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Abstraksi
Pengaruh Sumberdaya Intangible Terhadap Strategi Fungsional

Pada PT. TELKOM Malang (Dengan Pendekatan Knowledge-Based Theory)

Oleh: Paramitha Puspita Dewi
Dosen Pembimbing: Ir. Nur Prima Waluyowati, MM.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
variabel-variabel sumberdaya intangible terhadap strategi fungsional pada PT. 
TELKOM Malang, serta untuk mengetahui variabel dari Sumberdaya Intangible 
yang lebih dominan berpengaruh terhadap strategi fungsional pada PT. TELKOM 
Malang. Variabel independen dalam penelitian ini adalah Sumberdaya Intangible 
(X) yang terdiri dari External Structure atau Relational Capital (X1), Internal  
Structure atau Structure Capital (X2), dan Individual Competence atau Human 
Capital (X3), sedangkan variabel dependennya adalah Strategi Fungsional (Y) 
yang diukur dengan kualitas (quality), efisiensi (efficiency), dan delivery.

Empat puluh responden dari karyawan tetap pada PT. TELKOM Malang 
dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling. Untuk analisis data 
digunakan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan program 
komputer SPSS 13 for Windows. Dari hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh 
persamaan regresi linier berganda, yaitu: Y = 0,656 X1 + 0,055 X2 + 0,212 X3 + e.

Dari persamaan regresi tersebut menunjukkan adanya pengaruh dari 
variabel bebas (External Structure atau Relational Capital (X1), Internal Structure 
atau Structure Capital (X2), dan Individual Competence atau Human Capital (X3)) 
terhadap variabel terikat (yang diukur dengan kualitas (quality), efisiensi 
(efficiency), dan delivery). Pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 
secara simultan dijelaskan melalui nilai R-square (R2) sebesar 0,733, dan P Value 
0,000. Dengan demikian berarti bahwa pengaruh sumberdaya intangible terhadap 
strategi fungsional pada PT. TELKOM Malang dapat dijelaskan sebesar 73,3 %, 
sedangkan sisanya sebesar 26,7 % dijelaskan oleh variabel-variabel yang tidak 
termasuk dalam penelitian ini. Adanya pengaruh variabel bebas terhadap variabel 
terikat secara parsial dijelaskan melalui nilai koefisien regresi X1 sebesar 0,656 
dengan P Value = 0,000; X2 sebesar 0,055 dengan P Value = 0,625; X3 sebesar 
0,212 dengan P Value = 0,125. Hal ini menunjukkan bahwa secara parsial variabel 
X1 berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, sedangkan variabel X2 dan X3 

tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Y. Variabel X1 dengan nilai 
Standardized Coefficients Beta sebesar 0,656 adalah variabel yang lebih dominan 
berpengaruh terhadap Strategi Fungsional pada PT. TELKOM Malang (Y) 
dibandingkan variabel lainnya.

Kata kunci: sumberdaya intangible, external structure atau relational capital, 
internal structure atau structure capital, individual competence atau 
human capital, strategi fungsional.



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Saat  ini  kesadaran  terhadap  pentingnya  sumber  daya  pengetahuan 

(knowledge)  sebagai  modal  intelektual  perusahaan untuk mencapai  keunggulan 

bersaing  semakin  tinggi.  Pengetahuan memegang peranan yang  sangat  penting 

dalam kemajuan perusahaan. Pengetahuan saat ini dipandang sebagai salah satu 

sumber  daya  strategis  yang  penting  bagi  perusahaan  untuk  dapat  memiliki 

keunggulan bersaing. Kesuksesan perusahaan menghasilkan keunggulan bersaing, 

dengan  sumber  daya  pengetahuan,  tergantung  pada  kemampuan  perusahaan 

mengakuisisi dan mengasimilasi pengetahuan (potential absorptive capacity) dan 

mentransformasi dan mengeksploitasi pengetahuan (realized absorptive capacity).

Pengetahuan  memungkinkan  perusahaan  atau  organisasi  untuk  dapat 

mengubah  input menjadi  output yang bernilai  secara efisien,  sehingga manajer 

dapat  meningkatkan  kapasitas  perusahaan  untuk  dapat  melakukan  kegiatan 

produksi  secara  efisien  dengan  selalu  memperbarui  dan  mengembangkan 

pengetahuan.

Konsep dan peranan pengetahuan yang beragam, mulai bermunculan sejak 

abad ke-20. Semenjak teori-teori yang bermunculan pada era neo-klasik sampai 

saat  ini,  pentingnya  pengetahuan  dalam  proses  manajemen  perusahaan  telah 

berubah secara drastis.

Sampai  tahun  1980-an,  teori-teori  manajemen  memiliki  kecenderungan 

untuk hanya fokus pada lingkungan bisnisnya saja (atau yang bisa disebut sebagai 



industry structure), sebagai landasan pemahaman keunggulan kompetitif.  Teori-

teori  tersebut  mulai  berkembang  menjadi  apa  yang  akhirnya  disebut  dengan 

perspektif  resource-based  atau  Resource-Based  View  (RBV).  Perspektif  ini 

menyebutkan bahwa keunggulan kompetitif justru bergantung pada berbagai jenis 

sumberdaya  organisasional  yang  ada  dalam  perusahaan.  Pada  dasarnya, 

sumberdaya organisasi dibagi menjadi dua, yaitu sumberdaya tangible (berwujud) 

dan  sumberdaya  intangible  (tidak  berwujud).  RBV  memandang  sumberdaya 

intangible  sebagai  faktor  utama  yang  menentukan  sustainability  dari  performa 

perusahaan.  B.  Villalonga  (2004:  207)  menyatakan  bahwa  semakin  banyak 

sumberdaya intangible yang dimiliki suatu perusahaan, maka semakin sustainable  

pula  keunggulan  kompetitifnya.  Teori  RBV  ini  kemudian  berkembang  menjadi 

Knowledge-Based View  (KBV) yang memiliki  sebutan lain sebagai  knowledge-

based  theory.  Walaupun  RBV  memahami  bahwa  pengetahuan,  khususnya 

sumberdaya  intangible, memiliki peranan penting dalam perusahaan untuk dapat 

mencapai  keunggulan  kompetitif, namun  knowledge-based  theory  melihat 

pengetahuan sebagai sumberdaya perusahaan yang paling strategis dan signifikan. 

Hal ini karena pengetahuan melekat pada budaya, peraturan, rutinitas, dokumen-

dokumen,  sistem  dan  karyawan  perusahaan  sehingga  pengetahuan  bersifat 

kompleks dan tidak mudah ditiru.

KBV  melihat  sumberdaya  intangible  sebagai  salah  satu  keunggulan 

kompetitif perusahaan, karena sumberdaya intangible memungkinkan perusahaan 

untuk  memiliki  kompetensi  yang  lebih  unggul  daripada  sebelumnya.   Tom 

Stewart (2001) dalam Paul L. Tobing (2007: 169) menyatakan bahwa Intellectual  

Capital atau sumberdaya intangible (IC) sebagai:



... knowledge that transforms raw materials and makes them more 
valuable,  and  company’s  IC  is  the  sum  of  its  human  capital,  
structural capital, and customer capital.

...  pengetahuan  yang  mentransformasi  bahan  mentah  dan 
membuatnya  lebih bernilai,  dan  IC  perusahaan adalah gabungan 
dari human  capital,  structural  capital,  and  customer  capital  
perusahaan.

Sesuai  dengan  pernyataan  tersebut,  sumberdaya  intangible  terdiri  dari  tiga 

komponen, yaitu: human capital, structural capital, dan customer capital. Human 

capital tidak hanya berarti sumberdaya manusia itu sendiri,  tetapi lebih kepada 

pengetahuan  yang  terdapat  pada  sumberdaya  manusia  yang  dimiliki  oleh 

perusahaan,  yang  antara  lain  adalah  skill  atau  keahlian  sumberdaya  manusia. 

Structural capital merupakan sarana dan prasarana pengetahuan yang tetap berada 

di perusahaan, sebagai contohnya adalah budaya dan sistem komputer perusahaan. 

Sedangkan customer capital atau yang juga disebut relational capital merupakan 

modal intelektual yang berhubungan dengan hubungan eksternal perusahaan, baik 

itu kepada pemasok maupun konsumen. Ketiga komponen ini menentukan value 

creation  perusahaan  dalam  upaya  pencapaian  keunggulan  kompetitifnya. 

Seberapa  besar  value  yang  dihasilkan  perusahaan  merupakan  indikator 

performansi Knowledge Management yang dilakukan perusahaan tersebut.

Perusahaan-perusahaan besar mulai menerapkan Knowledge Management  

(yang  selanjutnya  disebut  KM)  untuk  dapat  mengimplementasikan  strategi 

bisnisnya,  bahkan  KM  sendiri  sering  disebut  sebagai  penjabaran  dari  strategi 

bisnis  perusahaan.  KM  sering  disebut  sebagai  penjabaran  dari  strategi  bisnis 

perusahaan  karena  dalam  strategi  KM  diformulasikan  visi,  misi,  dan  objektif 

strategis  dari  pengelolaan  knowledge  yang  mendukung  visi,  misi,  dan  objektif 

perusahaan  (Paul  L.  Tobing,  2007:  35).  Terlihat  jelas  bahwa  knowledge  telah 



menjadi  perhatian perusahaan besar dalam formulasi  dan implementasi  strategi 

bisnisnya. Strategi bisnis membentuk knowledge, tetapi sebaliknya strategi bisnis 

idealnya dibentuk oleh knowledge. Strategi akan menentukan knowledge apa yang 

dibutuhkan untuk mensukseskan strategi itu sendiri (Paul L. Tobing, 2007: 56).

Gambar 1.1

Proses Penyelarasan dan Integrasi Strategi dan Knowledge

Sumber: Paul L. Tobing (2007: 57) - Hubungan knowledge dengan strategi bisnis perusahaan.
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KM dan manajemen strategi yang dikelola perusahaan harus dapat saling 

mendukung.  Menurut  Fred  R.  David  (2004:20),  manajemen  strategi 

memungkinkan suatu perusahaan untuk lebih proaktif  ketimbang reaktif  dalam 

membentuk masa depannya  sendiri.  Manajemen strategi  membantu perusahaan 

dalam menentukan  strategi  yang  lebih  baik  dengan  menggunakan  pendekatan 

yang  lebih  sistematis,  logis,  dan  rasional  pada  pilihan  strategis.  Dengan 

mempraktekkan manajemen strategi, para manajer dapat memimpin perusahaan 

secara lebih efektif.

Dalam mengimplementasikan  strategi  perusahaan,  harus  ditempuh  juga 

langkah-langkah  taktis  pada  tingkat  fungsional  perusahaan.  Strategi  fungsional 

menekankan pada rencana-rencana jangka pendek dan menengah, dan merupakan 

tanggung jawab tiap departemen atau area fungsional perusahaan. Identifikasi dan 

penentuan  strategi  berbagai  area  fungsional  penting  dilakukan  karena  strategi 

fungsional bertujuan untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran jangka panjang 

perusahaan. Menurut Dess dan Miller (1993: 142), strategi fungsional terdiri dari 

tiga  komponen,  yaitu:  quality,  efficiency,  dan  delivery.  Quality  merupakan 

kualitas daily activities tiap area fungsional yang diinginkan perusahaan dan tidak 

sebatas  pada  kualitas  barang  atau  jasa  yang  ditawarkan  perusahaan  saja  agar 

strategi  fungsional  menjadi  efektif.  Efficiency  merupakan  pengoptimalan 

sumberdaya  perusahaan  pada  pelaksanaan  strategi  fungsional.  Delivery  adalah 

bagaimana  strategi  fungsional  perusahaan  juga  merupakan  proses  knowledge 

transfer dan knowledge sharing bagi stakeholders.

Telah banyak organisasi, instansi, atau perusahaan yang menerapkan KM 

dalam  pelaksanaan  kegiatan  sehari-harinya.  Beberapa  jurnal  nasional  yang 



menggunakan  KM sebagai  subyek  penelitiannya  (Jurnal  Teknik  Industri  ITB, 

Jurnal Manajemen Perhotelan Universitas Kristen Petra, dll.) menyebutkan bahwa 

organisasi,  instansi,  atau  perusahaan  yang  telah  menerapkan  KM  antara  lain 

adalah  Surabaya  Plaza  Hotel,  Institut  Teknologi  Bandung  (ITB),  institusi 

perbankan, dan industri teknologi informasi dan komunikasi, yang salah satunya 

adalah  PT  Telekomunikasi  Indonesia,  Tbk.  Pada  kesimpulan  tiap  penelitian 

menyebutkan bahwa KM merupakan salah satu bagian penting yang tidak dapat 

dilepaskan  dari  proses  penciptaan  nilai  dan  strategi-strategi  yang  dirumuskan 

perusahaan.  Bahkan  pada  beberapa  obyek  penelitian  seperti  ITB,   institusi 

perbankan,  dan  industri  teknologi  informasi  dan  komunikasi  yang 

mengimplementasikan  KM dapat  mengembangkan sistem dan program tertentu 

untuk  kegiatan  pengelolaan  knowledge  perusahaan.  KM  yang  diterapkan  oleh 

seluruh  obyek  penelitian  terbukti  dapat  menambah  nilai  yang  telah  dimiliki 

perusahaan  sebelumnya  dan  yang  terutama  dapat  meningkatkan  keunggulan 

bersaing, dimana meningkatkan keunggulan bersaing juga merupakan salah satu 

tujuan strategi yang dirumuskan oleh perusahaan.

PT Telekomunikasi  Indonesia,  Tbk. (TELKOM) merupakan perusahaan 

penyelenggara informasi dan telekomunikasi (InfoComm) serta penyedia jasa dan 

jaringan telekomunikasi secara lengkap (full service and network provider) yang 

terbesar di Indonesia. TELKOM menyediakan jasa telepon tidak bergerak kabel 

(fixed wire line), jasa telepon tidak bergerak nirkabel (fixed wireless), jasa telepon 

bergerak  (cellular),  data  &  internet  dan  network &  interkoneksi  baik  secara 

langsung maupun melalui perusahaan asosiasi.



TELKOM telah menerima beberapa penghargaan baik dari dalam maupun 

luar negeri. Pencapaian dan pengakuan yang diperoleh TELKOM untuk setiap 

portofolio  bisnisnya,  kuatnya  kinerja keuangan, penguasaan pasar serta potensi 

pertumbuhannya di masa mendatang tidak dapat lepas dari kinerja stafnya yang 

baik  dalam  berbagai  departemen  yang  ada  dalam  perusahaan.  TELKOM 

merupakan salah satu perusahaan raksasa di Indonesia yang memberi perhatian 

besar  pada  strategi  Knowledge  Management  sebagai  salah  satu  upaya  untuk 

mengimplementasikan  strategi  bisnisnya.  Adanya  sinergi  antara  personal  yang 

ada  pada  struktur  fungional  dengan  intellectual  capital  atau  sumberdaya 

intangible  yang terdapat pada diri mereka membuat TELKOM dapat mencapai 

tujuan perusahaannya.  Karena itu,  saat  ini  TELKOM dinyatakan sebagai  salah 

satu model korporasi terbaik Indonesia. Melihat uraian di atas, maka disusunlah 

skripsi dengan judul:  ”Pengaruh Sumber Daya  Intangible  Terhadap Strategi 

Fungsional  Pada PT.  TELKOM Malang (Dengan Pendekatan  Knowledge-

Based Theory)”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar  belakang  yang  telah  diuraikan,  maka  dapat  diketahui 

permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah  terdapat  pengaruh  secara  simultan  dan  signifikan  dari  komponen 

sumberdaya intangible yang  terdiri  dari  External  Structure atau Relational  

Capital,  Internal  Structure  atau  Structural  Capital,  dan  Individual  

Competence atau Human Capital terhadap strategi fungsional PT. TELKOM 

Malang?



2. Apakah  terdapat  pengaruh  secara  parsial  dan  signifikan  dari  komponen 

sumberdaya intangible yang  terdiri  dari  External  Structure atau Relational  

Capital,  Internal  Structure  atau  Structural  Capital,  dan  Individual  

Competence atau Human Capital terhadap strategi fungsional PT. TELKOM 

Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh secara simultan dan signifikan komponen  sumberdaya 

intangible yang  terdiri  dari  External  Structure  atau  Relational  Capital, 

Internal Structure atau Structural Capital, dan  Individual Competence atau 

Human Capital terhadap strategi fungsional PT. TELKOM Malang.

2. Mengetahui  pengaruh secara parsial  dan signifikan komponen  sumberdaya 

intangible yang  terdiri  dari  External  Structure  atau  Relational  Capital, 

Internal Structure atau Structural Capital, dan  Individual Competence atau 

Human Capital terhadap strategi fungsional PT. TELKOM Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Hasil  penelitian  ini  dapat  dijadikan  sebagai  bahan  referensi  untuk 

penelitian  selanjutnya dan  sebagai  bahan  bacaan  yang  bermanfaat  bagi 

yang memerlukan sehingga dapat menambah pengetahuan.

2. Sebagai refensi yang berkaitan dengan ilmu manajemen strategi.

3. Penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan  informasi  yang  selanjutya 

berguna untuk menyusun kebijakan perusahaan. 

4. Sebagai  bahan  pertimbangan  untuk  mengevaluasi  strategi,  khususnya 

strategi fungsional, yang selama ini telah diimplementasikan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Sebagai  referensi  penelitian  ini,  peneliti  merujuk  pada  dua  jurnal 

internasional  yang  membahas  topik  yang  sama,  yaiu  tentang  sumberdaya 

intangible. Jurnal yang pertama berjudul Management of Intangibles: An Attempt  

to Build A Theory yang dihasilkan oleh Sanchez, Chaminade, dan Olea (2000) dan 

diterbitkan oleh Journal of Intellectual Capital Vol. 1, No. 4, 2000, page 312-327.  

Para  peneliti  pada  jurnal  ini  berusaha  untuk  menjabarkan  manajemen  atas 

sumberdaya  intangible  yang telah diaplikasikan pada perusahaan yang menjadi 

obyek penelitiannya.  Pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan bahwa perusahaan 

yang  menjadi  obyek  penelitian  biasanya  melakukan  tiga  tahapan  dalam 

manajemen  sumberdaya  intangible  mereka,  yaitu:  identifikasi  sumberdaya 

intangible, pengukuran sumberdaya  intangible  menggunakan beberapa indikator, 

dan monitoring aktivitas dan sumberdaya intangible tersebut.

Jurnal kedua berjudul  A Knowledge-based Theory of The Firm to Guide  

Strategy  Formulation  yang  dihasilkan  oleh  Karl-Erik  Sveiby  (2001)  dan 

merupakan Article for Journal of Intellectual Capital Vol. 2, No. 4, 2001. Jurnal 

ini  membahas  tentang  keterkaitan  yang  sangat  erat  antara  ketiga  komponen 

sumberdaya intangible, baik itu dalam lingkup salah satu komponen maupun antar 

komponen, yang dirangkum dalam The Ten Knowledge Strategy Issues. The Ten 

Knowledge Strategy Issues  berusaha menyajikan model  penciptaan nilai  (value 

creation) yang dapat diaplikasikan dalam proses formulasi strategi perusahaan.



Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu



No. Judul Tujuan Penelitian Variabel Hasil
1. Management Of  

Intangibles :
An Attempt To Build A 
Theory
M. Paloma Sanchez, 
Cristina Chaminade, Marta 
Olea (2000) - 
Journal of Intellectual  
Capital Vol. 1, No. 4, 2000.  
Page 312-327

Mengetahui manajemen 
sumberdaya intangible dan 
prosesnya pada perusahaan 
yang menjadi obyek 
penelitian

• Manajemen sumberdaya 
intangible:
1. identification – identifikasi 

sumberdaya intangible
2. measurement – pengukuran 

sumberdaya intangible  
menggunakan beberapa 
indikator

3. monitoring – monitoring 
aktivitas dan sumberdaya 
intangible

1. Manajemen sumberdaya 
intangible memiliki jangkauan yang lebih 
luas dari manajemen knowledge. 
Manajemen sumberdaya intangible 
meliputi tiga tahapan yang hasilnya dapat 
meningkatkan keunggulan kompetitif 
perusahaan.

2. Intellectual Capital perusahaan 
dapat ditingkatkan dengan cara 
meningkatkan interaksi antara ketiga 
komponennya, yaitu: Human Capital,  
Structural Capital, dan Relational  
Capital. Karena itu ketiga komponen 
tersebut harus dilihat sebagai satu 
kesatuan.

2. A Knowledge-based 
Theory Of The Firm To 
Guide Strategy 
Formulation 
Karl Erik Sveiby (2001) - 
Article for Journal Of  
Intellectual Capital Vol. 2,  
no. 4, 2001.

Menjelaskan keterkaitan 
antara sumberdaya 
intangible yang dilihat dari 
kacamata Knowledge-based 
Theory dengan hubungannya 
dalam formulasi strategi 
perusahaan

• Sumberdaya intangible:
1.Individual Competence
2.Internal Structure
3.External Structure

• Formulasi strategi

1. Sinergi antara ketiga komponen 
sumberdaya intangible menunjang value 
creation perusahaan dengan adanya suatu 
knowledge transfer atau conversion baik 
dalam salah satu komponen maupun 
antara komponen yang dijabarkan dalam 
The Ten Knowledge Strategy Issues.

2. The Ten Knowledge Strategy 
Issues dapat menjadi solusi atas proses 
penciptaan knowledge dan knowledge 
sharing yang menjadi perhatian utama 
kegiatan formulasi strategi perusahaan 
dengan pendekatan knowledge-based 
theory (Knowledge-based Strategy 
Formulation).

Lanjutan Tabel 2.1



Sumber: Peneliti (2009)



Perbedaan  penelitian  ini  dari  penelitian  terdahulu  adalah  walaupun  tema  dan 

variabel penelitian yang digunakan serupa, tetapi penelitian ini membahas topik 

yang berbeda yang tidak dibahas pada penelitian terdahulu, dengan menggunakan 

variabel  lain  untuk  dihubungkan  dengan  sumberdaya  intangible  yaitu  strategi 

fungsional.  Penelitian  ini  bertujuan untuk menemukan hubungan dan pengaruh 

antara komponen sumberdaya  intangible terhadap strategi fungsional perusahaan 

yang  menjadi  obyek  penelitian,  yaitu  PT.TELKOM  yang  sebelumnya  telah 

mengimplementasikan knowledge management sebagai upaya untuk menjalankan 

strategi  bisnisnya.  Dan  tidak  seperti  penelitian  terdahulu  yang  merupakan 

penelitian kualitatif,  penelitian ini juga menggunakan metode kuantitatif karena 

menggunakan regresi linear berganda sebagai alat analisis data yang berasal dari 

kuesioner  yang  akan  dibagikan  pada  karyawan  pada  tiap  area  fungsional  PT 

TELKOM di Kota Malang.

2.2 Manajemen Strategi

2.2.1 Pengertian Strategi

Strategi  berasal  dari  kata Yunani  Strategos (Stratos yang berarti  militer 

dan –egos yang berarti  memimpin) yang berarti  seni memimpin dalam militer. 

Konsep ini pada masanya digunakan oleh militer dalam menerapkan taktik-taktik 

tertentu  untuk   memenangkan  peperangan.  Jika  pada  zaman  dahulu  strategi 

digunakan  untuk  memenangkan  peperangan,  penerapan  strategi  pada  masa 

sekarang sedikit berbeda karena situasi dan kondisi yang juga berbeda. Strategi 

pada masa sekarang lebih dikenal sebagai ujung tombak bagi perusahaan dalam 

persaingan bisnis. Secara lebih spesifik, strategi digunakan sebagai dasar dalam 



proses pengambilan keputusan manajemen yang menentukan apakah perusahaan 

dapat terus bertahan, berkembang atau akan mengalami kemunduran dalam situasi 

persaingan yang ada. Strategi memiliki kaitan erat dengan konsep perusahaan dan 

pengambilan  keputusan,  sehingga  strategi  berkembang  menjadi  manajemen 

strategi. Strategi  tidak hanya dibutuhkan oleh organisasi profit saja, tetapi juga 

oleh  organisasi  non profit  seperti  rumah  sakit,  pemerintah  daerah,  universitas, 

organisasi masyarakat, organisasi politik, dan lembaga sosial lainnya.

John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr (2003), menyatakan bahwa 

strategi adalah rencana para manajer yang berskala besar dan berorientasi kepada 

masa depan untuk berinteraksi dengan tingkat persaingan guna mencapai sasaran-

sasaran perusahaan. 

2.2.2 Pengertian Manajemen Strategi

Manajemen  strategi  merupakan  bidang  keilmuan  yang  tumbuh  dan 

berkembang dengan cepat. Bidang ini memandang  sosok korporasi sebagai suatu 

rangkaian  serta  mencoba  menjelaskan  bagaimana  perusahaan  berkembang  dan 

sukses,  sedangkan  yang  lain  stagnan  bahkan  ada  juga  yang  bangkrut.  Untuk 

memahami manajemen strategi maka akan disajikan beberapa pendapat dari pakar 

manajemen dan bisnis tentang defisi dari manajemen strategi. 

Menurut  John A.  Pearce  II  dan R.B.  Robinson,  Jr.  (2003),  manajemen 

strategi  didefinisikan  sebagai  sekumpulan  keputusan  dan  tindakan  yang 

menghasilkan  perumusan  (formulasi)  dan  pelaksanaan  (implementasi)  rencana-

rencana  yang  dirancang  untuk  mencapai  sasaran-sasaran  perusahaan.  Sedang 

menurut Fred R. Fred R. David (2004: 5) manajemen strategi adalah: 



Seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan 
dan  mengevaluasi  keputusan  lintas  fungsional  yang  membuat 
organisasi mampu mencapai obyektifnya.

Definisi  manajemen  strategi  menurut  J.  Fred  R.  David  Hunger  dan 

Thomas L. Wheelen (2003: 4) adalah: 

Manajemen strategis  adalah serangkaian keputusan dan tindakan 
manajerial  yang  menentukan  kinerja  perusahaan  dalam  jangka 
panjang.  Manajemen  strategi  meliputi  pengamatan  lingkungan, 
perumusan strategi (perencanaan strategi atau perencanaan jangka 
panjang),  implementasi  dan  evaluasi  serta  pengendalian. 
Manajemen strategis menekankan pada pengamatan dan evaluasi 
peluang dan ancaman  lingkungan  dengan melihat kekuatan dan 
kelemahan perusahaan.

Dari beberapa definisi manajemen  strategi diatas, dapat diketahui bahwa 

pada dasarnya manajemen strategi adalah gabungan pola pikir strategis  dengan 

fungsi-fungsi  manajemen.  keterkaitan  fungsi-fungsi  manajemen  yang  meliputi 

perencanaan,  pengorganisasian,  pengarahan  dan  pengendalian  dalam  proses 

manajemen  strategi,  menunjukkan  bahwa dalam pengambilan  dan  pelaksanaan 

keputusan  maupun  tindakan  strategi  membutuhkan  penekanan  dari  peran  serta 

seluruh organisasi.

Manajemen  strategi  harus  berwawasan  luas  karena  harus  selalu 

berorientasi  ke depan, sehingga dapat  menghasilkan  rumusan yang baik dalam 

mencapai sasaran perusahaan, selain itu juga manajemen strategi harus melihat 

lingkungan di sekelilingnya yang mengalami  perubahan dengan cepat sehingga 

rencana yang diracang untuk mencapai sasaran perusahaan sesuai dengan keadaan 

pada saat itu. Manajemen strategi merupakan suatu rangkaian proses pengambilan 

keputusan  strategi  yang  meliputi  kerangka  perumusan  (formulating), 

implementasi  (implementing)  serta  evaluasi  (evaluating).  Proses  manajemen 



strategi  ini  meliputi  rencana-rencana  jangka  panjang  maupun  pendek  untuk 

mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan. 

2.2.3 Manfaat Manajemen Strategi

Dengan  menggunakan  rancangan  manajemen  strategi,  para  manajer  di 

semua  tingkat  dalam  perusahaan  berinteraksi  dalam  perencanaan  dan 

implementasi. Hal ini mengakibatkan konsekuensi keperilakuan dari manajemen 

strategi  serupa  dengan  konsekuensi  perilaku  dari  pengambilan  keputusan 

partisipatif.  Oleh  karena  itu  penilaian  mengenai  dampak  formulasi  strategi 

terhadap  kinerja  perusahaan  tidak  saja  menuntut  kriteria  evaluasi  keuangan 

melainkan juga kriteria evaluasi non keuangan.

Menurut Fred R. Fred R. David (2004: 15), manfaat manajemen strategi 

adalah  membantu  organisasi  membuat  strategi  yang  lebih  baik  dengan 

menggunakan  pendekatan  yang  lebih  sisitematis,  dan  rasional  pada  pilihan 

strategi.

John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr  (2003) menjelaskan bahwa 

efek berkeperilakuan dari manajemen strategi adalah meningkatkan kesejahteraan 

perusahaan:

1. Kegiatan  perumusan  (formulasi)  strategi  memperkuat  kemampuan 

perusahaan mencegah masalah.

2. Keputusan  strategi  yang  didasarkan pada  kelompok  mungkin  sekali 

dihasilkan dari alternatif terbaik yang ada.

3. Keterlibatan  karyawan  dalam  perumusan  strategi  meningkatkan 

pemahaman mereka akan adanya hubungan produktifitas.



4. Senjang dan tumpang tindih kegiatan diantara individu dan kelompok 

berkurang.

5. Penolakan terhadap perubahan berkurang.

Menurut Greenley dalam Fred R. David (2006: 23), manajemen strategi 

mempunyai manfaat antara lain: 

1. Memungkinkan  mengidentifikasi,  menetapkan  prioritas,  dan 

memanfaatkan berbagai peluang.

2. Menyediakan pandangan objektif mengenai masalah manajemen.

3. Menjadi  kerangka  untuk  memperbaiki  koordinasi  dan  pengendalian 

aktivitas.

4. Meminimalkan pengaruh kondisi dan perubahan yang merugikan.

5. Memungkinkan  keputusan  utama  yang  lebih  baik  untuk  mendukung 

sasaran yang telah ditetapkan.

6. Memungkinkan alokasi waktu dan sumber daya yang lebih efektif untuk 

mengenali peluang. 

7. Memungkinkan sumber daya yang lebih kecil dan waktu yang lebih sedikit 

dicurahkan untuk mengoreksi kesalahan atau keputusan.

8. Menciptakan kerangka  kerja untuk komunikasi internal antara staf.

9. Membantu memadukan tingkah laku individual menjadi usaha total.

10. Menyediakan dasar untuk penjelasan tanggung jawab individu.



11. Memberikan dorongan untuk pemikiran masa depan.

12. Menyediakan  pendekatan  kerjasama,  terpadu,  dan  antusias  dalam 

menangani berbagai masalah dan peluang.

13. Mendorong sikap yang menerima perubahan.

14. Memberikan tingkat disiplin dan formalitas yang tepat pada manajemen 

dari suatu bisnis.

2.2.4 Resiko  Manajemen Strategi

Manajemen  strategi  juga  membawa  konsekuensi  resiko  jika  diterapkan 

dalam suatu perusahaan. Menurut John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr 

(2003), ada tiga resiko manajemen strategi yaitu:

1. Waktu yang digunakan manajer  untuk proses manajemen strategi  dapat 

menimbulkan dampak negatif atas tanggung jawab operasional mereka.

2. Jika  para  perumus  strategi  tidak  terlibat  secara  dekat  dalam 

implementasinya,  mereka  mungkin  akan  mengelakkan  tanggung  jawab 

individual atas keputusan yang diambil.

3. Para  manajer  strategi  harus  mampu  mengantisipasi  dan  menanggapi 

kekecewaan para bawahan yang berpartisipasi atas harapan-harapan yang 

tidak menjadi kenyataan.

Dengan adanya resiko dalam manajemen strategi, manajemem akan lebih 

bijak dalam menggunakan bidang ilmu ini dan pemahaman terhadap bidang ilmu 

ini akan lebih baik agar manfaat yang dihasilkan pun maksimal. Selain itu, para 

pembuat  keputusan  menjadi  peka  terhadap  kemungkinan-kemungkinan 

konsekuensi  negatif  ini  dan menyiapkan mereka  dalam cara-cara  efektif  untuk 



meminimalkan  konsekuensi  negatif  akan  memperkuat  potensi  manfaat 

perencanaan strategi dalam perusahaan.



2.2.5 Proses Manajemen Strategi

Proses manajemen strategi berguna untuk merumuskan dan mengarahkan 

suatu  kerangka  langkah-langkah  atau  tahap-tahap  kegiatan  dalam  penyusunan 

manajemen  strategi.  Model  manajemen  strategi  menurut  John  A.  Pearce  dan 

Richard B. Robinson (2003) adalah:

1. Menentukan misi dan tujuan

2. Mengembangkan profil perusahaan yang mencerminkan kondisi intern dan 

kapabilitasnya.

3. Menilai lingkungan ekstern perusahaan.

4. Menganalisis opsi perusahaan dengan mencocokkan sumber dayanya dan 

hubungan ekstern.

5. Mengidentifikasi  opsi  yang  paling  dikehendaki  dengan  mengevaluasi 

setiap opsi yang ada berdasarkan misi perusahaan.

6. Memilih seperangkat sasaran jangka panjang dan strategi umum yang akan 

mencapai pilihan yang paling dikehendaki.

7. Mengembangkan sasaran tahunan dan strategi jangka pendek yang sesuai 

dengan sasaran jangka panjang dan strategi umum yang dipilih.

8. Mengimplementasikan pilihan strategi.

9. Mengevaluasi keberhasilan proses strategi.



Gambar 2.1 
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Sumber: Pearce & Robinson, Manajemen Strategi: Formulasi, Implementasi, dan Pengendalian, 
(2003).

2.2.6 Klasifikasi Strategi
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perusahaan (kompleksitas  bisnisnya)  dan  tingkatan  tugas  (Husein Umar,  2005: 
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31). Strategi perusahaan diklasifikasikan atas dasar tingkatan tugas, yaitu strategi 

generik yang dijabarkan menjadi strategi utama atau strategi induk. Strategi induk 

ini selanjutnya dijabarkan menjadi strategi ditingkat fungsional perusahaan, yang 

disebut dengan strategi fungsional.

Menurut  Fred  R.  David  (2004:  230)  ada  empat  jenis  strategi  yang 

termasuk kedalam strategi generik yaitu:

1. Strategi Integrasi Vertikal (Vertical Integration Strategy)

Strategi ini memiliki tiga jenis strategi utama, yaitu:

a. Strategi Integrasi ke Depan (Forward Integration Strategy)

Strategi  ini  menghendaki  agar  perusahaan  mempunyai  kemampuan 

yang  besar  terhadap  pengendalian  para  distributor  atau  pengecer 

mereka, bila perlu dengan memilikinya.

a. Strategi Integrasi ke Belakang (Backward Integration Strategy)

Merupakan strategi perusahaan agar pengawasan terhadap bahan baku 

dapat lebih ditingkatkan, apalagi bila para pemasok dinilai sudah tidak 

menguntungkan lagi bagi perusahaan. Tujuan strategi ini adalah untuk 

mendapatkan kepemilikan dan atau meningkatkan pengendalian bagi 

para pemasok.

b. Strategi Integrasi Horisontal (Horisontal Integration Strategy)

Strategi ini dimaksudkan agar perusahaan meningkatkan pengawasan 

terhadap para pesaing perusahaan walau harus  dengan memilikinya. 

Hal  ini  dapat  dilakukan  jika  perusahaan  memiliki  posisi  monopoli 



seizin  pemerintah,  bersaing  di  industri  yang  berkembang,  skala 

ekonomi  meningkat,  serta  modal  dan  sumber  daya  yang  dimiliki 

mampu melakukan ekspansi. 

2. Strategi Intensif (Intensive Strategy)

Memiliki tiga bentuk strategi utama, yaitu:

a. Strategi Penetrasi Pasar (Market Penetration Strategy)

Strategi  ini  berusaha meningkatkan  market  share  suatu  produk atau 

jasa  melalui  usaha  pemasaran  yang  lebih  besar.  Tujuan  strategi  ini 

adalah  untuk  meningkatkan  pangsa  pasar  dengan  usaha  pemasaran 

yang maksimal. 

b. Strategi Pengembangan Pasar (Market Development Strategy)

Strategi ini bertujuan untuk memperkenalkan produk-produk atau jasa 

yang ada sekarang ke daerah-daerah yang secara geografis merupakan 

daerah baru atau dengan kata lain untuk memperbesar pangsa pasar. 

c. Strategi Pengembangan Produk (Produk Development Strategy)

Merupakan  strategi  yang  bertujuan  agar  perusahaan  dapat 

meningkatkan penjualan dengan cara memodifikasi dan meningkatkan 

produk atau jasa yang ada sekarang atau dengan kata lain memperbaiki 

dan atau mengembangkan produk yang sudah ada. 

3. Strategi Diversifikasi (Diversification Strategy)

Ada tiga bentuk strategi utama dalam kelompok strategi ini, yaitu:



a. Strategi Diversifikasi Konsentrik (Concentric Diversification Strategy)

Strategi  ini  dapat  dilaksanakan  dengan  menambah  produk  dan  jasa 

yang baru tetapi masih saling berhubungan. Tujuan strategi ini adalah 

membuat produk baru yang berhubungan untuk pasar yang sama. 

b.   Strategi  Diversifikasi  Konglomerat  (Conglomerate  Diversification 

Strategy)

Merupakan strategi dengan menambahkan produk atau jasa tang tidak 

saling berhubungan. Tujuan strategi ini untuk menambah produk baru 

yang tidak salaing berhubungan untuk pasar yang berbeda. 

c. Strategi Diversifikasi Horizontal (Horizontal Diversification Strategy)

Strategi  ini  dilakukan  dengan  menambahkan  produk  dan  jasa 

pelayanan  yang  baru,  tetapi  tidak  saling  berhubungan  untuk 

ditawarkan pada konsumen yang sekarang. Tujuan strategi ini  dalah 

menambah  produk  baru  yang  tidak  berhubungan  dengan  tujuan 

memuaskna pelanggan yang sama. 

4. Strategi Defensif (Defensive Strategy)

Terdiri dari tiga jenis strategi utama:

a. Strategi Rasionalisasi Biaya (Retrenchment Strategy)

Strategi  ini  dilaksanakan  dengan  cara  mereduksi  biaya  dan  aset 

perusahaan.  Retrenchment  disebut  juga  turnaround  yang  dirancang 

agar perusahaan mampu bertahan pada pasar persaingannya.  Strategi 



ini dilakukan dengan cara menjual aktiva perusahaan. Tujuan strategi 

ini  adalah  untuk  menghemat  biaya  agar  penjualan  dan  keuntungan 

perusahaan meningkat. 

b. Strategi Divestasi (Divestation Strategy)

Strategi  ini  sering digunakan dalam rangka penambahan modal  dari 

suatu  rencana  investasi  atau  untuk  menindaklanjuti  strategi  akuisisi 

yang  telah  diputuskan  untuk  proses  selanjutnya.  Strategi  ini  dapat 

dilakukan jika suatu unit bisnis sudah tidak dapat dipertahankan lagi 

keberadaannya.

c. Strategi Likuidasi (Liquidation Strategy)

Strategi ini merupakan strategi menjual seluruh aset perusahaan yang 

dapat  dihitung  nilainya.  Strategi  ini  bertujuan  untuk  menghentikan 

operasi  perusahaan atau  menutup  perusahaan agar  tidak  rugi  secara 

terus-menerus.

Menurut  J.  Fred R. David Hunger dan Thomas L.  Wheelen (2003: 24) 

perusahaan   bisnis  multidivisional  yang  biasanya  besar,  memiliki  tiga  level 

strategi yaitu:

1. Strategi korporasi, menggambarkan arah perusahaan secara keseluruhan 

mengenai sikap perusahaan secara umum terhadap arah pertumbuhan dan 

manajemen berbagai bisnis dan lini produk untuk mencapai keseimbangan 

portofolio produk dan jasa.



2. Strategi  bisnis,  disebut  juga  strategi  bersaing,  biasanya  dikembangkan 

pada  level  divisi,  dan  menekankan  pada  perbaiakan  posisi  persaingan 

produk barang atau jasa perusahaan dalam industri  khusus atau segmen 

pasar yang dilayani devisi tersebut.

3. Strategi  fungsional,  menekankan  terutama  pada  pemaksimalan  sumber 

daya  produktivitas.  Dalam batasan  perusahaan  dan  strategi  bisnis  yang 

berada di sekitar mereka, departemen fungsional mengembangkan strategi 

untuk  mengumpulkan  bersama-sama  berbagai  aktivitas  dan  kompetensi 

mereka guna memperbaiki kinerja.

Berikut ini model hirarki strategi yang dikemukakan oleh J. Fred R. David 

Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003: 26) yang menunjukkan bagaimana setiap 

level  strategi  membentuk  lingkungan  eksternal  dari  level  berikutnya  dalam 

perusahaan.
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Sumber: J. Fred R. David Hunger dan Thomas L. Wheelen, Manajemen Strategis, (2003: 26) 

Peran  strategi  generik  dalam suatu  organisasi   memang  sangat  penting 

karena  hal  tersebut  sangat  diperlukan untuk mencapai  sasaran jangka panjang. 

Menurut John A. Pearce II dan Richard B. Robinson, Jr  (2003), strategi generik 

atau yang dikenal dengan Grand Strategi sering dinamai strategi induk  (master) 

atau strategi bisnis  (business) memberikan arah bagi tindakan-tindakan strategik 

yang  harus  dilakukan  oleh  suatu  organisasi.  Strategi  generik  merupakan  dasar 

bagi  tindakan  terkoordinasi  dan  berkesinambungan  yang  diarahkan  untuk 

mencapai sasaran bisnis jangka panjang.

2.2.7 Strategi Fungsional

J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen (2003: 262) berpendapat bahwa 

strategi  fungsional  merupakan  “suatu  pendekatan  yang  digunakan  dalam  area 

fungsional  untuk  mencapai  tujuan  unit  bisnis  dan  perusahaan  dengan  cara 

memaksimalkan produktivitas sumberdaya yang ada.”  Strategi fungsional juga 

bertujuan  agar  dapat  meningkatkan  dan  memelihara  kompetensi  yang  berbeda 

atau  unik  untuk  menciptakan  keunggulan  kompetitif  bagi  perusahaan.  Strategi 

fungsional mengutamakan perhatian pada pengintegrasian aktivitas yang ada di 

dalam  area  fungsional.  Dengan  kata  lain,  strategi  fungsional  menggabungkan 

beragam kegiatan dan kompetensi dari setiap fungsi untuk meningkatkan kinerja 

dalam batasan-batasan stragei bisnis dan perusahaan.

Menurut  Pearce-Robinson  (2003),  strategi  fungsional  adalah  kegiatan 

jangka pendek yang harus dilaksanakan oleh setiap bagian fungsional dalam suatu 

perusahaan  guna  mengimplementasikan  strategi  umum.  Strategi  fungsional 

memaksimalkan  produktivitas  sumberdaya,  mengarahkan  pada  kompetensi 



tersendiri  yang  memberikan  perusahaan  atau  unit  bisnis  suatu  keunggulan 

kompetitif.  

Menurut  Sondang  P.  Siagian  (2004: 206),  strategi  berbagai  bidang 

fungsional  lebih  memperjelas  makna  dan  hakikat  suatu  strategi  dasar  dengan 

identifikasi rincian yang sifatnya spesifik tentang bagaimana para manajer harus 

mengelola bidang-bidang fungsional tertentu di masa yang akan datang. Dengan 

perkataan  lain,  strategi  berbagai  bidang  fungsional  sesungguhnya  merupakan 

terjemahan pemikiran dalam hal ini strategi dasar kepada berbagai tindakan yang 

diarahkan pada pencapaian  berbagai  sasaran tahunan melalui  pengorganisasian 

dan penyelenggaraan aktivitas operasional sehari-hari dari seluruh komponen dan 

unsur organisasi yang bersangkutan. 

Menurut  Fred  R.  Fred  R.  David  (2006:  350),  struktur  fungsional 

mengelompokkan  tugas  dan  aktivitas  perusahaan  berdasarkan  fungsi  bisnis, 

seperti produksi atau operasional, pemasaran, keuangan atau akuntansi, litbang, 

dan sistem informasi manajemen. Strategi yang dijalankan pada tingkat struktur 

fungsional  ini  dapat  mendorong  spesialisasi  kerja,  mendorong  efisiensi, 

meminimalkan kebutuhan bagi sistem kontrol, dan memungkinkan pengambilan 

keputusan secara cepat. 

2.2.7.1 Komponen Strategi Fungsional

Menurut J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen  (2003: 263), strategi 

fungsional  diklasifikasikan  menurut  area  fungsional  yang  terdapat  pada 

perusahaan,  yaitu  strategi  pemasaran,  strategi  keuangan,  strategi  sumberdaya 

manusia, strategi operasional, strategi pembelian, strategi logistik, strategi  HRM, 

dan strategi litbang, namun strategi-strategi tersebut bukanlah komponen strategi 



fungsional melainkan klasifikasi strategi fungsional. Dalam penelitian ini, peneliti 

merujuk  pada  penelitian  Gregory  G.  Dess  dan  Alex  Miller  (1993:  142)  yang 

menyatakan bahwa terdapat tiga unsur penting dalam strategi fungsional, yaitu:

1. Quality (Kualitas)

Tiap  area  fungsional  merupakan  departemen  quality  control bagi  area 

fungsional atau departemen yang lain. Kegiatan quality control ini dilakukan 

melalui suatu proses inspeksi dengan tujuan untuk mencapai kualitas setinggi 

mungkin.  Kualitas  yang  diinginkan  perusahaan  tidak  sebatas  pada  kualitas 

barang atau jasa yang ditawarkan perusahaan saja, tetapi mencakup kualitas 

daily  activities  tiap  area  fungsional  agar  tercipta  suatu  efektivitas  strategi 

fungsional.

2. Efficiency (Efisiensi)

Tiap  area  fungsional  harus  dapat  melakukan  efisiensi  dalam melaksanakan 

aktivitasnya  sehari-hari.  Hal  ini  penting untuk adanya  suatu pengoptimalan 

sumberdaya  dan  mencegah  terjadinya  pemborosan  sumberdaya  yang  dapat 

digunakan melalui cara-cara atau sarana tertentu dalam pelaksanaan strategi 

fungsional.

3. Delivery

Tiap area fungsional harus dapat menanggapi situasi yang sedang terjadi dan 

menemukan cara menyampaikan nilai pada  stakeholders, baik terhadap area 

fungsional lain maupun pihak eksternal perusahaan. Dengan kata lain, strategi 



fungsional  juga  harus  merupakan  suatu  proses  knowledge  transfer  dan 

knowledge sharing kepada stakeholders.

Ketiga komponen strategi fungsional menurut Gregory G. Dess dan Alex 

Miller ini bahkan juga terdapat pada tiap jenis strategi fungsional. Dalam Tabel 

2.2  di  bawah  ini,  pengertian  unsur-unsur  strategi  fungsional  akan  lebih  jelas 

karena  langsung  disajikan  dalam  bentuk  contoh  penerapan  strategi  fungsional 

secara langsung.

Tabel 2.2

Contoh Penerapan Quality, Efficiency, dan Delivery di Area Fungsional

Functional Area Quality Efficiency Delivery
Marketing Provides accurate 

assessment of  
customer’s product  
preferences to R&D

Targets advertising 
campaign at customers,  
using cost-effective 
medium

Quickly uncovers and 
reacts to changing 
market trends

Operations Consistently produces  
goods matching 
engineering design

Minimizes scrap and 
rework through high-
production yield

Quickly adapts to latest  
demands with 
production flexibility

Research and 
Development

Designs products  
thatcombine customer 
demand and production 
capabilities

Uses computers to test  
feasibility of idea before 
going to more expensive 
full-scale prototype

Carries out parallel  
product/process designs 
to speed up overall  
innovation

Accounting Provides the  
information that  
managers in other  
functions need to make 
decisions

Simplifies and 
computerizesto decrease 
the cost of gathering 
information

Provides information in 
“real time” (as the 
events described are still  
happening)

Purchasing Selects vendors for their  
ability to join in an 
effective “partnership”

Given the required 
vendor quality,  
negotiates prices to  
provide good value

Schedules inbound 
deliveries efficiently,  
avoiding both extensive  
inventories and stock  
outs

Personnel Trains work force to 
perform required task

Minimizes employee  
turnover, reducing 
hiring and training 
expenses

In response to strong 
growth in sales, finds 
large numbers of  
employees and quickly  
teaches needed skills

Sumber: Gregory G. Dess dan Alex Miller (1993: 143)



Gambar 2.3

Hubungan Internal dan Eksternal Area Fungsional

Sumber: Gregory G. Dess dan Alex Miller (1993: 144)

Gambar  2.3  di  atas  menggambarkan  hubungan strategi  fungsional  baik 

bagi  organisasi  atau  perusahaan  sendiri  maupun  bagi  pihak  eksternal.  Strategi 
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dapat  digunakan  atau  berguna  bagi  area  fungsional  lain  (Internal  Customers), 

namun strategi fungsional juga dipengaruhi oleh dan berguna bagi pihak eksternal 

perusahaan  (External  Suppliers dan  External  Customers).  Perusahaan  dapat 

dilihat sebagai suatu rangkaian dari berubahnya input menjadi output, dimana tiap 

area  fungsionalnya  mengambil  sesuatu  dari  area  fungsional  lain  sekaligus 

memberikan sesuatu pada area fungsional lain (hubungan timbal-balik).

Sebagai  contoh  pada  departemen  keuangan  perusahaan,  yang  menjadi 
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mengumpulkan data untuk diolah oleh departemen keuangan bertindak sebagai 

Internal  Suppliers.  Sedangkan  External  Customers  adalah  seluruh  instansi 

keuangan  yang  menggunakan  data  keuangan  yang  telah  dibuat  departemen 

tersebut (misalnya: Badan Pemeriksa Keuangan, Kantor Pajak, dll.), dan Internal  

Customers sendiri merupakan seluruh departemen yang terdapat pada perusahaan 

itu yang menggunakan data dan laporan keuangan untuk keperluan departemen 

masing-masing. 

2.3 Knowledge Management

2.3.1 Pengertian Knowledge Management (Manajemen Pengetahuan)

Pengetahuan  tidak  dapat  dipisahkan  dari  data  dan  informasi,  masing-

masing  memiliki  sifat  yang  saling  terkait.  Data  bersifat  kaku  dan  merupakan 

representasi  dari  fakta  yang  ditemukan  dalam  aktivitas  sehari-hari.  Informasi 

bersifat  dinamis  dan  merupakan  hasil  pengolahan  dari  data  agar  dapat 

memberikan  suatu  gambaran  yang  lebih  jelas  mengenai  sesuatu.  Sedangkan 

pengetahuan  merupakan  informasi  yang  diinterpretasikan  dan  diintegrasikan, 

dengan  kata  lain  pengetahuan  berasal  dari  informasi  yang  diserap  dalam akal 

pikiran seseorang dan bersifat transenden.

Menurut Gupta, Kumari dan Negi (2004: 153), definisi pengetahuan yang 

paling  sering  digunakan  adalah  suatu  ide  atau  pemahaman  bersama  yang 

digunakan  untuk  mengambil  tindakan  efektif  untuk  mencapai  tujuan  bersama. 

Pengetahuan  adalah  pemanfaatan  penuh  atas  data  dan  informasi,  yang 

digabungkan dengan keahlian, kompetensi, ide, intuisi, komitmen, dan motivasi 

potensial dari sumber daya manusia yang terkait.



Definisi  formal  atas  Manajemen  Pengetahuan diberikan  oleh  American 

Productivity  and  Quality  Centre  yaitu  strategi  dan  proses  mengidentifikasi, 

menangkap  dan  menyimpan  pengetahuan.  Mark  McElroy  (Knowledge 

Management  Consortium)  berpendapat  bahwa manajemen  pengetahuan  adalah 

suatu  disiplin  dalam  ilmu  manajemen  yang  berfokus  pada  meningkatkan 

produksi,  integrasi,  dan  penggunaan  pengetahuan  dalam  organisasi.  Sedang 

menurut  Wikipedia  Bahasa  Indonesia,  manajemen  pengetahuan  adalah  suatu 

rangkaian  kegiatan  yang  digunakan  oleh  organisasi  untuk  mengidentifikasi, 

menciptakan,  menjelaskan,  dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan 

kembali,  diketahui,  dan  dipelajari  di  dalam  organisasi.  Kegiatan  ini  biasanya 

terkait dengan tujuan organisasi dan ditujukan untuk mencapai suatu hasil tertentu 

seperti  pengetahuan bersama,  peningkatan kinerja, keunggulan kompetitif,  atau 

tingkat inovasi yang lebih tinggi.

Dalam buku Knowledge Management  yang ditulis oleh Lendy Widayana 

(2005),  definisi  knowledge  management  dari  berbagai  tokoh  adalah  sebagai 

berikut:

Knowledge management is an integrated systematic approach to  
identifying,  managing  and  sharing  all  of  an  enterprise’s  
information assets, including databases, documents, policies, and 
procedures,  as  well  as  previously  unarticulated  expertise  and 
experience held by individual workers. Fundamentally it is about  
making the collective information and experience of an enterprise  
available to individual worker. (Regina Yu, July 2002)

Manajemen pengetahuan merupakan suatu pendekatan sistematis 
terintegrasi  untuk  mengidentifikasi,  mengatur  dan  membagi 
seluruh aset informasi perusahaan, termasuk di dalamnya database, 
dokumen-dokumen, peraturan dan prosedur sebagaimana keahlian 
dan pengalaman yang dimiliki tiap karyawan. Pada dasarnya, hal 
ini  adalah  tentang  membuat  suatu  informasi  dan  pengalaman 
kolektif perusahaan tersedia bagi tiap karyawan. (Regina Yu, Juli 
2002)



The systematic process of finding, selecting, organizing, distilling  
and presenting information in a way that improves an employee’s  
comprehension  in  a  specific  area  of  interest.  Knowledge  
management  helps  an  organization  to  gain  insight  and  
understanding  from  its  own  experience.  Specific  knowledge  
management activities help focus the organization on acquiring,  
storing  and  utilizing  knowledge  for  such  things  as  problem 
solving,  dynamic  learning,  strategic  planning  and  decision 
making.  It  also protects  intellectual  assets  from decay,  adds  to  
firm intelligence and provides increased flexibility.  (A.  Paulson,  
June 23, 1999)

Suatu  proses  sistematis  yang  terdiri  dari  kegiatan  menemukan, 
memilah,  mengorganisir,  menyimpan  dan  mempresentasikan 
informasi  melalui  suatu  cara  yang  dapat  meningkatkan 
pemahaman karyawan dalam bidang spesifik tertentu. Manajemen 
pengetahuan  membantu  suatu  organisasi  agar  dapat  mencapai 
suatu pandangan dan pemahaman dari pengalaman organisasi itu 
sendiri.  Aktivitas  manajemen  pengetahuan  yang  spesifik 
membantu  organisasi  untuk  fokus  pada  kegiatan  perolehan, 
penyebaran  dan  pemanfaatan  pengetahuan  untuk  banyak  hal 
seperti  pemecahan  masalah,  pembelajaran  dinamis,  perencanaan 
strategis dan pembuatan keputusan. Hal tersebut juga melindungi 
aset-aset intelektual agar tidak “membusuk”, yang mana kemudian 
menambah  intelegensi  perusahaan  dan  memungkinkan 
peningkatan fleksibilitas. (A. Paulson, 23 Juni 1999)

“Knowledge  management  is  the  practice  of  harnessing  and  
exploiting intellectual capital to gain competitive advantage and 
customer  commitment  through  efficiency,  innovation  and  faster  
and more effective decision-making.” (Steve Barth, July 04, 2000)

“Manajemen pengetahuan merupakan suatu praktek menciptakan 
dan  mengeksploitasi  modal  intelektual  untuk  dapat  mencapai 
keunggulan kompetitif  dan komitmen pelanggan melalui efisiensi, 
inovasi dan pembuatan keputusan yang lebih cepat dan efektif.” 
(Steve Barth, 4 Juli 2000)

Knowledge management is the conceptualising of an organisation  
as an integrated knowledge system, and the management of  the  
organisation for effective use of that knowledge. Where knowledge  
refers  to  homan  cognitive  and  innovative  processes  and  the  
artefacts that support them. (University of Technology Sydney)



Manajemen  pengetahuan  adalah  pengkonsepan suatu  organisasi 
sebagaimana  halnya  suatu  sistem  pengetahuan  terintegrasi,  dan 
manajemen  organisasi  dalam  pemanfaatan  pengetahuan  secara 
efektif.  Dimana  organisasi  disama-artikan  dengan  kemampuan 
kognitif  manusia  dan  proses-proses  inovatif  serta  sarana-sarana 
yang mendukungnya. (University of Technology Sydney)

Knowledge  amangement  can  be  defined  as  a  way  to  create  a  
continuous  learning  organization  by  means  of  increasing  the  
chances  of  knowledge  capturing  and  sharing,  thus  facalitating  
correct  interpretation,  decision  making  and  forecasting. 
(www.knowledgeclicks.com)

Manajemen  pengetahuan  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  cara 
untuk  menciptakan  suatu  organisasi  pembelajaran  yang 
berkelanjutan  yang  artinya  sama  dengan  meningkatkan 
kesempatan adanya suatu perolehan dan pembagian pengetahuan, 
yang  memungkinkan  terciptanya  interpretasi,  pembuatan 
keputusan dan perkiraan yang benar. (www.knowledgeclicks.com)

“The process of:ensuring that the organisation’s knowledge needs  
are  met,  and  exploiting  the  organisation’s  existing  knowledge  
assets.” (Robert M. Taylor, 1996-2000) 

“Suatu  proses  atas:  upaya  yang  memastikan  bahwa  kebutuhan 
pengetahuan organisasi  telah dipertemukan,  dan mengeksploitasi 
aset-aset pengetahuan yang telah ada dalam organisasi.” (Robert 
M. Taylor, 1996-2000)

Manajemen  pengetahuan  dapat  dideskripsikan  dalam  berbagai  artian, 

tetapi  dalam buku Schubert Foo, Ravi Sharma dan Alton Chua (2007), definisi 

yang paling cocok adalah menurut FHWA, yaitu:

Knowledge management is the process of capturing and sharing a 
community’s collective expertise to fulfill its mission.

Manajemen pengetahuan merupakan suatu proses  perolehan dan 
pembagian  keahlian  kolektif  suatu  komunitas  tertentu  untuk 
mencapai misinya.

Manajemen  pengetahuan  merupakan  sistem  yang  dibuat  untuk 

menciptakan,  mendokumentasikan,  menggolongkan,  dan  menyebarkan 

http://www.knowledgeclicks.com/
http://www.knowledgeclicks.com/


pengetahuan dalam organisasi, sehingga pengethuan mudah digunakan kapan pun 

diperlukan, oleh siapa saja sesuai dengan tingkat otoritas dan kompetensinya.

Manajemen  pengetahuan  mengelola  seluruh  elemen  sistem  berupa 

dokumen,  database,  kebijakan dan prosedur lengkap, beserta informasi tentang 

pengalaman,  keahlian,  dan  kecakapan  sumber  daya  manusia  secara  individu 

maupun kolektif,  yang dimiliki  organisasi dengan bantuan teknologi informasi. 

Pengelolaan  elemen  sistem manajemen  pengethuan  ditujukan  agar  perusahaan 

menjadi selalu kreatif, inovatif dan efisien, sehingga memiliki daya saing yang 

tinggi untuk jangka waktu yang panjang.

Manajemen  pengetahuan  mengambil  manfaat  dari  suatu  aset  paling 

berharga milik  organisasi,  yaitu  para ahli  yang terdiri  dari  para karyawan dan 

rekanan kerja organisasi.

Manajemen pengetahuan dapat diasumsikan sebagai tempat penyimpanan 

yang  dapat  menyediakan  informasi  tertulis  atas  subyek-subyek  tertentu  dan 

membuatnya  dapat digunakan oleh setiap orang dalam organisasi.  Pengetahuan 

ini bersifat penting karena sewaktu-waktu dapat dikembangkan sehingga selalu 

up-to-date dan dapat lebih bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Singkatnya, 

manajemen  pengetahuan  memungkinkan  agar  informasi  yang  tepat  dapat 

tersampaikan ke orang yang tepat pada waktu yang tepat untuk membuat suatu 

keputusan yang tepat.

Manajemen pengetahuan bukan merupakan suatu ide terbaru dalam dunia 

bisnis. Manajemen pengetahuan merupakan suatu konsep yang telah digunakan 

semenjak beberapa tahun lalu dalam berbagai jenis organisasi, baik itu organisasi 

sektor  publik  maupun  organisasi  sektor  swasta.  Organisasi-organisasi  ini 
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menemukan  fakta  bahwa  manajemen  pengetahuan  lebih  membantu  mereka 

menangkap  pengetahuan  kolektif  yang  menjamin  kontinuitas  institusional  dan 

pencapaian tujuan-tujuan strategis mereka secara berkelanjutan daripada metode 

information-sharing  tradisional  yang sebelumnya  mereka  gunakan. Manajemen 

pengetahuan  merupakan  alat  yang  sangat  efektif  dalam hal  sharing  informasi 

penting  dan  dapat  menunjang  tim-tim  kerja  untuk  dapat  berkomunikasi  lebih 

efektif  jika  dibandingkan  dengan  metode  information-sharing  tradisional  yang 

hanya  sebatas  perbincangan  serius  di  antara  segelintir  orang  saja,  meskipun 

metode tradisional ini masih cukup efektif. Karena itu manajemen pengetahuan 

dapat  dikatakan  menawarkan  peluang  agar  organisasi  dapat  meningkatkan 

efisiensi dan efektivitas organisasi, terutama dalam hal proses sharing informasi.

2.3.2. Model Manajemen Pengetahuan

Manajemen  pengetahuan  adalah  suatu  sistem  yang  memungkinkan 

perusahaan dapat menyusun strategi dengan cepat dan bertindak untuk menyikapi 

setiap perubahan dan dinamika yang terjadi di dalam maupun di luar organisasi. 

Selain  itu  perusahaan  akan  dapat  terus  meningkatkan  nilai  bisnisnya  sesuai 

dengan  kompetensi  inti  yang  dimiliki,  karena  pengetahuan  organisasi  selalu 

berkembang dari waktu ke waktu, maka manajemen pengetahuan berupa siklus 

hidup  yang  ada  dalam  organisasi  seperti  tampak  dalam  diagram  model 

manajemen pengetahuan di bawah ini.

Gambar 2.4

Model Manajemen Pengetahuan



Sumber: Deborah R. Mulligan, Ph.D (2002) dalam Lendy Widayana (2005)

Menurut model manajemen pengetahuan pada gambar 2.4 di atas, terdapat 

4 langkah mengelola pengetahuan yang menjadi satu dalam sebuah siklus, yaitu: 

explicit,  collect,  organize  dan  share.  Langkah  pertama,  perusahaan  harus 

memastikan  bahwa  terdapat  pengetahuan  explicit  (pengetahuan  yang  telah 

terdokumentasikan)  dalam  perusahaan,  pengetahuan  explicit  yang  antara  lain 

terdiri  dari  dokumen-dokumen,  data-data,  Standard  Operational  Procedure 

(SOP) ini harus terkelola dengan baik sehingga perusahaan dapat mendapatkan 

informasi  dari  pengetahuan  explicit  dalam  aktivitasnya  sehari-hari.  Langkah 

kedua, pengetahuan explicit tersebut harus dikumpulkan agar dapat teridentifikasi 

dokumen  atau  data  yang  menyimpan  informasi  penting  tentang  perusahaan 

tersebut tidak hilang. Langkah ketiga, pengetahuan explicit yang telah terkumpul 

tersebut kemudian ditata agar terorganisir, baik itu disimpan dalam ruangan arsip 

maupun database yang kemudian dikelola dengan baik. Langkah keempat,  jika 

pengetahuan  explicit  tersebut  terlah  berada  pada  suatu  repositori  (tempat 

penyimpanan)  tertentu,  hal  itu  akan  memudahkan  karyawan  untuk  dapat 

mengakses  ke  dokumen  atau  data  yang  diperlukan.  Setelah  karyawan 



mendapatkan  informasi  sesuai  dengan  kebutuhan  mereka  untuk  menjawab 

tantangan bisnis, biasanya akan ada suatu pengetahuan baru yang tercipta yang 

kemudian  sebagian  besar  didokumentasikan.  Langkah-langkah  ini  akan  terus 

berulang, karena itu lalu dinamakan sebagai siklus manajemen pengetahuan.

2.3.3 Manfaat Manajemen Pengetahuan

Dalam  organisasi  bisnis,  manajemen  pengetahuan  memberikan  banyak 

manfaat.  Menurut  Chase  International  Survey  (1997)  dalam Lendy Widayana 

(2005),  terdapat  lima  manfaat  manajemen  pengetahuan  bagi  organisasi  bisnis, 

yaitu:

• Meningkatkan kemampuan pengambilan keputusan

Setiap keputusan yang diambil adalah berdasar pada informasi dan pengalaman 

yang sebelumnya telah ditinjau dari berbagai aspek.

• Meningkatkan respon terhadap pelanggan

orientasi  dan  respon terhadap  pelanggan  tidak  lagi  hanya  menjadi  tanggung 

jawab  bagian  pemasaran  dan  customer  service,  namun  menjadi  perhatian 

selurug bagian dalam perusahaan.

• Meningkatkan efisiensi cara kerja dan proses

efisiensi cara kerja dan proses yang selalu dievaluasi akan membuat organisasi 

dapat bekerja lebih cerdas dalam memanfaatkan seluruh sumber daya yang ada 

dari waktu ke wakltu.

• Meningkatkan kemampuan dalam berinovasi

Berbagai  macam  inovasi  dapat  terus  dilakukan  dengan  adanya  variasi 

pengetahuan  yang  dimiliki  oleh  seluruh  karyawan,  tidak  hanya  bagian 

penelitian dan pengembangan perusahaan.



• Meningkatkan jumlah produk atau jasa

Dengan  pengetahuan  yang  terkelola  dengan  baik,  produk  dan  jasa  yang 

melebihi harapan pelanggan dapat lebih mudah dan cepat untuk diciptakan.

2.3.4 Sumberdaya Intangible 

 “Intangibles” atau yang mungkin lebih dikenal dengan istilah lain seperti 

pengetahuan,  aset-aset  tidak  terlihat  (invisible  assets),  absorptive  capability  

(Cohen dan Levinthal, 1990), kompetensi inti, aset-aset strategis, kapabilitas inti 

(Zander dan Kogut, 1995), sumberdaya  intangible  (Hall,  1992),  organisational  

memory  (Walsh  dan  Ungson,  1991),  atau  istilah  lain  sejenis.  Aset-aset  ini 

seluruhnya berdasarkan pada informasi, dan loyalitas konsumen hingga keahlian 

teknologi atau bahkan internal goodwill juga tercakup di dalamnya.

Menurut  Canibano  dan  Sanchez  (1998),  intangibles  sebenarnya 

merupakan suatu kata sifat yang melekat pada berbagai konsep, contohnya seperti 

aset, investasi, sumberdaya, dan sebagainya. Definisi intangibles dan intellectual  

capital sering digunakan dalam konteks yang berbeda-beda walaupun sebenarnya 

memiliki artian yang serupa.  Intangibles cenderung diartikan sebagai salah satu 

subyek dalam akuntansi  khususnya neraca, sedangkan  intellectual capital  lebih 

sering  digunakan  dalam  area  sumberdaya  manusia.  Sumberdaya  Intangible 

merupakan  suatu  aset  dalam  sudut  pandang  yang  luas,  contohnya  seperti 

intellectual  property  rights dan  trademark),  teknologi  informasi  (database, 

jaringan),  dan  keahlian  (kapabilitas  dan  kompetensi,  atau  yang  biasa  disebut 

human capital).

2.3.4.1 Komponen Sumberdaya Intangible



Sanchez,  Chaminade,  dan  Olea  (2000)  menyebutkan  bahwa  terdapat 

sumberdaya intangible mengandung tiga variabel. Hal tersebut ditunjukkan dalam 

tabel di bawah ini.

Tabel 2.3

Gambaran Sistem Pengukuran Sumberdaya Intangible

Level of Analysis
Classification of 

Intangibles
(Variables)

Classification of  
Indicators

(Measurements)
Intangible Resources Human Capital General
Intangible Activities Structural Capital Industry Specific

Relational Capital Firm Specific

Sumber: Sanchez, Chaminade, Olea (2000: 16)

Sumberdaya intangible memiliki tiga komponen atau variabel, yaitu:

1. External Structure atau Relational Capital

Merupakan modal intelektual yang berhubungan dengan hubungan eksternal 

perusahaan, hal ini dapat membentuk reputasi perusahaan di mata pihak luar. 

Hubungan  yang  dimaksud  adalah  hubungan  dengan  pemasok  dan  atau 

konsumen.

2. Internal Structure atau Structural Capital

Merupakan sarana dan prasarana pengetahuan yang tetap berada di perusahaan, 

sumberdaya ini diciptakan oleh karyawan dan menjadi hak milik perusahaan. 

Contohnya:  budaya,  database,  sistem komputer  dan  semua  proses  kegiatan 

yang bersifat eksplisit.

3. Individual Competence atau Human Capital

Merupakan  pengetahuan  yang  tidak  dapat  lepas  dari  sumberdaya  manusia 

perusahaan, dan saat mereka meninggalkan perusahaan, pengetahuan tersebut 



juga meninggalkan perusahaan. Sumberdaya ini dapat berupa sebagai skill atau 

keahlian  yang  terdapat  pada  sumberdaya  manusia  dan  secara  langsung 

mempengaruhi perusahaan.

Karl  Erik  (2001)  menggambarkan  hubungan  antara  masing-masing 

variabel sumberdaya intangible dalam gambar di bawah ini.

Gambar 2.5

Sebuah Perusahaan dari Perspektif Knowledge-Based Theory

Keterangan:

                    = knowledge transfers, knowledge conversions

$ = value
Sumber: Karl Erik Sveiby (2001: 4)

Gambar di atas  menyatakan bahwa tiap variabel ini  saling berhubungan 

dan tidak dapat dipisahkan dalam perusahaan. Tiap variabel dihubungkan dengan 

adanya  suatu  transfer  knowledge  yang  pada akhirnya  dapat  menciptakan suatu 

nilai  ($).  Dalam Karl-Erik Sveiby (2001),  The Ten Knowledge Strategy Issues  

yang menjelaskan keterkaitan komponen yang satu dengan yang lain, terdiri dari:

1. Knowledge transfers/conversions between individuals

2. Knowledge transfers/conversions from individuals to external structure

3. Knowledge transfers/conversions from external structure to individuals

$

External 
Structure

Individual 
Competence

Internal
Structure



4. Knowledge transfers/conversions from individual competence into internal  

structure

5. Knowledge transfers/conversions from internal structure to individual  

competence

6. Knowledge transfers/conversions within the external structure

7. Knowledge transfers/conversions from external to internal structure

8. Knowledge transfers/conversions from internal to external structure

9. Knowledge transfers/conversions within internal structure

10. Maximise Value Creation – lihat secara keseluruhan

Keterkaitan komponen yang satu dengan yang lain terlihat jelas pada The 

Ten  Knowledge  Strategy  Issues  yang  telah  ditunjukkan  di  atas.  Dan  sebagai 

contoh, keterkaitan antara Human Capital dan Structural Capital memungkinkan 

adanya  pengubahan  bentuk  knowledge  yang  dimiliki  karyawan  menjadi  suatu 

repositori data yang mana dapat digunakan sebagai sarana knowledge sharing bagi 

karyawan  lain  yang  membutuhkan.  Keterkaitan  antara  Structural  Capital  dan 

Relational  Capital  memungkinkan  adanya  ketersediaan  knowledge  perusahaan 

yang telah tersimpan dalam repositori data  available  bagi  stakeholders, dengan 

begitu perusahaan dapat memberikan pelayanan yang baik bagi stakeholders. Dan 

akhirnya keterkaitan External Capital dan Human Capital memungkinkan adanya 

suatu pembelajaran oleh karyawan dari knowledge yang dimiliki stakeholders.

2.4 Kerangka Pikir

Menurut  Uma  Sekaran  (2006:  114),  kerangka  pikir  merupakan  model 

konseptual  tentang  bagaimana  teori  berhubungan dengan  berbagai  faktor  yang 

telah  diidentifikasikan  sebagai  masalah  yang  penting.  Berdasarkan  penelitian 



terdahulu  tentang  sumberdaya  intangible  dan  landasan  teori  tentang  strategi 

fungsional,  analisa  hubungan  dan  pengaruh  antara  variabel  dependen  dengan 

variabel  independen  akan  dianalisis  melalui  analisa  kuantitatif,  maka  peneliti 

memiliki kerangka pikir seperti yang dapat dilihat pada Gambar 2.6 berikut.

Gambar 2.6

Kerangka Pikir

Sumber: Peneliti (2009)
2.5 Hipotesis Penelitian

Hipotesis  merupakan  jawaban  sementara  terhadap  rumusan  masalah 

penelitian. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan 

pada  teori  yang  relevan,  belum  didasarkan  pada  fakta-fakta  empiris  yang 

diperoleh melalui pengumpulan data (Sugiyono 2005: 70)

Gambar 2.7

Model Hipotesis

Penelitian 
terdahulu Landasan Teori

Sumberdaya Intangible (X)
External structure atau relational capital (X

1
)

Internal structure atau structural capital (X
2
)

Individual competence atau human capital (X
3
)

Strategi Fungsional (Y)

Hasil/temuan

Analisis kuantitatif
Regresi Linier Berganda
Uji F
Uji T

internal structure atau 
structural capital (X

2
)

individual competence 
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)

external structure atau 
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Strategi fungsional (Y)



Keterangan:

Berpengaruh secara simultan   

Berpengaruh secara parsial
Sumber: Peneliti (2009)

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan, tujuan penelitian, landasan 

teori serta penelitian terdahulu, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini 

adalah:

H1 : Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  secara  simultan  dari  komponen 

sumberdaya intangible yang terdiri dari variabel External Structure atau 

Relational Capital (X1), Internal Structure atau Structural Capital (X2), 

dan  Individual Competence atau Human Capital (X3) terhadap strategi 

fungsional PT. TELKOM Malang.

H2 : Terdapat  pengaruh  yang  signifikan  secara  parsial  dari  komponen 

sumberdaya intangible yang terdiri dari variabel External Structure atau 

Relational Capital (X1), Internal Structure atau Structural Capital (X2), 

dan  Individual Competence atau Human Capital (X3) terhadap strategi 

fungsional PT. TELKOM Malang.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut  Uma  Sekaran (2006:  6),  penelitian  bisnis  dapat  didefinisikan 

sebagai usaha yang sistematis dan terorganisasi untuk menyelidiki masalah yang 

dihadapi dalam konteks dunia kerja, yang membutuhkan sebuah solusi. Penelitian 

bisnis terdiri atas serangkaian langkah yang direncanakan dan dilakukan, dengan 

tujuan  menemukan  jawaban  terhadap  isu-isu  yang  menjadi  perhatian  manajer 

dalam dunia kerja. Penelitian bisnis juga dapat diartikan sebagai “penyelidikan 

atau investigasi yang terkelola, sistematis, berdasarkan data, kritis, obyektif, dan 

ilmiah  terhadap  suatu  masalah  spesifik,  yang  dilakukan  dengan  tujuan 

menemukan jawaban atau solusi terkait” (Uma Sekaran; 2006: 7). Dengan kata 

lain, penelitian memberikan informasi yang diperlukan untuk memandu manajer 

mengambil keputusan.

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian exsplanatory, karena 

penelitian ini adalah untuk menjelaskan pengaruh sumberdaya intangible terhadap 

perumusan strategi fungsional pada PT. TELKOM Malang. Menurut Singarimbun 

(2006: 5), penelitian  exsplanatory adalah penelitian yang menjelaskan hubungan 

kausal  antara  variabel-variabel  penelitian  melalui  pengujian  hipotesis. Alasan 

utama pemilihan  jenis  exsplanatory dalam penelitian  ini  adalah untuk menguji 

hipotesis  yang  diajukan.  Karena  melalui  exsplanatory  research, apa  yang 

dirumuskan dan apa yang menjadi tujuan dari penelitian dapat diperoleh.



3.2 Ruang Lingkup dan Obyek Penelitian

3.2.1 Ruang Lingkup Penelitian

Menurut Uma Sekaran (1994) dalam Sugiyono (2005: 20), ruang lingkup 

penelitian adalah suatu penelitian perlu adanya pembatasan atau ruang lingkup 

penelitian, agar penelitian yang dilakukan dapat terarah pada sasarannya.  Ruang 

lingkup pada penelitian ini adalah sumberdaya  intangible dan strategi fungsional 

pada PT. TELKOM Malang.

3.2.2 Obyek Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini adalah  PT. TELKOM Kandatel 

Malang yang beralamat di Jl. Ahmad Yani No. 11. Penelitian ini dilakukan pada 

PT.TELKOM  Kandatel  Malang  karena  di  Kota  Malang  hanya  perusahaan  ini 

satu-satunya  yang memiliki  sumberdaya  intangible  yang terkelola  dengan baik, 

sehingga memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai lokasi atau obyek penelitian.

3.3 Populasi dan sampel

3.3.1 Populasi

Populasi  menurut  Sugiyono (2005: 90), merupakan wilayah generalisasi 

yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu  yang  diterapkan  oleh  peneliti  untuk  dipelajari  dan  kemudian  ditarik 

kesimpulannya. Dalam penelitian ini populasinya adalah para staf tiap departemen 

PT. TELKOM Malang yang memenuhi syarat yang terdapat pada poin-poin yang 

disebutkan di dalam kuesioner, yaitu staf yang bekerja dalam suatu ruangan yang 

pasti (settled) dan memiliki pengetahuan dalam strategi fungsional departemennya 



dengan  baik  sehingga  staf  tersebut  capable  untuk  menjawab  poin-poin  yang 

terdapat pada kuesioner.

Tabel 3.1

Populasi Penelitian Pada PT. TELKOM Malang
Per Juni 2009

Departemen Jumlah 
(orang)

Dinas Access Network Maintenance 29
Dinas Business Performance 13
Dinas Customer Care 27
Total 69

Sumber: HR Representative PT. TELKOM Malang (2009)

Pemilihan para staf tiap departemen PT. TELKOM Malang yang terdapat 

pada Tabel 3.1 di atas sebagai populasi ditetapkan dengan alasan bahwa para staf 

tiap  departemen  PT.  TELKOM  Malang yang  tersebut  di  dalam  Tabel  3.1 

merupakan pihak yang baik secara langsung ataupun tidak langsung terlibat dalam 

kegiatan  operasional  dan  pelaksanaan  strategi  tiap  departemen,  atau  strategi 

fungsional, dalam PT. TELKOM Malang.

3.3.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang memiliki karakteristik sama 

dengan populasi. Selanjutnya menurut Sugiyono (2005: 73), sampel adalah bagian 

dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki  oleh populasi tersebut. Berdasarkan 

pendapat  Husein  Umar  (2005:  77)  terdapat  bermacam-macam  cara  yang 

dikemukakan  para  ahli  untuk  menentukan  ukuran  sampel  dari  suatu  populasi. 

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2006: 131). 

Dalam penelitian  ini,  penentuan  jumlah  sampel  dari  populasi  yang  ada  dicari 



dengan  menggunakan  rumus  Slovin  dalam  Umar  (2007:78),  dengan  asumsi 

tingkat ketidak telitian karena kesalahan pengambilan sampel sebesar 10%:

21 Ne
Nn

+
=

di mana:

n  =  ukuran sampel

N  =  ukuran populasi

 e  =  persen kelonggaran  ketidak  telitian  karena  kesalahan pengambilan 

sampel  yang  masih  dapat  ditolerir  atau  diinginkan,  yaitu  sebesar 

10%.

Pemakaian  rumus  tersebut  mempunyai  asumsi  bahwa  populasi 

berdistribusi  normal.  Dari  rumus  tersebut,  dilakukan  perhitungan  untuk 

menentukan jumlah sampel, yaitu:

2)1,0( 691
69

⋅+
=n

   =  40,83 sampel = 40 sampel

Metode  pengambilan  sampel  yang  digunakan  adalah  Purposive  

Sampling,  yaitu  teknik  penentuan  sampel  berdasarkan  pertimbangan  tertentu 

(Sugiyono, 2005: 96). Sampel tersebut adalah para staf atau karyawan yang masih 

aktif   bekerja  di  PT.  TELKOM Malang  dengan  pertimbangan  para  karyawan 

inilah  yang  mengetahui  tentang  strategi  fungsional  masing-masing 

departemennya.



3.4 Data

3.4.1 Jenis Data

Untuk  melengkapi  penelitian  ini,  maka  perlu  didukung  oleh  data  yang 

lengkap dan akurat. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi dua 

data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, misalnya individu 

(Umar, 2002: 84). Data ini diperoleh dan dikumpulkan langsung di lapangan 

oleh peneliti  dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, data primer 

diperoleh dari jawaban responden melalui kuesioner dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data  sekunder  adalah  data  yang  telah  diolah  lebih  lanjut  menjadi  bentuk-

bentuk seperti tabel, grafik, diagram, gambar dsb (Umar, 2002: 84). Data ini 

biasanya  diperoleh  dari  perpustakaan  atau  laporan  penelitian  terdahulu. 

Sumber data sekunder tersebut dapat berupa buku, jurnal, artikel-artikel dari 

internet, skripsi. Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari beberapa 

literatur, jurnal dan penelitian yang topiknya relevan.

3.4.2 Teknik Pengumpulan Data

Menurut  Uma  Sekaran  (2006:  67),  teknik  pengumpulan  data  atau  cara 

memperoleh informasi atau data dari berbagai sumber, dilakukan dengan cara:

a. Wawancara

Wawancara  merupakan  salah  satu  metode  untuk  mengumpulkan  data. 

Wawancara bisa tidak terstruktur atau terstruktur, dan dapat dilakukan dengan 

tatap  muka,  melalui  telepon,  atau  secara  elektronik.  Wawancara  tidak 



terstruktur biasanya dilakukan untuk memperoleh ide yang jelas mengenai hal 

yang diteliti.  Sedangkan wawancara terstruktur memberikan informasi yang 

lebih mendalam tentang variabel minat yang spesifik.

a. Kuesioner

Kuesioner  adalah  daftar  pertanyaan  tertulis  yang  telah  dirumuskan 

sebelumnya  yang  akan  dijawab  oleh  responden,  biasanya  dalam  alternatif 

yang  didefinisikan  dengan  jelas  kuesioner  merupakan  suatu  mekanisme 

pengumpulan data yang efisien jika peneliti mengetahui dengan tepat apa yang 

diperlukan  dan  bagaimana  mengukur  variabel  penelitian.  Kuesioner  dapat 

diberikan secara pribadi, disuratkan kepada responden, atau disebarkan secara 

elektronik.

b. Survey observasional (Observasional Surveys)

Sementara wawancara dan kuesioner mengungkap respon dari subyek, adalah 

mungkin  untuk  memperoleh  data  tanpa  mengajukan  pertanyaan  kepada 

responden. Orang dapat diamati dalam lingkungan kerja mereka sehari-hari, 

dan aktivitas serta perilaku mereka atau item minat lainnya bias dicatat atau 

direkam.  Peneliti  dapat  memainkan  salah  satu  dari  dua  peran  ketika 

mengumpulkan  data  observasional  lapangan,  yaitu  sebagai  pengamat 

nonpartisipan atau pengamat partisipan.

Dalam penelitian  ini,  teknik  pengumpulan  data  yang  digunakan  adalah 

dengan wawancara dan kuesioner, karena informasi yang berasal dari kedua 

metode  tersebut  dirasa  cukup untuk  melengkapi  data  penelitian  ini.  Survei 

observasional  tidak  dapat  dilakukan  karena  topik  yang  diangkat  bersifat 



intangible  sehingga tidak akan dapat ditelusuri dengan mudah terutama jika 

observasi dilakukan dalam waktu yang singkat.

3.5 Definisi Operasional Variabel dan Skala Pengukuran

3.5.1 Definisi Operasional Variabel

Menurut   Arikunto  (2002: 69)  definisi  operasional  variabel  yaitu 

menjelaskan  cara  tertentu  yang  digunakan  peneliti  dalam  menentukan  suatu 

konsep sehingga menjadi variabel yang dapat diukur.

a. Variabel  independen (X) yaitu variabel yang besarnya dapat mempengaruhi 

besarnya variabel terikat. Dalam penelitian ini variabel bebas yang digunakan 

adalah sumber daya  intangible (X) yang terdiri dari :

1) External Structure atau Relational Capital (X1)

Merupakan hubungan  intangible  perusahaan dengan konsumen dan  supplier, 

yang mana dapat menciptakan suatu reputasi dari perusahaan tersebut.

Indikator  variabelnya yaitu :

a) Reputasi,  yaitu  bagaimana  image bagi  pihak  eksternal  (area  fungsional 

lain, konsumen, perusahaan yang lain dsb.), meliputi :

• Area fungsional pada PT. TELKOM pernah mendapatkan reward 

(penghargaan) atau insentif sebagai bentuk pengakuan atas kinerjanya 

yang baik

b) Kredibilitas, yaitu standar kemampuan dalam berkoordinasi dengan area 

fungsional  lain  dan  memberikan  pelayanan  bagi  stakeholders  atau 

konsumen, meliputi :



• Area fungsional pada  PT. TELKOM Malang  selalu dapat melakukan 

inovasi, baik itu inovasi produk maupun inovasi proses, demi tujuan 

kepuasan perusahaan dan stakeholders atau konsumen

• Area  fungsional  pada  PT.  TELKOM  Malang  selalu  dapat 

berkoordinasi  dan  bekerjasama  (kooperatif)  dengan  area  fungsional 

lain

c) Jaringan yaitu sebaran hubungan eksternal area fungsional dengan pihak 

lain yang masih memiliki keterkaitan, meliputi :

• Area  fungsional  pada  PT.  TELKOM  Malang  memiliki  jaringan 

informasi yang kuat dengan area fungsional lain

• Area  fungsional  pada  PT.  TELKOM  Malang  memiliki  jaringan 

informasi yang kuat dengan stakeholders atau konsumen

2) Internal Structure atau Structural Capital (X2)

Merupakan  sistem,  tool,  templates, dan proses yang  digunakan perusahaan 

untuk menjalankan kegiatan operasionalnya sehari-hari.

Indikator  variabelnya yaitu ;

a) IT  system,  yaitu  sistem  teknologi  dan  informasi  yang 

diterapkan di perusahaan, meliputi :

• Area  fungsional  pada  PT.  TELKOM  Malang telah  menggunakan 

sistem intranet dan program terapan khusus untuk mempermudah dan 

meningkatkan kinerja

• Area fungsional pada  PT. TELKOM Malang telah memiliki database 

yang  terkelola  dengan  baik yang  dapat  dimanfaatkan  oleh  area 

fungsional dalam kegiatan operasionalnya



b) Budaya  organisasi,  yaitu  sistem  nilai  yang  dianut  oleh  perusahaan, 

meliputi:

• PT.  TELKOM Malang memiliki budaya organisasi yang berpengaruh 

positif terhadap peningkatan mutu kinerja karyawan di area fungsional

c) Layout kantor, yaitu tata letak ruangan dalam perusahaan, meliputi:

• Layout  tiap  departemen  atau  area  fungsional  pada PT.  TELKOM 

Malang telah menunjang efektivitas dan efisiensi kinerja yang baik

3) Individual Competence atau Human Capital (X3)

Merupakan para staf atau karyawan (tenaga ahli) perusahaan.

Indikator  variabelnya yaitu :

a) Expertise yaitu  keahlian  atau  kompetensi  yang  dimiliki  sumberdaya 

manusia perusahaan, meliputi :

• Area  fungsional  pada  PT.  TELKOM  Malang 

memiliki  program  staff-upgrading  untuk  meningkatkan  skill  dan 

kompetensi karyawan

b) Educational level yaitu tingkat pendidikan staf atau karyawan perusahaan, 

meliputi :

• Area fungsional pada PT. TELKOM Malang memiliki karyawan tetap 

dengan  pendidikan  minimal  lulus  Sekolah  Menengah  Atas  dan 

maksimal S2 (bergelar Magister)

c) Leadership yaitu gaya kepemimpinan yang digunakan, meliputi:

• Gaya  kepemimpinan  yang  digunakan  pada  area  fungsional  PT. 

TELKOM Malang memotivasi atau mendorong karyawan untuk terus 

dapat meningkatkan kinerja



b. Variabel  dependen (Y)  merupakan  variabel  yang  dipengaruhi  atau  yang 

menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel 

terikat yang digunakan adalah  strategi fungsional. Strategi fungsional adalah 

suatu  pendekatan  yang  digunakan  dalam  area  fungsional  untuk  mencapai 

tujuan unit bisnis dan perusahaan dengan cara memaksimalkan produktivitas 

sumberdaya yang ada, dengan indikator variabel:

1) Quality yaitu  kualitas  daily activities  tiap area fungsional yang diinginkan 

perusahaan  dan  tidak  sebatas  pada  kualitas  barang  atau  jasa  yang 

ditawarkan  perusahaan  saja  agar  strategi  fungsional  menjadi  efektif, 

meliputi :

• Strategi fungsional memungkinkan adanya suatu  daily activities  yang 

berkualitas pada area fungsional

• Strategi yang disusun oleh area fungsional pada PT. TELKOM Malang 

mendukung terlaksananya strategi perusahaan

2) Efficiency yaitu  pengoptimalan sumberdaya perusahaan pada pelaksanaan 

strategi fungsional, meliputi :

• Strategi fungsional memungkinkan adanya suatu efisiensi sumberdaya 

yang digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari

3) Delivery yaitu strategi fungsional perusahaan juga harus merupakan proses 

knowledge transfer dan knowledge sharing bagi stakeholders, meliputi :

• Strategi  fungsional  memungkinkan  adanya  suatu  knowedge  transfer 

dan  atau  knowldge  sharing  baik  itu  kepada  pihak  internal  maupun 

eksternal perusahaan 



Untuk  lebih  jelasnya  variabel,  indikator  serta  item penelitian  ini  dapat 

dilihat dalam tabel 3.2 sebagai berikut:

Tabel 3.2

Variabel, Indikator dan Item Penelitian
Konsep Variabel Indikator Item/Atribut

Komponen 
Sumberdaya 
Intangible

External  
Structure 
atau 
Relational  
Capital (X1)

• Reputasi X1.1  Area fungsional pada PT. 
TELKOM pernah mendapatkan 
reward (penghargaan) atau 
insentif sebagai bentuk 
pengakuan atas kinerjanya yang 
baik

• Kredibilitas X1.2 Area fungsional pada PT. 
TELKOM Malang selalu dapat 
melakukan inovasi, baik itu 
inovasi produk maupun inovasi 
proses, demi tujuan kepuasan 
perusahaan dan stakeholders 
atau konsumen

X1.3  Area fungsional pada PT. 
TELKOM Malang selalu 
dapat berkoordinasi dan 
bekerjasama (kooperatif) 
dengan area fungsional lain 

• Jaringan X1.4  Area fungsional pada PT. 
TELKOM Malang memiliki 
jaringan informasi yang kuat 
dengan area fungsional lain

X1.5  Area fungsional pada PT. 
TELKOM Malang memiliki 
jaringan informasi yang kuat 
dengan stakeholders atau 
konsumen

Internal  
Structure 
atau 
Structural  
Capital (X2)

• IT system X2.1  Area fungsional pada PT. 
TELKOM Malang telah 
menggunakan sistem intranet 
dan program terapan khusus 
untuk mempermudah dan 
meningkatkan kinerja

X2.2   Area fungsional pada PT. 
TELKOM Malang telah 
memiliki database yang 
terkelola dengan baik yang 
dapat dimanfaatkan dalam 
kegiatan operasionalnya



• Budaya 
organisasi

X2.3   PT. TELKOM Malang 
memiliki budaya organisasi 
yang berpengaruh positif 
terhadap peningkatan mutu 
kinerja karyawan di area 
fungsional

• Layout  
kantor

X2.4  Layout tiap departemen atau 
area fungsional pada PT. 
TELKOM Malang telah 
menunjang efektivitas dan 
efisiensi kinerja yang baik

Individual  
Competence 
atau Human 
Capital (X3)

• Expertise X3.1  Area fungsional pada PT. 
TELKOM Malang memiliki 
program staff-upgrading untuk 
meningkatkan skill dan 
kompetensi karyawan

• Educational  
level

X3.2  Area fungsional pada PT. 
TELKOM Malang memiliki 
karyawan tetap dengan 
pendidikan minimal lulus 
Sekolah Menengah Atas dan 
maksimal S3 (bergelar 
doktor)

• Leadership X3.3  Gaya kepemimpinan yang 
digunakan pada area 
fungsional PT. TELKOM 
Malang memotivasi atau 
mendorong karyawan untuk 
terus dapat meningkatkan 
kinerja

Strategi 
Fungsional 
(Y)

Strategi 
Fungsional 
PT. 
TELKOM 
Malang (Y)

Quality Y1.1  Strategi fungsional 
memungkinkan adanya suatu 
daily activities yang 
berkualitas pada area 
fungsional

Efficiency Y2.1  Strategi fungsional 
memungkinkan adanya suatu 
efisiensi sumberdaya yang 
digunakan dalam kegiatan 
operasional sehari-hari

Delivery Y3.1  Strategi fungsional 
memungkinkan adanya suatu 
knowedge transfer dan atau 
knowldge sharing baik itu 
kepada pihak internal maupun 
eksternal perusahaan

Sumber : Data sekunder diolah, 2009



3.5.2 Skala Pengukuran

Menurut  Kinnear  dalam  Husein  Umar  (2002: 98)  skala  Likert 

berhubungan  dengan  pernyataan  tentang  sikap  seseorang  terhadap  sesuatu. 

Sedangkan  menurut  Sekaran  (2006:31)  skala  Likert didesain  untuk  menelaah 

seberapa kuat subyek setuju atau tidak setuju dengan pernyataan pada skala lima 

titik.

Dalam penelitian ini, digunakan skala interval lima tingkat pada variabel 

bebas (X1, X2, X3) dan variabel terikat (Y) yaitu :

• Jawaban sangat Setuju (SS) diberi skor 5

• Jawaban Setuju (S) diberi skor 4

• Jawaban Netral (N) diberi skor 3

• Jawaban Tidak setuju (TS) diberi skor 2

• Jawaban Sangat Tidak Setuju (STS) diberi skor 1 

3.6 Metode Pengujian Instrumen Penelitian

3.6.1 Uji Validitas

Menurut  Arikunto  (2002: 144)  validitas  adalah  suatu  ukuran  yang 

menunjukkan  tingkat-tingkat  kevalidan  suatu  instrument.  Sebuah  instrumen 

dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang diinginkan.

Pengujian  validitas  digunakan  untuk  mengukur  setiap  butir  pernyataan 

atau pertanyaan dalam kuesioner digunakan analisa item, yaitu mengkorelasikan 

skor  setiap  butir  item  dengan  skor  totalnya,  dengan  rumus  analisa  korelasi 

Product Moment Pearson dengan level signifikasi 5% (0,05)(Arikunto 2002:146) 

sebagai berikut: 



rxy =   N (Σ xy) – (Σ x Σy)

 √ [N Σ x2 – (Σx) 2] [NΣ y2 – (Σ y)2]

Keterangan:

rxy : koefisien korelasi x dan y

N : jumlah pertanyaan

x : skor item atau butir pertanyaan

y : skor total 

Nilai r (koefisien korelasi) dinyatakan valid apabila, jika r lebih besar dari 

nilai kritis yaitu 0,3 maka pernyataan tersebut adalah valid (Sugiyono, 2005: 142)

3.6.2 Uji Reliabilitas

Reliabilitas  menunjuk  pada  satu  pengertian  bahwa  sesuatu  instrumen 

cukup  dapat  dipercaya  untuk  digunakan  sebagai  alat  pengumpul  data  karena 

instrumen tersebut sudah baik (Arikunto, 2002: 154). Reliabilitas dihitung dengan 

menggunakan rumus koefisien Alpha Cronbach, sebagai berikut:

r11 =      k 

          (k-1)

Keterangan:

r11 = reliabilitas instrumen

k = banyaknya butir pertanyaan

∂1 = jumlah varians butir

 ∂2 = varians total

Instrumen dapat dikatakan reliabel jika perhitungan validitas lebih besar 

dari nilai kritisnya pada taraf signifikan 0,05 (α = 5%) dan dengan menggunakan 

      Σ ∂1

1-
          ∂2

b

1

b

1



uji  Cronbach Alpha, suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai  Cronbach Alpha 

lebih besar dari 0,60. hasil pengujian validitas dan reliabilitas dari masing-masing 

variabel yang diteliti dengan menggunakan SPSS 13.0 for Windows.

3.7 Uji Asumsi Klasik

3.7.1 Uji Normalitas

Distribusi  normal  merupakan  distribusi  kontinyu  yang  mensyaratkan 

variable  yang diukur harus kontinyu.  Uji  normalitas  bertujuan menguji  apakah 

dalam  sebuah  model  regresi,  variabel  dependen,  variabel  independen  atau 

keduanya  mempunyai  distribusi  normal  atau  tidak.  Model  regresi  yang  baik 

adalah distribusi data normal atau mendekati normal.

Menurut Ghozali (2006: 112) normalitas dapat dideteksi dengan melihat 

penyebaran  data  (titik)  pada  sumbu  diagonal  dari  grafik  atau  dengan  melihat 

histogram dari residualnya, dengan dasar pengambilan keputusan antara lain :

a. Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal 

atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi  normal,  maka model 

regresi memenuhi asumsi normalitas.

b. Jika  data  menyebar  jauh  dari  diagonal  atau  grafik  histogram  maka  tidak 

menunjukkan  pola  distribusi  normal,  maka  model  regresi  tidak  memenuhi 

asumsi normalitas.

3.7.2 Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2006: 91) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji 

apakah  pada  model  regresi  ditemukan  adanya  korelasi  antar  variable  bebas 

(independen).  Jika  terjadi  korelasi,  maka  dinamakan  terdapat  problem 



multikolinieritas.  Model  regresi  yang  baik  seharusnya  tidak  terjadi  korelasi 

diantara variabel independen.

Metode yang digunakan untuk mendeteksi adanya multikolinearitas dalam 

penelitian  ini  adalah  dengan  menggunakan  Tolerante  And  Variante  Inflation  

Factor (VIF). Jika VIF > 10, maka variable bebas tersebut mempunyai persoalan 

multikoliniertas  dengan  variable  bebas  lainnya.  Sebaliknya,  apabila  VIF  <  10 

maka tidak terjadi multikolinearitas.

3.7.3 Uji Heteroskedastisitas

Menurut  Ghozali  (2006:105)  uji  heteroskedastisitas  bertujuan  untuk 

menguji apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari 

residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya.  Jika varians dari residual 

dari  satu  pengamatan  ke  pengamatan  yang  lain  tetap,  maka  disebut 

homoskedastisitas.  Apabila  varians  berbeda,  disebut  Heteroskedastisitas.  Model 

regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Untuk mengetahui ada tidaknya Heteroskedastisitas maka digunakan dasar 

analisis sebagai berikut :

a. Jika  ada pola  tertentu,  seperti  titik-titik  tertentu  yang ada  membentuk pola 

tertentu  yang  teratur  (bergelombang,  melebar  kemudian  menyempit),  maka 

telah terjadi Heteroskedastisitas.

Jika  tidak  ada  pola  yang  jelas,  serta  titik-titik  menyebar  diatas  dan  di 

bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi Heteroskedastisitas.



3.8 Teknik Analisis Data

Analisis data sangat berperan penting dalam usaha agar data-data tersebut 

dapat  dimengerti  dan  mudah  untuk  dipahami  fungsinya.  Adapun  dalam 

menganalis  data  yang  diperoleh  selama  melakukan  penelitian,  peneliti 

menggunakan analisis sebagai berikut :

1. Metode Kualitatif

Metode  kualitatif  adalah  metode  pengolahan  data  dari  penggolongan  data, 

diman  data  keterangan  diolah  sebagaimana  adanya  serta  uraian  yang 

diperlukan.

2. Metode Kuantitatif

Metode kuantitatif  adalah metode analisis  data yang dilakukan dengan cara 

mengumpulkan,  mengolah,  menyajikan  dan  menginterpretasikan  data  yang 

berbentuk angka-angka (data kuantitatif) untuk mengetahui hubungan antara 

variabel bebas terhadap variabel terikat.

3.8.1 Analisis Regresi Linier Berganda

Gujarati  dalam  Imam  Ghozali  (2006: 81)  menjelaskan  bahwa  analisis 

regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan variabel dependen 

(terikat)  dengan satu atau lebih variabel  independen (variabel  penjelas/  bebas), 

dengan tujuan untuk mengestimasi atau memprediksi rata-rata populasi atau nilai 

rata-rata variabel dependen berdasarkan nilai variabel independen yang diketahui.

Perumusan model  analisis  linier  berganda yang dapat digunakan adalah 

sebagai berikut (Sugiyono, 2005: 211):

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + …..+ bnXn+e



Dimana:

Y = Nilai hubungan variabel bebas terhadap variabel terikat

a = Bilangan konstanta sebagai titik potong

b = Koefisien regresi

X = Variabel bebas

e = error ítem (variabel lain tidak dijelaskan)

Karena satuan dari variabel dependen belum sama maka perlu disamakan 

dahulu dengan menggunakan standardized beta, sehingga tidak ada konstantanya 

(Ghozali, 2006: 88). Oleh karena itu, persamaan regresi berganda yang digunakan 

dalam penelitian ini, yaitu :

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3+e

Dimana:

Y = Strategi Fungsional

b = Koefisien regresi

X1 = External Structure atau Relational Capital

X2 = Internal Structure atau Structural Capital

X3 = Individual Competence atau Human Capital

e = error ítem (variabel lain tidak dijelaskan)

Dari model persamaan yang telah dibentuk, akan dapat digunakan untuk 

memprediksi  pengaruh antara beberapa variabel  bebas tarhadap variabel terikat 

dengan melihat besarnya koefisien ( )β  masing-masing variabel bebas.



3.8.2 Pengujian Hipotesis Penelitian

3.8.2.1 Uji F

Uji F digunakan untuk menguji variabel-variabel bebas secara bersama-

sama terhadap variabel terikat, seperti yang dikemukakan Sugiyono (2004: 190) 

dengan rumus :

F = ( ) ( )1/1
/

2

2

−−− knR
kR

Dimana:

F = Fhitung yang selanjutnya dibandingkan dengan Ftabel

R2 = koefisien determinasi

N = jumlah sampel

k = jumlah variabel bebas

Uji ini memiliki kriteria sebagai berikut :

Fhitung  > Ftabel dengan signifikasi F di bawah 0.05 (5%). Jika Fhitung  > Ftabel 

maka secara simultan variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat,  dan 

sebaliknya  jika  Fhitung  <  Ftabel  maka  variabel  bebas  tidak  berpengaruh  terhadap 

variabel terikat. 

3.8.2.2 Uji t

Uji t berfungsi untuk mengetahui pengaruh variabel bebas secara parsial 

terhadap variabel terikat. Menurut Sugiyono (2004: 184) uji t dapat dicari dengan 

rumus sebagai berikut :

t = 
21
2

r
nr
−

−



Dimana:

t = thitung yang selanjutnya dibandingkan dengan ttabel

r = korelasi parsial yang ditemukan

n = jumlah sampel

Pengujian ini dilakukan dengan cara membandingkan thitung dan ttabel dengan 

tingkat signifikansi t < 0.05 (5%) dan pada tingkat derajat bebas df = n-k-1. Jika 

thitung  > ttabel maka secara parsial  variabel  bebas berpengaruh signifikan terhadap 

variabel terikat, begitu juga sebaliknya.

3.8.2.3 Uji Dominan

Sritua  Arief  (1993: 12)  menyatakan  untuk  menentukan  variabel  bebas 

yang paling menentukan (dominan) dalam mempengaruhi nilai dependen variabel 

dalam  suatu  model  regresi  linear,  maka  gunakanlah  koefisien  Beta  (Beta 

Coefficient). Nilai-nilai dalam standardized coefficients Beta tersebut merupakan 

nilai dari variabel bebas yang sudah distandarkan dalam bentuk prosentase.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Obyek Penelitian

4.1.1 Sejarah Singkat dan Perkembangan PT. TELKOM 

PERUMTEL adalah  Badan  Usaha  Milik  Negara  (BUMN) yang 

bergerak dalam bidang pelayanan jasa Telekomunikasi untuk umum dalam negeri. 

Pada awalnya  bernama  “POST EN TELEGRAAFDIENST” yang didirikan pada 

tahun 1884 dengan Staatblad no 52, kemudian pada tahun 1906 dirubah menjadi 

“POST, TELEGRAAF EN TELEFOONDIENST” (PTT) dengan Staatsblad no.395 

dan semenjak itu disebut PTT-Dients. Tahun 1931 ditetapkan sebagai Perusahaan 

Negara  berdasarkan  I.B.W. Selanjutnya  pada  tahun  1960, Pemerintah 

mengeluarkan  Peraturan  Pemerintah  Pengganti  Undang-Undang  no.19  tahun 

1960, tentang persyaratan sebuah Perusahaan Negara (PN) dengan PERPU no.240 

th 1961 berubah menjadi PN POS dan TELEKOMUNIKASI.

Lapangan usaha PN POS dan TELEKOMUNIKASI ternyata berkembang 

dengan  pesat,  maka  pada  tahun  1965  Pemerintah  mengadakan  peninjauan 

kembali.Hasilnya  berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  (PP)  no.29  dan  30  tahun 

1965 terjadi pemecahan menjadi: P.N.POS DAN TELEKOMUNIKASI.

Selanjutnya  mulai  tanggal  28  April  1970  berdasarkan  S.K.  Menteri 

Perhubungan  no.129/U/1970  PN  TELEKOMUNIKASI  berubah  menjadi 

PERUSAHAAN  UMUM  TELEKOMUNIKASI  yang  disingkat  dengan 

PERUMTEL.  Keberadaan  PERUMTEL  dikukuhkan  dengan  Peraturan 

Pemerintah no 36 tahun 1974 yang menetapkan sebagai pengelola telekomunikasi 

untuk umum dalam negeri dan luar negeri.



Pada  akhir  tahun  1980,  Pemerintah  mengambil  kebijaksanaan  dengan 

membeli seluruh saham PT INDOSAT sebuah perusahaan swasta yang didirikan 

dalam rangka Penanaman Modal Asing yang kemudian diubah statusnya menjadi 

BUMN  berbentuk  PERSERO.  Pernyataan  modal  negara  Republik  Indonesia 

dalam saham PT.INDOSAT tersebut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah no. 

52 tahun 1980.

Selanjutnya  untuk  lebih  meningkatkan  pelayanan  jasa  telekomunikasi 

untuk  umum,  maka  dengan  Peraturan  Pemerintah  no.53  tahun  1980  diadakan 

perubahan atas Peraturan Pemerintah no.22 tahun 1974, yakni dengan menetapkan 

PERUMTEL  sebagai  badan  usaha  yang  diberi  wewenang  untuk 

menyelenggarakan telekomunikasi dalam negri dan PT. INDOSAT sebagai badan 

usaha  yang  diberi  wewenang  menyelenggarakan  telekominikasi  untuk  umum 

internasional.

Peraturan Pemerintah no.39 tahun 1974 tentang PERUMTEL juga diubah 

yang  dituangkan  dalam  Peraturan  Pemerintah  no.54  tahun  1980.  Sehubungan 

dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah no.3 tahun 1983 tentang Tata Cara 

Pembinaan  dan  Pengawasan  PERJAN,  PERUM  dan  PERSERO,  diterbitkan 

Peraturan Pemerintah no.21 tahun 1984 tentang PERUMTEL sebagai pengganti 

dari Peraturan Pemerintah no.36 tahun 1970. Peraturan Pemerintah no.54 tahun 

1980. 

Satu hal yang sangat menggembirakan dalam sejarah perundang-undangan 

ini adalah ditetapkannya Undang-undang no.3 tahun 1989 tetang telekomunikasi, 

yang  memberikan  angin  segar  dalam  pengembangan  dan  pembangunan 

pertelekomunikasian di Indonesia.



Mengikat  perkembangan  demikian  pesat  ditambah  dengan  pola 

manajemen yang lebih terbuka,Pemerintah melalui  Peraturan Pemerintah  no.25 

tahun  1991  tanggal  1  Mei  1991  menetapkan  Pengalihan  Bentuk  Perusahaan 

Umum  (PERUM)  Telekomunikasi  menjadi  Perusahaan  Perseroan  (Persero). 

Peralihan  bentuk  perusahaan  tersebut  ditandai  dengan  penanda  tanganan  Akte 

Pendirian  Perusahaan  Perseroan  (Persero)  PT.Telekomunikasi  (TELKOM) 

Indonesia  oleh  Notaris  Imas  Fatimah,SH  bersama-sama  dengan  Menparpostel 

Soesilo Sudarman yang bertindak selaku kuasa dari Menteri Keuangan sebagai 

pemegang  saham,  hari  Selasa  tanggal  24  September  1991  jam 09.30  WIB di 

Depparpostel, Jl. Kebon Sirih 36 Jakarta Pusat.

4.1.2 Visi PT. TELKOM

”To Become a Leading InfoCom Company In the Region”, menunjukan suatu 

tekad  bahwa  TELKOM  untuk  menjadi  penyelenggara  jasa  informasi  dan 

komunikasi yang handal di level regional."

4.1.3 Misi TELKOM

”Memberikan layanan ”One Stop InfoCom” dengan kualitas yang prima dan 

harga  kompetitif,  mengelola  usaha  dengan  cara  yang  terbaik  dengan 

mengoptimalkan SDM yang unggul dengan teknologi yang kompetitif dan dengan 

Business Partner yang sinergis.”

4.1.4 Motto TELKOM



Yang berarti: selalu fokus kepada pelanggan, selalu memberikan pelayanan yang 

prima  dan  mutu  produk  yang  tinggi  serta  harga  yg  kompetitif,  selalu 

melaksanakan  segala  sesuatu  melalui  cara-cara  yang  terbaik  (Best  Practices), 

selalu  menghargai  karyawan  yang  proaktif  dan  inovatif,  dalam  peningkatan 

produktivitas dan kontribusi kerja, dan selalu berusaha menjadi yang terbaik.

4.1.5 Sejarah Singkat dan Lokasi PT. TELKOM Kandatel Malang

Kantor Daerah PT. TELKOM Malang yang terletak di Jalan Ahmad Yani 

Nomor 11 Malang, merupakan salah satu dari 5 (lima) Kandatel yang berada di 

bawah jajaran PT. TELKOM Tbk. Divisi Regional V Jawa Timur. Sejak tanggal 

18  Desember  1995  sesuai  dengan  keputusan  Kepala  Divisi  Regional  V  Jawa 

Timur Nomor 167/PS. 150/RES-20/1995, tentang struktur Kandatel Divisi V Jawa 

Timur,  yang  bertanggung jawab terhadap pelayanan jasa  PT.  TELKOM untuk 

umum di Kandatel Area Malang.

Untuk daerah Jawa Timur yaitu Divisi Regional V, membawahi Kandatel-

Kandatel yang ada di bawah daerah  operasionalnya termasuk Kandatel Malang. 

Pembentukan kantor  daerah  pelayanan  PT.  TELKOM  Kandatel  Malang  (PT. 

TELKOM  Malang)  terhitung  tanggal  1  Januari  1996  mencakup  area  Malang, 

Pasuruan, dan Blitar yang ditetapkan berdasarkan keputusan direksi No. 72 IPS I 

50/SDM-11/95  tanggal  29  September  1995  tentang  penggabungan  kandatel-

kandatel di Divisi Regional V Jawa Timur dan Keputusan kepala Divisi Regional 

V  Jawa  Timur No.  6724/ps  150/res-20/95  tanggal  23  Oktober  1995  tentang 

pembentukan tim restrukturisasi Kandatel Divisi Regional V Jawa Timur.



4.1.6 Struktur Organisasi dan Job Description pada PT. TELKOM Malang

4.1.6.1 Struktur Organisasi

Suatu perusahaan yang mengharapkan tujuan secara efektif  dan efisien, 

memerlukan  adanya  struktur  organisasi  yang  baik.  Struktur  organisasi  juga 

menggambarkan pembagian tanggung jawab, wewenang, dan tugas setiap bagian 

yang ada di perusahaan.  Tanggung jawab, wewenang, dan tugas tersebut perlu 

diketahui supaya masing-masing individu yang menduduki jabatan tertentu dapat 

mengetahui sampai di mana batas tanggung jawab, wewenang, dan tugas terhadap 

pelaksanaan tersebut. Para manajer lini juga mengetahui kepada siapa dia harus 

mempertanggung jawabkan tugas dan pekerjaannya.  Selain itu juga perlu suatu 

koordinasi kerjasama yang baik antara masing-masing unit agar tercapai tujuan 

yang telah ditetapkan. Struktur organisasi PT TELKOM Malang berbentuk garis, 

di mana kekuasaan mengalir secara langsung dari General Manager ke Manager 

dan kemudian dilanjutkan pada karyawan-karyawan di bawahnya.
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Sumber: HR Representative PT. TELKOM Malang (2009)

Gambar 4.1
STRUKTUR ORGANISASI

PT. TELKOM KANDATEL MALANG



Sumber: HR Representative PT. TELKOM Malang (2009)

Gambar 4.2
PROFIL ORGANISASI

PT. TELKOM KANDATEL MALANG



Perbedaan antara  Gambar  4.1 yang  merupakan Struktur  Organisasi  PT. 

TELKOM  Malang  dan  Gambar  4.2  yang  merupakan  Profil  Organisasi  PT. 

TELKOM Malang adalah bahwa pada Gambar 4.1 merupakan struktur organisasi 

PT.  TELKOM  Malang  yang  merujuk  pada  struktur  organisasi  PT.  TELKOM 

Indonesia,  sedangkan pada Gambar 4.2 merupakan profil  organisasi  TELKOM 

Malang yang telah disesuaikan dengan kondisi dan sistem yang digunakan pada 

Divisi  Regional  Jawa  Timur  yang  berpusat  di  PT.  TELKOM Surabaya.  Pada 

Gambar  4.2  digambarkan  beberapa  departemen  yang  tidak  tergambarkan  pada 

Gambar 4.1, yaitu  Finance,  UBC,  HR,  ISC,  DFWN, dan Infratel. Departemen-

departemen tersebut merupakan departemen yang biasanya terdapat pada setiap 

organisasi  dan  atau  perusahaan  dan  disebut  sebagai  area  fungsional,  namun 

departemen-departemen tersebut hanya menjadi departemen penyokong kegiatan 

operasional  pada  PT.  TELKOM  Malang.  Departemen-departemen  ini  disebut 

Representative, yang  menjalankan  kegiatan  operasionalnya  berdasarkan  fungsi, 

sistem,  prosedur dan peraturan yang diterapkan pada departemen tingkat  Area, 

yaitu PT. TELKOM Surabaya.

Pada  awalnya,  departemen-departemen  ini  terdapat  pada  setiap 

departemen seperti  yang digambarkan pada Gambar 4.1, yaitu  Customer Care, 

Business Performance, Access Maintenance, Access Network Operation, Fixed 

Phone Sales,  Data & VAS Sales, dan  General Support, sehingga departemen-

departemen ini lebih tepat jika disebut sebagai divisi. Lama-kelamaan terlihat jika 

departemen-departemen  ini  tidak  efektif  dan  efisien jika terpisah-pisah,  karena 

segala data dan informasi tidak terkumpul dalam sebuah database, sehingga divisi 

lain kesulitan untuk mendapatkan suatu data dan informasi yang bersifat kolektif. 



Maka dari itu departemen-departemen ini akhirnya berdiri sendiri sesuai dengan 

komando dari PT. TELKOM Surabaya, dimana departemen-departemen ini tidak 

berada di bawah komando  GM atau  Deputy  TELKOM Malang secara langsung, 

bertanggung  jawab  untuk  melaporkan  berbagai  laporan  sesuai  bidang  masing-

masing kepada departemen-departemen yang sama di PT. TELKOM Surabaya , 

namun  sekaligus  bertanggung  jawab  untuk  menyediakan  segala  data  dan 

informasi  yang  diperlukan  oleh  departemen  lain  yang  memerlukan,  sehingga 

divisi-divisi  yang  berdiri  sebelumnya  menjadi  departemen  yang  berada  pada 

kedudukan yang setara dengan departemen-departemen ini. 

4.1.6.2 Job Description Tiap Tingkat Manajerial pada PT. TELKOM Malang

1. General Manager (GM)

General Manager adalah Kepala  Kantor Daerah Pelayanan Telekomunikasi 

yang  bertanggung  jawab  kepada  Kepala  Divisi  Regional  V  Jawa  Timur  yang 

mempunyai wewenang antara lain:

a. GM dibantu  oleh  Deputy  General  Manager bertanggung  jawab  atas 

pencapaian  sasaran  operasional,  penyelenggaraan  jasa  dan  pengolahan 

perangkat Telekomunikasi dalam area tertentu.

b. GM menangani tugas-tugas yang bersifat strategis dan berorientasi ke luar 

maupun ke dalam untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas unit kerja 

di bawahnya secara efektif, efisien, dan ekonomis.

2. Deputy General Manager

Deputy  General  Manager mempunyai  peran  dan  tanggung  jawab  sebagai 

pimpinan  operasi,  Deputy  GM juga bertanggung  jawab dan membawahi  Catel 

Pasuruan, Catel Pandaan, Catel Blitar, Catel Batu, dan Catel Kepanjen.



3. Customer Care

Misi Customer Care adalah sebagai berikut:

“Memastikan tercapainya pemeliharaan kepuasan dan loyalitas 
pelanggan konsumer  atau retail  di  Datel  melalui  pengelolaan 
fungsi Customer Care yang excelence baik yang berbasis Fixed 
Line, Fixed Wireline, Data maupun  Value Added Service guna 
mempertahankan  dan  meningkatkan  pertumbuhan  yang 
berkelanjutan  dan  keunggulan  kompetitif  perusahaan  melalui 
pendayagunaan sumberdaya perusahaan.”

Customer Care memiliki tanggung jawab utama, yaitu:

1. Memastikan tersedianya strategi pengelolaan Customer Care yang sejalan 

dengan strategi Operasional Datel.

2. Memastikan  tersedianya  rumusan atau  penjabaran  sistem dan kebijakan 

pengelolaan  Customer Care sesuai dengan pedoman serta kebijakan sub-

bisnis unitnya serta kebijakan fungsional perusahaan.

3. Memastikan tersedianya usulan RKA Customer Care Datel mengacu pada 

strategi dan kebijakan pengelolaan Customer Care perusahaan.

4. Memastikan  tercapainya  kinerja  fungsi  Customer  Care Datel  melalui 

pelaksanaan  RKA  dan  implementasi  sistem  pengelolaan  kinerja  di 

fungsinya sesuai kebijakan yang berlaku (SKU dan SKI).

5. Memastikan optimalnya penggunaan sumberdaya di unit kerjanya.

6. Memastikan  pengembangan  karir  dan  peningkatan  kompetensi  sub-

ordinatnya difasilitasi dengan baik.

7. Memastikan  terciptanya  kerjasama  yang  kondusif  dan  sinergis  dengan 

pihak-pihak terkait.

8. Memastikan  kebijakan  Customer  Care dan  informasi  penting  dipahami 

oleh karyawan di jajaran organisasinya.



9. Memastikan  teridentifikasinya  semua  resiko  proses  bisnis  yang  berada 

dalam lingkup  tanggung  jawabnya,  serta  memastikan  pengendalian  dan 

evaluasinya secara periodik atau insidentil untuk minimalisasi resiko.

4. Business Performance

Misi Business Performance adalah sebagai berikut:

“Memastikan  tercapainya  sasaran  pengelolaan  kegiatan  Business  
Performance,  Fraud  Management,  Quality  Management dan 
Special  Partnership berjalan  dengan  baik  dalam  mendukung 
strategi  DATEL   guna  mempertahankan  dan  meningkatkan 
sustainable growth dan keunggulan kompetitif perusahaan dengan 
mendayagunakan  sumberdaya  perusahaan  melalui  implementasi 
pengelolaan dan pencapaian kinerja bisnis yang excellence.”

Business Performance memiliki tanggung jawab utama, yaitu:

1. Memastikan tersedianya strategi pengelolaan Business Performance Datel 

yang sejalan dengan strategi operasional Datel.

2. Memastikan  tersedianya  rumusan atau  penjabaran  sistem dan kebijakan 

pengelolaan  Business  Performance Datel  sesuai  dengan  pedoman  serta 

kebijakan sub-bisnis unitnya serta kebijakan fungsional perusahaan.

3. Memastikan  tersedianya  usulan  RKA  Business  Performance mengacu 

pada strategi dan kebijakan pengelolaan Business Performance.

4. Memastikan  tercapainya  kinerja  fungsi  Business  Performance Datel 

melalui pelaksanaan RKA dan implementasi sistem pengelolaan kinerja di 

fungsinya sesuai kebijakan yang berlaku (SKU dan SKI).

5. Memastikan optimalnya penggunaan sumberdaya di unit kerjanya.

6. Memastikan  pengembangan  karir  dan  peningkatan  kompetensi  sub-

ordinatnya difasilitasi dengan baik.



7. Memastikan  terciptanya  kerjasama  yang  kondusif  dan  sinergis  dengan 

pihak-pihak terkait.

8. Memastikan  kebijakan  Business  Performance dan  informasi  penting 

dipahami oleh karyawan di jajaran organisasinya.

9. Memastikan  teridentifikasinya  semua  resiko  proses  bisnis  yang  berada 

dalam lingkup  tanggung  jawabnya,  serta  memastikan  pengendalian  dan 

evaluasinya secara periodik dan insidentil untuk meminimalisasir risiko.

5. Access Maintenance

Misi Access Maintenance adalah sebagai berikut:

“Memastikan tersedianya jaringan akses pada kualitas dan kuantitas 
yang dibutuhkan (Access Network Maintenance) untuk mendukung 
strategi  unit  bisnis  melalui  pengembangan,  pemeliharaan, 
perbaikan,  dan  peningkatan  kualitas  jaringan  akses,  pengelolaan 
validitas  data  jaringan akses,  dan penyediaan  alat  kerja  dan  alat 
ukur jaringan akses sesuai standar yang ditetapkan.”

Access Maintenance memiliki tanggung jawab utama, yaitu:

1. Memastikan tersedianya strategi pengelolaan access network maintenance 

yang  sejalan  dengan  strategi  operasional  bagian  access  network 

maintenance.

2. Memastikan  tersedianya  rumusan atau  penjabaran  sistem dan kebijakan 

pengelolaan  access  network  maintenance sesuai  dengan  pedoman  serta 

kebijakan sub-bisnis unitnya serta kebijakan fungsional perusahaan.

3. Memastikan  tersedianya  usulan  RKA  access  network  maintenance 

mengacu  pada  strategi  dan  kebijakan  pengelolaan  access  network 

maintenance.



4. Memastikan  tercapainya  kinerja  fungsi  access  network  maintenance 

melalui pelaksanaan RKA dan implementasi sistem pengelolaan kinerja di 

fungsinya sesuai kebijakan yang berlaku (SKU dan SKI).

5. Memastikan optimalnya penggunaan sumberdaya di unit kerjanya.

6. Memastikan  pengembangan  karir  dan  peningkatan  kompetensi  sub-

ordinatnya difasilitasi dengan baik.

7. Memastikan  terciptanya  kerjasama  yang  kondusif  dan  sinergis  dengan 

pihak-pihak terkait.

8. Memastikan kebijakan access network maintenance  dan informasi penting 

dipahami oleh karyawan di jajaran organisasinya.

9. Memastikan  teridentifikasinya  semua  resiko  proses  bisnis  yang  berada 

dalam lingkup  tanggung  jawabnya,  serta  memastikan  pengendalian  dan 

evaluasinya secara periodik atau insidentil untuk meminimalisasir resiko.

6. Access Network Operation

Misi Access Network Operation adalah sebagai berikut:

“Memastikan  pendayagunaan  seluruh  potensi  jaringan  pelanggan 
melalui  penyelenggaraan  pasang  baru  atau  mutasi,  perbaikan 
ganggu serta pengelolaan  technique access support, anggaran dan 
material  secara optimal sehingga target kepuasan pelanggan serta 
target  indikatar  performansi  dan  kehandalan  jaringan  dapat 
dicapai.”

Access Network Operation memiliki tanggung jawab utama, yaitu:

1. Memastikan tersedianya  strategi pengelolaan  Access Network Operation 

yang sejalan dengan strategi operasional Kandatel.



2. Memastikan  tersedianya  rumusan atau  penjabaran  sistem dan kebijakan 

pengelolaan  Access  Network  Operation sesuai  dengan  pedoman  serta 

kebijakan sub-bisnis unitnya serta kebijakan fungsional perusahaan.

3. Memastikan tersedianya usulan RKA Access Network Operation mengacu 

pada strategi dan kebijakan pengelolaan Access Network Operation.

4. Memastikan tercapainya kinerja fungsi Access Network Operation melalui 

pelaksanaan  RKA  dan  implementasi  sistem  pengelolaan  kinerja  di 

fungsinya sesuai kebijakan yang berlaku (SKU dan SKI).

5. Memastikan optimalnya penggunaan sumberdaya di unit kerjanya.

6. Memastikan  pengembangan  karir  dan  peningkatan  kompetensi  sub-

ordinatnya difasilitasi dengan baik.

7. Memastikan  terciptanya  kerjasama  yang  kondusif  dan  sinergis  dengan 

pihak-pihak terkait.

8. Memastikan kebijakan  Access Network Operation dan informasi penting 

dipahami oleh karyawan di jajaran organisasinya.

9. Memastikan  teridentifikasinya  semua  resiko  proses  bisnis  yang  berada 

dalam lingkup  tanggung  jawabnya,  serta  memastikan  pengendalian  dan 

evaluasinya secara periodik atau insidentil untuk meminimalisasir resiko.

7. Fixed Phone Sales

Misi Fixed Phone Sales adalah sebagai berikut:

“Memastikan effektivitas penjualan (sales) dan promosi  pejualan 
untuk  meningkatkan  jumlah  pelanggan  produk  Fixed  Phone 
(Wireline & Wireless).”

Fixed Phone Sales memiliki tanggung jawab utama, yaitu:



1. Memastikan  tersedianya  strategi  pengelolaan  Fixed  Phone  Sales yang 

sejalan dengan strategi operasional Kandatel.

2. Memastikan  tersedianya  rumusan atau  penjabaran  sistem dan kebijakan 

pengelolaan  Fixed Phone Sales sesuai dengan pedoman serta  kebijakan 

sub-bisnis unitnya serta kebijakan fungsional perusahaan.

3. Memastikan tersedianya  usulan RKA  Fixed Phone Sales mengacu pada 

strategi dan kebijakan pengelolaan Fixed Phone Sales.

4. Memastikan  tercapainya  kinerja  fungsi  Fixed  Phone  Sales melalui 

pelaksanaan  RKA  dan  implementasi  sistem  pengelolaan  kinerja  di 

fungsinya sesuai kebijakan yang berlaku (SKU dan SKI).

5. Memastikan optimalnya penggunaan sumberdaya di unit kerjanya.

6. Memastikan  pengembangan  karir  dan  peningkatan  kompetensi  sub-

ordinatnya difasilitasi dengan baik.

7. Memastikan  terciptanya  kerjasama  yang  kondusif  dan  sinergis  dengan 

pihak-pihak terkait.

8. Memastikan kebijakan Fixed Phone Sales dan informasi penting dipahami 

oleh karyawan di jajaran organisasinya.

9. Memastikan  teridentifikasinya  semua  resiko  proses  bisnis  yang  berada 

dalam lingkup  tanggung  jawabnya,  serta  memastikan  pengendalian  dan 

evaluasinya secara periodik atau insidentil untuk meminimalisasir resiko.

8. Data & VAS (Value Added Service) Sales

Misi Data & VAS Sales adalah sebagai berikut:

“Memastikan effektivitas penjualan (sales) dan promosi  pejualan 
untuk meningkatkan jumlah pelanggan produk Data, Internet dan 
Content VAS.”



Data & VAS Sales memiliki tanggung jawab utama, yaitu:

1. Memastikan tersedianya  strategi pengelolaan  Sales Data dan VAS yang 

sejalan dengan strategi operasional  Kandatel.

2. Memastikan  tersedianya  rumusan atau  penjabaran  sistem dan kebijakan 

pengelolaan Sales Data dan VAS sesuai dengan pedoman serta kebijakan 

sub-bisnis unitnya serta kebijakan fungsional perusahaan.

3. Memastikan tersedianya usulan RKA Sales Data dan VAS mengacu pada 

strategi dan kebijakan pengelolaan Sales Data dan VAS.

4. Memastikan  tercapainya  kinerja  fungsi   Sales  Data dan  VAS  melalui 

pelaksanaan  RKA  dan  implementasi  sistem  pengelolaan  kinerja  di 

fungsinya sesuai kebijakan yang berlaku (SKU dan SKI).

5. Memastikan optimalnya penggunaan sumberdaya di unit kerjanya.

6. Memastikan  pengembangan  karir  dan  peningkatan  kompetensi  sub-

ordinatnya difasilitasi dengan baik.

7. Memastikan  terciptanya  kerjasama  yang  kondusif  dan  sinergis  dengan 

pihak-pihak terkait.

8. Memastikan  kebijakan   Sales  Data dan  VAS  dan  informasi  penting 

dipahami oleh karyawan di jajaran organisasinya.

9. Memastikan  teridentifikasinya  semua  resiko  proses  bisnis  yang  berada 

dalam lingkup  tanggung  jawabnya,  serta  memastikan  pengendalian  dan 

evaluasinya secara periodik atau insidentil untuk meminimalisasir resiko.



9. General Support

Misi General Support adalah sebagai berikut:

“Memastikan  tercapainya  sasaran  pengelolaan  Logistic,  Asset  
Management,  Kandatel  Secretary,  Public  Relation dan Data & 
Reporting berjalan dengan baik dalam mendukung strategi DATEL 
sesuai  dengan  kaidah  etika  bisnis  dan  Good Corporate 
Governance.”

Manager General Support memiliki tanggung jawab utama, yaitu:

1. Memastikan tersedianya strategi pengelolaan General Support Datel  yang 

sejalan dengan strategi operasional Kandatel.

2. Memastikan  tersedianya  rumusan atau  penjabaran  sistem dan kebijakan 

pengelolaan  General  Support Datel  sesuai  dengan  pedoman  serta 

kebijakan sub-bisnis unitnya serta kebijakan fungsional perusahaan.

3. Memastikan  tersedianya  usulan  RKA  General  Support  Datel mengacu 

pada strategi dan kebijakan pengelolaan General Support Datel.

4. Memastikan  tercapainya  kinerja  fungsi  General  Support Datel  melalui 

pelaksanaan  RKA  dan  implementasi  sistem  pengelolaan  kinerja  di 

fungsinya sesuai kebijakan yang berlaku (SKU dan SKI).

5. Memastikan optimalnya penggunaan sumberdaya di unit kerjanya.

6. Memastikan  terciptanya  kerjasama  yang  kondusif  dan  sinergis  dengan 

pihak-pihak terkait.

7. Memastikan  kebijakan  General  Support Datel  dan  informasi  penting 

dipahami oleh karyawan di jajaran organisasinya.

8. Memastikan  teridentifikasinya  semua  resiko  proses  bisnis  yang  berada 

dalam lingkup  tanggung  jawabnya,  serta  memastikan  pengendalian  dan 

evaluasinya secara periodik atau insidentil untuk meminimalisasir resiko.



4.1.7 Personalia (HR Representative) PT. TELKOM Malang 

Misi HR Representative adalah sebagai berikut:

“Memastikan  terselenggaranya  pelayanan  SDM  yang  responsif  dan 
proaktif dalam rangka mendukung operasional Kandatel.”

HR Representative memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

1. Memastikan efektivitas penugasan atau pendistribusian program kerja kepada 

sub-ordinat sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya.

2. Memastikan  kebijakan  HR Representative dan  informasi  penting  dipahami 

oleh karyawan di jajaran organisasinya.

3. Memastikan optimalnya penggunaan sumberdaya di unit kerjanya.

4. Memastikan  pengembangan  karir  dan  peningkatan  kompetensi  sub-

ordinatnya difasilitasi dengan baik.

5. Memastikan  tercapainya  kinerja  HR  Representative melalui  pelaksanaan 

program  kerja  sesuai  proses  bisnis  dan  implementasi  sistem  pengelolaan 

kinerja di unit kerjanya sesuai kebijakan yang berlaku.

6. Memastikan terciptanya kerjasama yang kondusif dan sinergis dengan pihak-

pihak terkait.

7. Memastikan teridentifikasinya semua resiko proses bisnis yang berada dalam 

lingkup tanggung jawabnya, serta memastikan pengendalian dan evaluasinya 

secara periodik atau insidentil untuk meminimalisasir resiko.

8. Memastikan terlaksananya proses dukungan administrasi  dan layanan SDM 

di  unit  bisnis,  terkait  dengan  sistem  pengelolaan  SDM  (mulai  dari 

recruitment sampai dengan keluar dari perusahaan).

9. Memastikan tersedianya rumusan program kerja dan anggaran tahunan  HR 

Representative selaras dengan strategi pengelolaan HR Area.



10. Memastikan  tersedianya  rumusan  prosedur  operasional  atau  aturan-aturan 

pendukung lainnya sesuai dengan kebijakan HR Area.

Tenaga  Kerja  pada  PT.  Telkom Kandatel  Malang berjumlah  300 orang, 

meliputi  95  pegawai  tetap,  170  tenaga  outsourcing,  dan  35  tenaga  Koperasi 

Karyawan. Jam kerja pada PT. Telkom Kandatel Malang adalah sebagai berikut:

1. Jam Kerja Karyawan

Senin-Kamis : Pukul 07.30-16.30

Jumat : Pukul 08.30-16.30

2. Jam Istirahat Karyawan

Senin-Kamis : Pukul 12.00-13.00

Jumat : Pukul 11.30-13.00

4.1.8 Produk-Produk PT. TELKOM Malang

PT  TELKOM  Malang  seperti  yang  telah  kita  ketahui  merupakan 

perusahaan yang menyelenggarakan jasa-jasa telekomunikasi. Dewasa ini, banyak 

kemudahan yang ditawarkan oleh PT. TELKOM Malang kepada para pelanggan 

sebagai  pengguna  jasa  telekomunikasi.  Produk  layanan  komunikasi  yang 

ditawarkan PT. TELKOM Malang pada masyarakat yaitu:

1. Telepon (Fixed Line)

• TELKOM SLJJ

Merupakan layanan komunikasi  jarak jauh antar  pelanggan yang masih 

dalam satu wilayah negara. Pada umumnya, pelanggan-pelanggan tersebut 

berada dalam wilayah kode area yang berbeda.



• TELKOMGlobal-01017  

Layanan baru dari TELKOM yang berupa akses layanan untuk panggilan 

internasional ke mancanegara (253 tujuan panggilan).

• TELKOM Lokal  

Merupakan layanan komunikasi  telepon antar  pelanggan dalam jarak di 

bawah 30 km atau di dalam satu wilayah lokal.

• TELKOM SLI  

Panggilan  telepon  International  Direct  Dialing (IDD)  di  mana  nomor 

telepon  pemanggil  dan  nomor  telepon  yang  dipanggil  berbeda  wilayah 

negara.

2. Flexi (Fixed Wireless)

• Flexi Classy  

Flexi classy adalah layanan flexi dengan sistem pascabayar.

• Flexi Trendy  

Flexi trendy adalah layanan flexi dengan sistem prabayar  berbasis kartu 

atau simcard yang dapat diisi ulang.

• Flexi Home  

Flexi  home adalah  layanan  flexi  untuk  perumahan  atau  kantor  dilayani 

menggunakan terminal fixed berbasis nomor esn, tarif aktivasi, abonemen 

dan biaya pemakaian sama dengan tarif telepon rumah.

• FlexiCOMBO  

FlexiCOMBO  merupakan  layanan  yang  memungkinkan  Anda  sebagai 

pelanggan  Flexi  Classy  atau  Trendy untuk  tetap  dapat  berkomunikasi 

(voice,  SMS, dan  data) di  berbagai kota menggunakan beberapa nomor 

temporer.

http://www.telkom.co.id/produk-layanan/personal/flexi-fixed-wireless/flexicombo.html
http://www.telkom.co.id/produk-layanan/personal/flexi-fixed-wireless/flexi-home.html
http://www.telkom.co.id/produk-layanan/personal/flexi-fixed-wireless/flexi-trendy.html
http://www.telkom.co.id/produk-layanan/personal/flexi-fixed-wireless/flexi-classy.html
http://www.telkom.co.id/produk-layanan/personal/telepon-fixed-line/telkom-sli.html
http://www.telkom.co.id/produk-layanan/personal/telepon-fixed-line/telkom-lokal.html
http://www.telkom.co.id/produk-layanan/personal/telepon-fixed-line/telkomglobal-01017.html


3. Internet

• Speedy

Speedy merupakan adalah layanan internet (internet service) berkecepatan 

tinggi  dari  PT.TELKOM,  berbasis  teknologi  akses  Asymmetric  Digital  

Subscriber  Line  (ADSL),  yang  memungkinkan  terjadinya  komunikasi 

data, voice, dan video secara bersamaan, pada media jaringan akses kabel 

tembaga (line telepon).

• TELKOMNet Instan (0809 8 9999)

TELKOMNet  Instan  merupakan  layanan  akses  internet  dial-up secara 

mudah tanpa berlangganan (instan) dengan konsep layanan yang mudah 

dan sederhana.  Dengan satu nomor akses di seluruh Indonesia (0809-8-

9999),  menggunakan  protokol  modem V.90  yang  mampu  memberikan 

akses internet dengan kecepatan modem 56 Kbps, dan bebas kongesti. 

• TELKOMNet Flexi up to 64 Kbps

TELKOMNet Flexi  up to 64 Kbps adalah akses komunikasi ke internet 

gateway dengan mode data paket pada network TELKOMFlexi. Akses ini 

melalui  Packet  Data Network (PDN) dengan kecepatan  standar  CDMA 

2000-1x yang saat ini dibuka pada kecepatan efektif (throughput) antara 

30 hingga 70 kbps.

4. Content dan Application

• I-VAS

I-VAS  ”Satu  Kartu  Multi  Layanan  Internet'”  yang  menjadi  alat  bayar 

untuk berbagai konten atau layanan internet yang bersifat  micropayment. 

Micropayment berarti transaksi-transaksi yang nilainya tidak terlalu besar, 

misalkan di bawah Rp 200.000.  i-VAS (Internet Value Added Service) 



merupakan  alat  bayar  micropayment dengan  sistem  pra-bayar  untuk 

berbagai  konten  atau  layanan  internet.  i-VAS  memberikan  kemudahan 

bagi  para  pengguna  internet  untuk  melakukan  pembayaran  berbagai 

macam layanan dan konten internet  dengan cara yang aman,  cepat  dan 

mudah. 

• Ventus

VENTUS  merupakan  layanan  TELKOM  Flexi  untuk  pengiriman  dan 

penerimaan  data  melalui  ponsel  dengan  keunggulan  utamanya  terletak 

pada  tingkat  fleksibilitasnya  yang  tinggi.  Merupakan layanan  jasa  nilai 

tambah dan konvergensi dari  layanan surat-menyurat  elektronis (e-mail) 

dan mobile system (cellular/wireless) atau dikenal dengan layanan mobile  

push e-mail.

5. Public Phone

• TELKOMCoin

Telepon Umum Coin (TUC) adalah telepon yang menggunakan satu jenis 

uang logam yang berbentuk koin sebagai alat pembayaran yang sah atas 

biaya percakapan. TUMC adalah telepon umum dengan fungsi dan aturan 

yang  sama  dengan  TUC.  Yang  membedakannya  adalah  cara 

pengoperasiannya  yang  dapat  menggunakan  beberapa  jenis  koin/uang 

logam yang berbeda. Melalui TUMC dapat dilakukan hubungan telepon 

lokal dan SLJJ dengan lebih leluasa. 



• Warung TELKOM

Warung  TELKOM  merupakan  tempat  bagi  masyarakat  untuk 

mendapatkan  pelayanan  jasa  telekomunikasi  yang  dikelola  oleh  Badan 

Usaha, Koperasi, atau perorangan bekerjasama dengan TELKOM dalam 

melakukan akses SLJJ, SLI maupun selular.

4.2 Karakteristik Responden

Dari  hasil  penyebaran  kuesioner  kepada  para  staf  tiap  departemen  PT. 

TELKOM  Malang  yang  berjumlah  empat  puluh  (40)  responden,  maka  dapat 

diperoleh gambaran karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin dan usia.

4.2.1  Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Gambaran responden berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 

4.1 berikut.

Tabel 4.1

Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No. Jenis Kelamin Jumlah 
(orang)

Persentase 
(%)

1. Laki-laki 26 65
2. Perempuan 14 35

Jumlah 40 100

Sumber: Data Primer diolah (2009)

Berdasarkan  Tabel  4.1 di  atas,  dapat  diketahui  bahwa  sebagian  besar 

responden adalah laki-laki yaitu sebanyak 26 responden (65%) sedangkan sisanya 

adalah perempuan sebanyak  14 responden (35%.). Hal ini menunjukkan bahwa 

sebagian besar karyawan atau staff  pada PT. TELKOM Malang merupakan laki-

laki, pernyataan ini didukung oleh data jumlah karyawan atau staff berdasar jenis 

kelamin yang diperlihatkan pada tabel dibawah ini.



Tabel 4.2

Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Pada PT. TELKOM Malang per Juni 2009

Departemen
Jenis Kelamin

1 
(orang)

2 
(orang)

Jumlah 
(orang)

Dinas Access Network Maintenance 29  - 29
Dinas Business Performance 12 1 13
Dinas Customer Care 14 13 27
Total 55 14 69

Keterangan:

1 = Laki-laki

2 = Perempuan

Sumber: HR Representative PT. TELKOM Malang (2009)

Terlihat bahwa pada Tabel 4.1 dan Tabel 4.2 jumlah karyawan  laki-laki 

lebih banyak daripada karyawan perempuan. Hal ini disebabkan karena sebagian 

besar karyawan pada PT. TELKOM Malang memiliki tugas untuk menangani dan 

mengelola  hal-hal  yang  berhubungan  dengan  jaringan,  akses,  IT,  dan  hal-hal 

teknis lainnya. Bukan berarti tertutup kemungkinan bagi departemen yang bersifat 

teknis  untuk  menyerap  tenaga  kerja  perempuan,  namun  karena  pengetahuan 

mengenai  hal-hal teknis biasanya  lebih dikuasai laki-laki dengan alasan bahwa 

pendidikan  IT  lebih  banyak  dipilih  oleh  laki-laki  pada  baik  pada  tingkat 

pendidikan tinggi maupun pada tingkat sekolah kejuruan. 

4.2.2 Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Gambaran  mengenai  tingkat usia  responden,  terbagi  menjadi  tujuh 

kelompok dapat dilihat pada Tabel 4.3 berikut.



Tabel 4.3

Jumlah Responden Berdasarkan Usia

No. Usia Jumlah 
(orang)

Persentase 
(%)

1. ≤ 25 tahun 2 5
2. 26 - 30 tahun 2 5
3. 31 - 35 tahun 3 7,5
4. 36 - 40 tahun 5 12,5
5. 41 - 45 tahun 12 30
6. 46 - 50 tahun 13 32,5
7. ≥ 51 tahun 3 7,5

Total 40 100

Sumber: Data Primer diolah (2009)

Tabel 4.4

Jumlah Karyawan Berdasarkan Usia

Pada PT. TELKOM Malang per Juni 2009

Departemen
Kelompok Usia (tahun)

18-25
(orang)

26-30
(orang)

31-35
(orang)

36-40
(orang)

41-45
(orang)

46-50
(orang)

51-55
(orang)

> 55
(orang)

Jumlah
(orang)

Dinas Access 
Network Maintenance
Dinas Business Perf.

-
    
-
-

-

-
-

-

-
-

-

3

2

2

19

5

8

3

-

-
-

29

13
Dinas Customer Care 3 9 11 4 27
Total 0 0 0 6 13 35 15 0 69

Sumber: HR Representative PT. TELKOM Malang (2009)

Berdasarkan Tabel 4.3, jumlah responden yang berada pada kisaran  usia 

antara 40-45 tahun dan 45-50 tahun merupakan mayoritas dari seluruh responden 

pada penelitian ini.  Sedangkan pada Tabel 4.4 terlihat  bahwa jumlah karyawan 

PT.  TELKOM  Malang  yang  merupakan  populasi  penelitian  ini  menunjukkan 

bahwa  sebagian  besar  karyawannya  berada  pada  kisaran  usia  46-50  tahun 

merupakan  yang  terbanyak  pertama  dengan  jumlah  35  orang,  karyawan  yang 

berada kisaran usia 51-55 tahun merupakan yang terbanyak kedua dengan jumlah 



15 orang, dan karyawan yang berada pada kisaran usia 41-45 tahun merupakan 

terbanyak ketiga dengan jumlah 13 orang. Data responden berdasarkan usia yang 

ditunjukkan  pada  Tabel  4.3  mendukung  data  karyawan  berdasarkan  usia  yang 

ditunjukkan pada Tabel 4.4, dimana karyawan yang berada pada kisaran usia 46-

50 tahun merupakan yang terbanyak atau mayoritas dari seluruh karyawan pada 

PT.  TELKOM  Malang.  Sedangkan  menurut  Tabel  4.4,  seharusnya  karyawan 

terbanyak kedua berada pada kisaran usia 51-55 tahun, namun pada Tabel 4.3 

karyawan terbanyak kedua justru berada pada kisaran usia 41-45 tahun yang mana 

menurut  Tabel  4.4  merupakan  terbanyak  ketiga  ketiga  dengan  alasan  bahwa 

karyawan  PT.  TELKOM  Malang  yang  berusia  antara  51-55  tahun  biasanya 

menduduki  jabatan yang cukup tinggi  pada tingkat  departemen masing-masing 

sehingga  tidak  dapat  semudah  yang  lain  untuk  dijadikan  responden  karena 

kesibukannya,  sehingga  karyawan  yang  berusia  antara  41-45 tahun merupakan 

terbanyak kedua.

Relevansi  Tabel  4.4  dengan  Tabel  4.2  adalah  bahwa  kedua  tabel  ini 

memberikan informasi bahwa mayoritas karyawan pada PT. TELKOM Malang 

berusia 46-50 tahun dan berjenis kelamin laki-laki, serta bahwa PT. TELKOM 

Malang  merupakan  perusahaan  yang  memberikan  jaminan  atas  kesejahteraan 

karyawannya sehingga banyak karyawan yang berusia lebih dari 40 tahun masih 

produktif bekerja pada PT. TELKOM Malang.



4.3 Distribusi Frekuensi

4.3.1 Distribusi  Frekuensi  Variabel  External  Structure  atau  Relational  

Capital (X1) 

Tabel 4.5

Distribusi Frekuensi Item-Item yang Berkaitan denganVariabel

External Structure atau Relational Capital (X1)

Variabel (X1)
Jawaban Responden

JumlahSS S N TS STS
1.  Reward atau insentif (X1.1) 1,3325 1,9475 0,7175 0,1025 - 4,10
2.  Inovasi (X1.2) 0,9225 2,7675 0,3075 0,1025 - 4,10
3.  Koordinasi (X1.3) 2,24 2,128 0,112 - - 4,48
4.   Jaringan kuat sesama 

area fungsional (X1.4)
2,24 2,128 0,112 - - 4,48

5.   Jaringan kuat dengan 
stakeholders (X1.5)

1,84025 2,165 0,32475 - - 4,33

Sumber:  Data Primer diolah (2009)

Tabel 4.5 memberikan informasi bahwa untuk item Reward atau insentif 

(X1.1)  memiliki  jumlah  rata-rata  frekuensi  jawaban  responden  sebesar  4,10. 

Informasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan Setuju 

(S)  bahwa PT. TELKOM Malang telah ataupun sering memberikan  reward atau 

insentif  yang didapatkan oleh departemen atau area fungsional tertentu sebagai 

bentuk  pengakuan  atas  kinerja  yang  baik.  Untuk  item  Inovasi (X1.2)  memiliki 

jumlah  rata-rata  frekuensi  jawaban  responden  sebesar  4,10.  Informasi  ini 

menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden  menyatakan Setuju  (S)  bahwa 

departemen atau area fungsional dapat menciptakan suatu inovasi, baik itu inovasi 

produk maupun inovasi proses, demi tujuan PT. TELKOM Malang dan kepuasan 

stakeholders. Untuk item  Koordinasi (X1.3)  memiliki  jumlah  rata-rata frekuensi 

jawaban  responden  sebesar  4,48.  Informasi  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian 



besar responden menyatakan  Setuju (S) bahwa  departemen atau area fungsional 

dapat melakukan koordinasi yang baik dengan departemen atau area fungsional 

lain  dalam  PT.  TELKOM  Malang. Untuk  item  Jaringan  kuat  sesama  area 

fungsional  (X1.4) memiliki jumlah rata-rata frekuensi jawaban responden sebesar 

4,48.  Informasi  ini  menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan 

Setuju (S) bahwa departemen atau area fungsional memiliki  jaringan informasi 

yang  kuat  dengan  departemen  atau  area  fungsional  lain  dalam PT.  TELKOM 

Malang. Untuk item  Jaringan kuat dengan  stakeholders (X1.5)  memiliki  jumlah 

rata-rata frekuensi jawaban responden sebesar 4,33. Informasi ini menunjukkan 

bahwa sebagian besar responden menyatakan Setuju (S) bahwa departemen atau 

area fungsional memiliki jaringan informasi yang kuat dengan  stakeholders PT. 

TELKOM Malang. 

Dari kelima item variabel External Structure atau Relational Capital (X1), 

responden  paling  banyak  menyatakan  Setuju  (S)  bahwa departemen  atau  area 

fungsional dapat  melakukan  koordinasi  yang  baik  dan  memiliki  jaringan 

informasi  yang  kuat  dengan  departemen  atau  area  fungsional  lain  dalam  PT. 

TELKOM Malang. Hal ini berarti sebaiknya  koordinasi dan jaringan informasi 

tersebut harus terus dipertahankan untuk dapat meningkatkan kinerja karyawan 

tiap departemen atau area fungsional pada PT. TELKOM Malang.



4.3.2 Distribusi  Frekuensi  Variabel  Internal  Structure  atau  Structural  

Capital (X2) 

Tabel 4.6

Distribusi Frekuensi Item-Item yang Berkaitan dengan Variabel Internal  

Structure atau Structural Capital (X2)

Variabel (X2)
Jawaban Responden

JumlahSS S N TS STS
1.    Sistem intranet (X2.1) 2,61625 1,82 0,11375 - - 4,55
2.    Database (X2.2) 1,9935 2,32575 0,11075 - - 4,43
3.    Budaya (X2.3) 1,9485 2,27325 0,10825 - - 4,33
4.    Layout (X2.4) 1,9035 2,22075 0,10575 - - 4,23

Sumber: Data Primer diolah (2009)

Tabel  4.6 memberikan informasi  bahwa untuk item  Sistem intranet dan 

program terapan (X2.1)  memiliki  jumlah  rata-rata  frekuensi  jawaban  responden 

sebesar  4,55.  Informasi  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden 

menyatakan  Sangat  Setuju (SS) bahwa departemen atau area fungsional tertentu 

telah  menggunakan  sistem  intranet  dan  program  terapan  khusus  untuk 

mempermudah  dan  meningkatkan  kinerja pada PT.  TELKOM  Malang.  Untuk 

item  Database (X2.2)  memiliki  jumlah  rata-rata  frekuensi  jawaban  responden 

sebesar  4,43.  Informasi  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden 

menyatakan  Setuju  (S) bahwa  departemen  atau  area  fungsional  pada  PT. 

TELKOM Malang telah memiliki database yang telah terkelola dengan baik dan 

dapat  dimanfaatkan  dalam  kegiatan  operasionalnya  sehari-hari.  Untuk  item 

Budaya (X2.3)  memiliki  jumlah  rata-rata  frekuensi  jawaban  responden  sebesar 

4,33.  Informasi  ini  menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan 

Setuju (S) bahwa  departemen atau area fungsional pada  PT. TELKOM  Malang 

telah memiliki budaya organisasi yang berpengaruh positif terhadap peningkatan 



mutu  kinerja  karyawan. Untuk  item  Layout (X2.4)  memiliki  jumlah  rata-rata 

frekuensi  jawaban  responden  sebesar  4,23.  Informasi  ini  menunjukkan  bahwa 

sebagian  besar  responden menyatakan  Setuju (S)  bahwa  departemen  atau  area 

fungsional pada PT. TELKOM  Malang telah difasilitasi  dengan  layout  ruangan 

yang dapat menunjang efektivitas dan efisiensi kinerja yang baik.

Dari  keempat  item  variabel  Internal  Structure  atau  Structural  Capital 

(X2), responden paling banyak menyatakan Sangat Setuju (SS) bahwa departemen 

atau  area  fungsional  tertentu telah  menggunakan  sistem intranet  dan  program 

terapan  khusus  untuk  mempermudah  dan  meningkatkan  kinerja pada PT. 

TELKOM  Malang.  Hal  ini  berarti  sebaiknya  departemen  atau  area  fungsional 

tertentu meningkatkan penggunaan sistem intranet dan program terapan khusus 

baik dalam kegiatan operasionalnya sehari-hari untuk dapat mencapai efektivitas 

dan  efisiensi  maupun  dalam  kegiatan  perumusan  dan  pelaksanaan  strategi 

fungsional tiap departemen pada PT. TELKOM Malang. 

4.3.3 Distribusi  Frekuensi  Variabel  Individual  Competence  atau  Human 

Capital (X3) 

Tabel 4.7

Distribusi Frekuensi Item-Item yang Berkaitan dengan Variabel 

Individual Competence atau Human Capital (X3)

Variabel (X3)
Jawaban Responden

JumlahSS S N TS STS
1.    Staff-upgrading (X3.1) 1,575 2,5875 0,225 0,1125 - 4,50
2.    SMA ˗ S2 (X3.2) 1,025 2,665 0,41 - - 4,10
3.    Leadership (X3.3) 1,245 2,2825 0,6225 - - 4,15

Sumber: Data Primer diolah (2009)



Tabel 4.7 memberikan informasi bahwa untuk item Staff-upgrading (X3.1) 

memiliki jumlah rata-rata frekuensi jawaban responden sebesar 4,50. Informasi ini 

menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden  menyatakan  Setuju  (S)  bahwa 

departemen atau area fungsional tertentu telah memiliki program staff-upgrading 

untuk meningkatkan skill dan kompetensi karyawan pada PT. TELKOM Malang. 

Untuk  item  SMA˗S2 (X3.2)  memiliki  jumlah  rata-rata  frekuensi  jawaban 

responden  sebesar  4,10.  Informasi  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar 

responden menyatakan Setuju (S) bahwa departemen atau area fungsional tertentu 

pada  PT.  TELKOM  Malang  memiliki  karyawan  dengan  tingkat  pendidikan 

minimal  lulus  Sekolah  Menengah  Atas  dan  maksimal  S2  (bergelar  Magister). 

Untuk  item  Leadership (X3.3)  memiliki  jumlah  rata-rata  frekuensi  jawaban 

responden  sebesar  4,15.  Informasi  ini  menunjukkan  bahwa  sebagian  besar 

responden menyatakan  Setuju  (S)  bahwa  telah  diterapkan  gaya  kepemimpinan 

yang dapat memotivasi dan mendorong karyawan untuk terus dapat meningkatkan 

kinerja pada departemen atau area fungsional tertentu PT. TELKOM Malang.

Dari  ketiga item  variabel  Individual  Competence  atau  Human  Capital 

(X3),  responden paling  banyak  menyatakan Setuju (S)  bahwa  departemen  atau 

area  fungsional  tertentu telah  memiliki  program  staff-upgrading  untuk 

meningkatkan skill dan kompetensi karyawan pada PT. TELKOM Malang, namun 

justru pada item ini muncul pernyataan dimana ada seorang responden yang Tidak 

Setuju  (TS)  bahwa  program  staff-upgrading  pada  departemennya  dapat 

meningkatkan skill dan kompetensi karyawan pada PT. TELKOM Malang. Hal ini 

berarti sebaiknya program staff-upgrading ini ditinjau ulang pada tiap departemen 



agar  tidak  ada  karyawan  PT.  TELKOM  Malang yang  merasakan  suatu 

kesenjangan.

4.3.4 Distribusi Frekuensi Variabel Strategi Fungsional (Y) 

Tabel 4.8

Distribusi Frekuensi Item-Item yang Berkaitan dengan Variabel 

Strategi Fungsional (Y)

Variabel (Y)
Jawaban Responden

JumlahSS S N TS STS
1.  Daily activities  

berkualitas (Y1)
0,91125 2,43 0,70875 - - 4,05

2.  Mendukung strategi 
perusahaan (Y2)

1,16325 2,85525 0,2115 - - 4,23

3.  Efisiensi sumberdaya 
(Y3)

1,8275 1,935 0,5375 - - 4,30

4.  Knowledge transfer atau 
knowledge sharing (Y4)

1,98 2,2 0,22 - - 4,40

Sumber: Data Primer diolah (2009)

Tabel  4.8  memberikan  informasi  bahwa  untuk  item  Daily  activities  

berkualitas (Y1) memiliki jumlah rata-rata frekuensi jawaban responden sebesar 

4,05.  Informasi  ini  menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan 

Setuju  (S)  bahwa strategi  yang  disusun  oleh  departemen  atau  area  fungsional 

dapat  menciptakan  suatu  daily  activities  yang  berkualitas pada  PT.  TELKOM 

Malang. Untuk item Mendukung strategi perusahaan (Y2) memiliki jumlah rata-

rata frekuensi jawaban responden sebesar 4,23. Informasi ini menunjukkan bahwa 

sebagian  besar  responden menyatakan  Setuju (S)  bahwa  strategi  yang  disusun 

oleh departemen atau area fungsional pada  PT. TELKOM  Malang mendukung 

terlaksananya  strategi  perusahaan.  Untuk  item  Efisiensi  sumberdaya (Y3) 

memiliki jumlah rata-rata frekuensi jawaban responden sebesar 4,30. Informasi ini 

menunjukkan  bahwa  sebagian  besar  responden  menyatakan  Setuju  (S)  bahwa 



strategi yang disusun oleh departemen atau area fungsional pada PT. TELKOM 

Malang memungkinkan adanya suatu efisisensi sumberdaya yag digunakan dalam 

kegiatan operasional sehari-hari. Untuk item Knowledge transfer atau knowledge 

sharing (Y4) memiliki jumlah rata-rata frekuensi jawaban responden sebesar 4,40. 

Informasi ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden menyatakan Setuju 

(S) bahwa strategi yang disusun oleh departemen atau area fungsional pada PT. 

TELKOM  Malang menciptakan  suatu  aktivitas  knowledge  transfer  dan  atau 

knowledge sharing, baik itu kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan.

Dari  keempat  item  variabel  Strategi  Fungsional (Y),  responden  paling 

banyak menyatakan Setuju (S) bahwa strategi yang disusun oleh departemen atau 

area  fungsional  pada  PT.  TELKOM  Malang menciptakan  suatu  aktivitas 

knowledge transfer  dan atau  knowledge sharing, baik itu kepada pihak internal 

maupun eksternal perusahaan. Hal ini berarti sebaiknya  PT. TELKOM Malang 

terus  meningkatkan  aktivitas  knowledge  transfer  dan  atau  knowledge  sharing, 

baik itu kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan jika tujuan utamanya 

adalah untuk meningkatkan kualitas, efisiensi dan proses delivery itu sendiri pada 

PT. TELKOM Malang.

4.4 Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen Penelitian

4.4.1 Hasil Uji Validitas

Sebuah  instrumen  dikatakan  valid  apabila  mampu  mengukur  apa  yang 

ingin diukur  atau  dapat  mengungkapkan data  dari  variabel  yang  diteliti  secara 

tepat. Tinggi rendahnya validitas instrumen menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud.



Pengujian validitas penelitian ini dengan menggunakan rumus korelasi (r) 

product moment Pearson  dengan tingkat signifikansi 5%. Bila signifikansi hasil 

korelasi  lebih  kecil  dari  5% maka dinyatakan valid  dan sebaliknya  dinyatakan 

tidak valid bila signifikansi hasil korelasi lebih besar dari 5%.

Pengujian validitas  yang dilakukan dengan program  SPSS for Windows  

versi  13,0 dengan  menggunakan  korelasi  product  moment menghasilkan  nilai 

masing-masing item pernyataan dengan skor item pernyataan secara keseluruhan. 

Berikut ini akan dikemukakan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan.

Tabel 4.9

Hasil Uji Validitas Variabel X1

Variabel Item Pearson Correlation Sig. Keterangan

X1

X1.1 0,552 0,000 Valid
X1.2 0,679 0,000 Valid
X1.3 0,810 0,000 Valid
X1.4 0,759 0,000 Valid
X1.5 0,797 0,000 Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2009
Tabel 4.10

Hasil Uji Validitas Variabel X2

Variabel Item Pearson Correlation Sig. Keterangan

X2

X2.1 0,687 0,000 Valid
X2.2 0,709 0,000 Valid
X2.3 0,662 0,000 Valid
X2.4 0,660 0,000 Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2009
Tabel 4.11

Hasil Uji Validitas Variabel X3

Variabel Item Pearson Correlation Sig. Keterangan

X3

X3.1 0,681 0,000 Valid
X3.2 0,697 0,000 Valid
X3.3 0,759 0,000 Valid

Sumber: Data Primer diolah, 2009



Tabel 4.12

Hasil Uji Validitas Variabel Y
Variabel Item Pearson Correlation Sig. Keterangan

Y

Y1 0,825 0,000 Valid
Y2 0,794 0,000 Valid
Y3 0,673 0,000 Valid
Y4 0,831 0,000 Valid

Sumber: Data Primer diolah (2009) 

Berdasarkan Tabel  4.9 sampai  dengan Tabel  4.12  di  atas  menunjukkan 

bahwa semua item pernyataan yang berasal dari semua variabel yang terdiri dari 

External  Structure  atau  Relational  Capital (X1),  Internal  Structure  atau 

Structural  Capital (X2),  Individual  Competence  atau Human Capital (X3),  dan 

Strategi Fungsional (Y), memiliki nilai koefisien korelasi yang positif dan semua 

nilai peluang (Signifikan) lebih kecil dari tingkat signifikan 5 % (0,05). Jadi dapat 

disimpulkan bahwa semua pertanyaan adalah valid  dan dapat  digunakan untuk 

pengujian lebih lanjut.

4.4.2 Hasil Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan tingkat kemantapan, keajegan dan ketetapan 

suatu  alat  ukur  atau  uji  yang  digunakan  untuk  mengetahui  sejauh  mana 

pengukuran  relatif  konsisten  apabila  dilakukan  pengukuran  ulang.  Uji  ini 

digunakan untuk mengetahui sejauh mana jawaban seseorang konsisten atau stabil 

dari  waktu  ke  waktu.  Arikunto  (2002: 152)  menjelaskan  tentang  reliabilitas 

sebagai berikut:

”Reliabilitas  menunjukkan  pada  suatu  pengertian  bahwa  suatu 
instrumen  cukup  dapat  dipercaya  untuk  digunakan  sebagai  alat 
pengumpul data karena instrumen tersebut sudah baik”

Teknik pengujian reliabilitas adalah dengan menggunakan nilai koefisien 

reliabilitas alpha atau Alpha Cronbach. Apabila alpha lebih kecil dari 0,6 maka 



dinyatakan  tidak  reliabel  dan  sebaliknya  jika  alpha  lebih  besar  dari  0,6  maka 

dinyatakan reliabel. Kriteria pengambilan keputusannya adalah apabila nilai dari 

koefisien  reliabilitas  alpha  lebih  besar  dari  0,6  maka  variabel  tersebut  sudah 

reliabel.

Tabel 4.13

Uji Reliabilitas Variabel
No. Variabel Koefisien Reliabilitas 

Alpha
Keterangan

1 X1 0,783 Reliabel
2 X2 0,606 Reliabel
3 X3 0,612 Reliabel
4 Y 0,776 Reliabel

Sumber: Data Primer diolah (2009) 

Dari Tabel 4.13 di atas dapat diketahui bahwa semua item pernyataan dari 

semua variabel yang terdiri dari External Structure atau Relational Capital (X1), 

Internal  Structure  atau  Structural  Capital (X2),  Individual  Competence  atau 

Human Capital (X3), dan Strategi Fungsional (Y), memiliki nilai koefisien alpha 

lebih besar dari 0,6 sehingga dalam hal ini semua item pernyataan dari variabel-

variabel  di  atas  dinyatakan  reliabel,  dan  instrumen  yang  digunakan  dalam 

penelitian ini juga dinyatakan reliabel.

4.4.3 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.4.3.1 Uji Normalitas

Untuk menguji  apakah dalam sebuah model  regresi,  variabel dependen, 

variabel  independen atau keduanya mempunyai  distribusi  normal ataukah tidak 

dapat dilihat pada Grafik Histogram maupun Grafik Normal P-P Plot.



Dalam uji asumsi Normalitas, model regresi yang baik adalah distribusi 

datanya  normal  atau  mendekati  normal.  Menurut  Santoso  (2002: 214)  dasar 

pengambilan keputusannya adalah:

• Jika  data  menyebar  di  sekitar  garis  diagonal  dan  mengikuti  arah  garis 

diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi Normalitas.

• Jika data menyebar  jauh dari  garis  diagonal  dan atau tidak mengikuti  arah 

garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi Normalitas.

Gambar 4.3
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Sumber: Data Primer diolah (2009) 

Dari  Gambar  4.3 di  atas  terlihat  titik-titik  menyebar  di  sekitar  garis 

diagonal,  serta  penyebarannya  mengikuti  arah  garis  diagonal.  Hal  itu 

membuktikan bahwa model regresi telah memenuhi asumsi Normalitas.

4.4.3.2 Uji Multikolinieritas



Uji multikolinieritas digunakan untuk menguji apakah pada model regresi 

ditemukan adanya korelasi anatara variabel bebas. 

Untuk mendeteksi  ada tidaknya  multikolinieritas  dapat  dilihat  dari  nilai 

Tolerance dan lawannya VIF (Variance Inflation Factor), apabila nilai Tolerance 

<0,10 atau nilai VIF > 10 maka model regresi terjadi multikolinieritas (Ghozali, 

2006: 92).

Tabel 4.14

Hasil Uji Asumsi Multikolinieritas

Variabel
Collinearity Statistics

Keterangan
Tolerance VIF

X1 0,459 2,179 Non Multikolinieritas
X2 0,605 1,653 Non Multikolinieritas
X3 0,407 2,456 Non Multikolinieritas

Sumber: Data Primer diolah (2009)

Berdasarkan  tabel  di  atas  dapat  diketahui  bahwa  hasil  perhitungan 

menunjukkan tidak ada satu variabel independen yang memiliki nilai  Tolerance 

<0,10  ataupun  nilai  VIF  >10.  Jadi,  dapat  disimpulkan  bahwa  tidak  ada 

multikolinieritas antar variabel independen dalam model regresi.

4.4.3.3 Uji Heteroskedastisitas

Pengujian  ini  digunakan  untuk  menguji  apakah  dalam  sebuah  model 

regresi,  terjadi  ketidaksamaan  varians  dari  residual  dari  suatu  pengamatan  ke 

pengamatan lain. Jika varians dari residual dari satu pengamatan ke pengamatan 

lain  tetap,  maka  disebut  Homoskedastisitas.  Jika  varians  berbeda,  disebut 

Heteroskedastisitas.  Model  regresi  yang  baik  adalah  tidak  terjadi 

Heteroskedastisitas. Hasil uji Heteroskedastisitas dapat dilihat pada lampiran.



Berdasarkan  hasil  uji Heteroskedastisitas  menunjukkan  titik-titik  yang 

menyebar acak, tidak membentuk pola yang jelas, menyebar di atas dan di bawah 

angka 0 pada sumbu Y. Hal  ini  menunjukkan tidak terjadi  Heteroskedastisitas 

pada model regresi, sehingga model regresi layak dipakai untuk prediksi.

4.5 Analisis Hasil Penelitian

4.5.1 Analisis Regresi Linier Berganda

4.5.1.1 Persamaan Regresi

Hasil  analisis  regresi  linier  berganda  mengenai  Pengaruh  Sumberdaya 

Intangible Terhadap  Strategi  Fungsional Pada  PT.  TELKOM Malang (Dengan 

Pendekatan  Knowledge-Based  Theory),  dengan  menggunakan  program  SPSS 

(Statistical Product and Service Solution) 13,0 yang secara simultan dan parsial 

dapat dilihat pada Tabel 4.15 berikut ini.

Tabel 4.15
Model Summaryb

,856a ,733 ,711 1,022 2,049
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

Sumber: Data Primer diolah (2009)
Tabel 4.16

ANOVAb

103,369 3 34,456 32,985 ,000a

37,606 36 1,045
140,975 39

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

Sumber: Data Primer diolah (2009)
Tabel 4.17



Coefficientsa

,347 1,943 ,178 ,859
,685 ,133 ,656 5,165 ,000 ,840 ,652 ,445 ,459 2,179
,065 ,133 ,055 ,493 ,625 ,541 ,082 ,042 ,605 1,653
,285 ,181 ,212 1,572 ,125 ,721 ,253 ,135 ,407 2,456

(Constant)
X1
X2
X3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 

Sumber: Data Primer diolah (2009)

Berdasarkan hasil perhitungan analisis regresi linier berganda yang telah 

dilakukan menunjukkan bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat 

adalah besar, hal tersebut dapat dilihat pada nilai koefisisen determinasi (R2) yaitu 

sebesar 0,733. Dengan demikian berarti bahwa pengaruh sumberdaya  intangible 

terhadap strategi fungsional pada PT. TELKOM Malang  dapat dijelaskan sebesar 

73,3 % untuk variabel  External Structure atau Relational Capital (X1), variabel 

Internal  Structure  atau  Structural  Capital (X2),  dan  variabel  Individual  

Competence  atau  Human  Capital   (X3),  sedangkan  sisanya  sebesar  26,7  % 

dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.

Koefisien  korelasi  berganda  R  (multiple  correlation)  menggambarkan 

kuatnya hubungan antara variabel bebas yang meliputi variabel External Structure 

atau Relational Capital (X1), variabel  Internal Structure atau Structural Capital 

(X2),  dan  variabel  Individual  Competence  atau  Human  Capital   (X3),  secara 

bersama-sama  terhadap  variabel  terikat  yaitu  Strategi  Fungsional  (Y)  adalah 

sebesar 0,856. Hal ini berarti hubungan antara keseluruhan variabel bebas adalah 

sangat erat karena nilai R tersebut mendekati 1.

Berdasarkan  hasil  analisis  regresi,  maka  dapat  dirumuskan  suatu 

persamaan regresi berganda sebagai berikut:

Y = b1X1 + b2X2 + b3X3 + e



Y = 0,656 X1 + 0,055 X2 + 0,212 X3 + e

Dari persamaan garis regresi linier berganda tersebut, maka dapat diartikan 

bahwa:

Y  =  variabel  terikat  yang  nilainya  akan  diprediksi  oleh  variabel  bebas.  Pada 

penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah Strategi Fungsional pada 

PT. TELKOM Malang yang nilainya akan diprediksi oleh variabel External  

Structure atau Relational Capital (X1),  External Structure atau Relational  

Capital (X2), dan Individual Competence atau Human Capital  (X3).

b1 = koefisien regresi  variabel  External Structure atau Relational  Capital (X1) 

yang mempengaruhi Strategi Fungsional (Y) memiliki tanda positif (+). Hal 

ini berarti  sifat hubungannya searah. Sifat hubungan yang positif tersebut 

dapat diartikan bahwa jika External Structure atau Relational Capital (X1) 

kuat,  maka  akan  mendukung  terlaksananya  Strategi  Fungsional yang 

berkualitas,  efektif  dan  efisien  pada  PT.  TELKOM Malang,  begitu  pula 

sebaliknya jika External Structure atau Relational Capital (X1) buruk, maka 

Strategi Fungsional pada PT. TELKOM Malang tidak akan dapat terlaksana 

dengan baik.

b2 =  koefisien  regresi  variabel  Internal  Structure  atau  Structural  Capital (X2) 

yang mempengaruhi Strategi Fungsional (Y) memiliki tanda positif (+). Hal 

ini berarti  sifat hubungannya searah. Sifat hubungan yang positif tersebut 

dapat diartikan bahwa jika  Internal Structure atau Structural Capital (X2) 

kuat,  maka  akan  mendukung  terlaksananya  Strategi  Fungsional  yang 

berkualitas,  efektif  dan  efisien  pada  PT.  TELKOM Malang,  begitu  pula 

sebaliknya jika Internal Structure atau Structural Capital (X2) buruk, maka 



Strategi Fungsional pada PT. TELKOM Malang tidak akan dapat terlaksana 

dengan baik.

b3 = koefisien regresi variabel Individual Competence atau Human Capital  (X3) 

yang mempengaruhi Strategi Fungsional (Y) memiliki tanda positif (+). Hal 

ini berarti  sifat hubungannya searah. Sifat hubungan yang positif tersebut 

dapat  diartikan  bahwa  jika  Individual  Competence  atau  Human  Capital  

(X3) kuat, maka akan mendukung terlaksananya Strategi Fungsional yang 

berkualitas,  efektif  dan  efisien  pada  PT.  TELKOM Malang,  begitu  pula 

sebaliknya  jika  Individual  Competence  atau  Human Capital  (X3) buruk, 

maka  Strategi  Fungsional  pada  PT.  TELKOM Malang  tidak  akan  dapat 

terlaksana dengan baik. 

e   =  error ítem (variabel lain yang tidak dijelaskan).

4.5.2 Hasil Uji Hipotesis

4.5.2.1 Hipotesis I 

Pengujian  hipotesis  I  pada  penelitian  ini  menggunakan  Uji  F yang 

dilakukan untuk mengetahui  seberapa  besar  pengaruh variabel  independen (X) 

secara  keseluruhan  atau  simultan  terhadap variabel  dependen (Y) pada tingkat 

signifikansi 5%. 

Berdasarkan  hasil  analisis  diperoleh  nilai  F  hitung  sebesar  32,985 

sedangkan F tabel sebesar 2,87. Karena Fhitung > Ftabel  (32,985>2,87).  Selain itu, 

berdasarkan hasil pengujian hipotesis secara simultan (Uji F), dari nilai R-square 

(R2) sebesar 0,733, dan P Value 0,000 yang berarti lebih kecil dari α = 0,05, maka 

dapat  dikatakan  ada  3  parameter  koefisien  regresi  simultan  yang  tidak  sama 

dengan  nol  sehingga  model  regresi  bisa  dipakai  untuk  memprediksi  Strategi 



Fungsional, serta menolak H0 dan menerima Ha, kondisi ini menunjukkan bahwa 

secara  simultan  ketiga  variabel  independen  berpengaruh  signifikan  terhadap 

Strategi Fungsional, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Lampiran 9. Sehingga 

dapat  ditarik  kesimpulan  bahwa  semua  variabel  independen  yang  terdiri  dari 

External  Structure  atau  Relational  Capital (X1),  Internal  Structure  atau 

Structural Capital (X2), dan  Individual Competence atau Human Capital   (X3), 

secara  simultan  berpengaruh  terhadap  variabel  dependen  (Strategi  Fungsional 

(Y)). Semua faktor variabel sumberdaya  intangible  memang berpengaruh secara 

simultan  atau bersama-sama terhadap variabel  strategi  fungsional,  karena  pada 

kenyataannya  PT.  TELKOM  Malang  merumuskan  dan  melaksanakan  strategi 

fungsionalnya  dengan  mempertimbangkan  informasi  yang  tersedia  dari 

sumberdaya intangible-nya.

4.5.2.2 Hipotesis II

Pengujian  hipotesis  II  pada  penelitian  ini  menggunakan  Uji  t,  untuk 

melihat signifikansi pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel 

dependen. 

Berdasarkan Tabel 4.17 diperoleh hasil sebagai berikut:

• Variabel External Structure atau Relational Capital (X1) nilai t hitung sebesar 

5,165 dengan signifikansi 0,000, karena t hitung > t tabel (5,165 > 2,028) atau 

sig t < 5% (0,000 < 0,05), maka secara parsial, variabel  External Structure 

atau Relational Capital (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap variabel 

Strategi Fungsional (Y).

• Variabel Internal Structure atau Structural Capital (X2) nilai t hitung sebesar 

0,493 dengan signifikansi 0,625, karena t hitung < t tabel  (0,493 < 2,028) atau 



sig. t > 5% (0,625 > 0,05), maka secara parsial, variabel  Internal Structure 

atau  Structural  Capital (X2)  tidak  berpengaruh  secara signifikan  terhadap 

variabel Strategi Fungsional (Y).

• Variabel  Individual  Competence  atau  Human  Capital (X3)  nilai  t  hitung 

sebesar  1,572 dengan signifikansi 0,125, karena t hitung < t tabel (1,572  < 

2,028)  atau  sig. t  > 5%  (0,125 >  0,05), maka  secara  parsial, variabel 

Individual  Competence  atau Human Capital (X3)  tidak  berpengaruh  secara 

signifikan terhadap variabel Strategi Fungsional (Y).

Meski semua faktor sumberdaya  intangible  berpengaruh secara simultan 

atau bersama-sama terhadap strategi fungsional, namun secara parsial hanya satu 

dari  tiga  faktor  yang  ada  berpengaruh  terhadap  strategi  fungsional.  Variabel 

External Structure atau Relational Capital (X1) adalah satu-satunya variabel yang 

berpengaruh secara parsial sekaligus menjadi variabel dominan yang berpengaruh 

terhadap  variabel  Strategi  Fungsional  (Y)  pada  PT.  TELKOM  Malang  jika 

dibandingkan dengan variabel lain yang tidak signifikan.terhadap variabel Strategi 

Fungsional  (Y),  sedangkan  variabel  Internal  Structure  atau  Structural  Capital 

(X2) dan  variabel  Individual  Competence  atau  Human  Capital (X3) tidak 

berpengaruh  secara  parsial  terhadap  variabel  Strategi  Fungsional  (Y).  Hal  ini 

karena  PT.  TELKOM  Malang  lebih  menggunakan  knowledge mengenai 

bagaimana  dampak  keberadaan  dan  produk  PT.  TELKOM  Malang  terhadap 

masyarakat  di  Kota  dan  Kabupaten  Malang  sebagai  dasar  perumusan  dan 

pelaksanaan strategi fungsionalnya daripada  knowledge mengenai perkembangan 

IT terapan atau program peningkatan skill karyawannya yang dapat digunakan PT. 



TELKOM Malang untuk meningkatkan kualitasnya dalam rangka perumusan dan 

pelaksanaan strategi fungsionalnya.

4.6 Pembahasan

Saat  ini,  semakin  banyak  perusahaan  raksasa  di  Indonesia  yang 

memberikan perhatian khusus terhadap pengelolaan dan peningkatan mutu modal 

intelektual atau sumberdaya intangible-nya, sama halnya yang dilakukan oleh PT. 

TELKOM. Hal ini terutama karena ternyata  sumberdaya  intangible  perusahaan 

tersebut  memberikan  dampak  positif  yang  nyata  terhadap  proses  pelaksanaan 

strategi perusahaan untuk mencapai tujuannya.

Dalam rangka  mencapai  tujuan  tersebut, PT.  TELKOM  Malang  selalu 

menjadikan  sumberdaya  intangible-nya  sebagai  dasar  pengambilan  keputusan 

baik  dalam  proses  perencanaan  maupun  pelaksanaan  strategi  fungsional  yang 

dilakukan  oleh  setiap  departemen  atau  area  fungsional  demi  mendukung 

terlaksananya strategi perusahaan. 

Berdasar  hasil  penelitian,  dapat  diketahui  bahwa  sumberdaya  intangible 

(External  Structure atau Relational  Capital,  Internal  Structure atau Structural  

Capital, dan Individual Competence atau Human Capital) berpengaruh signifikan 

terhadap proses perencanaan dan pelaksanaan strategi fungsional yang dilakukan 

oleh setiap departemen atau area fungsional pada PT. TELKOM Malang.

Dalam penelitian  ini  ingin dijelaskan bagaimana sumberdaya  intangible 

memberikan suatu pengaruh terhadap strategi fungsional yang dilaksanakan oleh 

tiap  departemen  atau  area  fungsional  pada  PT.  TELKOM  Malang.  Setelah 

melakukan  analisis,  hasil  pengujian  hipotesis  pertama  dapat  diambil  suatu 

kesimpulan  bahwa  variabel-variabel  pembentuk  Sumberdaya  Intangible yang 



terdiri  dari  External  Structure atau Relational  Capital (X1),  Internal  Structure 

atau  Structural  Capital (X2),  dan  Individual  Competence  atau Human Capital 

(X3)  berpengaruh  secara  simultan  terhadap  Strategi  Fungsional  pada  PT. 

TELKOM Malang (Y), sehingga hasil pengujian hipotesis yang pertama adalah 

menolak H0 dan menerima Ha.

Hipotesis  kedua  ditolak,  karena  secara  parsial  hanya  variabel  External  

Structure  atau  Relational  Capital (X1)  yang  berpengaruh  signifikan  terhadap 

Strategi Fungsional pada PT. TELKOM Malang (Y). Variabel Internal Structure 

atau Structural  Capital (X2)  dan variabel  Individual  Competence  atau Human 

Capital (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap Strategi Fungsional pada PT. 

TELKOM Malang (Y).

Tidak signifikannya pengaruh variabel  Internal Structure atau Structural  

Capital (X2)  dan  variabel  Individual  Competence  atau  Human  Capital (X3) 

terhadap Strategi Fungsional pada PT. TELKOM Malang (Y) disebabkan oleh:

1. Sistem dan struktur PT. TELKOM Malang seperti sistem intranet,  database, 

budaya  dan  layout  ruangan  hanya  sebatas  memberikan  kemudahan, 

efektivitas,  efisiensi,  dan  peningkatan  kinerja,  mutu  produk  berbasis 

teknologi informasi, dan pelayanan terhadap konsumen.

2. Sumberdaya  manusia  dan  skill  yang  menyertainya  hanya  sebatas  sarana 

perumusan  dan  pelaksanaan  strategi,  karena  pada  PT.  TELKOM  Malang 

kurang cukup ruang untuk melakukan banyak “manuver”  terhadap strategi 

yang bersifat settled.

3. Lingkungan  eksternal  dan  perkembangan  informasi  terbaru  mengenai 

teknologi  informasi  sangat  mempengaruhi  strategi  perusahaan  dan  strategi 



fungsional  yang  terkait  di  dalamnya,  bahkan  dapat  membawa  suatu 

perubahan  besar  ataupun  inovasi  terhadap produk,  budaya,  dan  kegiatan 

operasional sehari-hari.

Hipotesis  ketiga  diterima,  karena  variabel  External  Structure  atau 

Relational Capital (X1) dengan nilai Standardized Coefficients Beta sebesar 0,656 

adalah  variabel  yang  lebih  dominan  berpengaruh  terhadap  Strategi  Fungsional 

pada  PT.  TELKOM Malang  (Y)  dibandingkan  dengan  variabel  lainnya,  yaitu 

variabel  Internal  Structure  atau  Structural  Capital (X2)  memiliki  nilai 

Standardized  Coefficients  Beta sebesar  0,055  dan  dan  variabel  Individual  

Competence  atau  Human Capital (X3)  sebesar  0,212.  Dengan  alasan  tersebut, 

hipotesis keempat dan kelima secara otomatis ditolak atau gugur.

Adapun  implikasi  dari  hasil  penelitian  tersebut  adalah  untuk  variabel 

External Structure atau Relational Capital seharusnya dipertahankan dan variabel 

Internal  Structure atau Structural Capital dan variabel  Individual  Competence  

atau Human Capital perlu ditingkatkan kualitasnya. 

Variabel External Structure atau Relational Capital mempunyai pengaruh 

yang  signifikan  terhadap  proses  perumusan  atau  perencanaan  dan  pelaksanaan 

strategi  fungsional  pada  PT.  TELKOM  Malang.  PT.  TELKOM  Malang 

hendaknya  berusaha  lebih  peka  terhadap  fenomena  sosial  dan  ekonomi  yang 

terjadi  pada  masyarakat  Kota  Malang.  Tindakan  dan  keputusan  yang  diambil 

ataupun  suatu  inovasi  yang  tercipta  berdasarkan  informasi  yang  berasal  dari 

lingkungan eksternal tersebut pada akhirnya akan menentukan  citra atau  image 

produk dan  perusahaan  itu  sendiri,  dalam  hal  ini  PT.  TELKOM  Malang. 

Sedangkan  variabel  lain  yang  kurang  signifikan  perlu  lebih  ditingkatkan 



keterlibatannya  dalam  proses  perencanaan  atau  perumusan  dan  pelaksanaan 

strategi fungsional pada PT. TELKOM Malang. Sebagai contoh, terbuka terhadap 

ide-ide  baru  yang  berasal  dari  karyawan  dan  secara  serius  menanggapi  dan 

memberikan penghargaan terhadap ide-ide inovatif sehingga ide-ide semacam itu 

tidak  akan  ada  habisnya,  dan  menggunakan  teknologi  informasi  yang  dimiliki 

untuk melakukan inovasi  produk yang memungkinkan konsumen mendapatkan 

kemudahan dalam kegiatan komunikasinya tanpa terjerat oleh biaya yang tinggi 

sebagai salah satu strategi untuk memperluas pangsa pasar.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Sumberdaya intangible  memiliki  peranan yang penting serta merupakan 

aset  yang  berharga  bagi  sebuah  perusahaan.  Dalam  kondisi  yang  kompetitif 

seperti  saat  ini,  sumberdaya intangible  yang baik merupakan salah satu modal 

untuk  meraih  kesuksesan  dalam  bisnis.  Pelaksanaan  penelitian  terhadap  PT. 

TELKOM Malang hanya terbatas untuk variabel-variabel sumberdaya intangible  

yaitu  External  Structure  atau  Relational  Capital,  Internal  Structure  atau 

Structural  Capital,  dan  Individual  Competence  atau  Human  Capital terhadap 

strategi fungsional pada PT. TELKOM Malang, serta mengetahui variabel mana 

yang  memberikan  pengaruh  dominan  terhadap  strategi  fungsional  pada  PT. 

TELKOM Malang.

Berdasarkan  hasil  analisis  regresi  berganda,  pengujian  hipotesis  dan 

pembahasan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa variabel-variabel pembentuk Sumberdaya Intangible yang terdiri dari 

External  Structure  atau  Relational  Capital  (X1),  Internal  Structure  atau 

Structural Capital (X2), dan Individual Competence atau Human Capital (X3) 

berpengaruh  secara  simultan  terhadap  Strategi  Fungsional pada  PT. 

TELKOM  Malang (Y),  di  mana  besar  pengaruh  sumberdaya intangible  

terhadap  strategi  fungsional pada  PT.  TELKOM  Malang  dapat  dijelaskan 

sebesar  73,3 % untuk  variabel  External  Structure  atau  Relational  Capital 

(X1),  variabel  Internal Structure atau Structural Capital (X2),  dan variabel 



Individual Competence atau Human Capital  (X3), sedangkan sisanya sebesar 

26,7  % dijelaskan  oleh  variabel-variabel  lain  yang  tidak  termasuk  dalam 

penelitian  ini,  Sehingga  dapat  disimpulkan  bahwa  hipotesis  pertama 

penelitian ini diterima.

2. Hasil pengujian hipotesis kedua ditolak, karena secara parsial hanya variabel 

External Structure atau Relational Capital (X1) adalah satu-satunya variabel 

yang  berpengaruh  secara  parsial  dan  dominan  terhadap  variabel  Strategi 

Fungsional  (Y)  pada  PT.  TELKOM Malang,  sedangkan  variabel  Internal  

Structure atau Structural Capital (X2) dan variabel  Individual Competence  

atau Human Capital (X3) tidak berpengaruh secara parsial terhadap variabel 

Strategi  Fungsional  (Y).  Hal  ini  karena  PT.  TELKOM  Malang  lebih 

menggunakan  knowledge mengenai  bagaimana  dampak  keberadaan  dan 

produk PT. TELKOM Malang terhadap masyarakat di Kota dan Kabupaten 

Malang  sebagai  dasar  perumusan  dan  pelaksanaan  strategi  fungsionalnya 

daripada  knowledge  mengenai hal struktural dan  IT terapan yang digunakan 

perusahaan  hanya  sebatas  sarana  untuk  mempermudah  kinerja  staf  atau 

karyawan  dan  memenuhi  kebutuhan  dan  permintaan  konsumen  atau 

masyarakat  Malang. Sama halnya  seperti  karyawan PT. TELKOM Malang 

yang  diutamakan  untuk  sebatas  menjadi  perumus  dan  pelaksana  strategi 

fungsional masing-masing departemen, dan skill  yang dimiliki oleh staf atau 

karyawan tersebut tidak terlalu berpengaruh terhadap strategi fungsional itu 

sendiri. 



Untuk  dapat  merumuskan  dan  melaksanakan  strategi  fungsional yang 

berkualitas dengan memperhatikan sumberdaya  intangible  perusahaan, variabel-

variabel yang telah diteliti di dalam penelitian ini harus bisa dimanfaatkan secara 

maksimal  terutama  variabel  External  Structure  atau  Relational  Capital  yang 

memberikan  pengaruh  dominan  dan  signifikan  terhadap  perumusan  dan 

pelaksanaan strategi fungsional pada PT. TELKOM Malang.

5.2 Saran-Saran

Berdasarkan  kesimpulan  yang  telah  diuraikan  sebelumnya,  maka  untuk 

dapat merumuskan dan melaksanakan strategi fungsional yang berkualitas dengan 

memperhatikan sumberdaya  intangible  perusahaan pada PT. TELKOM Malang, 

ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Perusahaan hendaknya memaksimalkan  External Structure atau Relational  

Capital  dengan  cara  lebih  peka  terhadap  kebutuhan  dan  permintaan 

masyarakat Malang atas adanya pelayanan komunikasi yang tanpa hambatan 

dan terjangkau, karena berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

variabel  External  Structure  atau  Relational  Capital yang  lebih  dominan 

pengaruhnya dalam perumusan dan pelaksanaan strategi fungsional pada PT. 

TELKOM  Malang.   External  Structure  atau  Relational  Capital harus 

dibangun lebih baik lagi, sehingga tercipta suatu hubungan dan jaringan yang 

kuat  antara  departemen  yang masing-masing  memiliki  informasi  berharga 

mengenai  perusahaan.  Dengan  demikian, strategi  fungsional  yang 

dirumuskan dan dilaksanakan oleh PT. TELKOM Malang dapat langsung 

tepat pada sasaran. 



2. Perusahaan sebaiknya mempertimbangkan lagi usaha peningkatan  Internal  

Structure atau Structural Capital dan  Individual Competence atau Human 

Capital, karena berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara 

parsial  variabel-variabel  ini  tidak  berpengaruh signifikan terhadap  strategi 

fungsional pada PT. TELKOM Malang. Walaupun demikian bukan berarti 

mengabaikan  kedua  variabel  tersebut  karena  secara  simultan  variabel 

pembentuk Sumberdaya Intangible yang terdiri dari External Structure atau 

Relational Capital (X1), Internal Structure atau Structural Capital (X2), dan 

Individual  Competence  atau  Human  Capital (X3)  berpengaruh  terhadap 

Strategi  Fungsional  (Y)  pada  PT.  TELKOM  Malang.  Karena  adanya 

peningkatan tersebut juga akan meningkatkan kualitas, efisiensi, dan proses 

knowledge  transfer  atau  knowledge  sharing  yang  dilakukan  oleh  PT. 

TELKOM Malang terhadap stakeholders.

3. Melihat  persaingan  dalam  dunia  pelayanan  komunikasi yang  semakin 

kompetitif dewasa ini, selain mempertimbangkan faktor lain seperti strategi 

inovasi  dan pemasaran produk, maka perusahaan harus menyiapkan strategi-

strategi baru untuk dapat meningkatkan sumberdaya intangible yang dimiliki 

PT. TELKOM Malang. Sehingga, dengan sumberdaya intangible yang lebih 

berkualitas, PT. TELKOM Malang dapat mempertahankan konsumen lama 

dan menambah konsumen baru.

4. Pada penelitian ini masih banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun 

pembahasannya,  sehingga  bagi  peneliti  selanjutnya  dapat  menggunakan 

responden yang lebih banyak serta melakukan pengamatan lebih lama dan 

mendalam agar hasil yang diperoleh semakin baik.



5. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan mampu mengembangkan penelitian ini 

pada  alat  analisis  dan  variabel-variabel  lain  yang  belum  dibahas  dalam 

penelitian ini sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan.
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Lampiran 1

PENELITIAN SKRIPSI                             No. Responden :                          
FAKULTAS EKONOMI 
UNIVERSITAS BRAWIJAYA

    

KUESIONER PENELITIAN

Responden yang terhormat,

Dalam  rangka  penyusunan  skripsi  yang  berjudul  ”Pengaruh  Sumberdaya  Intangible  

Terhadap Strategi Fungsional Pada PT. TELKOM Malang (Dengan Pendekatan Knowledge-

Based Theory)”, sebagai salah satu syarat kelulusan untuk meraih gelar Sarjana Ekonomi (S1) di 

Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya Malang, maka dibuatlah kuesioner yang bertujuan untuk 

mengetahui  penerapan  sumberdaya  intangible  (atau  yang  lebih  dikenal  dengan  sebutan  modal 

intelektual) pada PT. TELKOM Malang dan bagaimana pengaruhnya terhadap strategi fungsional 

perusahaan, maka Saya mohon kesediaan Anda untuk menjawab pernyataan-pernyataan yang Saya 

ajukan dalam kuesioner ini.

Identitas Penulis Penelitian

Nama : Paramitha Puspita Dewi

NIM : 0510220176

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Manajemen

Konsentrasi : Strategi

Bagian I 

Pernyataan pada bagian I merupakan pernyataan yang berhubungan dengan identitas responden. 

Isilah jawaban pada tempat yang telah disediakan dan berilah tanda silang (X) pada pilihan jawaban 

sesuai dengan pilihan Anda.

IDENTITAS RESPONDEN

1. Nama Responden : …………………………………………………….

2. Jenis Kelamin : L/P

3. Usia : …………tahun

4. Alamat : …………………………………………………….



Bagian II

Bagian II

Pernyataan  pada  bagian  II  (  pernyataan  yang  berkaitan  dengan  variabel  intellectual  capital  

(modal/sumberdaya intelektual) dan strategi fungsional pada PT. TELKOM Cabang Malang). Oleh 

karena itu Anda dimohon untuk memberikan tanda cek (v) pada salah satu kolom jawaban yang 

sesuai dengan pilihan Anda.

Keterangan :

 Sangat Setuju             ( SS )

 Setuju              ( S )                       

 Netral                                ( N )

 Tidak Setuju                      ( TS ) 

 Sangat Tidak Setuju          ( STS )

A. External Structure atau Relational Capital (X1):

No. Pernyataan SS S N TS STS
1. Divisi  Saudara  pada  PT.  TELKOM  Malang  sering 

mendapatkan  reward  (penghargaan)  atau  insentif  sebagai 

bentuk pengakuan atas kinerja yang baik
2. Divisi  Saudara  pada  PT.  TELKOM  Malang  selalu  dapat 

melakukan  inovasi,  baik  itu  inovasi  produk  maupun  inovasi 

proses, demi tujuan kepuasan perusahaan dan stakeholders atau 

konsumen
3. Divisi  Saudara  pada  PT.  TELKOM  Malang  selalu  dapat 

berkoordinasi dan bekerjasama (kooperatif) dengan divisi lain
4. Divisi Saudara pada PT. TELKOM Malang memiliki jaringan 

informasi yang kuat dengan divisi lain
5. Divisi Saudara pada PT. TELKOM Malang memiliki jaringan 

informasi yang kuat dengan stakeholders atau konsumen

B. Internal Structure atau Structure Capital (X2):

No. Pernyataan SS S N TS STS
1. Divisi Saudara pada PT. TELKOM Malang telah menggunakan 

sistem  intranet  dan program  terapan  khusus  untuk 

mempermudah dan meningkatkan kinerja
2. Divisi  Saudara  pada  PT.  TELKOM  Malang telah  memiliki 

database yang terkelola dengan baik yang dapat dimanfaatkan 

dalam kegiatan operasionalnya



3. Divisi  Saudara pada PT. TELKOM Malang memiliki  budaya 

organisasi yang berpengaruh positif terhadap peningkatan mutu 

kinerja karyawan pada divisi Saudara
4. Layout  ruangan pada  divisi  Saudara  pada  PT.  TELKOM 

Malang telah menunjang efektivitas dan efisiensi kinerja yang 

baik

C. Individual Competence atau Human Capital (X3):

No. Pernyataan SS S N TS STS
1. Divisi Saudara pada PT. TELKOM Malang  memiliki program 

staff-upgrading  untuk  meningkatkan  skill  dan  kompetensi 

karyawan
2. Divisi Saudara pada PT. TELKOM Malang memiliki karyawan 

tetap dengan pendidikan minimal lulus Sekolah Menengah Atas 

dan maksimal S2 (bergelar Magister)
3. Gaya kepemimpinan yang digunakan di divisi Saudara pada PT. 

TELKOM  Malang  memotivasi  atau  mendorong  karyawan 

untuk terus dapat meningkatkan kinerja

D. Strategi Fungsional PT. TELKOM Malang (Y):

No. Pernyataan SS S N TS STS
1. Strategi yang disusun oleh divisi Saudara menciptakan suatu  daily  

activities yang berkualitas pada divisi Saudara
2. Strategi  yang  disusun  oleh  divisi  Saudara  pada  PT.  TELKOM 

Malang mendukung terlaksananya strategi perusahaan

3. Strategi  yang  disusun  oleh  divisi  Saudara  pada  PT.  TELKOM 

Malang  memungkinkan  adanya  suatu  efisiensi  sumberdaya  yang 

digunakan dalam kegiatan operasional sehari-hari
4. Strategi  yang  disusun  oleh  divisi  Saudara  menciptakan  suatu 

aktivitas  knowedge  transfer  dan  atau  knowldge  sharing, baik  itu 

kepada pihak internal maupun eksternal perusahaan

Terima Kasih Atas Partisipasi Anda
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Lampiran 2

No. Y1 Y2 Y3 Y4 Y X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1 X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2 X3.1 X3.2 X3.3 X3

1 3 3 4 3 13 4 3 5 4 4 16 5 5 4 4 18 4 4 4 12
2 4 4 4 4 16 4 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 4 2 5 11
3 5 5 5 5 20 5 4 5 5 5 19 5 5 5 4 19 5 5 5 15
4 4 4 5 5 18 3 3 5 5 5 18 5 5 4 5 19 5 4 4 13
5 3 4 3 4 14 5 4 5 4 4 17 5 5 4 4 18 4 4 3 11
6 4 4 5 4 17 4 4 4 5 4 17 5 4 4 4 17 4 4 4 12
7 4 4 5 5 18 5 4 5 5 5 19 5 5 5 4 19 4 4 4 12
8 3 4 5 4 16 4 3 4 5 5 17 4 4 5 4 17 4 5 3 12
9 4 4 5 5 18 5 4 5 5 5 19 5 5 5 4 19 4 4 4 12
10 4 4 4 4 16 5 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 12
11 4 4 4 4 16 5 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 12
12 4 4 3 5 16 3 4 5 4 5 18 5 4 4 5 18 5 4 5 14
13 4 4 4 4 16 3 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 12
14 5 5 4 5 19 4 4 5 5 5 19 5 4 4 4 17 4 4 3 11
15 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 3 3 10
16 3 5 4 4 16 4 5 4 5 3 17 4 3 4 5 16 5 4 4 13
17 4 4 4 5 17 5 5 5 5 5 20 5 4 3 3 15 4 4 4 12
18 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 4 5 14
19 4 4 4 4 16 3 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 4 3 4 11
20 4 5 4 5 18 4 4 5 4 5 18 4 4 5 5 18 5 5 4 14
21 5 5 4 5 19 5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 4 5 5 14
22 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 4 5 14
23 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15
24 3 4 5 5 17 4 4 4 5 4 17 4 4 5 4 17 4 5 4 13
25 3 3 4 3 13 2 2 3 3 3 11 5 5 3 4 17 3 3 3 9
26 5 5 5 5 20 5 5 5 5 5 20 5 5 5 5 20 5 5 5 15
27 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 16 5 4 5 4 18 5 4 4 13
28 4 4 5 4 17 3 4 5 4 5 18 4 4 5 4 17 4 4 5 13
29 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 16 5 5 4 3 17 4 3 4 11
30 4 4 3 4 15 4 4 4 4 4 16 4 4 4 4 16 4 4 4 12
31 4 4 4 4 16 5 5 4 4 4 17 5 4 4 4 17 4 5 4 13
32 4 4 5 5 18 4 4 4 5 5 18 4 4 4 5 17 5 4 5 14
33 4 4 5 4 17 4 4 4 5 4 17 4 4 5 4 17 5 4 4 13
34 5 5 4 4 18 3 4 5 4 4 17 3 4 4 4 15 3 4 4 11
35 4 4 4 4 16 4 4 4 5 4 17 5 5 5 5 20 5 4 4 13
36 4 4 5 5 18 4 4 5 4 5 18 4 5 3 4 16 4 4 5 13
37 4 4 4 4 16 4 4 4 4 4 16 5 5 4 4 18 4 4 4 12
38 4 4 5 5 18 3 4 5 5 4 18 4 4 4 5 17 4 5 4 13



39 5 5 5 5 20 4 5 5 5 4 19 5 5 5 5 20 5 5 5 15
40 3 4 3 4 14 4 4 4 4 3 15 4 4 4 3 15 4 4 3 11



Lampiran 3

Frequency Table
Y1

7 17,5 17,5 17,5
24 60,0 60,0 77,5
9 22,5 22,5 100,0

40 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y2

2 5,0 5,0 5,0
27 67,5 67,5 72,5
11 27,5 27,5 100,0
40 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y3

5 12,5 12,5 12,5
18 45,0 45,0 57,5
17 42,5 42,5 100,0
40 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

Y4

2 5,0 5,0 5,0
20 50,0 50,0 55,0
18 45,0 45,0 100,0
40 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.1

1 2,5 2,5 2,5
7 17,5 17,5 20,0

19 47,5 47,5 67,5
13 32,5 32,5 100,0
40 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.2

1 2,5 2,5 2,5
3 7,5 7,5 10,0

27 67,5 67,5 77,5
9 22,5 22,5 100,0

40 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



X1.3

1 2,5 2,5 2,5
19 47,5 47,5 50,0
20 50,0 50,0 100,0
40 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.4

1 2,5 2,5 2,5
19 47,5 47,5 50,0
20 50,0 50,0 100,0
40 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X1.5

4 10,0 10,0 10,0
19 47,5 47,5 57,5
17 42,5 42,5 100,0
40 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.1

1 2,5 2,5 2,5
16 40,0 40,0 42,5
23 57,5 57,5 100,0
40 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.2

1 2,5 2,5 2,5
21 52,5 52,5 55,0
18 45,0 45,0 100,0
40 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X2.3

3 7,5 7,5 7,5
21 52,5 52,5 60,0
16 40,0 40,0 100,0
40 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent



X2.4

4 10,0 10,0 10,0
23 57,5 57,5 67,5
13 32,5 32,5 100,0
40 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.1

2 5,0 5,0 5,0
24 60,0 60,0 65,0
14 35,0 35,0 100,0
40 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.2

1 2,5 2,5 2,5
4 10,0 10,0 12,5

25 62,5 62,5 75,0
10 25,0 25,0 100,0
40 100,0 100,0

2
3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

X3.3

6 15,0 15,0 15,0
22 55,0 55,0 70,0
12 30,0 30,0 100,0
40 100,0 100,0

3
4
5
Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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Correlations

Correlations

1 ,605** ,303 ,422** ,337* ,552**
,000 ,057 ,007 ,034 ,000

40 40 40 40 40 40
,605** 1 ,373* ,446** ,229 ,679**
,000 ,018 ,004 ,156 ,000

40 40 40 40 40 40
,303 ,373* 1 ,415** ,693** ,810**
,057 ,018 ,008 ,000 ,000

40 40 40 40 40 40
,422** ,446** ,415** 1 ,482** ,759**
,007 ,004 ,008 ,002 ,000

40 40 40 40 40 40
,337* ,229 ,693** ,482** 1 ,797**
,034 ,156 ,000 ,002 ,000

40 40 40 40 40 40
,552** ,679** ,810** ,759** ,797** 1
,000 ,000 ,000 ,000 ,000

40 40 40 40 40 40

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X1.1

X1.2

X1.3

X1.4

X1.5

X1

X1.1 X1.2 X1.3 X1.4 X1.5 X1

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlations

Correlations

1 ,646** ,140 ,154 ,687**
,000 ,391 ,344 ,000

40 40 40 40 40
,646** 1 ,188 ,164 ,709**
,000 ,246 ,313 ,000

40 40 40 40 40
,140 ,188 1 ,408** ,662**
,391 ,246 ,009 ,000

40 40 40 40 40
,154 ,164 ,408** 1 ,660**
,344 ,313 ,009 ,000

40 40 40 40 40
,687** ,709** ,662** ,660** 1
,000 ,000 ,000 ,000

40 40 40 40 40

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X2.1

X2.2

X2.3

X2.4

X2

X2.1 X2.2 X2.3 X2.4 X2

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 



Correlations

Correlations

1 ,723** ,316* ,558** ,825**
,000 ,047 ,000 ,000

40 40 40 40 40
,723** 1 ,232 ,606** ,794**
,000 ,149 ,000 ,000

40 40 40 40 40
,316* ,232 1 ,455** ,673**
,047 ,149 ,003 ,000

40 40 40 40 40
,558** ,606** ,455** 1 ,831**
,000 ,000 ,003 ,000

40 40 40 40 40
,825** ,794** ,673** ,831** 1
,000 ,000 ,000 ,000

40 40 40 40 40

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Y1

Y2

Y3

Y4

Y

Y1 Y2 Y3 Y4 Y

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 

Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).*. 

Correlations

Correlations

1 ,452** ,459** ,681**
,003 ,003 ,000

40 40 40 40
,452** 1 ,196 ,697**
,003 ,226 ,000

40 40 40 40
,459** ,196 1 ,759**
,003 ,226 ,000

40 40 40 40
,681** ,697** ,759** 1
,000 ,000 ,000

40 40 40 40

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

X3.1

X3.2

X3.3

X3

X3.1 X3.2 X3.3 X3

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Reliability

Reliability Statistics

,783 ,791 5

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

Item Statistics

4,10 ,778 40
4,10 ,632 40
4,48 ,554 40
4,48 ,554 40
4,33 ,656 40

X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5

Mean Std. Deviation N

Reliability
Reliability Statistics

,606 ,612 4

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

Item Statistics

4,55 ,552 40
4,43 ,549 40
4,33 ,616 40
4,23 ,620 40

X2.1
X2.2
X2.3
X2.4

Mean Std. Deviation N

Reliability
Reliability Statistics

,612 ,637 3

Cronbach's
Alpha

Cronbach's
Alpha Based

on
Standardized

Items N of Items

Item Statistics

4,50 ,506 40
4,10 ,672 40
4,15 ,662 40

X3.1
X3.2
X3.3

Mean Std. Deviation N
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Regression Multikolinieritas

Variables Entered/Removedb

X3, X2, X1a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 

Coefficientsa

,347 1,943 ,178 ,859
,685 ,133 ,656 5,165 ,000 ,840 ,652 ,445 ,459 2,179
,065 ,133 ,055 ,493 ,625 ,541 ,082 ,042 ,605 1,653
,285 ,181 ,212 1,572 ,125 ,721 ,253 ,135 ,407 2,456

(Constant)
X1
X2
X3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 

Coefficient Correlationsa

1,000 -,377 -,591
-,377 1,000 -,183
-,591 -,183 1,000
,033 -,009 -,014

-,009 ,018 -,003
-,014 -,003 ,018

X3
X2
X1
X3
X2
X1

Correlations

Covariances

Model
1

X3 X2 X1

Dependent Variable: Ya. 

Collinearity Diagnosticsa

3,987 1,000 ,00 ,00 ,00 ,00
,007 24,219 ,54 ,11 ,03 ,21
,004 32,454 ,23 ,40 ,67 ,04
,003 37,278 ,23 ,50 ,30 ,75

Dimension
1
2
3
4

Model
1

Eigenvalue
Condition

Index (Constant) X1 X2 X3
Variance Proportions

Dependent Variable: Ya. 
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Regression Heteroskedastisitas

210-1-2-3-4

Regression Standardized Predicted Value

2
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Dependent Variable: Y

Scatterplot



Lampiran 8

Regression Normalitas

1.00.80.60.40.20.0

Observed Cum Prob

1.0

0.8
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Dependent Variable: Y

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual
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Multiple Regression

Variables Entered/Removedb

X3, X2, X1a . Enter
Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: Yb. 

Model Summaryb

,856a ,733 ,711 1,022 2,049
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

ANOVAb

103,369 3 34,456 32,985 ,000a

37,606 36 1,045
140,975 39

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), X3, X2, X1a. 

Dependent Variable: Yb. 

Coefficientsa

,347 1,943 ,178 ,859
,685 ,133 ,656 5,165 ,000 ,840 ,652 ,445 ,459 2,179
,065 ,133 ,055 ,493 ,625 ,541 ,082 ,042 ,605 1,653
,285 ,181 ,212 1,572 ,125 ,721 ,253 ,135 ,407 2,456

(Constant)
X1
X2
X3

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig. Zero-order Partial Part
Correlations

Tolerance VIF
Collinearity Statistics

Dependent Variable: Ya. 
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Mean

Descriptive Statistics

40 3 5 4,05 ,639
40 3 5 4,23 ,530
40 3 5 4,30 ,687
40 3 5 4,40 ,591
40 2 5 4,10 ,778
40 2 5 4,10 ,632
40 3 5 4,48 ,554
40 3 5 4,48 ,554
40 3 5 4,33 ,656
40 3 5 4,55 ,552
40 3 5 4,43 ,549
40 3 5 4,33 ,616
40 3 5 4,23 ,620
40 4 5 4,50 ,506
40 2 5 4,10 ,672
40 3 5 4,15 ,662
40

Y1
Y2
Y3
Y4
X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X3.1
X3.2
X3.3
Valid N (listwise)

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
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