapai tujuannya. Dalam konteks pengembangan sumber daya
manusia kinerja seorang karyawan dalam sebuah perusahaan sangat
dibutuhkan untuk mencapai kinerja bagi karyawan itu sendiri dan juga
untuk keberhasilan perusahaan. Kinerja merupakan kemampuan untuk
menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Seseorang sepatutnya memiliki
tingkat kemampuan tertentu. Kinerja merupakan perilaku nyata yang
ditampilkan setiap orang sebagai kinerja yang dihasilkan oleh
karyawan sesuai dengan perannya dalam instansi. Kinerja karyawan
merupakan suatu hal yang sangat penting dalam upaya instansi untuk
mencapai tujuan. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah
teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia, yang berkaitan tentang
kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual dan Kinerja. Jenis
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif dan sifat penelitian adalah
penelitian explanatory. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh
karyawan PDAM TIRTANADI Instalasi Pengolahan Air (IPA) Limau
Manis yang berjumlah 31 orang. Teknik penentuan sampel yang
digunakan adalah sensus (sampel jenuh) dan jumlah sampel adalah 31
orang karyawan PDAM TIRTANADI Instalasi Pengolahan Air (IPA)
Limau Manis. Data dikumpulkan dengan wawancara, kuesioner dan
studi dokumentasi. Variabel yang diteliti menggunakan skala Likert.
Angket terlebih dahulu diuji dengan menggunakan pengujian validitas
dan reliabilitas. Pengolahan data dengan menggunakan perangkat
lunak SPSS Versi 12.0, dianalisis dengan analisis deskriptif dan
pengujian hipotesis dengan regresi linear berganda. Hasil penelitian
uji hipotesis menunjukkan bahwa kecerdasan emosional dan
kecerdasan spiritual secara serempak berpengaruh signifikan terhadap
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kinerja karyawan pada PDAM TIRTANADI Instalasi Pengolahan Air
(IPA) Limau Manis. Secara parsial kecerdasan emosional lebih
dominan dari pada kecerdasan spiritual. Kesimpulan penelitian ini
adalah bahwa kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan. Hal ini berarti
kecerdasan emosional dan kecerdasan spiritual sangat menentukan
atau berpengaruh terhadap peningkatan kinerja karyawan. Sacara
parsial kecerdasan emosional berpengaruh signifikan terhadap kinerja
karyawan dan kecerdasan spiritual juga berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan. Kecerdasan emosional mempunyai
pengaruh yang lebih besar (dominan) dibandingkan dengan
kecerdasan spiritual terhadap kinerja karyawan di PDAM Tirtanadi
Instalasi Pengolahan Air Limau Manis.
Kata Kunci: Kecerdasan emosional, kecerdasan spiritual, kinerja
karyawan
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ANALISIS PENGARUH BAURAN PEMASARAN TERHADAP
LOYALITAS PASIEN RAWAT INAP DI RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH Dr. DJASAMEN SARAGIH KOTA
PEMATANGSIANTAR
Manotar Ambarita, Paham Ginting dan Beby K.F. Sembiring
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Djasamen Saragih
mengalami penurunan jumlah pasien rawat inap mulai tahun 2009
sampai tahun 2011, penurunan jumlah pasien rawat inap
mengindikasikan adanya loyalitas pasien yang menurun. inap.
Loyalitas pasien rawat inap dipengaruhi oleh bauran pemasaran.
Bauran pemasaran mencakup aspek produk, harga, tempat, promosi,
orang, proses, serta bukti fisik. Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pengaruh bauran pemasaran terhadap loyalitas pasien
rawat Penelitian ini merupakan penelitian explanatory, instrumen
penelitian menggunakan kuisioner kepada 98 orang pasien rawat inap
yang memanfaatkan pelayanan rawat inap di RSUD Dr. Djasamen
Saragih. Data penelitian dianalisis secara kuantitatif dengan model
regresi linier berganda dan menggunakan program SPSS. Berdasarkan
hasil penelitian bauran pemasaran produk, harga, tempat, promosi,
orang, proses, serta bukti fisik mempunyai pengaruh terhadap loyalitas
pasien rawat inap, baik secara parsial maupun secara serempak.
Dianjurkan kepada pihak manajemen RSUD Dr. Djasamen Saragih
untuk meningkatkan kualitas dan profesionalisme pegawai agar
memberikan pelayanan yang fokus terhadap kebutuhan pasien
sehingga dapat memberikan pelayanan sempurna maka loyalitas
pasien rawat inap RSUD Dr. Djasamen Saragih akan meningkat.
Kata Kunci: Bauran pemasaran, loyalitas pasien
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ANALISIS PENGARUH KOMUNIKASI PEMASARAN DAN
STRATEGI DIFERENSIASI TERHADAP KINERJA
PEMASARAN STANDARD CHARTERED BANK MEDAN
Grace Miranda, Endang Sulistya Rini dan Beby K.F. Sembiring
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Persaingan antar bank di dunia umumnya dan di Indonesia khususnya
semakin ketat dan sebagai salah satu bank internasional yang
beroperasi di Indonesia, Standard Chartered Bank memiliki komitmen
yang kuat untuk terus berbisnis di Indonesia. Komunikasi pemasaran
dan strategi diferensiasi merupakan bagian yang berperan penting
untuk tetap terus menjaga komitmen tersebut yang merupakan bagian
dari strategi pernasaran untuk mempertahankan dan meningkatkan
transaksi dan jumlah nasabah. Jenis penelitian ini adalah penelitian
survey menggunakan pendekatan kuantitatif yang bertujuan untuk
menganalisis pengaruh komunikasi pemasaran dan strategi
diferensiasi terhadap kinerja pemasaran Standard Chartered Bank
Medan. Waktu penelitian dilakukan pada bulan Juni 2012 sampai
dengan September 2012. Yang menjadi populasi penelitian adalah
seluruh karyawan Standard Chartered Bank Medan yakni sebanyak
63 karyawan. Teknik penentuan sampel dilakukan dengan total
sampling yakni mengambil seluruh populasi menjadi sampel
penelitian. Metode pengumpulan data menggunakan kuesioner,
wawancara dan dokumentasi untuk menjaring data komunikasi
pemasaran pegawai, strategi diferensiasi pegawai dan kinerja
pemasaran di Standard Chartered Bank Cabang Medan. Jenis dan
sumber data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah: (1) data
primer yakni data yang langsung diperoleh dari responden berupa
jawaban kuesioner (2) data sekunder: data yang mendukung data
primer yang diperoleh dari dokumen seperti sejarah singkat
perusahaan, struktur organisasi, jumlah personil dan upaya
peningkatan kinerja yang dilakukan Metode analisis data
menggunakan analisis regresi linier berganda, Uji F dan Uji t. Hasil
penelitian secara serempak menunjukkan bahwa komunikasi
pemasaran dan strategi diferensiasi berpengaruh secara positif dan
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signifikan terhadap kinerja pemasaran. Hasil penelitian secara parsial
menunjukkan bahwa komunikasi pemasaran dan strategi diferensiasi
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja pemasaran.
Variabel komunikasi pemasaran merupakan faktor yang paling
dominan mempengaruhi kinerja pemasaran. Kesimpulan yang
diperoleh adalah bahwa komunikasi pemasaran dan strategi
diferensiasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kinerja
pemasaran Standard Chartered Bank Medan.
Kata Kunci: Komunikasi pemasaran, strategi diferensiasi, kinerja
pemasaran
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PENGARUH KEPEMILIKAN MANAJERIAL DAN
INSTITUSIONAL SERTA KEBIJAKAN UTANG
TERHADAP KEBIJAKAN DIVIDEN DAN NILAI
PERUSAHAAN MANUFAKTUR PENANAMAN MODAL
ASING DI BURSA EFEK INDONESIA
Melina Risomas Siahaan, Isfenti Sadalia dan Khaira Amalia
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan
manajerial dan kepemilikan institusional serta kebijakan hutang
terhadap kebijakan dividen dan nilai perusahaan-perusahaan
manufaktur Penanaman Modal Asing di Bursa Efek Indonesia.
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur
Penanaman Modal Asing sebanyak 68 perusahaan yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2011.
Sampel dipilih dengan menggunakan teknik probability sampling.
Digunakan sebanyak 20 perusahaan selama 4 tahun, sehingga total
observasi dalam penelitian ini menjadi 80 pengamatan. Metode
analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode
kuantitatif, dengan pengujian Path Analysis dengan program SPSS.
Penelitian menggunakan dua sub struktur persamaan yaitu persamaan
sub struktur pertama menganalisis pengaruh Kepemilikan manajerial
dan institusional serta kebijakan hutang terhadap kebijakan dividen.
Persamaan sub struktur kedua yaitu menganalisis pengaruh
kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, kebijakan hutang
dan kebijakan dividen terhadap nilai perusahaan. Temuan penelitian
ini menunjukkan bahwa kepemilikan institusional dan kebijakan
hutang berpengaruh signifikan dengan alpa 5% (persen) terhadap
kebijakan dividen dan nilai perusahaan. Sementara itu, kepemilikan
manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap kebijakan dividen
dan nilai perusahaan manufaktur Penanaman Modal Asing di Bursa
Efek Indonesia.
Kata Kunci: Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional,
kebijakan hutang, kebijakan dividen dan nilai
perusahaan
Wisuda Periode III & IV Tahun 2013

142

ANALISIS PENGARUH LINGKUNGAN KERJA DAN
INSENTIF TERHADAP PRODUKTIVITAS KERJA
KARYAWAN DI PABRIK KELAPA SAWIT (PKS) PT.
PERKEBUNAN NUSANTARA IV AIR BATU ASAHAN
Fuad Abdillah Nasution, Yeni Absah dan Syahyunan
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Perkembangan bisnis saat ini yang selalu semakin bersaing, sehingga
perusahaan di dalam mengelola usaha diharapkan mampu
menggunakan sumber daya manusia dengan baik dan benar. Dalam
meningkatkan produktivitas kerja di PT. Perkebunan Nusantara IV
Kebun Air Batu Asahan harus dilakukan oleh pribadi yang dinamis,
kreatif serta terbuka, namun tetap kritis dan tanggap terhadap ide-ide
baru dan perubahan-perubahan. Karyawan yang produktif adalah
karyawan yang terampil dan mampu memahami pekerjaannya sesuai
dengan yang diharapkan dan dapat dilihat dari hasil laporan yang
ditetapkan selesai dalam waktu yang lebih singkat, sehingga akhirnya
dapat tercapai tingkat produktivitas kerja karyawan yang efektif dan
efisien. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis pengaruh lingkungan kerja dan insentif terhadap
produktivitas kerja karyawan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT
Perkebunan Nusantara IV Kebun Air Batu Asahan. Metode yang
digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan survey, jenis
penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif, dan sifat penelitian ini
adalah deskriptif eksplanatory. Metode pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara, daftar pertanyaan dan studi dokumentasi. Metode
analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan
menggunakan software SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
lingkungan kerja dan insentif secara simultan dan parsial berpengaruh
positif dan signifikan terhadap produktivitas kerja karyawan pada
Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Perkebunan Nusantara IV Kebun Air
Batu Asahan. Variabel lingkungan kerja yang dominan berpengaruh
terhadap produktivitas kerja karyawan. Nilai Koefisien Determinasi
(R Square) diperoleh dari penelitian ini sebesar 78,8%. Hal ini berarti
bahwa kemampuan variabel lingkungan kerja dan insentif dapat
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menjelaskan variabel produktivitas kerja karyawan sebesar 78,8%,
sedangkan sisanya. sebesar 21,2% dijelaskan oleh variabel lainnya.
Kata Kunci: Produktivitas kerja, lingkungan kerja dan insentif.
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PENGARUH NILAI PELANGGAN, HAMBATAN
PERALIHAN, DAN KEPUASAN PELANGGAN TERHADAP
LOYALITAS PELANGGAN PADA JASA OPERATOR
SELULER DI MEDAN (STUDI KASUS PADA PENGGUNA
KARTU MATRIX)
Dyah Ayu Ardiyanti, Rismayani dan Paham Ginting
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Dalam dunia pemasaran, istilah kesetiaan pelanggan mulai
melengkapi popularitas kesetiaan merek sejak era 1990-an. Saat ini
loyalitas pelanggan menjadi orientasi banyak perusahaan karena
efeknya sangat besar bagi kelangsungan hidup perusahaan. Hal ini
disebabkan karena pelanggan yang loyal secara langsung akan
memberi keuntungan bagi perusahaan, dimana perusahaan tidak perlu
mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk mendapatkan pelanggan
baru. Selain itu pelanggan yang loyal sangat besar kemungkinannya
untuk selalu membela perusahaan dan bahkan berusaha menarik dan
memberi saran kepada orang lain untuk menjadi pelanggan baru.
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sejauh mana nilai
pelanggan, hambatan peralihan, dan kepuasan pelanggan berpengaruh
terhadap pembentukan loyalitas pelanggan pada pengguna kartu
Matrix di Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan
menganalisis pengaruh nilai pelanggan, hambatan peralihan, dan
kepuasan pelanggan terhadap pembentukan loyalitas pelanggan pada
pengguna kartu Matrix di Medan. Teori yang digunakan dalam
penelitian ini adalah teori yang berhubungan dengan dimensi-dimensi
pembentukan Loyalitas Pelanggan, seperti teori tentang Nilai
Pelanggan, Hambatan Peralihan dan Kepuasan Pelanggan. Selain itu
juga digunakan teori-teori yang bersumber dari penelitian-penelitian
terkini dalam jurnal yang berhubungan langsung dengan penelitian ini.
Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif di mana variabel
diukur dengan skala Likert. Metode pengumpulan data dilakukan
dengan wawancara kepada perusahaan dan penyebaran daftar
pertanyaan kepada responden. Sedangkan pendekatan penelitian ini
adalah studi kasus yang didukung oleh survey. Pengolahan data
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menggunakan SPSS versi 16,0 dengan analisis deskriptif dan
pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier berganda. Populasi
penelitian adalah seluruh pelanggan kartu Matrix yang berdomisili di
Medan sebanyak 8.532 pelanggan. Sedangkan kriteria sampel yang
dijadikan responden pelanggan kartu. Matrix yang telah berlangganan
minimal selama 6 bulan dan melakukan pembayaran tagihan di Galeri
Indosat Perintis Kemerdekaan. Dengan menggunakan rumus Slovin
diperoleh jumlah sampel sebanyak 97 orang pelanggan. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa variabel nilai pelanggan, hambatan
peralihan, dan kepuasan pelanggan secara bersama-sama berpengaruh
terhadap loyalitas pelanggan kartu Matrix di Medan. Demikian juga
jika dilihat secara parsial, variabel nilai pelanggan, hambatan
peralihan, dan kepuasan pelanggan tersebut juga berpengaruh terhadap
pembentukan loyalitas pelanggan kartu Matrix di Medan. Sedangkan
variabel kepuasan pelanggan merupakan variabel yang paling
dominan dalam pembentukan loyalitas pelanggan Matrix di Medan.
Kata Kunci: Nilai pelanggan, hambatan peralihan, kepuasan
pelanggan dan loyalitas pelanggan.
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ANALISIS PENGARUH KUALITAS PRODUK DAN
KUALITAS PELAYANAN TERHADAP LOYALITAS
KONSUMEN PADA PT. RENTOKIL INITIAL INDONESIA
MEDAN
Ester Praja, Amrin Fauzi dan Beby Karina Fawzeea Sembiring
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Loyalitas konsumen merupakan dorongan perilaku untuk melakukan
pembelian secara berulang-ulang dan untuk membangun kesetiaan
konsumen terhadap produk/jasa. Standar kebersihan dan kenyamanan
menjadi sangat penting bagi pemilik/ pengelola gedung untuk
memberikan yang terbaik bagi para tamunya. Dengan memenuhi
standar ini, PT. Rentokil Initial Indonesia memberikan perhatian
penuh atas kualitas layanan yang diberikan untuk menjamin
kenyamanan dan kepuasan para pengguna gedung. Tujuan penelitian
ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kualitas
Produk dan Kualitas Pelayanan terhadap Loyalitas Konsumen pada
PT. Rentokil Initial Indonesia Medan. Metode yang digunakan dalam
penelitian ini adalah pendekatan survey, jenis penelitian ini adalah
deskriptif kuantitatif dan sifat penelitian ini adalah deskriptif
eksplanatory. Metode pengumpulan data dilakukan dengan daftar
pertanyaan dan studi dokumentasi. Metode analisis data yang
digunakan adalah regresi linear berganda dengan hasil penelitian
menunjukkan bahwa Kualitas produk dan kualitas pelayanan secara
simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas
konsumen pada PT. Rentokil Initial Indonesia Medan, dengan
Kualitas produk dan kualitas pelayanan yang baik akan dapat
memberikan dampak yang nyata terhadap peningkatan loyalitas
konsumen dan secara parsial masing masing kualitas produk dan
kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
loyalitas konsumen pada PT. Rentokil Initial. Kualitas produk yang
dominan berpengaruh terhadap loyalitas konsumen pada PT. Rentokil
Initial. Nilai Koefisien Determinasi (R Square) diperoleh dari
penelitian ini sebesar 76,8%. Hal ini berarti bahwa kemampuan
kualitas produk dan kualitas pelayanan dapat menjelaskan loyalitas
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konsumen pada PT Rentokil Initial sebesar 76,8%, sedangkan sisanya
sebesar 23,2% dijelaskan oleh variabel lainnya.
Kata Kunci: Kualitas produk, Kkualitas pelayanan dan loyalitas
konsumen
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PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN, KUASA PRIBADI
PEMIMPIN, SIKAP PEMIMPIN TERHADAP PRESTASI
KERJA PEGAWAI PADA LEMBAGA PENJAMIN
MUTU PENDIDIKAN (LPMP) SUMATERA UTARA
Afrizal Sihotang, Rismayani dan Prihatin Lumbanraja
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Sumatera Utara,
adalah salah satu lembaga yang melakukan fungsi manajemen dalam
bidang penjamin mutu untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.
Dalam melakukan fungsinya tersebut pimpinan dan pegawai harus
dapat bekerjasama, saling mendukung untuk mencapai tujuan
maksimal organisasi. Perumusan masalah sebagai berikut:
1)Sejauhmana pengaruh gaya kepemimpinan, kuasa pribadi
pemimpin, sikap pemimpin terhadap prestasi kerja pegawai pada
LPMP Sumatera Utara? dan 2) Sejauhmana pengaruh kepribadian dan
budaya organisasi terhadap gaya kepemimpinan pada LPMP Sumatera
Utara? Teori yang digunakan dalam penelitian adalah teori
Manajemen Sumber Daya Manusia yang berkaitan dengan gaya
kepemimpinan, kuasa pribadi pemimpin, sikap pemimpin, dan prstasi
kerja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan
pendekatan survey, jenis penelitian adalah deskriptif kuantitatif, dan
sifat penelitiannya adalah penjelasan. Metode analisis data yang
digunakan adalah regresi linier berganda. Populasi dalam penelitian
ini seluruh pegawai LPMP Sumatera Utara yang berjumlah 130 orang
pegawai. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan
rumus Slovin dengan jumlah sampel sebanyak 57 orang pegawai.
Hasil penelitian menunjukkan, pada hipotesis pertama gaya
kepemimpinan, kuasa pribadi pemimpin, dan sikap pemimpin secara
serempak berpengaruh sangat signifikan terhadap prestasi kerja
pegawai LPMP Sumatera Utara. Sedangkan secara parsial variabel
gaya kepemimpinan berpengaruh lebih dominan daripada variabel
kuasa pribadi pemimpin dan sikap pemimpin. Pada hipotesis kedua
kepribadian dan budaya organisasi secara serempak berpengaruh
sangat signifikan terhadap gaya kepemimpinan pada LPMP Sumatera
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Utara. Sedangkan secara parsial variabel budaya organisasi
berpengaruh lebih dominan daripada variabel kepribadian.
Kesimpulan penelitian ini adalah: 1) Secara serempak gaya
kepemimpinan, kuasa pribadi pemimpin, dan sikap pemimpin
berpenganih sangat signifikan terhadap prestasi kerja pegawai LPMP
Sumatera Utara, dan 2) Secara serempak kepribadian dan budaya
organisasi berpengaruh sangat signifikan terhadap gaya
kepemimpinan pada LPMP Sumatera Utara.
Kata Kunci: Gaya, kuasa, sikap, pemimpin, prestasi.
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ANALISIS PENGARUH EFISIENSI, RASIO ROFITABILITAS
DAN RISIKO SISTEMATIS TERHADAP RETURN SAHAM
BANK DI BURSA EFEK INDONESIA
Donny L.A. Aritonang, Muslich Lutfi dan M. Lian Dalimunthe
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Krisis keuangan yang melanda Indonesia pada pertengahan tahun
1997 memberi dampak yang sangat buruk pada sektor perbankan.
Beberapa indikator kunci perbankan dalam tahun 1998 berada pada
kondisi yang sangat buruk. Kinerja industri perbankan nasional pada
waktu itu jauh lebih buruk dibandingkan kondisi perbankan di
beberapa negara Asia yang juga mengalami krisis ekonomi, seperti
Korea Selatan, Malaysia, Philipina dan Thailand. Fenomena diatas
disebabkan oleh suku bunga perbankan yang sangat tinggi mencapai
77,63% pada tahun 1998. Akibatnya tingginya suku bunga dan tidak
didukung oleh sektor riil, banyak kredit-kredit pinjaman perbankan
mengalami penundaan pembayaran sehingga masuk kategori macet.
Akibat ditutupnya beberapa bank, kepercayaan masyarakat terhadap
bank mengalami penurunan. Implikasi yang muncul adalah
menurunnya minat calon investor terhadap saham perbankan. Tujuan
dari penelitian ini adalah untuk menguji bagaimana pengaruh
efisiensi, rasio profitabilitas dan risiko sistematis terhadap return
saham bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Efisiensi yang
dipergunakan dalam penelitian ini adalah 3 ratio keuangan yang terdiri
dari: biaya operasional pendapatan operasional, cost of efficiency ratio
dan overhead efficiency, Rasio Profitabilitas yaitu return on asset dan
Risiko Sistematis yaitu beta saham. Penelitian ini dilakukan terhadap
20 bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2011.
Model analisis yang digunakan adalah regresi logistik. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara serempak, efisiensi yang terdiri
dari biaya operasional pendapatan operasional, cost of efficiency ratio
dan overhead efficiency, rasio profitabilitas yaitu retun on asset dan
risiko sistematis yaitu serta saham berpengaruh signifikan terhadap
return saham. Secara parsial, efisiensi yang terdiri dari biaya,
operasional pendapatan operasional, cost of efficiency ratio dan
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overhead efficiency berpengaruh tidak signifikan terhadap return
saham. Rasio Profitabilitas yatiu return on asset berpengaruh
signifikan terhadap return saham. Risiko sistematis yaitu serta saham
berpengaruh tidak signifikan terhadap return saham.
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PENGARUH RETAILING MIX TERHADAP KEPUASAN
PELANGGAN SERTA DAMPAKNYA TERHADAP
LOYALITAS PELANGGAN BRASTAGI THE FIVE STAR
SUPERMARKET JALAN GATOT SUBROTO MEDAN
William Basirun, Paham Ginting dan Arlina Nurbaity Lubis
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Di zaman modern ini, perdagangan sebagai proses pemenuhan
kebutuhan manusia telah berkembang pesat. Saat ini barang/jasa yang
diperdagangkan telah melalui serangkaian proses rantai distribusi.
Salah satu rantai distribusi yang paling berkembang saat ini adalah
bisnis ritel. Pelaku bisnis ritel dihadapkan pada pengalokasian dana
untuk dua tujuan pemasaran yang sangat penting, menarik perhatian
pelanggan baru, atau mempertahankan
pelanggan yang telah ada.
Usaha untuk meningkatkan loyalitas pelanggan dimulai
dengan memperhatikan tingkat kepuasan yang diperoleh
pelanggan/konsumen. Pendekatan terbaik untuk mempertahankan
pelanggan adalah dengan memberikan tingkat kepuasan dan nilai yang
tinggi bagi pelanggan sehingga terjadi loyalitas pelanggan. Strategi
pemasaran ritel adalah menentukan pasar sasaran dan kemudian
mengembangkan Retailing Mix yang dapat memenuhi kebutuhan
target pasar yang dipilih. Retailing mix ini dikembangkan sesuai
dengan target pasar untuk memenuhi kebutuhan dan keperluannya
sehingga menimbulkan kepuasan dan loyalitas pelanggan terhadap
perusahaan ritel tersebut. Brastagi The Five Star Supermarket adalah
perusahaan ritel lokal yang didirikan di Jalan Gatot Subroto no 288
Medan pada tahun 2006. Brastagi The Five Star Supermarket dinilai
sukses karena merupakan perusahaan lokal yang dapat tumbuh dan
berkembang di antara persaingan dari ritel besar nasional maupun
intemasional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisis pengaruh Retailing Mix yang terdiri dari Product, Price,
Place, Presentation dan Personnel terhadap kepuasan pelanggan
Brastagi Five Star Supermarket serta mengetahui dan menganalisis
peengaruh Kepuasan Pelanggan terhadap Loyalitas Pelanggan
Brastagi Five Star Supermarket. Data penelitian ini menggunakan
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penelitian kepustakaan) dan penelitian lapangan dengan menyebar
kuesioner kepada 100 sampel. Teknik analisis yang digunakan antara
lain analisis deskriptif dan analisis statistik inferensial menggunakan
analisis regresi linear berganda dan analisis regresi linear sederhana.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan Retailing
Mix berpengaruh terhadap Kepuasan Pelanggan. Secara parsial
Product, Place, dan Personnel berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Kepuasan, sedangkan Price dan Presentation berpengaruh
positif namun tidak signifikan. Kepuasan Pelanggan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap Loyalitas Pelanggan.
Kata Kunci: Retailing mix, kepuasan pelanggan, loyalitas pelanggan
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ANALISIS PENGARUH CASH POSITION, KEBLIAKAN
HUTANG, FIRM SIZE, PROFITABILITAS DAN
PERTUMBUHAN INVESTASI TERHADAP DIVIDEND
PAYOUT RATIO PADA SEKTOR DAN SUBSEKTOR
MANUFAKTUR DI BEI
Clara Danica, Khaira Amalia dan Parapat Gultom
Program Studi Ilmu Manajemen
ABSTRAK
Perusahaan manufaktur merupakan sektor industri yang memberikan
kontribusi yang cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Permasalahan yang dihadapi adalah bahwa banyak jumlah perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yang tidak
membayar dividen secara terus menerus. Hal ini berkaitan dengan
cash position, kebijakan hutang, firm size, profitabilitas dan
pertumbuhan investasi dari perusahaan manufaktur tersebut. Rumusan
masalah dalam penelitian ini : Bagaimana pengaruh cash position,
kebijakan hutang, firm size, profitabilitas dan pertumbuhan investasi
terhadap dividend payout ratio pada sektor dan subsektor manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara simultan dan parsial?
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori Manajemen
Keuangan yang berkaitan dengan Kebijakan Pembayaran Dividen dan
Rasio Keuangan. Jenis penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif.
Populasi pada penelitian ini adalah 134 perusahaan manufaktur yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sampel dalam penelitian ini
berjumlah 26 perusahaan manufaktur sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan pada penelitian ini. Metode analisis data yang digunakan
adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan variabel
dummy. Pada tingkat signifikansi a = 5%, menunjukkan bahwa hasil
penelitian secara simultan cash position, kebijakan hutang, firm size,
profitabilitas dan perttunbuhan investasi berpengaruh terhadap
dividend payout ratio pada sektor dan subselctor manufaktur di Bursa
Efek Indonesia. Hasil penelitian secara parsial pada sektor manufaktur
dan subsektor industri barang konsumsi menunjukkan bahwa cash
position, firm size dan profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap
dividend payout ratio. Sedangkan variabel kebijakan hutang dan
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perttunbuhan investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend
payout ratio. Hasil penelitian secara parsial pada subsektor industri
dasar kimia dan aneka industri menunjukkan bahwa cash position,
firm size dan pertumbuhan investasi berpengaruh signifikan terhadap
dividend payout ratio. Sedangkan variabel kebijakan hutang dan
profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap dividend payout
ratio. Implikasi dari penelitian ini adalah bahwa apabila investor ingin
memperoleh pembayaran dividen yang stabil maka sebaiknya lebih
memilih subsektor industri barang konsumsi dengan memperhatikan
nilai dari variabel yang mempengaruhi besar kecilnya pembagian
dividen, yaitu: cash position, kebijakan hutang dan profitabilitas.
Kata Kunci: Cash position, kebijakan hutang, firm size, profitabilitas,
pertumbuhan investasi, dividend payout ratio, dummy
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENGUNJUNG WISATA BRASTAGI KABUPATEN
KARO PROVINSI SUMATERA UTARA
Rahmat Surya, Sya’ad Afifuddin dan Rudjiman
Program Studi Ekonomi Pembangunan
ABSTRAK
Industri pariwisata adalah industri yang paling pesat
perkembangannya pada saat ini. Hal ini ditunjang semakin
meningkatnya derajat kesejahteraan masyarakat Indonesia,
bertambahnya waktu Luang, stabilitas politik. Dari sisi makro
ekonomi, perkembangan pariwisata nasional terus mengalami
peningkatan yang cukup signifikan. Kontribusinya terhadap
PDB nasional terus meningkat. Salah satu destinasi wisata
yang
cukup terkenal di Provinsi Sumatera Utara adalah
Brastagi. Berdasarkan data Dinas Pariwisata Pemkab Karo,
hingga akhir 2011, jumlah pengunjung yang datang ke Brastagi
mencapai 550.000 orang. Jumlah ini naik dibanding tahun
2010 sebanyak 540.000 orang. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui faktor-fakto yang mempengaruhi pengunjung
wisata Brastagi Kabupaten Karo Provinsi Sumatera Utara. Populasi
penelitian adalah pengunjung wisata Brastagi yang berasal
dari dalam negeri (domestik). Teknik Penarikan sampel dengan
purposive sampling dan kuota sampling. Metode pengumpulan
data dengan kuesioner. Variabel penelitian meliputi variabel
bebas dan variabel terikat. Variabel bebas antara lain pengeluaran
wisatawan,
pendapatan,
jumlah
anggota
keluarga
dan
biaya perjalanan, sedangkan variabel terikatnya adalah jumlah
pengunjung wisata Brastagi. Metode analisis data dengan
menggunakan metode OLS (Ordinary Least Square). Hasil analisis
data dengan menggunakan eviews 6.1 menunjukkan bahwa
pendapatan
wisatawan
dan
jumlah
anggota
keluarga
berpengaruh positif dan signifikan terhadap intensitas kunjungan
wisata Brastagi, sedangkan pengeluaran wisatawan berpengaruh
positif tetapi tidak signifikan terhadap intensitas kunjungan
wisata ke Brastagi. Sementara biaya perjalanan berpengaruh
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negative dan signifikan terhadap intensitas kunjungan wisata ke
Brastagi.
Kata Kunci: Pengunjung wisata, Brastagi
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PENANAMAN MODAL DALAM NEGERI (PMDN) DI
SUMATERA UTARA
Musta’inurrohman, Murni Daulay dan Wahyu Ario Pratomo
Program Studi Ekonomi Pembangunan
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara parsial dan
bersama-sama PDRB, ekspor, angkatan kerja, belanja daerah
pembangunan, inflasi, suku bunga kurs dan krisis ekonomi terhadap
PMDN Sumatera Utara. Penelitian dilakukan di Sumatera Utara
dengan ruang lingkup penelitian pada PDRB, Ekspor, angkatan kerja,
Belanja Daerah pembangunan, inflasi, suku bunga kredit, kurs dan
krisis ekonomi terhadap PMDN Sumatera Utara. Data dikumpulkan
secara time series 1986 s/d 2007. Metode Penelitian yang
dipergunakan adalah Ordinary Least Square (OLS). Dengan
menggunakan model regresi linier berganda. Hasil Penelitian
menunjukkan bahwa berdasarkan hasil uji partial (Uji tstatistik)
diketahui bahwa terdapat 6 variabel yang signifikan mempengaruhi
PMDN Sumatera Utara, variabel tersebut adalah kurs, belanja daerah
pembangunan, ekspor, inflasi, krisis ekonomi dan PDRB. Sedangkan
terdapat dua variable yang tidak signifikan mempengaruhi PMDN
Sumatera Utara, yaitu angkatan kerja dan suku bunga kredit. Secara
serempak (simultan) variabel-variabel eksplanatori yang digunakan
sangat signifikan pada a = 5 persen terhadap PMDN Sumatera Utara.
Dari koefisien masing-masing variabel, maka dapat disimpulkan
bahwa tingkat pengaruh variabel PDRB, Kurs, Inflasi, Ekspor, suku
bunga kredit, angkatan kerja, belanja daerah pembangunan dan krisis
ekonomi sangat signifikan mempengaruhi PMDN Sumatera Utara.
Kata Kunci: PDRB, ekspor, angkatan kerja, belanja daerah
pembangunan, inflasi, suku bunga kurs dan krisis
ekonomi, PMDN
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
PERMINTAAN KAKAO SUMATERA UTARA OLEH
AMERIKA SERIKAT
Erwin Juhal Marajatua Damanik, Murni Daulay dan Sya’ad Afifudin
Program Studi Ekonomi Pembangunan
ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor
yang mempengaruhi permintaan kakao Sumatera Utara oleh Amerika
Serikat dengan menggunakan data triwulan selama tahun 2002 sampai
2010. Variabel terikat di dalam penelitian ini adalah permintaan kakao
Sumatera Utara oleh Amerika Serikat, sedangkan variabel bebasnya
adalah harga biji kakao internasional, kurs, ekspor kopi Sumatera
Utara ke Amerika Serikat 6 bulan sebelumnya, harga biji kakao
internasional 3 bulan sebelumnya dan GDP Amerika Serikat. Metode
analisis yang digunakan adalah Ordinary Least Square (OLS) dengan
menggunakan perangkat lunak SPSS v.18. Dari hasil penelitian
diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 50,6% yang berarti
variabel bebas seperti harga biji kakao internasional, kurs, ekspor kopi
Sumatera Utara ke AS periode sebelumnya, harga biji kakao periode
sebelumnya dan GDP Amerika Serikat dapat menjelaskan permintaan
kakao Sumatera Utara oleh Amerika Serikat sebesar 50,6% dan
sisanya sebesar 49,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak
disertakan dalam model penelitian ini.
Kata Kunci: Permintaan kakao, Ordinary Least Square (OLS),
SPSS v.18
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PENGARUH SUBSEKTOR PERKEBUNAN TERHADAP
PERTUMBUHAN EKONOMI SEKTOR PERTANIAN
SUMATERA UTARA
Rizka Amalia, Sya’ad Afifuddin dan Rahmat Sumanjaya
Program Studi Ekonomi Pembangunan
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalis pengaruh subsektor
perkebunan terhadap pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara, dengan
menggunakan data sekunder dari tahun 1981-2010 yang berasal dari
Badan Pusat Statistik (BPS) Sumatera Utara dan berbagai sumber
lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis path
dengan variabel endogen adalah nilai produksi komoditi perkebunan,
luas lahan perkebunan, kurs, dan investasi pada subsektor perkebunan,
variabel intervening yaitu nilai ekspor komoditi perkebunan dan
variabel eksogen adalah pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara yang
diproksi dengan nilai PDRB sektor pertanian. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa nilai produksi perkebunan, luas lahan
perkebunan pada t-4, kurs, nilai ekspor komoditi perkebunan dan
investasi pada t-4 memberikan pengaruh yang signifikan terhadap
pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara. Adapun nilai ekspor
perkebunan hanya dipengaruhi oleh nilai produksi perkebunan.
Kata Kunci: Pertumbuhan ekonomi, nilai produksi, lilac lahan, kurs,
nilai ekspor, invetasi
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EKONOMI DI KECAMATAN PERCUT SEI TUAN
KABUPATEN DELI SERDANG
Arron Lumban Batu, Ramli dan Sya’ad Afifuddin
Program Studi Ekonomi Pembangunan
ABSTRAK
Dampak dari erosi tanah menyebabkan sedimentasi di Daerah Aliran
Sungai Percut karena telah banyak mengalami perubahan lingkungan
terutama perubahan tata guna lahan di daerah hulu yang berdampak
pada berkurangnya kemampuan Sungai Percut dalam menampung
aliran air terutama pada saat musim hujan sehingga akan
menyebabkan banjir. Pendangkalan pada muara Sungai Percut
mengakibatkan dampak negatif terhadap kegiatan ekonomi
masyarakat nelayan di daerah Sungai Percut dan sekitarnya seperti
terhalangnya jalur keluar masuknya kapal nelayan yang akan melaut
dan meningkatnya daerah genangan air akibat naiknya muka air di
sungai. Maka langkah yang perlu dilakukan adalah melakukan
pengelolaan terhadap Daerah Aliran Sungai Percut tersebut. Oleh
karena itu dilakukan kajian "Analisis Strategi Pengelolaan
Sedimentasi Di Muara Sungai Percut Terhadap Potensi Ekonomi Di
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang", dengan tujuan
untuk mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang tidak
terkelolanya dengan baik sedimentasi di muara Sungai Percut oleh
Balai Wilayah Sungai Sumatera II Direktur Jenderal Sumber Daya Air
Kementerian Pekerjaan Umum serta menyusun strategi pengelolaan
sedimentasi dimuara Sungai Percut terhadap peningkatan ekonomi di
Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang dalam hal
pengembangan pesisir pantai. Adapun aspek yang akan diteliti pada
penelitian ini adalah mengkaji tingkat erosi dan sedimentasi di Sungai
Percut dan mengevaluasi upaya pengelolaan Daerah Aliran Sungai
Percut dapat dilakukan secara optimal. Pendekatan penelitian yang
digunakan adalah pendekatan survai yaitu dengan mengumpulkan data
yang luas dan banyak, sedang evaluasi kebijakan pengelolaan Daerah
Aliran Sungai dilakukan dengan menggunakan Analisis SWOT
(Strength, Weakness, Opportunity dan Threat). Besarnya erosi yang
terjadi di Daerah Aliran Sungai Percut adalah 21,50 ton/ha/thn serta
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besarnya sedimen 68.346,59 ton/thn dan hal ini telah melampaui nilai
toleransi sedimentasi untuk Sungai Percut yaitu 26.426,36 ton/tahun.
Rekomendasi penelitian yaitu membuat zona proteksi pada daerah
rawan erosi (kritis), melaksanakan upaya konserfasi secara ogronomis
dan mekanis, normalisasi sungai dan penataan lahan sempadan sungai,
serta melaksanakankebijakan pengelolaan DAS Percut secara terpadu
dan berkelanjutan oleh semua pihak yang terkait dan memberikan
sanksi hukum yang tegas dan transparan bagi setiap pelanggaran yang
ada.
Kata Kunci: Erosi, sedimentasi, pengelolaan daerah aliran sungai
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ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI
DANA PIHAK KETIGA PERBANKAN DI SUMATERA
UTARA
M.Sorisyah Muda Nasution, Jonni Manurung dan
Wahyu Ario Pratomo
Program Studi Ekonomi Pembangunan
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang
mempengaruhi dana pihak ketiga perbankan di Sumatera Utara.
Dengan menggunakan beberapa teori ekonomi, moneter dan keuangan
dan sebelumnya terhadap jumlah dana pihak ketiga, maka variabel
yang diamati dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional
Bruto (PDRB), jumlah kantor bank, suku bunga Tabungan,dan Inflasi.
Penelitian ini menggunakan data panel yaitu penggabungan data time
series dan cross section selama periode 2004-2011, yang merupakan
data sekunder dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara dan
Bank Indonesia dengan metode generalized least squares (GLS).
Penelitian ini menggunakan model panel dengan metodefixed effect
cross section weights. Berdasarkan hasil estimasi, penelitian
menemukan bahwa faktor-faktor yang signifikan mempengaruhi
jumlah dana pihak ketiga perbankan di Sumatera Utara ada1ah PDRB,
dan suku bunga deposit. Sedangkan inflasi dan jumlah kantor bank
tidak berpengaruh signifikan. PDRB dan suku bunga deposit
berpengaruh positif terhadap jumlah kredit sektoral di Sumatera Utara,
sedangkan jumlah kantor bank dan inflasi berpengaruh negatif
terhadap jumlah kredit sektoral di Sumatera Utara.
Kata Kunci: Produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah kantor
bank, suku bunga deposito, inflasi, dana pihak ketiga
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