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Pemilihan Kepala Daerah Berdasarkan
Undang-Undang Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Oleh:
Dr. Budiman NPD Sinaga, S.H.,M.H

Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen
Goklas Sibagariang, S.H

Pengamat Hukum Tata Negara alumni Fakultas Hukum
Universitas HKBP Nommensen

ABSTRACT
The general election is the hallmark of a country has a country of

democracy, elections are President and Vice President are directly
selected by the people of this can be seen in the Constitution of the
Republic of Indonesia  in section 6A paragraph 1 where the President and
Vice President are elected directly by the people in the general election.
The head of the regional government administration is the implementation
of the local governance, head of the county that are in the area is the
Governor, Regents, and Mayors which are an extension of the hand of the
Central Government to the regions, the Regent, Governor and the mayor
elected by democracy which in this case can be seen in article 18
paragraph (4) of the Constitution the word democracy in terms of the
reaping of dissent and has been proven several times going on turn of the
Act, it is disebab's interpretation of the existence of two different things
where elections are done directly by the people and the election of a head
of a region directly in the select by regional representative Council. So the
confusion that so dramatically in the environmental community. So with
this is done the research to the public and to officials of the legislature
about the election of Governors, Regents and mayors, where the study
results are very surprising, that of the number of people given a question
written in a paper and of the number of respondents the majority of people
and legislative officials agree that the election of Governors, Regents and
Mayors in select directly by the people who exercised in democracy This is
also reflected in article 1 paragraph (2) of the 1945 constitution which
reads "Sovereignty lies in the hands of the people and is exercised
according to the basic law". Ttherefore if the acting legislature ratified the
Statute should pay attention to the people's sovereignty because the voice
of the people is the voice of God.

Keywords: Election,democracy, sovereignty, the people.
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I. PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Permasalahan.

Demokratisasi di Indonesia dilaksanakan dengan pemilihan Kepala
Daerah secara langsung atau yang lebih dikenal dengan istilah Pilkada
mulai tahun 2005. Pelaksanaan Pilkada semakin dinamis dengan
penerapan Pilkada serentak. Pilkada merupakan institusi demokrasi lokal
yang penting karena melalui PilkadaKepala Daerah yang akan memimpin
daerah dipilih oleh rakyat secara langsung. Kepala Daerah terpilih inilah
yang akan menjadi pemimpin daerah termasuk dalam penguatan
demokrasi lokal, penyediaan pendidikan dasar dan layanan kesehatan,
perbaikan kesejahteraan rakyat, penerapan prinsip tata pemerintahan yang
baik dan lain-lain.Khusus bagi calonKepala Daerah yang berasal dari
petahanamakaPilkada menjadi sarana rakyat untuk mengevaluasi kinerja
selama periode yang lalu.

Mantan Menteri dalam Negeri Gamawan Fauji pernah mengatakan
bahwa semakin banyak Kepala Daerah yang tersangkut kasus korupsi,atau
sekitar 86,22 persen.1Korupsi yang dilakukan para Kepala Daerah itu
diduga berkaitan erat dengan Pilkada. Perubahan Pilkada dari dipilih oleh
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menjadi dipilih langsung oleh
rakyat yang semula dimaksudkan untuk mengatasi berbagai kekurangan
malah menimbulkan masalah baru terutama korupsi. Dalam Pilkada
langsung ternyata calon Kepala Daerah memerlukan biaya yang sangat
besar.Biaya yang sangat besar itu tidak mungkin kembali jika hanya dari
gaji dan berbagai tunjangan Kepala Daerah kecuali melalui korupsi.

Dalam rangka mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan
Pilkadaantara lain telah dilakukan perubahan peraturan perundang-
undangan. Bahkan dilakukan perubahan peraturan perundang-undangan
dalam jangka waktu yang dapat dikatakan singkat bagi kehidupan suatu
negara.Undang-Undang  Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan
AtasUndang Undang Nomor1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang
baru diberlakukan beberapa bulan telah diganti padahal undang-undang ini
belum lama diberlakukan sebagai perubahan dari Undang-Undang Nomor
22 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota.

1http://www.tempo.co/read/news/2014/07/24/078595388/Menteri-Gamawan-
86-Persen-Kepala-Daerah-Korupsi. diakses pada tanggal 20 maret 2015
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Perubahan politik nampak sekali berpengaruh terhadap perubahan
hukum mengenai pemilihan Kepala Daerah. Menurut Moh. Mahfud MD,
jika ada pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik
atau pertanyaan tentang apakahhukum yang mempengaruhi politik ataukah
pulitik yang mempengaruhi hukum maka paling tidak ada tiga macam
jawaban dapat menjelaskannya.

Pertama,hukum determin atas politik dalam arti bahwa kegiatan-
kegiatan politik diluar diatur oleh dan harus tunduk pada hukum.
Kedua, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari
kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling
bersaingan. Ketiga,politik danhukum sebagai suatu subsistem
kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya
seimbang antara yang satu dengan yang lain,karena meskipun
hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum
ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan–aturan
hukum.2

Perubahan peraturan perundang-undangan yang dilakukan berkali-
kali dalam jangka waktu yang pendek termasuk mengenai Pilkada
menunjukkan bangsa Indonesia sedang masuk dalam pertanyaan
sebagaimana pernah disampaikan oleh Muhammad Bagir Ash-Shadr3.
“Sistem mana yang baik bagi manusia dan memberikan pada mereka
kehidupan sosial yang bahagia?”.

Sampai saat ini masih banyakpertanyaanmengenaiPilkada,
misalnya: Apakah pemilihan Kepala Daerah termaksud pemilihan umum
atau tidak? Jika pemilihan Kepala Daerah termaksud pemilihan umum
maka patut diperhatikan tujuan pemilihan umum. Menurut Jimly
Asshiddiqie,tujuan penyelenggaraan pemilihan umum adalah:

a. Untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan
pemerintahan secara tertib dan damai;

b. Untuk memungkinkan terjadinya pergantian pejabat yang
mewakili kepentingan rakayat di lembaga perwakilan;

c. Untk melaksanakan kedautan rakyat; dan
d. Untuk melaksanakan prinsip hak-hak asasi warga negara.4

2Moh.Mahmud MD. Politik Hukum di Indonesia, Pustaka
LP3ESIndonesia,Jakarta,1998,hal.9.

3Muhamad Bagir Ash-Shadr, Falsafatuna,Pandangan Terhadap Aliran Filsafat
Dunia, Mirzan Pustaka, Bandung, 2014, hal. 27.

4Jimly Asshiddiqie, Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara jilid II,sekretariat
Jenderal dan Mahkamah Konsitusi Republik Indonesia,  Jakarta, 2009,  hal.25
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Akan tetapi dalam pelaksanaan Pilkada selama ini cukup banyak
yang tidak tertib dan damai. Pengrusakan kantor Komisi Pemilihan Umum
Daerah (KPUD) yang sering terjadi di berbagai daerah hanya sebagian
kecil dari ketidak tertiban dan ketidak damaian yang terjadi. Selain itu,
masih saja ada rakyat yang sebenarnya mempunyai hak pilih tetapi tidak
dapat menggunakan hak mereka. Padahal hak untuk memilih telah dia kui
sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Berdasasarkan hal-hal
yang telah diuraikan penulis tergerak untuk mengkaji mengenai pemilihan
Kepala Daerah.

B. Rumusan Masalah
Dari berbagaimasalah yang telahdisampaikandalam latar belakang

makadapatdisampaikanrumusanmasalahsebagaiberikutini:
1. Bagaimanakah pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang

tentang pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota?
2. Apakah pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang tentang

Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikotasudah sudahsesuai dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945?

II. TINJAUAN PUSTAKA
Kata “demokrasi”dalam bahasa Indonesia diadaptasi dari bahasa

Perancis “demokratia” yang berasal dari kata “demokratia”dalam bahasa
Yunani. Kata “democratia”berasal dari kata “demos”yang berarti rakyat
dan “kratos/kratein”yang berarti kekuasaan/berkuasa/memerintah.
Selanjutnya arti kata inimengalamiperkembanganseperti dituangkandalam
Declaration of Independence,demokrasi diartikan of the people,for the
people,and by the people.Menurut Sri Soemantri:5 “Kalau kata demokrasi
ditinjau dari kata-katanya maka hal itu tidaklah mungkin di wujudkan,oleh
karena adalah mustahil orang yang berjumlah lebih banyak memerintah
orang yang lebih sedikit.Oleh karena itu, arti demokrasi perlu mengalami
perkembangan terus-menerus agar tidak mustahil dilaksanakan.Berikut ini
model-model demokrasi menurut Davis Held

5Sri Soemantri,Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD1945, Citra
Aditya Bakti, Bandung, 1989, hal 1.
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Model Demokrasi Prinsip-prinsip penilaian
Model I
Demokrasi klasik

Warga negara seharusnya menikmati
kesetaraan politik agar mereka bebas
memerintah dan pemerintahan secara giliran

Model II
Republikanisme
Protektif

Partisipasi politik merupakan sebuah kondisi
yang penting bagi kebebasan pribadi; jika para
warga negara tidak menguasai meraka sendiri
akan di domonasi oleh yang lain

Model Iia
Republikanisme
dan perkembangan

Para warga negara harus menikmati persamaan
politik dan ekonomi agar tak seorang pun yang
dapat menjadi penguasa bagi yang lain dan
semua nya dapat menikmati perkembangan dan
kebebasan yang sama dalam proses tekad diri
bagi kebaikan bersama.

Model III
Demokrasi
Protektif

Para penduduk membutuhkan perlindungan
dari para pemimpin, begitu pula dari
sesamanya, untuk memastikan bahwa mereka
yang memimpi melaksanakan kajikan-
kebajikan yag sepadan dengan kepentingan-
kepentingan penduduk secara keseluruhan.

Model IIIa
Demokrasi
Developmental

Partisiapasi dalam kehidupan politik penting
tidak hanya bagi perlindungan kepentingan
individu, namun juga pembentuk rakyat yang
tahu, mengabdi, dan berkembang. Keterlibatan
politik sangat penting bagi peningkatan
kapasitas individu yang tertinggi dan harmonis.

Model IV
Demokrasi lansung
dan Akhir dari
politik

Pembagunan yang bebas dari semua hanya
dapat diraih dengan pembagunan yang bebas
dari setiap orang. Kebebasan membutuhkan
berakhirnya eksploitasi dan terutama
kesetaraan politik dan ekonomi yang benar-
benar lengkap; hanya kesetaraan yang dapat
menjamin keadaan-keadaan yang diperlukan
untuk merealisasikan kemampuan manusia
sehingga “setiap orang dapat memberi sesuai
dengan kemampuannya”, dan “menerima apa
yang mereka butuhkan”.

Model V
Demokrasi
Kompetisi Elit

Metode pemilihan elit politik yang terampil
dan imajinatif yang mampu mengambil
keputusan-keputusan yang di perlukan dalam
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legislatif dan administratif. Hambatan bagi
kepemimpinan politik yng berlebihan.

Model VI
Demokrasi
Pluralisme

Menjamim pemerintahan oleh minoritas dan
dengan demikian kebebasan politik
penghambat tumbuhnya faksi-faksi dengan
kekuasaan berlebihan dan negara yang tidak
responsif.

Model VII
Demokrasi legal

Prinsip mayoritas merupakan sebuah cara yang
efektif dan selalu diperlukan untuk menjaga
individu-individu dari kewenang-wenagan
pemerintahan dan mempertahankan kebebasan.
Namun bagi kehidupan politik, seperti
kehidupan politik , seperti kehidupan ekonomi,
untuk menjadi kira-kira inisiatif dan kebebasa
individu, kekuasaan mayoritas harus dibatasi
oleh peraturan hukum. Hanya di bawah
kondisi-kondisi tersebut, prinsip mayoritas
dapat berfungsi degan pantas da bijak

Model VIII
Demokrasi
partisipatif

Sebuah hak yag sama pada kebebasa dan
pengembangan diri hanya dapat diperoleh
dalam sebuah ‘masyarakat parsipatif’ sebuah
masyarakat yag membantu perkembangan
sebuah keampuhan nilai politik, memelihara
sebuah urusan terhadap masalah-masalah
kolektif dan menyumbangkan pada formasi
warga negara yang berpengetahuan yang
mampu menerima sebuah kepentingan tetap
dalm proses memerintah

Model IX
Demokrasi
Deliberatif

Persyaratan kelompok politik yang dilakuka
dengan kesepakatan warga negara yang bebas
dan berdasrkan nalar. Kemampuan ‘Justifikasi
mutual’ keputusan politik merupakan dasar
utama untuk mencari solusi permasalahan
kolektif.

Model X
Otonomi
Demokrasi

Orang-orang atau masyarakat harus menikmati
hak yag setara dan selanjutnya, kewajibany
yang setara dalam spesifikasi kerangaka kerja
politik yang menciptakan dan membatasi
kesempatan-kesempatan yang disediakan oleh
masyrakat; yaitu artinya mereka harus bebas
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dan setara menentukan kondisi kehidupan
mereka sendiri, selama mereka tidak
menyebarluaskan kerangka kerja ini untuk
mengingkari atau menyangkal atau melanggar
hak-hak orang lain.

Model Xa
Demokrasi
kosmopolitan

Dalam dunia yang peuh dengan hubungan
global dan ragional yang semakin intensif,
dengan ‘komuitas nasip’ yang saling
melengkapi prinsip otonomi membutuhkan
sebuah penegakan dalam jaringan-jaringan
ragional dan global maupun pemerintahan lokal
dan nasional.

Model-model demokrasi yang banyakit umerupakan pilihan yang
dapat digunakan sesuai dengan situasi dan kondisi serta sesuai dengan
hukum di suatu Negara terutama Undang-Undang Dasar.

DalamUndang-UndangDasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (UUD 1945) ketentuan tentang Pilkadaditemukan dalam Pasal 18
ayat (4) yang berbunyi: Gubernur, Bupati, danWalikota masing-masing
sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten,
dankotadipilihsecarademokratis. Pertanyaan yang muncul dari ketentuan
tersebut adalah apakah yang dimaksud dengan secara demokratis?

Dalam proses pembahasan mengenaimakna “secarademokratis”,
paling tidakada dua pendapat. Pendapat pertama mengusulkan agar Pilkada
dilakukan lansung oleh rakyat sedangkan pendapat kedua menghendaki
Pilkada tetap dilakukan oleh DPRD.Kesepakatan rumusan “secara
demokratis” untuk Pilkada dicapai dengan maksud agar bersifat fleksibel
sehingga pembuatan undang-undang dapat menentukan sistem Pilkada
yang sesuai dengansituasidan kodisi daerah tertentu apakah secara
lansungolehrakyatatau melalui perwakilan di DPRD. Hal ini juga
dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan terhadap keragaman adat
istiadat dan budaya masyarakat di daerah.Pemilihan Kepala Daerah dan
wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada adalah pemilihan
untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung
olehrakyatdaerah setempat yang memenuhi syarat. Adapun dasar hukum
penyelenggaraan Pilkadalangsungpertamaadalah Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
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III. METODE PENELITIAN
A. Metode Pendekatan

Mengingat penelitian ini berkaitan dengan pemilihan Kepala
Daerah maka metode yang tepat untuk dipergunakan dalam penelitian ini
adalah yuridis normatif, yuridis sosisologis, yuridis komparatif, dan yuridis
historis.Yuridis normatif di pergunakan untuk mengkaji kaidah-kaidah
hukum tentang pemilihan Kepala Daerah yang berlaku saat ini. Yuridis
sosiologos di pergunakan untuk mengkaji penyebab berbagai
permasalahan yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Daerah. Yuridis
komparatif membandingkan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah
menurut beberapa peraturan perundang-undangan terutama undang-
undangsedangkan yuridis historis digunakan untuk meneliti sejarah
undang-undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

B. Teknik pengumpulan Data
Data penelitian ini akan di kumpulkan melalui penelitian

kepustakaan (library reasearch) dan lengkap dengan penelitian lapangan.
Bahkan kepustakaan akan meliputi bahan hukum primer Undang-Undang
Dasar Tahun 1945 dan berbagai Undang-Undang yang berkaitan dengan
Pemilihan Kepala Daerahyang berlaku di Indonesia.

Bahan hukum sekunder berupa bahan yang memberikan kejelasan
terhadap bahan hukum primer berupa hasil penelitian, makalah, artikel,
sutrat kabar, dan lain-lain. Sedangkan bahan hukum tersier yaitu sumber
yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum
sekunder seperti kamus dan ensiklopedia. Untuk melengkapi bahan
kepustakaan akan dilakukan wawancara dengan pakar, pelaksanaan
Pemilihan Kepala Daerah, dan calon Kepala Daerah.

C. Analisis Data
Data yang akan dikumpulkan melalui penelitian ini merupakan data

kualitatif sehingga analisis yang tepat untuk penelitian ini yang di
pergunakan untuk melengkapi skripsi adalah yuridis kualitatif 6

D. Tahap-tahap pelaksanaan penelitian
Tahap-tahpa kerja penelitian yag dilakukan pada galibnya terdiri

sekurang-kurangnya ada 5 (lima) langkah antara lain :

6Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum Konsep dan Metode, Kelompok Penerbit
Intrans, Malang, 2013, hal. 44.
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1. Tahap untuk menegaskan masalah yang jawabnya hendak dicari
dan ditemukan melalui penelitian itu.

2. Pada tahap kedua diayunkan untuk menjawab pertanyaan itu
berdasarkan prakiraan-prakiraan yang cerdas atau dasar teori atau
pengetahuan yang telah diketahui berdasarkan pengalaman yang
ada

3. Pada langkah ke tiaga dicari  informasi dari dunia faktual yang nati
pada langkah

4. Melalui penalaran atas kaidah-kaidah logika, informasi-informasi
itu akan diapakai untuk menguji atau membuktikan betul-betul
kelirunya jawaban spekulatif yang telah disebutkan sebelumnya

5. Penarikan kesimpulan

IV. PEMBAHASAN

A. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

Pemilihan dapat diartikan sebagai pengisian jabatan baik struktural
maupun non struktural, dan bagaimanakah pengisian jabatan Secara
teoritis, tata cara pengisian jabatan yang baik telah dikemukakan oleh
Logemann7 yang berpendapat bahwa bagian yang terbesar dari Hukum
Negara (Staatsrecht) adalah peraturan-peraturan hukum yang menetapkan
secara mengikat bagaimana akan terbentuknya organisasi negara itu.
Peraturan-peraturan hukum itu menangani:

1. Pembentukkan jabatan-jabatan dan susunannya.
2. Penunjukan para pejabat.
3. Kewajiban-kewajiban, tugas-tugas, yang terikat pada jabatan.
4. Wibawa, wewenang-wewenang hukum, yang terikat pada

jabatan.
5. Lingkungan daerah dan lingkaran personil, atas mana tugas dan

jabatan itu meliputinya.
6. Hubungan wewenang dari jabatan-jabatan antara satu sama

lain.
7. Peralihan jabatan.
8. Hubungan antara jabatan dan pejabat.

7https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20101203205406AA0lWab,
diakses pada tanggal 20 Juli 2015.
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Logemann menunjukkan pentingnya perhubungan antara negara sebagai
organisasi dengan pengisian jabatan, oleh karena itu teorinya disebut Teori
Jabatan.

Syarat-syarat untuk menjadi calon Kepala Daerah Gubernur,
Bupati dan Walikota dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015
Tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 1 Tahun 2015 Tentang
Penetapan Pemerintah Pengganti  Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang
UndangdiaturdalamPasal 7 yang berbunyi: Warga negara Indonesia yang
dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati
dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota
adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
b. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi
Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik
Indonesia;

c. Berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau
sederajat;

d. Berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon
Gubernur dan Calon Wakil Gubernur serta 25 (dua puluh lima)
tahun untuk Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon
Walikota dan Calon Wakil Walikota;

e. Mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil
pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;

f. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana
penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

g. Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

h. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan
dengan surat keterangan catatan kepolisian;

i. Menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan

dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya
yang merugikan keuangan negara;

k. Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan
yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
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l. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan
pajak pribadi;

Sehubungandenganketentuanitu makaCalon Gubernur, Bupati, dan
alikotaharusmemenuhi syarat-syarattersebut. Jika syarat dan ketentuan
yang telah ditetapkan tidak di penuhi oleh Calon Gubernur, Bupati, dan
Walikota maka mereka tidak berhak sebagai peserta Pilkada.

Adapun pemilihan Kepala Daerahmenurut Undang-Undang tentang
pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikotaadalah dilaksanakan langsung
oleh rakyat. Hal ini dapat diketahui dari Undang Undang Nomor 8 Tahun
2015 Tentang Perubahan atas Undang Undang nomor 1 Tahun 2015
Tentang Penetapan Pemerintah Pengganti  Undang Undang Nomor 1
Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang - Undang dimana dalam Pasal 1ayat (1) dinyatakan: Pemilihan
Gubernur, Bupati, danWalikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah
pelaksanaan kedaulatan rakyat di Provinsidan Kabupaten/Kota untuk
memilih Gubernur, Bupati, danWalikota secara langsung dan demokratis.
Jadi, berdasarkan Undang-Undang ini Pilkada dilakukan secara langsung.

B. KesesuaianPemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-
Undang tentang Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikota dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Dalam UUD 1945 ketentuan mengenai Pilkada ditemukan dalam
Pasal 18 ayat (4) yang menyatakan bahwaGubernur, Bupati, dan Walikota
dipilih secara demokratis. Dalam proses pembahasan ketentuan Pilkada
dalam UUD1945, setidaknya terdapat dua pandangan yang berbeda.
Pendapat pertama mengusulkan agar Pilkada dilakukan secara lansung
oleh rakyat, tidak melalui siitem perwakilan DPRD sedangkan pendapat
yang kedua menghendaki Pilkada dilakukan oleh DPRD. Pendapat yang
berkembang dalam pembahasan Pasal 18 Ayat (4) UUD 1945 tersebut
terjadi menjelang perubahan kedua sehingga tidak terkait dengan
ketentuan pemilihan umum yang ditetapkan dalam perubahan  ketiga UUD
1945

Kesepakatan rumusan “secara demokrasi” untuk Pilkada dicapai
dengan maksud agar bersifat fleksibel. Pembuatan Undang-Undang dapat
menentukan sistem Pilkada yang sesuai kondisi daerah tertentu apakah
secara langsung atau perwakilan di DPRD. Hal ini juga dimaksudkan
sebagai bentuk penghargaan konsitusi terhadap keanekaragaman adat
istiadat dan budaya masyarakat antar daerah yang berbeda-beda.
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Hal itu juga sesuai dengan ketentuan pasal 18B UUD 1945 yang
mengakui satuan pemerintah daerah yang bersifat khusus dan istimewa,
serta pengakuan terhadap masyarakat hukum adat.Adanya perbedaan
proses pembahasan antara Pilkada dan pemilu, baik dari sisi waktu
maupun argumentasi yang mendasar menyebabkan kedauanya diatur
dalam ketentuan dan dalam materiil Pilkada merupakan proses pemilihan
umum di tingkat lokal. Konsekuensi perbedaan tersebut tidak hanya
pemilihan, tetapi juga pada pelaksana, peserta, bahkan penyelesaian
perselisihan.

Sesuai dengan latar belakang perumusannya maka frasa “secara
demokratis” dalam Pasal 18 ayat (4)UUD 1945 dapat dilakukan secara
lansung oleh rakyat maupun secara tidak langsung melalaui DPRD. Kedua
kemungkinan itu sepanjang dilakukan secara jujur dan adil serta sesuai
dengan prinsip-prinsip pemilihanmerupakancara-cara yang Demokratis.
Oleh karena itu dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-
073/PUU-II/2004 dinyatakan bahwa wewenang pembentuk Undang-
Undang untuk menentukan apakah Pilkada dilakukan secara langsung atau
tidak. Bahkan, sesuai dengan latar belakang pembahasan ketentuan Pilkada
dalan UUD1945, pembuat undang-undang sesunggunya juga dapat
menentukan sistem Pilkada yang berbeda-beda sesuai dengan daerah
masing-masing. Jika di Jakarta dilakukan secara lansung, tidak berarti di
Yogyakarta juga harus demikian, demikian pula di Papua serta daerah-
daerah lain. Hal itu sesuai dengan keragaman masyarakat Indonesia, baik
dilihat dari adat, struktur masyarakat, struktur masyarakat, maupun tingkat
kesiapan masing-masing.

C. Evaluasi Pilkada
Untuk melakukan evaluasi pelaksanaanPilkada, paling tidak

terdapat tiga aspek yang harus diperhatikan. Aspek pertama adalah
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada.
Aspek kedua adalah tingkat kesiapan pelaksana dan peserta Pilkada.
Sedangkan aspek ketiga adalah kesiapan dan karakteristik masyarakat
setempat.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut dapat ditentukan pada aspek
mana dan dalam hal apa masih terdapat kekurangan serta upaya perbaikan
yang harus dilakukan. Bahkan, berdasarkan evaluasi pada ketiga aspek
tersebut juga dapat ditentukan pilihan kebijakan apa yang sebaiknya
diterapkan dalam pelaksanaa Pilkada, apakah langsung, melalui DPRD,
atau pilihan lain dengan syarat tetap  “demokratis” sebagaimana diatur
dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.
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Mengingat Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 belum memuat suatu
kejelasan yang pasti mengenai apakah pemilihan Kepala Daerah secara
langsung oleh rakyat atau melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
makaperludiperhatikanketentuan lain dalam UUD 1945.

Dalam Pasal 1 ayat(2) UUD 1945 disebutkan: “Kedaulatan berada
di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.
BerdasarkanketentuanPasal 1 ayat (2) UUD 1945sangatjelasbahwa
kedaulatan berada pada rakyat. Dengan demikian, cara apapun yang
digunakan.
Untuk memilih Kepada Daerah harus Sebagai perwujudan dari
Kedaulatanrakyat ini. Sehubungan dengan itu, dipandang perlu untuk
mengetahui pendapat rakyat mengenai pemilihan kepala daerah.
Sehubungan dengan itu, telah dikumpulkan pendapat sebagian rakyat
melalui kuesioner. Dalam hal ini kuesioner diberikan kepada masyarakat
umum dalam hal ini warga negara Indonesia, baik yang berada dalam
negeri maupun yang berada di luar negeri.

Berikut ini disampaikan hasil kuesioner yang berisi sejumlah
pertanyaan kepada masyarakat. Jumlah kuesioner yang dikembalikan
berjumlah 160.

Tabel 1.1
Menurut anda apakah pemilihan
Gubernur, Bupati, dan Walikota secara
lansung sudah sesuai dengan UUD1945?

Jumlah orang yang memilih

a. Ya sudah sesuai 86 orang responden
b. Tidak sesuai 54 orang responden
c. Tidak tahu 10 orang responden
d. Ragu-ragu 10 orang responden

Jumlah 160 orang responden

Berdasarkanjawaban para responden dapat diketahui bahwa
sebagianbesar (86 orang) berpendapat bahwa Pilkada langsung sudah
sesuai dengan UUD 1945. Akan tetapi, pendapat yang menyatakan tidak
sesuai jika dilihat secarake seluruhan tidak dapat boleh diabaikan begitu
saja sebab sesungguhnya cukup besar. Hasil ini sangat mungkin
dipengaruhi kenyataan bahwa bangsa Indonesia memang mempunyai
berbagai keragaman. Dengan demikian kemungkinan memilih Kepala
Daerah secara berbeda di beberapa daerah merupakan kemungkinan yang
tepat.
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V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
1. Pemilihan Kepala Daerah berdasarkan Undang-Undang tentang

Pemilihan Gubernur,Bupati,dan Walikotatelah dilakukan secara
demokratis.

2. Pengaturan pemilihan Kepala DaerahdalamUndang-Undang tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sudah sesuai dengan
ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

B. Saran
KetentuanPemilihan  Gubernur, Bupati, dan Walikota padamasa

yang akan datang perlu disempurnakan dengan memperhatikan ketentuan
Pasal 1ayat (2)  UUD1945 yang berbunyi: “Kedaulatan berada ditangan
rakyat dan dilaksanakan menurutUndang undang
Dasar”sehinggaketentuanUndang-UndangtermasukperubahanUndang-
Undangbukanberdasarkanpertimbanganpolitiksemata.
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Undang Nomor1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014
tentang Pemilihan Gubernur,Bupati, dan Walikota menjadi
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Pengaruh Model Pembelajaran Aktif Tipe Quiz Team
Terhadap Hasil Belajar Siswa pada MataPelajaran

IPA Terpadu Di Kelas VIII SMPN 3
Kecamatan Sorkam Barat, Tapanuli Tengah .
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ABSTRAC

This study aims to determine the activity of Odd Semester student learning
in class VIII SMPN 3 Sorkam West, Sibolga on TA. 2014 / 2015 by using
active learning Quiz type of team and determine whether there is active
learning methods influence the type of quiz team on student learning
outcomes in subjects integrated physics. From the research and data
analysts who do show their influence student learning outcomes by using
active learning types Quiz Team in the subject matter of pressure in the
subjects of physics integrated, in class VIII SMPN 3 Sorkam West,
Sibolga and obtained an average yield posttest class experiment 80.0 with
a standard deviation of 12.31, while the control group with conventional
study also found an increase in the average yield postestnya was 74.84
with a standard deviation of 9.17. Both the learning process can be seen
posttest results of each class, where the results of posrest showed that the
average value of student learning outcomes using active methods Type
Quiz Team was higher (5.16) compared to conventional methods. This
means there is a significant effect between learning outcomes physics is
taught through learning Quiz team with the result of learning physics is
taught through conventional teaching in the subject matter of
thermodynamics.

Kata Kunci: Quiz team, konvensional, pretest, postest, standar deviasi dan
termodinamika.
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I. Pendahuluan
1.1. Latar Belakang

Pendidikan fisika merupakan pendidikan yang mengembangkan
cara berfikir yang kritis , sistematis, logis dan kreatif dalam membentuk
sumber daya manusia yang handal dan mampu berkompetensi secara
global. Fisika adalah ilmu pengetahuan alam yang sifatnya menarik,
dimana didalamnya dipelajari gejala-gejala alam yang dipelajari dalam
kehidupan sehari-hari. Pada kenyataannya fisika dan pelajaran eksakta
lainnya dianggap sebagai pelajaran yang paling sulit dan menyebabkan
siswa merasa bosan/ jenuh dan mengakibatkan hasil belajar siswa menjadi
rendah dibanding nilai mata pelajaran yang lain. Usaha untuk
meningkatkan keberhasilan belajar siswa merupakan bagian dari usaha
peningkatan sumber daya manusia yang berkecimpung di dunia
pendidikan terutama guru yang selama ini menggunakan metode
konvensional/ceramah, guru harus berperan  dalam proses belajar
mengajar dan mengajak siswa untuk lebih aktif di kelas.
Dari keterangan guru fisika di SMPN 3 Sorkam Barat, nilai rata-rata
siswa/i untuk mata pelajaran Fisika masih rendah, hal ini membuktikan
kurangnya kemampuan siswa untuk menerima materi yang diajarkan.
Dengan demikian kami mencoba memberikan jalan keluar dengan
mengadakan suatu penelitian mengajar dengan metode pembelajaran lain
dalam materi fisika terpadu, dan cara yang dilakukan adalah merencanakan
serta membuat metode pembelajaran yang tepat agar siswa lebih tertarik
terhadap pelajaran fisika. Metode yang kami gunakan adalah model
pembelajaran tipe Quiz team. Maslaina menyatakan bahwa pembelajaran
aktif tipe Quiz team mempengaruhi hasil belajar siswa sebesar 33,83%
pada pokok bahasan  Besaran dan Satuan dengan cara: a)ceramah,
b)membagi kelompok, c)diskusi, dan d)pemberian tugas.  Metode ini dapat
membuat siswi aktif dan memahami apa yang dipelajari, pembelajaran ini
ditujukan untuk mengarahkan perhatian siswa terhadap materi fisika
terpadu yang sedang dipelajarinya.
Berdasarkan uraian diatas, peneliti merasa tertarik untuk melakukan
penelitian dikelas VIII yang sedang mempelajari mata pelajaran fisika
terpadu dan merencanakan judul penelitian “Pengaruh Model
Pembelajaran Aktif Tipe Quiz Team Terhadap Hasil Belajar Siswa
pada MataPelajaran IPA Terpadu  Di Kelas VIII SMPN 3 Kecamatan
Sorkam Barat, Tapanuli Tengah” .
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1.2. Indentifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang diatas, ada beberapa masalah yang

dapat diidentifikasikan yaitu:
a) Rendahnya hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika dikarenakan

pembelajaran yang digunakan selama ini masih berpusat pada guru
yang bersifat konvensional.

b) Rendahnya keaktifan siswa dalam mata pelajaran eksakta seperti fisika
terpadu yang cenderung dianggap sulit.

c) Bagaimanakah hasil belajar Fisika Terpadu siswa yang menggunakan
metode pembelajaran aktif Quiz Team di kelas VIII SMPN 3 Kec.
Sorkam Barat, Tapanuli Tengah?

d) Bagaimana aktivitas belajar siswa/i di kelas VIII SMPN 3 Kec.
Sorkam Barat, Tapanuli Tengah menggunakan metode pembelajaran
aktif tipe Quiz team.

e) Apakah ada pengaruh metode pembelajaran aktif tipe quiz team
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika terpadu di kelas
VIII SMPN 3 Kec. Sorkam Barat, Tapanuli Tengah?

1.3 Tujuan Penelitian
Sesuai dengan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka

dirumuskan tujuan dari penelitian ini adalah:
a) Meningkatkan hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika dengan

model pembelajaran aktif tipe quiz team .
b) Meningkatkan keaktifan siswa dalam mata pelajaran eksakta seperti

fisika terpadu yang cenderung dianggap sulit menggunakan model
pembelajaran aktif tipe quiz team .

c) Membandingkan hasil belajar Fisika Terpadu siswa yang
menggunakan metode pembelajaran aktif Quiz Team di kelas VIII
SMPN 3 Kec. Sorkam Barat, Tapanuli Tengah?

d) Membandingkan aktivitas belajar siswa/i di kelas VIII SMPN 3 Kec.
Sorkam Barat, Tapanuli Tengah menggunakan metode pembelajaran
aktif tipe Quiz team dengan aktivitas belajar siswa/i yang
menggunakan metode pembelajaran konvensional/ceramah.

e) Menentukan pengaruh metode pembelajaran aktif tipe quiz team
terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran fisika terpadu di kelas
VIII SMPN 3 Kec. Sorkam Barat.

Hasil penelitian ini akan memberi informasi tentang pengaruh metode
pembelajaran aktif tipe Quiz team dalam meningkatkan minat, semangat
dan hasil belajar siswa, menambah wawasan pembaca tentang metode



VISI (2016) 24 (1) 2411-2437

2414
ISSN 0853 - 0203

pembelajaran aktif tipe Quiz team yang dapat digunakan nantinya pada
mata pelajaran lainnya, sebagai bahan masukan bagi guru khususnya guru
fisika dalam menambah wawasan tentang pembelajaran yang lebih efektif
dan berhasil meningkatkan prestasi belajar siswa terutama mata pelajaran
fisika terpadu.

1.4 Tinjauan Pustaka

Belajar adalah tahapan  perubahan seluruh tingkah laku individu
yang relatif menetap sebagai hasil pengalaman dan interaksi dengan
lingkungan yang melibatkan proses pengetahuan (kognitif),
keterampilan(psikomotorik), serta menyangkut nilai dan sikap(afektif).
Abdurrahman  dalam Daryatno (2007, 45)menyatakan,”Belajar adalah
suatu proses dari seseorang individu yang berupaya mencapai tujuan
belajar atau yang biasa disebut hasil belajar yaitu suatu bentuk perubahan
perilaku yang relatif menetap. ”Dalam prinsip teori kognitif, belajar
merupakan peristiwa mental yang aktif untuk mencapai, mengingat dan
menggunakan pengetahuan.Tingkah laku seseorang ditentukan oleh
persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan
tujuan belajarnya. Belajar adalah aktivitas yang melibatkan proses berfikir
yang sangat kompleks.(Suprijono, 2010, 17)
Faktor-faktor yang mempengaruhi belajar adalah faktor internal dan faktor
eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam diri pelajar
misalnya jasmaniah(kesehatan), fsikologis(intelegensi, perhatian, minat,
bakat) dan kelelahan. Faktor eksternal adalah faktor yang ada di luar diri
pelajar yang terdiri atas tiga yaitu: faktor keluarga, sekolah dan
masyarakat. Ketiga faktor eksternal ini saling terkait satu sama lainnya
sehingga dibutuhkan usaha untuk pengembangan dan pembinaannya untuk
memperoleh kegiatan belajar yang aktif dan hasil yang baik(Daryanto,
2010,46). Pada dasarnya setiap pelajar yang belajar disebabkan karena ada
tujuan yang ingin dicapainya, yakni adanya perubahan kemampuan yang
dimiliki setelah menjalani kegiatan belajar mengajar yaitu hasil
belajar(prestasi).  Sudjana (2009, 12) mengatakan hasil belajar adalah
kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima materi pelajaran.
Metode pembelajaran adalah metode yang digunakan pengajar untuk
menyajikan informasi atau materi, menggali pengalaman peserta belajar
dan menampilkan hasil kerja peserta didik(Hamzah, 2008). Pembelajaran
aktif adalah belajar yang memperbanyak aktifitas siswa untuk mendapat
menggunakan metode pembelajaran aktif tipe Quiz team informasi dari
banyak sumber untuk dibahas dalam proses pembelajaran di kelas,
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sehingga diperoleh pengalaman yang menambah ilmu, kemampuan
analisis dan sintesis.  Selama proses belajar siswa dapat beraktifitas dan
melakukan suatu kegiatan fisik maupun mental. Belajar aktif menuntut
siswa untuk bersemangat, gesit, menyenangkan dan penuh gairah yang
menuntun siswa untuk belajar mandiri dan melibatkan semua siswa aktif di
kelas(Slavin, 2005, 49).
Belajar aktif sebagai suatu pendekatan dalam pembelajaran yang bermuara
pada belajar mandiri, maka kegiatan belajar mengajar yang dirancang
harus mampu melibatkan siswa secara aktif. Jika siswa dan guru dapat
belajar secara aktif maka akan tercipta suatu pengalaman belajar mengajar
yang sangat bermakna.
Kegiatan pembelajaran di tekankan pada kreativitas siswa dan
memperhatikan kemajuan siswa untuk menguasai konsep dengan baik.
Jika pembelajaran berpusat pada siswa  maka siswa harus mengembangkan
cara-cara belajar mandiri dan guru sebagai pembimbing.  Penilaian
dilakukan untuk mengukur dan mengamati kegiatan dan kemajuan siswa
serta mengukur keterampilan dan hasil belajar mahasiswa.
Tipe Quis team merupakan model pembelajaran aktif yang dikembangkan
oleh Silberman, dimana siswa dibagi dalam tiga tim dan setiap siswa
dalam tim bertanggung jawab untuk menyiapkan quis jawaban singkat dan
tim yang lain menggunakan waktu untuk memeriksa catatan. Guru
menerangkan materi, lalu siswa dibagi dalam tiga kelompok besar. Semua
anggota saling memberikan  pertanyaan dan jawaban untuk memahami
mata pelajaran tersebut. Setelah selesai pemberian materi maka diadakan
suatu pertandingan akademis, sehingga terciptalah kompetisi antara
kelompok. Para mahasiswa berusaha belajar dengan memotivasi diri agar
memperoleh nilai yang tinggi dalam pertandingan. Menurut Silberman
dalam Sulistyaningsih (2011, 36) prosedur pembelajaran menggunakan
metode aktif tipe Quiz team adalah sebagai berikut:

a) Memilih topik yang bisa disajikan dalam tiga segmen
b) Membagi mahasiswa menjadi tiga kelompok yaitu A, B dan C
c) Menjelaskan kepada mahasiswa bentuk sesinya, lalu menyajikan

materi maksimal 10 menit
d) Meminta kepada kelompok A untuk menyiapkan pertanyaan-

pertanyaan dengan jawaban singkat dari materi tadi, sedangkan
kelompok B dan C menggunakan waktu untuk meyiapkan jawaban
dengan membaca kembali catatan.
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e) Mempersilakan kelompok A untuk memberi pertanyaan kepada
kelompok B, jika kelompok B tidak bisa menjawab maka
pertanyaan dilempar ke kelompok C.

f) Kelompok A memberikan pertanyaan kepada kelompok C, jika
kelompok C tidak dapat menjawab maka pertanyaan di lempar
kepada kelompok B.

g) Jika segmen tanya jawab sudah selesai maka dilanjutkan meteri
kedua dan tunjuk kelompok B menjadi pemberi pertanyaan kepada
kelompok A dan C. Hal yang sama dilakukan seperti pada segmen
1 untuk segmen 2 dan 3.

h) Akhiri pelajaran dengan menyimpulkan dari tanya jawab yang
mereka lakukan dan jelaskan sekiranya ada pemahaman mahasiswa
yang salah atau keliru.

1.5 Materi Tekanan
1.Tekanan pada Zat Padat

Pada pembahasan yang telah dipelajari mengenai gaya. Gaya
adalah dorongan atau tarikan terhadap sebuah benda. Gaya tidak selalu
menyebabkan benda tersebut bergerak. Gaya dalam fisika dikatakan
bernilai jika gaya yang diberikan menyebabkan perpindahan benda. Ketika
dua teman kamu Rina dan Andi memiliki berat kira-kira sama. Rina
memakai sepatu hak tinggi, sedangkan Andi memakai sepatu pria. Jika
secara tak sengaja kakimu terinjak oleh Rina dan Andi, maka efek yang
kamu rasakan otomatis akan berbeda. Akan merasa lebih sakit ketika
terinjak Rina daripada terinjak Andi.  Hal ini disebabkan karena, berat
Rina ditopang oleh luas hak sepatu yang sangat kecil( kira-kira 1 cm²),
sementara berat Andi ditopang oleh luas alas sepatu pria (kira-kira 100
cm²). Tampak bahwa efek yang ditimbulkan oleh gaya pada suatu benda
juga bergantung pada luas bidang sentuh gaya tersebut. Dari sinilah
muncul konsep tekanan, yang didefenisikan sebagai gaya per satuan luas
permukaan tempat gaya itu bekerja. Pernyataan ini dirumuskan:

P = …………….. (2.1)
Ket : P  =  Tekanan (N/m²)

F  =  Gaya tekan (N)
A =   Luas bidang (m²)
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Tekanan pada Sistem Internasional (SI) adalah N/m², atau pascal (Pa).
1 Pa = 1 N/m².

2.Tekanan Pada Zat Cair
Tekanan pada zat cair sering disebut juga dengan tekanan

hidrostatis. Tekanan hidrostatis ini tergantung pada suatu tingkatan
kedalaman dan berat jenis pada zat cair. Tekanan pada zat cair mengarah
ke segala arah. Rumus tekanan hidrostatis adalah:

Ph = ρ.g.h ……………………… (2.2)
Ket : Ph = tekanan hidrostatis zat cair (N/m2)

ρ = massa jenis (kg/m3)
g = percepatan gravitasi (m/s2)
h = kedalaman dari permukaan (m)

Berdasarkan persamaan diatas, dapat disimpulkan bahwa tekanan dalam
zat cair hanya bergantung pada jenis dan kedalaman zat cair, tidak
bergantung pada bentuk wadah ( asalkan bentuk wada terbuka ).
Berdasarkan rumus diatas dapat diketahui bahwa makin kedalam dari
permukaan air, tekanan hidrostatis akan semakin besar.

a) Bejana Berhubungan
Bejana berhubungan adalah sebuah bejana yang mempunyai

beberapa pipa yang saling berhubungan. Hukum bejana berhubungan
adalah : “Jika bejana berhubungan diisi zat cair yang sejenis dalam
keadaan seimbang, maka permukaan zat cair akan berada pada satu bidang
sejajar ( datar )”. Contoh peralatan  berdasarkan hukum bejana
berhubungan antara lain kendi, teko, pembuatan dam, dan menara
penampung air.

b) Hukum Pascal
Bunyi hukum Pascal : “Tekanan yang diberikan pada zat cair

dalam ruang tertutup akan diteruskan kesegala arah dengan sama besar “.
Peralatan yang menggunakan prinsip Pascal misalnya dongkrak hidrolik,
rem hidrolik, mesin pengangkat mobil hidrolik, dan kempa hidrolik.
Secara matematis hukum pascal  dirumuskan dengan:
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F1 F2

A1 A2

Gambar 2.1 Prinsip Hukum Pascal

P1 = P2 Maka, Hukum Pascal : = ……………….(2.3)
Keterangan :  F1 =  gaya yang dihasilkan pada pengisap kecil (N)

F2 =  gaya yang dihasilkan pada pengisap besar (N)
A1 =  luas penampang pengisap kecil (m²)
A2 =  luas penampang pengisap besar  (m²)

Persamaan diatas menunjukkan bahwa jika perbandingan luas
penampang A2 terhadap A1 besar, maka perbandingan gaya F2 terhadap
gaya F1 juga besar. Hal itu berarti bahwa dengan gaya kecil yang diberikan
pada pengisap kecil akan dihasilkan gaya yang besar pada pengisap besar.

c) Hukum Archimedes

Gambar 2.2 Pengukuran gaya ke atas

Sebuah benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam zat cair,
maka benda tersebut akan mengalami gaya ke atas. Gaya ke atas itu
besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan, hal ini merupakan
bunyi dari hukum Archimedes.
Pengurangan berat benda di dalam zat cair pada gambar di atas sama
dengan besar gaya ke atas atau dirumuskan :
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FA = Wu – Wf …………………………… (2.4)
Ket :   FA =  gaya ke atas pada benda (N)

Wf =  berat benda di dalam zat cair (N)
Wu =  berat benda di dalam udara (N)

Hukum Archimedes dapat dirumuskan sebagai berikut :
FA = Vbf ………………………………… (2.5)

Keterangan :   FA = gaya ke atas pada benda (N)
Vbf = volume benda tercelup dalam zat cair (m³)
ρf = massa jenis zat cair (kg/m³)
g = percepatan gravitasi (m/s²)

Apabila sebuah benda dicelupkan ke dalam zat cair, benda akan
mengalami dua gaya sekaligus. Kedua gaya itu adalah gaya berat benda
dan gaya ke atas (gaya Archimedes) dari zat cair. Akibat gaya itu,
kemungkinan keadaan benda yang tercelup dalam zat cair adalah
terapung, melayang, dan tenggelam.

Benda terapung : - Jika massa jenis benda lebih kecil dari massa
jeniszat cair (ρb < ρf ).

- Gaya berat benda sama dengan gaya ke atas zat
cair pada benda.

Benda melayang    : - Jika massa jenis benda sama dengan massa jenis
zat cair       ( ρb = ρf ).

- Gaya berat benda sama dengan gaya ke atas zat
cair pada benda.

Benda tenggelam   : - Jika massa jenis benda lebih besar dari massa
jenis zat  cair ( ρb > ρf).

- Gaya berat benda lebih besar dari pada gaya ke
atas (gaya Archimedes).



VISI (2016) 24 (1) 2411-2437

2420
ISSN 0853 - 0203

FA

w

w

(a) Mengapung (b) Melayang (c) Tenggelam

Gambar 2.3 Benda mengapung, melayang, dan tenggelam

Penerapan hukum Archimedes dalam kehidupan sehari-hari seperti kapal
selam, kapal laut, balon udara,dan lain sebagainya.
Dari uraian diatas diharapkan siswa dapat memiliki kemampuan dalam
memahami materi pelajaran fisika terpadu pada proses Pembelajaran aktif
tipe Quiz Team.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian dilakukan di Kelas VIII SMPN 3 Sorkam Barat, Kec. Sorkam,
Sibolga Semester Ganjil   pada T.A. 2014/ 2015.
Populasi atau sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh
siswa kelas  VIII 1 dan 2  pada mata pelajaran fisika terpadu  semester
ganjil T.A. 2014/ 2015. Variabel penelitian terdiri dari dua yaitu variabel
bebas adalah pengajaran menggunakan  metode pembelajaran Quiz team
dan variabel terikatnya adalah hasil belajar siswa pada mata pelajaran
fisika terpadu pokok bahasan tekanan. Jenis penelitian yang digunakan
adalah Quasi eksperimen yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk
mengetahui ada tidaknya akibat/pengaruh dari suatu aksi yang dikenakan
pada objek yaitu siswa. Penelitian ini dilakukan dalam dua kelas, mula-
mula masing-masing kelas diberikan soal untuk dikerjakan (pretest)
sebelum diberikan perlakukan. Selanjutnya diberikan materi dan
dilanjutkan dengan perlakuan model pembelajaran kelas aktif tipe Quiz
team dan kelas yang lain di beri perlakuaan model pembelajaran
konvensional. Setelah perlakuan selesai maka dilakukan evaluasi berupa

FA < w
FAFA

FA = w

w w

w
FA > w
Fa
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posttest kepada peserta didik dari kedua kelas, dimana soal yang diujikan
sama dengan soal pada pretest tetapi dilakukan pengacakan nomor soal.
Pada penelitian ini dilakukan observasi yaitu metode analisa yang
dilakukan oleh dua orang(dalam hal ini nantinya akan dilakukan oleh dua
orang, yang satu dari  alumni mahasiswa fisika FKIP UHN, Medan dan
satu dari guru fisika kelas VIII SMPN 3 Sorkam Barat) dengan tujuan
mengadakan pencatatan secara sistematik mengenai aktifitas/ tingkah laku
siswa dengan mengamati tiap siswa dan kelompok secara langsung. Aspek
observasi adalah : penilaian kemampuan aktivitas proses belajar siswa,
menentukan nilai aktivitas proses belajar siswa

Prestasi  =   ( Skor yang diperoleh / skor maksimum) x  100
Hasil pretest dan posttest yang diperoleh dihitung rata-ratanya. Hasil
perhitungan ini selanjutnya di analisis secara statistik dengan
a) menghitung rata-rata, b) menghitung standar deviasi, c) melakukan  uji
normalisasi sampel,  d)uji homogenitas, uji hipotesis pretest dan  uji
hipotesis posttest (Sudjana, 2005) dengan tujuan untuk mengetahui
bagaimana kemajuan hasil belajar siswa setelah mendapat perlakuan.

Instrumen penelitian yang digunakan adalah: a) Soal pretest dan
soal postest yang telah diuji validitasnya oleh validator.  b)Hasil belajar
dimana hasil test tersebut di peroleh dari jawaban siswa yang melakukan
pretast dan posttest yang telah  diuji validitasnya, dimana

Nilai  =  (jumlah total skor / jumlah soal )   x 100
c)Alat pengumpulan data  adalah tes berbentuk pilihan ganda untuk
melihat tingkat kemampuan siswa dan observasi untuk melihat aktivitas
siswa. Tes yang digunakan untuk menyaring kemampuan hasil belajar
siswa sebelum dan sesudah pembelajaran dengan metode aktif tipe quiz
team. Cara yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah:

1. Mengadakan  Pretest
2. Mengadakan Postest

d)Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan semua
lembar kerja siswa baik pada pretest maupun pada posttest,
menggumpulkan lembar observasi yang diisi oleh dua dosen yang ditunjuk
sebagai observator (melakukan observasi)tentang keaktifan siswa di kelas.
Untuk menghitung rata-rata skor satu kelompok sampel dapat digunakan
rumus:

Zi =
Dimana: X   =  rata-rata

X1 =  jumlah skor    dan    N  =  jumlah sampel
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Untuk menghitung standar deviasi atau simpangan baku, dapat dilakukan
dengan rumus:

1)n(n

)X(Xn
S

2
i

2
i






Setelah data diperoleh kemudian dikelola dengan teknik analisa data
sebagai berikut:
1. Uji Normalitas Sampel

Uji normalitas sampel adalah mengadakan pengujian apakah sampel
berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Pengujian dilakukan
dengan uji normalisasi dari data yang menggunakan rumus
Liliesfors(Sudjana, 2009).

2. Uji Homogenitas
Untuk mengetahui data homogen atau tidak, maka digunakan uji
homogenitas(uji kesamaan dua varian) Untuk uji homogenitas
digunakan rumus :

terkecilvarians

terbesarvarians
Fhitung  dengan hipotesis:
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3. Uji Hipotesis Pretest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol (Uji t dua
pihak)
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

HO :  µ1 =  µ2 (Nilai rata-rata pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol
tak berbeda signifikan)
HO :  µ1 ≠  µ2 (Nilai rata-rata pretest kelas eksperimen dan kelas kontrol
berbeda signifikan)
Jika kedua kelompok sampel homogen dilakukan uji t dengan rumus:

21

21
hitung

n

1

n

1
S

xx
t






Kriteria pengujian: H0 diterima jika thitung ˂ ttabel

dan  H0 ditolak jika t memiliki harga-harga lain.
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4. Uji Hipotesis Postest Kelas Eksperimen dan Kelas Kontrol (Uji t satu
pihak)
Untuk menguji hipotesis digunakan rumus:

HO :  µ1 =  µ2 (Nilai rata-rata postest kelas eksperimen dan kelas kontrol
tidak berbeda signifikan)
HO :  µ1 ≠  µ2 (Nilai rata-rata postest kelas eksperimen dan kelas kontrol
berbeda signifikan)
Jika kedua kelompok sampel homogen dilakukan uji t dengan rumus:

21

21
hitung

n

1

n

1
S

xx
t






Kriteria pengujian: H0 diterima

jika thitung ˃ ttabel dan  H0 ditolak jika t memiliki harga-harga lain.

III. HASIL  PENELITIAN DAN  PEMBAHASAN

III.1 Hasil Penelitian

Tabel 3.1. Data Pretest Dan Postest Kelas Kontrol (VIII-2)

No Nama X X² Y Y²
1 Naomi Saruksuk 40 1600 60 3600

2 Helmida Bondar 35 1225 70 4900

3 Edcina Habeahan 30 900 80 6400

4 Nelli Manalu 35 1225 80 6400

5 Repelia Silaban 25 625 65 4225

6 Musrianti Pasaribu 35 1225 65 4225

7 Abed Nego Pasaribu 25 625 75 5625

8 Josua Matondang 25 625 70 4900

9 Paskeus Sihite 45 2025 85 7225

10 Iyen Simamora 20 400 85 7225

11 Aida Simanullang 30 900 60 3600

12 Yimmi Pasaribu 25 625 65 4225
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13 Asi Siburian 35 1225 80 6400

14 Jede Hutauruk 30 900 75 5625

15 Riski Aulian Situmeang 30 900 90 8100

16 Erlina Situmeang 20 400 80 6400

17 Abdon Pasaribu 30 900 90 8100

18 Sopian Pakpahan 20 400 70 4900

19 Arjun Manalu 40 1600 85 7225

20 Guspina Pandiangan 30 900 75 5625

21 Bima Silaban 35 1225 80 6400

22 Hagai Marbun 20 400 60 3600

23 Donri Simanungkalit 40 1600 85 7225

24 Dikki Silaban 20 400 65 4225

25 Angelia Nadeak 25 625 65 4225

26 Ayu Manalu 25 625 70 4900

27 Roulina Sidabutar 45 2025 75 5625

28 Juniarta Siregar 30 900 70 4900

29 Hobby Aritonang 50 2500 80 6400

30 Marta Hutapea 35 1225 75 5625

31 Mustiana Manalu 50 2500 90 8100

Jumlah (Xi) 980 33250 2320 176150

Rata-rata 31,6129 74,8387

S.Deviasi(S) 8,69742 9,17277

Varians (S²) 75,6452 84,1398

(Xi)² 960400 5600,83

nilai  rata-rata pretestnya adalah 31,61 dan nilai rata-rata  postestnya 74,84
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Tabel 3.2 Data Awal Untuk Kelas Eksperiment
No Nama X X² Y Y²
1 Risnawati Marbun 30 900 65 4225

2 Pebrianto Silaban 35 1225 80 6400

3 Ike Jensiska Habeahan 30 900 80 6400

4 Tison Marbun 25 625 65 4225

5 Nelly Nainggolan 30 900 90 8100

6 Priska Bondar 45 2025 100 10000

7 Rosmaida Simamora 30 900 75 5625

8 Noni Pasaribu 15 225 65 4225

9 Ayu Sintiana L. Tobing 25 625 85 7225

10 Fernanda Gorat 25 625 85 7225

11 Lestari Simamora 30 900 80 6400

12 Evendy Leonardo Siregar 45 2025 95 9025

13 Sindi Lorensia Marbun 30 900 85 7225

14 Rivaldo Sirait 40 1600 100 10000

15 Kristina Sari Manalu 15 225 60 3600

16 Hot Marlindang P 20 400 70 4900

17 Sartika Gorat 20 400 75 5625

18 Widia Wati Simanungkalit 35 1225 90 8100

19 Meria Ardani Sidabutar 25 625 95 9025

20 Meliati Marbun 30 900 80 6400

21 Ganda Simamora 35 1225 80 6400

22 Ane Genisa Purba 25 625 65 4225

23 Karnias Rajoki Bondar 25 625 85 7225

24 Ernita Bayu P 20 400 70 4900

25 Nandi Nainggolan 35 1225 100 10000

26 Deswita Maharani Pasaribu 40 1600 100 10000

27 Kardos P Manalu 20 400 65 4225

28 Jenni Martina Haloho 25 625 75 5625

29 Harirayanti Siahaan 30 900 80 6400

30 Rido Parningotan Pasaribu 20 400 60 3600
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31 Yolanda Yunita Purba 20 400 80 6400

Jumlah (X) 875 26575 2480 202950
Rata-rata 28,2258 80
S.Deviasi(S) 7,91079 12,3153
Varians (S²) 62,5806 151,667

(X)² 765625 6400
Dari hasil penelitian diperoleh nilai rata-rata hasil belajar mahasiswa untuk
kelas eksperimen nilai pretest adalah 28,22 dan nilai postestnya adalah
80,0

Uji Normalitas Data Pretest Dan Postest Pada Kelas Kontrol
Dengan diadakannya pretest, kita akan dapat mengetahui kemampuan awal
siswa apakah sama atau sangat jauh berbeda. Jika kemampuan awal sama
atau jauh berbeda maka tindak lanjutnya dapat diberikan perlakuan yang
berbeda pada kedua kelas yang dipilih secara acak.

Tabel 3.3. Uji Normalitas Data Pretest Kelas Kontrol(VIII-2)

No Xi f Fk Zi F(ZI) S(ZI)
[F(ZI)-
S(ZI)]

1 20 5 5 -1,3352 0,0909 0,161290323 0,0703868

2 25 6 11 -0,7603 0,22353 0,35483871 0,1313097

3 30 7 18 -0,1854 0,42644 0,580645161 0,1542055

4 35 6 24 0,38944 0,65152 0,774193548 0,1226699

5 40 3 27 0,96432 0,83256 0,870967742 0,0384104

6 45 2 29 1,5392 0,93812 0,935483871 0,0026388

7 50 2 31 2,11409 0,98275 1 0,0172539

Rata-rata 31,6129

S.Deviasi(S) 8,69742
L hitung < L tabel maka data

Normal

L hitung 0,15421

L Tabel 0,15913

Perhitungan normalitas data pretest adalah sebagai berikut :

1. Mengubah data hasil belajar kedalam bentuk baku Zi =

Bilangan baku Zi =
,, = -1,33 demikian untuk mencari Zi

selanjutnya.
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2. Ztabel dapat dilihat dari harga tabel kurva normal tabel Z dari nilai -
1,33 maka diperoleh nilai f(zi)= 0,5 – 0,4082 = 0,0918 demikian untuk
mencari f(zi) selanjutnya

3. Proporsi S(Zi) = = = 0,16 demikian untuk mencari S(Zi)

selanjutnya.
lhitung diambil dari harga |F(Zi)-S(Zi)|yang paling besar, sehingga dari
tabel di atas diperoleh ltabel = 0,15913 , sehingga lhitung = 0,15421
Jadi diperoleh lhitung < ltabel (0,15421< 0,15913) disimpulkan bahwa data
berdistribusi normal.

Tabel 3.4. Uji Normalitas Data Postest Kelas Kontrol (VIII-2)
No Xi F Fk Zi F(ZI) S(ZI) [F(ZI)-S(ZI)]

1 60 3 3 -1,6177 0,052864691 0,09677 0,043909502

2 65 5 8 -1,0726 0,141725633 0,25806 0,116338883

3 70 5 13 -0,5275 0,298920793 0,41935 0,120434046

4 75 5 18 0,01758 0,507014901 0,58065 0,07363026

5 80 6 24 0,56268 0,713172327 0,77419 0,061021222

6 85 4 28 1,10777 0,866018963 0,90323 0,037206843

7 90 3 31 1,65286 0,950820269 1 0,049179731

Rata-rata 74,8387

S.Deviasi(S) 9,17277
L hitung < L tabel maka data

Normal

L hitung 0,12043

L Tabel 0,15913

Perhitungan normalitas data postest adalah sebagai berikut :

1. Mengubah data hasil belajar kedalam bentuk baku Zi =

Bilangan baku Zi =
,, = -1,61 demikian untuk mencari Zi

selanjutnya.
2. Ztabel dapat dilihat dari harga tabel kurva normal tabel Z dari nilai -

1,61 maka diperoleh nilai f(zi)= 0,5 – 0,4463 = 0,0537 demikian untuk
mencari f(zi) selanjutnya

3. Proporsi S(Zi) = = = 0,09 demikian untuk mencari S(Zi)

selanjutnya.
lhitung diambil dari harga |F(Zi)-S(Zi)|yang paling besar, sehingga dari
tabel di atas diperoleh ltabel =0,15913, sehingga lhitung = 0,12043.
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Jadi diperoleh lhitung < ltabel (0,12043< 0,15913) sehingga dapat disimpulkan
bahwa data berdistribusi normal.

Uji Normalitas Data Pretest Dan Postest Pada Kelas Eksperimen
A. Data Pretest Kelas Eksperimen
Pada kelas ekperimen  dilakukan pretest  dan di uji normalitas, diperoleh
hasil sbb:

Tabel.3.5. Uji Normalitas Data Pretest Dan Postest Pada Kelas
Eksperiment

No Xi F fk Zi F(ZI) S(ZI)
[(ZI)-
S(ZI)]

1 15 2 2 -1,67187 0,04728 0,064516129 0,01724099

2 20 6 8 -1,03982 0,14921 0,258064516 0,10885282

3 25 7 15 -0,40777 0,34172 0,483870968 0,14215049

4 30 8 23 0,224276 0,58873 0,741935484 0,15320678

5 35 4 27 0,856324 0,80409 0,870967742 0,06687701

6 40 2 29 1,488372 0,93167 0,935483871 0,00381025

7 45 2 31 2,12042 0,98301 1 0,01698531

Rata-rata 28,2258

S.Deviasi(S) 7,91079

L hitung 0,15321
L hitung < L tabel maka data

Normal
L Tabel 0,15913

Perhitungan normalitas data pretest adalah sebagai berikut :

1. Mengubah data hasil belajar kedalam bentuk baku Zi =

Bilangan baku Zi =
,, = -1,67 demikian untuk mencari Zi

selanjutnya.
2. Ztabel dapat dilihat dari harga tabel kurva normal tabel Z dari nilai -

1,67 maka diperoleh nilai f(zi)= 0,5 – 0,4525 = 0,0475 demikian untuk
mencari f(zi) selanjutnya

3. Proporsi S(Zi) = = = 0,06 demikian untuk mencari S(Zi)

selanjutnya.
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lhitung diambil dari harga |F(Zi)-S(Zi)|yang paling besar, sehingga dari
tabel di atas diperoleh ltabel =0,15913, sehingga lhitung = 0,15321.
Jadi diperoleh lhitung < ltabel (0,15321<0,15913) sehingga dapat disimpulkan
bahwa data berdistribusi normal.

Tabel 3.6. Data Postest Kelas Eksperiment
No Xi F fk Zi F(ZI) S(ZI) [F(ZI)-S(ZI)]

1 60 2 2 -1,624 0,052188313 0,06452 0,01232782

2 65 5 7 -1,218 0,111612533 0,22581 0,11419392

3 70 2 9 -0,812 0,208396366 0,29032 0,08192622

4 75 3 12 -0,406 0,342371652 0,3871 0,04472512

5 80 7 19 0 0,5 0,6129 0,11290323

6 85 4 23 0,406 0,657628348 0,74194 0,08430714

7 90 2 25 0,812 0,791603634 0,80645 0,01484798

8 95 2 27 1,218 0,888387467 0,87097 0,01741973

9 100 4 31 1,624 0,947811687 1 0,05218831

Rata-rata 80

S.Deviasi(S) 12,3153

L hitung 0,11419
L hitung < L tabel maka data Normal

L Tabel 0,15913
Perhitungan normalitas data postest adalah sebagai berikut :

1. Mengubah data hasil belajar kedalam bentuk baku Zi =

Bilangan baku Zi = , = -1,62  demikian untuk mencari Zi

selanjutnya.
2. Ztabel dapat dilihat dari harga tabel kurva normal tabel Z dari nilai -

1,62 maka diperoleh nilai f(zi)= 0,5 – 0,4474 = 0,0526 demikian untuk
mencari f(zi) selanjutnya

3. Proporsi S(Zi) = = = 0,06 demikian untuk mencari S(Zi)

selanjutnya.
lhitung diambil dari harga |F(Zi)-S(Zi)|yang paling besar, sehingga dari
tabel di atas diperoleh ltabel = 0,15913, sehingga lhitung = 0,11419
Jadi diperoleh lhitung < ltabel (0,11419< 0,15913) sehingga dapat disimpulkan
bahwa data berdistribusi normal.



VISI (2016) 24 (1) 2411-2437

2430
ISSN 0853 - 0203

Uji Hipotesis Statistik

Dari tabel yang di atas, dapat dihitung harga t dengan rumus yang telah

dikemukakan:

1. Uji Hipotesis untuk Pretest Kelas Eksperiment dan Kotrol (Uji t

dua pihak)

Dari perhitungan diperoleh:

31n;6452,75S;6129,31y

31n;5806,62S28,2258;x

yy

xx





Maka selanjutnya  dicari varians dari kedua  kelompok:
   

   

8,3134S

69,1129S

60

2269,3561877,418
S

23131

75,645213162,5806131
S

2nn

S1nS1n
S

2

2

21

2
22

2
`12

















Maka dapat dihitung :

1,604
2,1116

3,3871
t

31

1

31

1
8,3134

28,22586129,31
t

n

1

n

1
S

xx
t

hitung

hitung

21

21
hitung













Untuk α = 0.05 dk (n1 + n2 -2) = (31 + 31-2) = 60 terdapat pada

tabel

Untuk dk 60 dan α = 0.05 di dapat t(1-1/2, 0.05) = t(0.975, 60) = 2,00
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Diperoleh thitung = 1,604 < ttabel =2,00 sehingga dapat disimpulkan bahwa

hasil belajar siswa pada kedua kelompok memiliki kemampuan awal yang

sama.

Uji Hipotesis untuk postest Kelas Eksperiment dan Kontrol (Uji t satu

pihak)

Dari perhitungan diperoleh:

31n;84,1398S;74,8387y

31n;12,3153S;80x

yy

xx





Maka selanjutnya  dicari varians dari kedua  kelompok:
   

   

10,84S

117,9034S

60

2524,19401,4550
S

23131

1398,84131667,151131
S

2nn

S1nS1n
S

2

2

21

2
22

2
112

















1,874
2,7533

5,1613
t

31

1

31

1
10,84

74,838780
t

n

1

n

1
S

xx
t

hitung

hitung

21

21
hitung













Dari daftar distribusi ttabel untuk α = 0.05 dk (n1 + n2 -2) = (31 + 31-

2) = 60 terdapat pada tabel, yaitu : Untuk dk 60 dan α = 0.05 di dapat t(1-

0.05) = t(0.95, 60) = 1,67
Diperoleh thitung = 1,874 > ttabel = 1,67 dapat disimpulkan: Ho ditolak
dan Ha diterima.
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Uji Homogenitas Varians

Untuk uji homogenitas  digunakan rumus
terkecilvarians

terbesarvarians
Fhitung  dengan

hipotesis:
 
 ogentidaksampelkelompokkeduaHa

ogensampelkelompokkeduaHo

hom:

hom:
2
2

2
1

2
2

2
1









1) Uji Kesamaan Dua Varians Pretest Kelas Eksperiment Dan
Kontrol

Varians Kelas Eksperiment = 62,5806 dan Varians Kelas Kontrol =
75,6452 maka dapat dihitung dengan rumus:

1,20
62,5825

75,6452
F

tekecilS

terbesarS
F

hitung

2

2

hitung





Dari data distribusi F, nilai F untuk α = 0,05 dengn peluang 1/2α , harga
Ftabel pada pembilang = ( 1n -1 ) = 31-1 = 30 dan dk penyebut = ( 2n -1 ) =
31-1 = 30. Terdapat pada daftar distribusi F
Untuk dk penyebut = 30, dk pembilang =30 dan di dapat = 1,84
Karena Fhitung = 1,14 < Ftabel = 1,84 sehingga disimpulkan nilai pretest
kedua kelas homogen.

2) Uji Kesamaan Dua Varians Postest Kelas Eksperiment dan

Kontrol

Varians kelas eksperiment =151,667 dan varians kelas kotrol =

84,1398 Maka :

18,02
84,1398

151,667
F

tekecilS

terbesarS
F

hitung

2

2

hitung





Dari data distribusi F, nilai F untuk α = 0,05 dengn peluang 1/2α ,
harga Ftabel pada pembilang = ( 1n -1 ) = 31-1 = 30 dan dk penyebut = ( 2n -
1 ) = 31-1 =30 terdapat pada daftar distribusi F yaitu: Untuk dk
penyebut = 30, dk pembilang = 30 dan di dapat = 1,84
Karena Fhitung = 18,02 > Ftabel = 1,84 sehingga disimpulkan nilai postest
kedua kelas homogen.
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Perhitungan Nilai Rata-Rata, Standar Deviasi dan Varians Pretest
Dan Postest Kelas Eksperiment Dan Kontrol
A. Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi Pretest Kelas Eksperiment

dan Kontrol
1. Pretest Eksperiment

Dari perhitungan lampiran diperoleh nilai∑ X = 875 ∑ X = 26575 n = 31
Maka nilai rata-ratanya adalah :

n

X
X i

i



31

875
X i  28,2258X i 

Untuk standar deviasinya adalah :

1)n(n

)X(Xn
S

2
i

2
i





1)31(31

(875)31(26575)
S

2






930

765625823825
S


 62,5806S  maka S = 7,910 :

Varians nya adalah S2 = 62,5806

2. Pretest Kontrol
Dari perhitungan lampiran diperoleh data :∑ X = 980 ∑ X = 33250       n = 31
Maka nilai rata-ratanya adalah :

n

X
X i

i



31

980
X i  31,6129X i 

Untuk standar deviasinya adalah :

1)n(n

)X(Xn
S

2
i

2
i





1)31(31

(980)31(33250)
S

2






930

9604001030750
S




75,6451S  S = 8,6974

Untuk varians nya adalah S2 =  75,6452

B. Nilai Rata-Rata dan Standar Deviasi Postest Kelas
Eksperiment dan Kontrol

1. Postest Eksperiment
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Dari perhitungan lampiran diperoleh data :∑ X = 2480 ∑ X = 202950       n = 31

Nilai rata-ratanya adalah :
n

X
X i

i



31

2480
X i  80X i 

Untuk standar deviasinya adalah :

1)n(n

)X(Xn
S

2
i

2
i





1)31(31

(2480)31(202950)
S

2






930

61504006291450
S


 151,6667S  maka S = 12,3153

Untuk varians nya adalah S2 =  151,6667

C. Postest Kelas Kontrol
Dari perhitungan lampiran diperoleh data :∑ X = 2320 ∑ X = 176150       n = 31
Maka nilai rata-ratanya adalah :

31

2320
X i  74,8387Xi 

Untuk standar deviasinya adalah :

1)n(n

)X(Xn
S

2
i

2
i





1)31(31

(2320)31(176150)
S

2






930

53824005460650
S


 84,1397S  S = 9,1727

Untuk varians nya adalah S2 =  84,1397

III.1 Hasil Analisis Observasi
Analisis Observasi  dilakukan untuk mengamati aktivitas belajar siswa
selama pembelajaran dengan metode Quiz Team. Observasi dilakukan
pada dua pertemuan seiring pelaksanaan pembelajaran dengan metode
aktif tipe Quiz team di kelas eksperimen dan metode konvensional dikelas
kontrol. Adapun hasil kriteria penilaian dari observasi yaitu:

Tabel 3. 7 Penilaian Observasi

n

X
X i

i
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No Presentase Aktivasi Kategori Nilai
1 85-100 Sangat Baik A
2 75-84 Baik B
3 65-74 Cukup Baik C
4 55-64 Kurang Baik D
5 0-54 Sangat Kurang E

Di kelas eksperimen diketahui bahwa terdapat peningkatan aktivitas
belajar mahasiswa dari pertemuan pertama sampai pertemuan kedua
dengan rata-rata nilai seluruhnya adalah kelas eksperimen pertemuan
pertama 75,62 (Baik) dan pertemuan kedua dengan nilai 78,3(Baik)
sedangkan di kelas kontrol pertemuan pertama dengan nilai 73,82(cukup
Baik) dan pertemuan kedua dengan nilai 76,1 (Baik)

III.2 Pembahasan
Dari  hasil penelitian dan analis data yang dilakukan menunjukkan

adanya pengaruh hasil belajar siswa dengan menggunakan metode
pembelajaran aktif tipe Quiz Team pada materi pokok tekanan di mata
pelajaran fiisika terpadu  kelas VIII SMPN 3 Kec. Sorkam Barat, Sibolga
diperoleh hasil rata-rata postest kelas ekperimen 80 dengan standar deviasi
12,31 sedang pada kelas kontrol dengan pembelajaran konvensional juga
terdapat peningkatan hasil rata-rata postestnya adalah 74,84 dengan
standar deviasi 9,17.

Keaktifan siswa/i kedua kelas pada proses pembelajaran tersebut
dapat dilihat dari hasil postest dari masing-masing kelas, dimana hasil dari
posrest tersebut menunjukkan bahwa nilai rata-rata hasil belajar
mahasiswa  menggunakan metode aktif tipe Quiz Team lebih tinggi (5,16)
dibandingkan dengan metode konvensional.
Ini berarti ada pengaruh secara signifikan antara hasil belajar fisika

yang diajarkan melalui pembelajaran Quiz team dengan hasil belajar fisika
yang diajarkan melalui pembelajaran konvensional pada materi pokok
tekanan. Perlu di cari metode lain yang lebih dapat meningkatkan minat
belajar siswa kelas VIII dalam mempelajari materi tekanan dalam mata
pelajaran fisika terpadu. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa
model pembelajaran tipe Quiz team lebih efektif meningkatkan aktivitas
dan minat siswa. Terbukti bahwa model pembelajaran aktif tipe quiz team
memberikan hasil belajar yang lebih memuaskan daripada model
pembelajaran model ceramah/ konvensional pada mata pelajaran fisika
terpadu di kelas VIII SMPN 3 Kec.Sorkam Barat.
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IV. Kesimpulan dan Saran

IV.1 Kesimpulan

a) Hasil rata-rata postest kelas ekperimen 80 dengan standar deviasi
12,31 sedangkan pada kelas kontrol dengan pembelajaran
konvensional juga terdapat peningkatan hasil rata-rata postestnya
adalah 74,84 dengan standar deviasi 9,17.

b) Kedua proses pembelajaran tersebut memperlihatkan hasil dari
masing-masing kelas, dimana hasil dari postest tersebut menunjukkan
nilai rata-rata hasil belajar siswa  menggunakan metode aktif tipe Quiz
Team lebih tinggi (5,16) dibandingkan dengan metode konvensional.
c)Ini berarti ada pengaruh secara signifikan antara hasil belajar
fisika yang diajarkan melalui pembelajaran Quiz team dengan hasil
belajar fisika yang diajarkan melalui pembelajaran konvensional pada
materi pokok  tekanan.

d) Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran
tipe Quiz team lebih efektif meningkatkan aktivitas dan minat siswa.

e) Terbukti bahwa model pembelajaran aktif tipe quiz team memberikan
hasil belajar yang lebih memuaskan daripada model pembelajaran
model ceramah/ konvensional pada mata pelajaran fisika terpadu di
kelas VIII SMPN 3 Kec.Sorkam Barat.

IV.2 Saran
a) Dalam penyusunan soal dan penentuan waktu penyelesaian soal harus

benar-benar diperhitungkan agar siswa dapat menyelesaikan soal
secara maksimal.

b) Kelompok diskusi dibuat dengan mempertimbangkan kemampuan
setiap kelompok

c) Jangan sampai terjadi kelompok siswa yang pintar hanya terdapat
dalam satu kelompok sedangkan di kelompok yang lain tidak.

d) Soal yang diberikan pada siswa dari kedua kelas haruslah sama
e) Observator harus menilai secara adil dan jujur terhadap aktifitas siswa

dalam kegiatan pembelajaran di kedua kelas
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Abstract

This study aimed to determine the socio-economic characteristics of
pemulung pembeli (botot) in Medan (Case Study: Perumnas Mandala, Jl.
Klambir V and Jl. TB Simatupang). The reason became “pemulung
pembeli” are very diverse, in example this profession does not require any
specific requirement and there is no work alternatif. Education of
”pemulung pembeli” majority of Primary School (SD) or Secondary
School (SMP), most “pemulung pembeli” are Batak with an average of
three or four family member. “Pemulung pembeli” are dominated by
people outside the city that classified as migrants at close range.
Regression model of the factors that affect pemulung pembeli (botot)
income is using IBM SPSS 22. The results of estimation show that daily
cash capital (X1) positively effect on earnings of pemulung pembeli (Y),
while the working experience (X2), mileage (X3) and education (X4)
negatively related to pemulung pembeli income. The coefficient of
determination (R2) is at 0.721, means that 72.1 percent of the diversity of
the dependent variable can be explained by all the independent variables
(daily cash capital (X1), working experience (X2), mileage (X3) and
education (X4), while the balance 27.9 percent can be explained by other
variables not included in the regression model, for example the population
and working hours.

Keywords: pemulung pembeli (botot), daily cash capital, working
experience, mileage, educatio
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1. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang

Letak Kota Medan yang strategis, keberadaan pelabuhan Belawan di
jalur Selat Malaka yang cukup modern sebagai pintu gerbang atau pintu
masuk wisatawan dan perdagangan barang dan jasa baik perdagangan
domestik maupun luar negeri (ekspor-impor) menjadikan Medan sebagai
pintu gerbang Indonesia bagian barat. Kota Medan mempunyai penduduk
sekitar 13.326.307 jiwa, dengan areal seluas 1826.510 hektar yang secara
administratif dibagi atas 21 kecamatan yang mencakup 151 kelurahan.
Sebagai kota  yang sedang berbenah diri untuk semakin maju, banyak
fungsi yang dilaksanakan, yaitu sebagai pusat administrasi pemerintahan,
pusat industri, pusat jasa pelayanan keuangan, pusat komunikasi, pusat
akomodasi kepariwisatawan, serta berbagai pusat perdagangan regional
dan internasional.

Kota Medan juga didukung dengan berbagai infrastruktur yang cukup
memadai yang dapat dipergunakan untuk mendukung kegiatan ekonomi
masyarakat sehingga pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Ciri lain
dari penduduk Kota Medan adalah kemajemukan serta pluralisme, baik
dilihat dari pengelompokan agama, maupun adat istiadat, seni budaya dan
suku. Hal ini menjadikan karakter menonjol sebagian besar penduduk
Kota Medan adalah bersifat terbuka.

Banyak faktor dan sebab yang menjadi latar bela
kang sebagian besar dari masyarakat melakukan kegiatan memulung atau
yang lebih sering disebut sebagai pemulung. Salah satu faktor yang
mengakibatkan meningkatnya pemulung adalah akibat memburuknya
kondisi ekonomi nasional. Faktor lain yang tak kalah pentingnya adalah
harga-harga barang bekas meningkat dalam beberapa tahun ini dengan
semakin gencarnya promosi untuk semakin sadar lingkungan, sehingga
setiap individu dihimbau untuk melakukan 3R: Reduce, Reuse and
Recycle.Promosi sadar lingkungan ini menjadi peluang bagi keberadaan
barang bekas di benak masyarakat, sehingga harganya semakin meningkat.

Keterbatasan  peluang  kerja,   terutama pada  sektor formal membuat
terjadinya kemiskinan. Angkatan kerja semakin bertambah tetapi tidak
seimbang dengan peluang kerja di sektor formal.

Dengan demikian, sektor informal menjadi pilihan alternatif lain yang
dapat menampung angkatan kerja yang tidak terpakai  di  sektor formal.
Sektor   informal  muncul  sebagai jalan keluar  dari permasalahan diatas.
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Kelebihannya  adalah dapat  menampung  banyak angkatan kerja yang
tidak tertampung disektor formal.

Latar  belakang pendidikan yang rendah,  faktor ekonomi yang kurang
menguntungkan, sempitnya lapangan  pekerjaan,  kurangnya  keterampilan
yang mereka miliki,  keterbatasan modal sehingga sulit untuk  membuka
usaha akan mendorong individu untuk mencari cara agar mereka bisa
mendapatkan pekerjaan untuk melanjutkan kehidupan yang mereka miliki
sehingga menyebabkan mereka bersedia bekerja atau menerima alternatif
bekerja sebagai pemulung yang mana menjadi  pemulung dipandang
sebagai  alternatif  terbaik  untuk  mencari  nafkah (Amanda Alvita, 2008)

Salah satu sektor informal yang banyak digeluti oleh para angkatan
kerja tadi adalah pemulung dan pemulung pembeli (botot). Tidak mengikat,
dan juga mudah dimasuki tanpa memiliki syarat akademik (Manning dan
Efendi, 1996).

1.2. Pembatasan Masalah
Demi menjaga akurasi dan ketelitian alam penelitian ini, peneliti

membatasi masalah hanya mengkaji sosial ekonomi pemulung pembeli
(botot) di Perumnas Mandala, Jl. Klambir V dan Jl. T.B. Simatupang
Medan.

1.3.Permasalahan Penelitian
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya,

permasalahan yang dikaji  dan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:
“Bagaimana karakteristik sosial ekonomi pemulung pembeli (botot)
di Kota Medan, Studi Kasus : Perumnas Mandala, Jl. Klambir V
Medan, dan Jl. T.B. Simatupang Medan?”

1.4.Hipotesis Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah dan kajian empiris yang telah

dilakukan sebelumnya, maka yang menjadi hipotesis dalam penelitian ini
adalah:
1. Modal tunai harian berpengaruh positif dan nyata terhadap

pendapatan pemulung.
2. Jarak tempuh berpengaruh positif dan nyata terhadap

pendapatan pemulung.
3. Tingkat pendidikan berpengaruh positif dan nyata terhadap

pendapatan pemulung
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4. Pengalaman kerja berpengaruh positif dan nyata terhadap
pendapatan pemulung

1.5.Tujuan Penelitian
Sesuai dengan permasalahan dalam penelitian ini maka ditetapkan
tujuan penelitian sebagai berikut:
1. Mendapatkan informasi dan pengetahuan lebih

mendalam terkait bagaimana  latar belakang individu sehingga
terdorong menjadi pemulung pembeli (botot) di Kota Medan
Studi kasus : Perumnas Mandala, Jl. Klambir V Medan, dan J.l.
T.B Simatupang.

2. Untuk mengetahui bagaimana peranan variabel bebas yang
diteliti dalam mendorong penambahan tingkat pendapatan
pemulung pembeli (botot) di Kota Medan Studi kasus :
Perumnas Mandala, Jl. Klambir V Medan dan Jl T.B Simatupang ?

3. Untuk mengetahui bagaimana peran pemulung untuk mengurangi
jumlah pengangguran dan meningkatkan kebersihan di lokasi
penelitian.

2. TINJAUAN PUSTAKA
Banyak faktor dan sebab yang membuat sebagian besar dari

masyarakat melakukan kegiatan memulung atau yang lebih sering disebut
sebagai pemulung.

Salah  satu  faktor  yang  mengakibatkan  meningkatnya pemulung
adalah akibat memburuknya kondisi ekonomi nasional. Faktor lain yang
tak kalah pentingnya adalah harga-harga barang bekas meningkat dalam
beberapa tahun ini.

Menurut Shalih (2003:52) ada dua faktor pendorong menjadi
pemulung, antara lain: 1) faktor kebutuhan yang permanen yaitu; (a)
kelompok pemulung dan pengemis  yang mendapatkan bantuan dari
pemerintah, swasta  dan kedua-duanya,   (b)  kelompok  pengemis  yang
bersikap  menunggu,  (c) kelompok pengemis  yang tidak  berani  berterus
terang,  tetapi  selalu  mencari-cari sumber bantuan yang membuat mereka
tidak perlu meminta bantuan. 2) faktor kebutuhan yang muncul belakangan
atau yang bersifat mendadak atau yang tidak terduga; kelompok ini
muncul akibat mengalami  kebangkrutan sehingga  terlilit  hutang atau
denda yang cukup banyak dan akibat terkena kasus atau bencana alam.
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Pemulung  adalah  seseorang  yang memiliki  pekerjaan  sebagai
pencari barang yang sudah tidak terpakai atau dalam kenyataan sehari-hari,
maka orang yang berkecimpung dalam  proses  pemulungan  atau  sebagai
pemulung adalah orang yang bekerja sebagai pengais sampah, dimana
antara pemulung dan sampah sebagai dua sisi mata uang, dimana ada
sampah pasti ada pemulung dan dimana ada pemulung disitu ada sampah.

Pemulung pembeli (botot) sedikit berbeda dengan pemulung.
Pemulung pembeli (botot) mencari barang bekas rumah tangga ke rumah-
rumah yang tidak dipergunakan lagi dengan menggunakan modal uang,
tetapi masih memiliki nilai ekonomi. Kurangnya lahan untuk bercocok
tanam dan semakin kompleknya kebutuhan hidup menyebabkan semakin
bertambahnya penyuka sektor informal ini terutama pemulung dan
pemulung pembeli khususnya untuk penduduk golongan menengah
kebawah.

Pemulung masih sering dijadikan  profesi  yang  “terdiskriminasi”.
Banyaknya ekspresi-ekspresi masyarakat  yang membuat  semakin
menjatuhkan profesi ini, contohnya tulisan “pemulung dilarang masuk”
yang terdapat di jalanjalan  masuk  gang,  komplek  perumahan,  sekolah,
gedung perkantoran, dll.  Hal yang berbeda terjadi pada pemulung pembeli
barang bekas keliling (botot) yang disambut baik oleh masyarakat karena
penampilan yang lebih baik dan jam kerja yang teratur.

Botot ini dibagi menjadi dua, diantaranya: mereka yang menggunakan
becak barang, dan kendaraan roda empat (pick up). Keduanya sama-sama
bekerja dengan menggunakan modal uang untuk memperoleh barang bekas
dengan sistem berkeliling dari  rumah  ke  rumah,  desa ke  desa,  toko,
bengkel,  maupun  pasar.

Pemulung dan  botot  ini  biasanya  akan  menyetorkan barangnya
ditempat pengepulan barang bekas.Tempat pengepulan barang bekas  ini
sering disebut sebagai lapak  yang  sering dijadikan tempat untuk
menyetorkan  barang. Lapak (agen) tersebut  membeli  hampir  semua
barang-barang  bekas  yang  telah dikumpulkan oleh para pemulung, dan
kemudian menjualnya  lagi ke tengkulak.  Ada  juga  pemulung menjual
barang-barang  mereka  kepada lapak tersebut dengan harga yang murah,
menurut mereka, daripada harus menjualnya sendiri di pasar loak sebab
dengan menjualnya kepada agen tersebut, mereka dapat menghemat  waktu
yang  bisa digunakannya  untuk  mengumpulkan  dan  mencari barang-
barang bekas lagi.
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Setelah dari lapak semua barang bekas itu dibersihkan, dipilih,
ditimbang dan dijual  kepada agen  yang selalu datang membeli.  Lapak
telah  mempertemukan  pemodal  besar  yang  datang dari  dunia  industri
dengan kepentingan  para  pemulung  yang menjalani  hidup  bebas,
bagaikan  tanpa tujuan. Keberadaan sampah di Kota Medan hampir di
setiap sudut jalan. Padahal menjaga kebersihan  merupakan  hal  yang tidak
terlalu  sulit  untuk di  lakukan, namun pada kenyataannya di kota
Sisingamangaraja ini, sampah yang berserakan dan sampah  yang
menggunung  menjadi  pemandangan  yang biasa.   Kehadiran pemulung
memberikan “warna” tersendiri bagi perekonomian di Medan. Di satu sisi,
kehadirannya  dianggap  telah menggangu  keindahan, kenyamanan, dan
ketertiban  kota.  Namun di  sisi  lain,  pemulung turut  membantu  pihak
Dinas Kebesihan Medan dalam mengurangi  gunungan sampah di tempat
pembuangan sementara (TPS) ataupun tempat pembuangan akhir (TPA).

Merupakan  hal  yang  menarik  untuk  diteliti, mengapa mereka yang
menggantungkan kebutuhan hidupnya pada sampah, mampu menghidupi
diri dan keluarganya  bahkan   menyekolahkan   anak-anaknya   sampai
ke   jenjang perkuliahan, bahkan pada umumya mereka mempunyai anak
lebih dari dua.

3. METODE PENELITIAN
3.1.Lokasi Penelitian

Penelitian ini  dimaksudkan  untuk  menguji  karakteristik  sosial
ekonomi pemulung  (botot) di Kota Medan Studi kasus: Perumnas
Mandala, Jl. Klambir V, dan Jl T.B.Simatupang Medan. Jenis penelitian
yang digunakan adalah penelitian survei dengan pendekatan kuantitatif.
Alasan pemilihan lokasi penelitian adalah:
1. Ketiga  lokasi  tersebut  termasuk  dalam  lima  besar  lokasi  para

pemulung dalam mencari nafkah dan memiliki banyak para  pekerja
yang  bekerja  pada  sektor informal  khususnya pemulung, baik
pemulung pembeli atau tukang botot maupun yang bukan pemulung
pembeli.

2. Daerah penelitian merupakan daerah dengan tingkat pemukiman relatif
tinggi.
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3.2.Data Penelitian
Dalam  penelitian  ini  data  yang  digunakan  adalah  data primer

yang menggunakan teknik observasi atau pengamatan dan dokumentasi
(Sugiyono, 2004: 63).

Menurut Umar  (2007:130)  data  primer  adalah  data  yang  didapat
dari sumber pertama baik individu, maupun perorangan  seperti hasil
wawancara atau hasil pengisian kuesioner. Data primer yang diperoleh dari
hasil pengisian kuesioner dan hasil wawancara langsung dari narasumber,
yaitu para pemulung (botot).

3.3. Waktu Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan dimulai dari

Semester Ganjil tahun akademik 2014/2015.

3.4.Populasi dan Sampel Penelitian
Hasil pengamatan dan perhitungan peneliti terdapat 150 (seratus

lima puluh orang) orang pemulung diketiga daerah penelitian. Maka
dengan menggunakan rumus Slovin diperoleh sampel sebanyak 60
orang pada α = 1%.

Berdasarkan proporsi jumlah populasi di daerah penelitian, jumlah
sampel tersebut dikelompokan sebagai berikut:

Tabel 3.1. Populasi dan Sampel

No
Tempat

Penelitian
Jumlah
Sampel
(orang)

1.
Perumnas
Mandala

18

2. Jl. Klambir V 22

3.
Jl. T.B.
Simatupang

20

Jumlah Sampel 60

(Sumber: Data Primer Diolah, 2015)
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3.5. Model Penelitian
Untuk  menganalisis  faktor-faktor  yang  mempengaruhi  pendapatan

pemulung di Kota Medan, maka digunakan analisis deskriptif dan
ekonometrika.

Untuk analisis  ekonometrika  digunakan  model regresi dalam
menjawab  tujuan penelitian. Model pendapatan pemulung diasumsikan
dipengaruhi oleh modal tunai harian, pengalaman, jarak tempuh dan tingkat
pendidikan pemulung.

Dengan demikian spesifikasi model persamaan regresi pendapatan
pemulung adalah sebagai berikut:

Ŷ= a + b1X1 + b2X2 + b3 X3 + b4X4 + e

Dimana:
Ŷ =   Pendapatan pemulung (Rp/hari)
a    = intersept
X1 =   Modal tunai harian (Rp/hari)
X2 =   Pengalaman (Tahun)
X3 =   Jarak Tempuh (Km/hari)
X4 =   Tingkat Pendidikan (Tahun)
e =   Kesalahan pengganggu (term of error)

Metode pendugaan model persamaan regresi yang digunakan dalaam
penelitian ini adalah metode Ordinary Least Square dengan pengolahan
data menggunakan IBM SPSS v.22.

Analisis deskriptif dalam penelitian ini dilakukukan dengan mengkaji
kuesioner yang telah dilengkapi oleh para responden.

3.6. Kriteria Ekonomika, Statistika dan Ekonometrika
Kriteria ekonomi digunakan untuk mengetahui apakah koefisien

regresi yang diperoleh sesuai dengan harapan teoretis atau tidak. Kriteria
statistik adalah untuk mengetahui apakah model persamaan regresi
memuaskan atau tidak memuaskan dengan menggunakan koefisien
determinasi (R2), uji pengaruh secara individual (uji-t), dan uji pengaruh
secara simultan (uji-F). Kriteria ekonometrika digunakan untuk
mengetahui apakah model bebas atau tidak bebas dari pelanggaran asumsi
model regresi linear klasik dengan melakukan dua uji, yaitu uji masalah
multikolinaritas (multicollinearity) dengan menggunakan nilai collinearity
statistics (Tolerance dan VIF), dan uji masalah otokorelasi
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(autocorrelation) dengan menggunakan uji d-statistik, yaitu uji D-W.
(Gujarati  dan Porter, 2011:434-440) Definisi Operasional

Definisi Operasional dalam penelitian ini adalah:
1. Pemulung dapat dibedakan atas pemulung formal dan pemulung non

formal. Pembagian ini didasarkan atas ada tidaknya pihak lain yang
memodali  dan/atau  koordinir.  Pemulung  formal  adalah pemulung
yang dimodali atau dikoordinir oleh kelompok pemodal
(penampung/lapak)   atau   oleh  instansi  terkait.    Sebaliknya
pemulung  non  formal  adalah pemulung yang berasal kalangan
masyarakat  tanpa  dikoordinir  oleh  pihak  yang lain  tetapi  ikut
berpartisipasi  dalam pengelolaan  sampah  perkotaan.  Dalam penelitian
ini  sampel  yang digunakan merupakan pemulung non formal  dan
pengumpulan  barang bekas  diperoleh  dengan  cara membeli dari
penduduk, yang dinamakan pemulung pembeli atau dengan istilah di
kota Medan “Botot”.

2. Pendapatan  para  pemulung  adalah selisih   antara  penerimaan
terhadap  biaya  untuk  menghasilkan  barang atau  jasa  tersebut.
Pendapatan ini dinyatakan dalam Rupiah/hari.

3. Modal tunai harian adalah sejumlah dana (uang) yang disediakan oleh
pemulung pembeli (botot) untuk membeli barang bekas dari penduduk,
tidak  termasuk  biaya  operasional  (biaya penyusutan peralatan, bahan
bakar minyak, dst). Modal ini merupakan rata-rata dari   modal   per hari
dalam  bekerja   dan  dinyatakan  dalam Rupiah/hari.

4. Jarak tempuh adalah jarak yang telah dilalui pelaku usaha dengan
menggunakan  sepeda  motor  setiap hari   dalam  menjalankan usahanya
dan dinyatakan dalam km/hari.

5. Pengalaman  adalah  lamanya waktu  pemulung berkecimpung di dunia
pemulung dan dinyatakan dalam tahun.

6. Tingkat Pendidikan lamanya tingkat  akademik pendidikan formal yang
telah dilalui oleh pemulung dan dinyatakan dalam tahun

4. HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan definisinya, maka pemulung dapat dibedakan atas

pemulung formal dan pemulung non formal. Pembagian ini didasarkan atas
ada tidaknya pihak lain yang memodali dan/atau koordinir. Pemulung
formal adalah pemulung yang dimodali atau dikoordinir oleh kelompok
pemodal (penampung/lapak) atau oleh instansi terkait. Sebaliknya
pemulung non formal adalah pemulung yang berasal kalangan masyarakat
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tanpa dikoordinir oleh pihak yang lain tetapi ikut berpartisipasi dalam
pengelolaan sampah perkotaan.

Aktivitas  pemulung sangat tergantung dari ketersediaan sampah yang
dibuang oleh warga masyarakat, maka sebenarnya secara tidak langsung
aktivitas pemulung harus dilakukan pada  siang hari, karena selama siang
hari jumlah sampah yang dibuang oleh para warga relatif lebih banyak pada
siang hari. Tetapi para pemulung tidak hanya bersaing dengan sesama
pemulung, tetapi juga dengan para petugas sampah yang terkadang juga
mengumpulkan barang-barang layak jual dari tempat-tempat sampah
keluarga sebelum dibuang ke bak-bak sampah atau tempat pembuangan
akhir (TPA). Umumnya kegiatan “memulung” oleh pemulung dilakukan di
kota besar, yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi dengan jumlah
penduduk/rumah tangga yang tinggi sehingga menjamin ketersediaan
“barang bekas” yang menjadi sumber pendapatan bagi pemulung. Kota
Medan memenuhi kriteria tersebut.

Alasan menjadi pemulung sangat beragam, namun alasan yang paling
banyak dikemukakan adalah profesi ini tidak memerlukan persyaratan
tertentu, seperti pendidikan, keterampilan dan modal, tidak ada alternatif
pekerjaan lain, pekerjaan ini mudah dilakukan dan ada teman/kerabat yang
sudah terlebih dahulu bekerja di kota. Alasan berikutnya, pekerjaan
memulung memiliki resiko rendah karena hanya bermodalkan tenaga,
tidak mengeluarkan modal  seperti ketika bercocok tanam, “masa tunggu”
yang rendah, sebab pemulung (botot) dapat langsung menjual barang hasil
pencariannya dan memperoleh uang.

Beberapa pemulung sebelum mereka menjadi pemulung pernah bekerja
menjadi tukang becak, pedagang kaki lima, dan supir angkot. Mereka
berpendapat pekerjaan pemulung merupakan pekerjaan terakhir yang dapat
mereka lakukan.

Menjadi pemulung berarti dapat bekerja secara bebas/tidak terkekang
dan mengubah gaya hidup orang jalanan menjadi orang yang lebih baik.
Bagi mereka, aktivitas pemulung dapat dilakukan dengan suasana santai
dan tidak perlu bekerja keras dengan terpaksa. Apabila bekerja terlalu keras
dan akhirnya sakit malah tidak bisa bekerja sama sekali dan tidak
mempunyai uang karena tak seorang pun akan memperdulikan dan
memberi uang untuk makan. Mereka juga dapat menentukan sendiri kapan
saja mereka mulai bekerja karena akan selalu tersedia selama dua puluh
empat. Mereka tidak akan ketakutan kehabisan sampah apabila terlambat
bekerja, selagi individu/rumah tangga masih melakukan aktivitasnya.
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Hanya 10% dari pemulung yang ingin beralih ke pekerjaan lain,
misalnya menjadi pedagang. Pekerjaan  menjadi memulung ternyata dapat
menjadi sumber pendapatan, ini ditunjukkan dengan pengalaman para
pemulung dalam menekuni pekerjaan ini ada yang sudah mencapai tiga
puluh tahun.

Beberapa responden juga mengkombinasikan pekerjaan sebagai
pemulung dengan pekerjaan lain, misalnya beternak babi dan berjualan.

Dari hasil penelitian seperti yang diperlihatkan pada Tabel 1 di bawah
ini, diketahui bahwa usia pemulung responden di Perumnas Mandala, Jl.
Klambir V dan Jl. T.B. Simatupang adalah dalam kisaran usia produktif,
yang bervariasi antara 25 sampai dengan 54 tahun, bahkan ada 2 responden
yang berusia diatas 60 tahun.

Tabel 4.1. Distribusi Responden Berdasarkan Usia (Tahun)

(Sumber: Data Primer Diolah, 2015)

No
Usia

(Tahun)

Perumnas
Mandala

Jl. Klambir V
Jl.

T.B. Simatupang
Jlh % Jlh % Jlh %

1 25-30 1 1,67 1 1,67 2 3,33
2 31-36 3 5,00 4 6,67 5 8,33
3 37-42 2 3,33 5 8,33 6 10,00
4 43-48

4 6,67
8 13,3

3
3 5,00

5 49-54
6

10,0
0

2 3,33 1 1,67

6 55-60 1 1,67 2 3,33 2 3,33
7 >  60 1 1,67 - - 1 1,67

Jumlah 18 30 22 36,6
7

20 33,33

Tabel 2 menyatakan bahwa pendidikan responden bervariasi mulai dari
Tidak tamat Sekolah, SD/Sekolah Rakyat sampai dengan Sarjana (S-1).
Pendidikan yang dimiliki responden di lokasi penelitian mayoritas
memiliki pendidikan tingkat pendidikan SMP.
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Tabel 4.2. Distribusi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No Tingkat Pendidikan
Perumnas
Mandala

Jl. Klambir V
Jl. T.B.

Simatupang
Jlh % Jlh % Jlh %

1 Tidak Sekolah
1

1,6
7

5 8,33 3 5,00

2 SD/SR
6

10,
00

7
6,67

7
11,6

7
3 SMP

7
11,
67

10
16,67

9
15,0

0
4 SMA

3
5,0

0
-

-
1 1,67

5 Sarjana
1

1,6
7

-
-

- -

Jumlah 18
30

22
36,67

20
33,33

(Sumber: Data Primer Diolah, 2015)

Seperti yang telah diuraikan sebelumnya bahwa para pemulung adalah
pendatang di Kota Medan, yang datang dari daerahnya masing-masing di
sekitar kota Medan (migran jarak dekat) yang didominasi oleh suku Batak
(Toba Karo, Mandailing) dan diikuti oleh suku yang lain, yaitu Jawa dan
suku-suku lainnya, misalnya: Gayo, Nias, Melayu dan Minang, yang
datang dengan berbagai latar belakang. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 3
berikut ini.

Tabel 4.3. Distribusi Responden Berdasarkan Suku Bangsa

N
o

Suku
Bangsa

Perumnas
Mandala

Jl. Klambir V
Jl. T.B.

Simatupang
Jlh % Jlh % Jlh %

1 Batak 4 6,67 6 10,00 6 10,00
2 Jawa 12 20,00 14 23,33 14 23,33
3 Lain-Lain 2 3,33 2 3,33 - -

Jumlah 18 30 22 36,67 20 33,33
(Sumber: Data Primer Diolah, 2015)
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Jumlah tanggungan adalah banyaknya jumlah anggota keluarga yang
menjadi tanggungan hidup oleh pemulung pembeli.  Dari hasil penelitian
diperoleh bahwa jumlah tanggungan masing-masing pemulung pembeli
bervariasi, antara 2 sampai dengan 9 orang, dan paling banyak memiliki 3-
4 tanggungan per-keluarga.

Tabel 4.4. Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan
(Jiwa)

No
Jumlah

Tanggungan
(Jiwa)

Perumnas
Mandala

Jl. Klambir V
Jl. T.B.

Simatupang
Jlh % Jlh % Jlh %

1 2 3 5,00 1 1,67 2 3,33
2 3

4 6,67
8 13,3

3
6 10,0

0
3 4

2 3,33
9 15,0

0
8 13,3

3
4 5 4 - 4 6,67 4 6,67
5 6 3 - - - - -
6 > 6 2 3,33 - - - -

Jumlah 18 30 22 36,6
7

20
33,33

(Sumber: Data Primer Diolah, 2015)

Pengelompokkan responden berdasarkan tempat kelahiran atau tempat
tinggal sebelumnya adalah untuk mengetahui dan membuktikan ada
tidaknya migrasi masuk (urbanisasi) dari daerah lain (kota/kabupaten lain
dan provinsi lain) ke kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
mayoritas pemulung adalah bukan lahir di kota Medan, melainkan
“pendatang”/urban dari kota atau provinsi lain di luar kota Medan. Seperti
yang disajikan pada Tabel 5 berikut ini.
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Tabel 4.5. Distribusi Responden Berdasarkan Tempat Lahir

No Tempat Lahir
Perumnas
Mandala

Jl. Klambir V
Jl. T.B.

Simatupang
Jlh % Jlh % Jlh %

1 Kota Medan 4 6,67 6 10,00 5 8,33
2 Luar Kota Medan

13 21,67 14 23,33 12
20,0

0
3 Luar Provinsi Sumut 1 1,67 2 3,33 3 5,00

Jumlah 18
30

22
36,67

20
33,33

(Sumber: Data Primer Diolah, 2016)

Walaupun tidak selalu, namun alasan utama orang-orang itu
meninggalkan rumah kediaman mereka di desa ialah krisis keuangan dan
sosial. Hal ini dapat dipahami karena sebagai kota yang bergerak untuk
maju sebagaimana diuraikan di atas, Kota Medan memiliki daya tarik
tersendiri untuk merupakan salah satu kota tujuan utama migran di wilayah
Sumatera Utara karena kedudukannya sebagai pusat perdagangan, pusat
pendidikan dan pembangunan regional dengan berbgai prasarana. Para
migran yang datang ke kota Medan adalah dengan pengharapan
memperoleh kehidupan yang lebih layak/baik lagi. Walaupun mereka tidak
mempunyai sarana sukses di kota, mereka tidak ingin kembali ke desa.

Curahan jam kerja pemulung botot adalah bervariasi seperti yang
diperlihatkan oleh Tabel 6 di bawah ini. Dari tabel tersebut dapat kita lihat
bahwa pemulung bekerja selama kurang dari 6 jam/hari sampai dengan 10
jam/hari. Jam kerja seperti ini memungkinkan pemulung mengerjakan
aktivitas lain yang dapat menambah pendapatan keluarga, misalnya
beternak babi atau berdagang (membuka warung), atau bagi ibu-ibu dapat
menjaga anak-anak mereka atau menghadiri acara keluarga/sosial.
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Tabel 4.6. Distribusi Responden Berdasarkan Curahan Jam Kerja
(Jam)

No
Curahan Jam Kerja

(Jam)

Perumnas
Mandala

Jl. Klambir V
Jl. T.B.

Simatupang
Jlh % Jlh % Jlh %

1 < 6 4 6,67 - - - -
2

6 – 8 11
18,3

3
12 20,00 11 18,33

3 9 - 10 2 3,33 9 15,00 7 11,67
4 > 10 1 1,67 1 1,67 2 3,33

Jumlah 18 30 22 36,67 20 33,33
(Sumber: Data Primer Diolah, 2015)

Jarak tempuh setiap pemulung dalam mencari barang-barang bekas yang
masih memiliki nilai jual bervariasi antara kurang dari 7 km/hari jam
sampai dengan lebih dari 8 km/hari.

Tabel 4.7. Distribusi Responden Berdasarkan Jarak Tempuh
(km/hari)

No
Jarak Tempuh

(Km/Hari)

Perumnas
Mandala

Jl. Klambir V
Jl. T.B.

Simatupang
Jlh % Jlh % Jlh %

1 < 7 6 10,00 - - 11 18,33
2 7 1 1,67 7 11,67 7 11,67
3 8 1 1,67 8 13,33 2 3,33
4 > 8 10 16,67 7 11,67 - -

Jumlah 18 30 22 36,67 20 33,33
(Sumber: Data Primer Diolah, 2015)

Jika memperhatikan Tabel 8 di bawah ini maka kita melihat bahwa
pemulung responden paling sedikit telah bekerja sebagai pemulung
responden selama paling sedikit 3 tahun, 30% telah bekerja antara 6-8
tahun, bahkan 8,34 % telah bekerja selama lebih dari 20 tahun. Ini berarti
pemulung responden dapat menggantungkan kehidupan keluarganya dari
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pekerjaan sebagai pemulung, walaupun ada juga pemulung yang memiliki
pekerjaan sampingan sebagai peternak babi atau berdagang.

Tabel 4.8. Distribusi Responden Berdasarkan Lama Bekerja (Tahun)

No Lama Bekerja(Tahun)
Perumnas
Mandala

Jl. Klambir V
Jl. T.B.

Simatupang
Jlh % Jlh % Jlh %

1 < 3 3 5,00 - - -
2 3-5 - - 5 8,33 5 8,33

3 6-8 2 3,33 7 11,67 9
15,0

0
4 9-11 2 3,33 7 11,67 4 6,67
5 12-14 1 1,67 3 5,00 - -
6 15-17 4 6,67 - - 1 1,67
7 18-20 2 3,33 - - - -
8 > 20 4 6,67 - - 1 1,67

Jumlah 18 30 22 36,67 20 33,33
(Sumber: Data Primer Diolah, 2015)

Tabel 9 di atas memperlihatkan kisaran pendapatan pemulung responden
dalam satuan ribu Rupiah setiap hari, yaitu terendah Rp. 30.000,- - Rp.
44.000,- dan terbesar adalah lebih dari Rp. 119.000,-.

Tabel 4.9. Distribusi Responden Berdasarkan Pendapatan Harian
(Rp000/Hari)

No Lama Bekerja (Tahun)
Perumnas
Mandala

Jl. Klambir V
Jl. T.B.

Simatupang
Jlh % Jlh % Jlh %

1 30-44 - - 6 10,00 2 3,33
2 45-59 - - 6 10,00 2 3,33

3 60-74 4 6,67 7 11,67 6
10,0

0
4 75-89 4 6,67 3 5,00 4 6,67
5 90-104 2 3,33 - - 4 6,67
6 105-119 2 3,33 - - 2 3,33
7 > 119 6 10,00 - - - -

Jumlah 18 30 22 36,67 20 33,33
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(Sumber: Data Primer Diolah, 2015)

Melihat pemulung dengan segala kekurangan bukan berarti menanggap
mereka sama sekali tidak memiliki potensi. Pemulung merupakan bagian
dari kejelian dan kegigihan seseorang melihat peluang dan mau bekerja
keras yang didukung ekonomi kota yang memberikan kemungkinan lebih
besar bagi para anggota rumah tangga miskin untuk mengakses peluang
kerja di sektor informal di kota.  Pemulung juga sangat paham bahwa
mereka harus tetap menjaga kesehatan mereka dengan baik, sebab jika
mereka sakit mereka tidak akan dapat bekerja. Padahal para pemulung
tidak mendapat sentuhan fasilitas dari pemerintah, misalnya Jamkesnas
atau Medan Sehat.

Hasil pendugaan model persamaan regresi adalah modal tunai harian
(X1) berpengaruh  positif terhadap pendapatan pemulung pembeli (Y),
sedangkan  pengalaman (X2), jarak tempuh (X3) dan tingkat pendidikan
(X4) berhubungan negatif terhadap pendapatan pemulung pembeli.

Tabel 4.10. Hasil Pendugaan Fungsi FaktorFaktor yang
Mempengaruhi Pendapatan Pemulung Pembeli (Botot)

Variabel
bebas

Koef. t-stat Sig.

c 138663,2 3,375 0.001
X1 0,407 10,701 0.000
X2 -1246,06 -0.853 0.397
X3 -8049,73 -5.780 0.000
X4 -1133,31 -0.331 0.742

(Sumber: Data Primer Diolah, 2015)

Hubungan antara variabel sebagaimana disebut di atas memberi
petunjuk bahwa pendapatan pemulung akan mengalami peningkatan
apabila terjadi peningkatan modal tunai harian. Semakin besar modal tunai
yang dibawa oleh pemulung pembeli, maka semakin banyak barang bekas
yang dapat dibeli oleh pemulung pembeli untuk dijual kembali penampung.

Pengalaman sebagai pemulung berhubungan negatif dengan
pendapatan dapat diinterpretasikan bahwa pengalaman memulung yang
lama tidak serta merta peningkatan pendapatan pemulung. Walaupun ini
bertentangan dengan teori, tetapi berdasarkan hasil pengamatan peneliti di



VISI (2016) 24 (1) 2438-2460

2455
ISSN 0853-0203

daerah penelitian, hal ini dapat terjadi karena sebagian pemulung pembeli
(botot) tidak sepenuhnya mengandalkan hasil dari memulung, melainkan
juga memiliki usaha sampingan, misalnya berternak atau membuka
warung. Selain itu para pemulung pembeli (botot) yang sudah lama
memulung/berusia cukup tua, memiliki anak yang sudah bekerja sehingga
sudah dapat membantu orang tua mereka.

Jarak tempuh yang dilalui pemulung dalam mencari barang bekas juga
berhubungan negatif dengan pendapatan petani, semakin jarak tempuh
pemulung tidak serta merta meningkatkan pendapatan pemulung.
Pengalaman para pemulung dalam mencari barang bekas menyatakan
bahwa bisa saja dengan jarak pencarian yang dekat para pemulung
mendapat banyak barang bekas yang dibutuhkan, tetapi dalam jarak jauh
belum tentu barang bekas tersebut tersedia.

Pendidikan para pemulung relatif beragam dimulai tidak tamat SD
sampai dengan Sarjana(S-1), dan didominasi yang berpendidikan SD/SMP
menunjukkan bahwa tingkat pendidikan para pemulung relatif rendah.

Tabel 4.11. Hasil Pengujian R2, Uji F, dan VIF
Variabel bebas Collinearity Statistics

Tolerance VIF

X1 0,408 2,453
X2 0,982 1,018
X3 0,420 2,383
X4 0,894 1,118

F-statistik   = 35,322 0,000
Ŷt = 138663,280 + 0,407X1 - 1246,063X2 – 8049,738X3

– 1133,311X3

R2 = 0,721; d-statistik (DW) = 1,786; N = 60;
*koefisien signifikan pada taraf α = 5%)

(Sumber: Data Primer Diolah, 2015)

Semua variabel bebas dalam model ternyata dapat dengan baik
menjelaskan keragaman terhadap faktor yang mempengaruhi pendapatan
pemulung sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien determinasi (R2)
yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,721. Hal ini berarti sebesar 72,1 persen
keragaman variabel tidak bebas (pendapatan pemulung pembeli) dapat
dijelaskan oleh semua variabel bebas modal tunai harian (X1), pengalaman
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(X2), jarak tempuh (X3) dan pendidikan (X4), sedangkan sisanya sebesar
27,9 persen lagi dijelaskan oleh variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke
dalam model persamaan regresi misalnya jumlah populasi penduduk dan
curahan jam kerja pemulung.

Nilai F-statistik yang tinggi sebesar 35,322 dengan nilai signifikansi F
sebesar 0,000, menunjukkan bahwa pada taraf α = 5% semua variabel
bebas yang dimasukkan dalam model secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap variabel tidak bebas. Akan tetapi, berdasarkan nilai t-
statistik dan pada taraf α = 5% terdapat hanya dua variabel bebas yang
secara individual berpengaruh sangat signifikan terhadap variabel
pendapatan pemulung pembeli yaitu modal tunai (X1) dan jarak (X3)
dengan tingkat signifikansi 0,000. Dua variabel bebas lainnya, yaitu
pengalaman (X2) dan pendidikan (X4) secara individual tidak berpengaruh
secara signifikan terhadap pendapatan pemulung pembeli.

Pada Tabel 11 dalam kolom collinearity statistics terlihat bahwa semua
variabel bebas mempunyai nilai nilai tolerance < 1 dan nilai VIF < 10.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model persamaan terhadap
faktor yang memengaruhi pendapatan pemulung pembeli  bebas dari
masalah multikolinearitas sehingga berdasarkan kriteria ekonometrika
model ini dapat digunakan sebagai model empirik yang baik dan
mempunyai daya prediksi yang memuaskan.

Dalam penelitian ini jumlah pengamatan N=60 dan banyaknya variabel
bebas termasuk konstanta k = 5, maka pada taraf α = 5% diperoleh nilai dL

= 1,249 dan dU = 1,598 jadi 4 - dU = 1,598 dan 4 - dL = 2,751. Oleh karena
d-statistik = 1,786 maka berdasarkan kriteria uji D-W masalah otokorelasi
pada model faktor yang memengaruhi pendapatan pemulung pembeli
sebenarnya tidak dapat disimpulkan (inconclusive).  Namun karena nilai d-
statistik dari model persamaan regresi yang dirumuskan dalam penelitian
ini adalah sekitar 2, maka sebagai aturan ibu jari (rule of thumb) dapat
dianggap bahwa model tersebut tidak mengalami masalah otokorelasi baik
positif maupun negatif.
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5. KESIMPULAN DAN SARAN
5.1.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan disampaikan
beberapa kesimpulan:

1. Alasan menjadi pemulung sangat beragam, namun alasan yang paling
banyak dikemukakan adalah profesi ini tidak memerlukan persyaratan
tertentu, seperti pendidikan, keterampilan dan modal, tidak ada
alternatif pekerjaan lain, pekerjaan ini mudah dilakukan dan ada
teman/kerabat yang sudah terlebih dahulu bekerja di kota, pekerjaan
memulung memiliki resiko rendah karena hanya bermodalkan tenaga,
tidak mengeluarkan modal  seperti ketika bercocok tanam, “masa
tunggu” yang rendah, sebab pemulung (botot) dapat langsung menjual
barang hasil pencariannya dan memperoleh uang, menjadi pemulung
berarti dapat bekerja secara bebas/tidak terkekang dan mengubah gaya
hidup orang jalanan menjadi orang yang lebih baik. Bagi mereka,
aktivitas pemulung dapat dilakukan dengan suasana santai dan tidak
perlu bekerja keras dengan terpaksa. Hanya 10% dari pemulung yang
ingin beralih ke pekerjaan lain, misalnya menjadi pedagang. Pekerjaan
menjadi memulung ternyata dapat menjadi sumber pendapatan, ini
ditunjukkan dengan pengalaman para pemulung dalam menekuni
pekerjaan ini ada yang sudah mencapai tiga puluh tahun. Beberapa
responden juga mengkombinasikan pekerjaan sebagai pemulung
dengan pekerjaan lain, misalnya beternak babi dan berjualan.

2. Semua variabel bebas dalam model ternyata dapat dengan baik
menjelaskan keragaman terhadap faktor yang mempengaruhi
pendapatan pemulung sebagaimana ditunjukkan oleh nilai koefisien
determinasi (R2) yang cukup tinggi yaitu sebesar 0,721. Hal ini berarti
sebesar 72,1 persen keragaman variabel tidak bebas (pendapatan
pemulung pembeli) dapat dijelaskan oleh semua variabel bebas  modal
tunai harian (X1), pengalaman (X2), jarak tempuh (X3) dan pendidikan
(X4), sedangkan sisanya sebesar 27,9 persen lagi dijelaskan oleh
variabel lainnya yang tidak dimasukkan ke dalam model persamaan
regresi misalnya jumlah populasi penduduk dan curahan jam kerja
pemulung.
Nilai F-statistik yang tinggi sebesar 35,322 dengan nilai signifikansi F
sebesar 0,000, menunjukkan bahwa pada taraf α = 5% semua variabel
bebas yang dimasukkan dalam model secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap variabel tidak bebas. Akan tetapi, berdasarkan nilai
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t-statistik dan pada taraf α = 5% terdapat hanya dua variabel bebas yang
secara individual berpengaruh sangat signifikan terhadap variabel
pendapatan pemulung pembeli yaitu modal tunai (X1) dan jarak (X3)
dengan tingkat signifikansi 0,000. Dua variabel bebas lainnya, yaitu
pengalaman (X2) dan pendidikan (X4) secara individual tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap pendapatan pemulung pembeli.
Hasil collinearity statistics memperlihatkan terlihat bahwa semua
variabel bebas mempunyai nilai tolerance < 1 dan nilai VIF < 10.
Berarti model tersebut bebas dari masalah multikolinearitas sehingga
berdasarkan kriteria ekonometrika model ini dapat digunakan sebagai
model empirik yang baik dan mempunyai daya prediksi yang
memuaskan; untuk masalah otokorelasi pada model faktor yang
memengaruhi pendapatan pemulung pembeli berdasarkan aturan ibu
jari (rule of thumb) dapat dianggap bahwa model tersebut tidak
mengalami masalah otokorelasi baik positif maupun negatif.

3. Pemulung memiliki peran dalam mengurangi pengangguran di Kota
Medan sekaligus memelihara kebersihan di Kota Medan. Hal ini
ditunjukkan oleh:
a. Pemulung berada pada “usia produktif” dimana mayoritas

berpendidikan rendah (SD/SR atau SMP).
b. Jarak tempuh setiap pemulung dalam mencari barang-barang bekas

yang masih memiliki nilai jual bervariasi antara kurang dari 7
km/hari jam sampai dengan lebih dari 8 km/hari.

c. Pendapatan pemulung responden dalam satuan ribu Rupiah setiap
hari, yaitu terendah Rp. 30.000,- - Rp. 44.000,- dan terbesar adalah
lebih dari Rp. 119.000,-. Pemulung responden paling sedikit telah
bekerja sebagai pemulung responden selama paling sedikit 3 tahun,
30% telah bekerja antara 6-8 tahun, bahkan 8,34 % telah bekerja
selama lebih dari 20 tahun. Ini berarti pemulung responden dapat
menggantungkan kehidupan keluarganya dari pekerjaan sebagai
pemulung, walaupun ada juga pemulung yang memiliki pekerjaan
sampingan sebagai peternak babi atau berdagang.

d. Walaupun berat untuk dijalani, responden enggan beralih ke
pekerjaan lain dengan alasan memulung tidak menuntut ketrampilan
yang tinggi, modal berputar dengan cepat, dapat dikerjakan
bersama-sama dengan keluarga inti, jam kerja relatif bebas sehingga
responden dapat mengkombinasikan pekerjaan sebagai pemulung
dengan pekerjaan sampingan lain misalnya beternak dan berdagang.
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5.2. SARAN
Hasil wawancara Peneliti dengan para pemulung responden

menunjukkan bahwa para pemulung belum tersentuh dengan program
layanan sosial pemerintah bidang kesehatan, misalnya Jamkesnas/Medan
Sehat/BPJS. Padahal “kesehatan” adalah modal penting bagi para
pemulung untuk dapat melaksanakan aktivitasnya. Jika pemulung sakit,
mereka tidak dapat bekerja, sehingga mengancam pendapatan keluarga.
Sehubungan dengan hal ini, Peneliti menyarankan pihak terkait, misalnya
pemerintah Kota Medan, Dinas Kesehatan, Puskesmas dan Rumah Sakit
untuk dapat menyediakan Jamkesnas/Medan Sehat/BPJS.

Sistem kerja pemulung hanya sebatas mengumpulkan barang bekas
yang masih memiliki nilai jual dan selanjutnya menjualnya kepada
pedagang pengumpul. Peneliti menyarankan sebaiknya pemulung
responden diajarkan proses recycle barang bekas, sebab hal ini
memungkinkan nilai jual yang lebih tinggi.

Pada ketiga lokasi penelitian belum ada Peneliti temukan “Bank
Sampah”, seperti yang sudah ada diterapkan di beberapa tempat di
Indonesia, misalnya di Malang – Jawa Timur. Fungsi “Bank Sampah” ini
adalah sebagai “asuransi kesehatan” jika pemulung sakit atau pemberian
kredit pada saat pemulung membutuhkan uang. Alternatif lain selain “Bank
Sampah” adalah pembentukan “Credit Union” di daerah sentra pemulung.
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PERANAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
(KPPU) DALAM PRAKTEK MONOPOLI

DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

Lenny Verawaty Siregar, SH.,M.Kn
Dosen Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen

ABSTRACT

The history of corporate behavior, during the New Order
laden with policy in order to face global competition. Industries that
are loaded with top technology easements on certain business
facilities, as well as creating an industrial base that can produce
goods for both live primary and secondary needs as much as
possible without regard to the quality of the goods. Unpreparedness
setting monopolistic practices and unfair business competition, the
result also to the unpreparedness of the establishment of The
Business Competition Supervisory Commission (KPPU) as an
independent commission, apart from the influence of the government
and other parties and are responsible to the president. It's only
natural Commission is independent, regardless of the influence and
power of the government and other parties to oversee the business,
in this case to make sure businesses do not conduct activities with
monopolistic practices and unfair business competition. The issues in
this research to determine the role of the Commission against
monopolistic practices and unfair business competition as well as to
determine if the Commission acts which occur in monopolistic
practices and unfair business competition.

The method used in this research is literature that studies the
sources or written material in the form of books, articles,
internet,etc..

The results of this research is that the Commission's role in
the practice of monopoly and competition is a matter of authority of
the Commission to oversee the Law Number 5 of 1999 concerning
Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business
Competition and Commission action which occurs when
monopolistic practices and unfair competition is to conduct an
investigation or inspection, to decide and determine whether there is



VISI (2016) 24 (1) 2461-2480

2462

harm to other businesses or the public, impose sanctions and execute
the Commission's decision and binding.

Keywords : The Business Competition Supervisory Commission
(KPPU), monopolistic

I. PENDAHULUAN

Pasal 33 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan, bahwa perekonomian
disusun berdasarkan atas asas kekeluargaan yang mewujudkan
kehidupan berusaha yang sehat dan mitra antara pengusaha kecil,
menengah dan koperasi secara mandiri sesuai dengan sistem
perekonomian Indonesia. Namun tidak semua perusahaan swasta dan
perusahaan negara yang bermodal besar dapat mengimplementasikan
asas dalam Pasal 33 Undang-Undang Dasar tersebut.

Perlu diketahui bahwa perjalanan sejarah perilaku dunia
usaha kita selama orde baru sarat dengan kebijakan dalam rangka
menghadapi persaingan global. Industri-industri yang sarat dengan
teknologi pemberian kemudahan atas fasilitas pada usaha tertentu,
serta menciptakan basis industri yang dapat memproduksi barang-
barang kebutuhan hidup baik kebutuhan primer maupun sekunder
sebanyak-banyaknya tanpa memperhatikan kualitas barang tersebut.

Faktor-faktor tersebut merupakan keadaan yang dapat
menimbulkan dampak negatif bagi perusahaan besar lainnya maupun
kepada perusahaan kecil-menengah dan koperasi, yang akan
memasuki atau menjadi pesaing yang baru dalam produksi yang
sama.

Dampak ini terlihat manakala sesama pengusaha saling
mematikan usaha pesaingnya dengan cara praktek monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat lainnya, begitu juga terhadap
perusahaan kecil, menengah, dan koperasi yang dibatasi ruang
pemasaran dan produksinya, sehingga bagi perusahaan ini tidak
mempunyai kesempatan untuk mengembangkan usaha.

Ketidak siapan pengaturan praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat ini, berakibat juga kepada ketidak siapan
pembentukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sebagai
komisi yang independen, terlepas dari pengaruh kekuasaan
pemerintah serta pihak lain dan bertanggung jawab kepada Presiden.
Sudah sewajarnya KPPU bersifat independen, terlepas dari pengaruh
dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain dalam mengawasi pelaku
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usaha, dalam hal ini memastikan pelaku usaha menjalankan
kegiatannya dengan tidak melakukan praktik monopoli dan
persaingan usaha tidak sehat.

Tujuan pembentukan komisi ini adalah semata-mata hanya
untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat, antara lain adalah melakukan penilaian terhadap
perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli
dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur di dalam Pasal
4 sampai Pasal 16, melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha
dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sebagaimana
diatur di dalam Pasal 25 sampai Pasal 28 dan mengambil tindakan
sesuai dengan wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 36
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

Indonesia yang saat ini sudah memiliki undang-undang yang
mengatur secara khusus mengenai persaingan usaha, dan
mengharapkan agar dengan adanya undang-undang ini dunia usaha
dapat tumbuh serta berkembang secara sehat dan benar. Walaupun
demikian, sebuah undang-undang yang baik tanpa adanya penegakan
atau pelaksanaan yang baik, tidak akan dapat memenuhi tujuan yang
ingin dicapai oleh undang-undang, karena itu diperlukan adanya
suatu lembaga yang ditunjuk untuk menegakkan undang-undang
tersebut. Menurut Pasal 37 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999,
lembaga yang ditunjuk melakukan pengawasan adalah Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Status KPPU ini telah diatur
Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Di samping
dari lembaga tersebut, berdasarkan Pasal 44 ayat (2) dari undang-
undang ini ada lembaga lain yang dapat menjadi penegak
pelaksanaan undang-undang ini, yaitu penyidik dan pengadilan.
KPPU merupakan lembaga independen yang terlepas dari pengaruh
pemerintah dan pihak lain, serta berwenang melakukan pengawasan
dan menjatuhkan sanksi.

Dalam kurun waktu berlakunya Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1999, topik yang sering menjadi kontroversi adalah proses
hukum acara di dalam internal KPPU. Berbagai kontroversi dan
pertanyaan muncul selama undang-undang tersebut diterapkan,
terutama dari pihak Advokat (Pengacara). Hal itu lebih disebabkan
oleh pasal-pasal yang mengatur hukum acara di KPPU sangat minim
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dan tidak begitu jelas. Kemudian KPPU merespons hal ini dan
berdasarkan tugas dan kewenangannya sebagaimana terdapat dalam
Pasal 35 dan Pasal 36, KPPU proaktif untuk meningkatkan
transparansi dan efektivitas penanganan perkara persaingan usaha,
dengan mempersiapkan hukum acara integral untuk memproses
laporan yang masuk, mulai dari memeriksa, menyidangkan dan
bahkan sampai memutus perkara tersebut. Pada April 2006, KPPU
menerbitkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(PERKOM) No. 1 Tahun 2006 menggantikan Keputusan Komisi No.
05/KPPU/Kep/IX/2000, yang kemudian diperbaharui lagi dengan
PERKOM No.1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara
di KPPU. Peraturan Komisi itu juga disesuaikan dengan keberadaan
Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.3 Tahun 2005 tentang
Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan
KPPU.

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum acara
pemeriksaan di KPPU sudah jauh lebih baik daripada ketentuan
pertama kali dikeluarkannya undang-undang ini. Walaupun masih
ada beberapa pertanyaan yang diajukan, seperti hak pelapor dalam
hal proses pemeriksaan ataupun proses sanksi denda ataupun
penghitungan ganti rugi. Dan dalam hal ini KPPU sangat berperan
penting, agar tidak terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat.

A. Perumusan Masalah
1. Bagaimanakah Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha

(KPPU) Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha
Tidak Sehat?

2. Bagaimana tindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) bilamana terjadi Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat?

B. Tujuan Penulisan
Adapun yang menjadi tujuan pembahasan dalam penulisan

penelitian dapat diuraikan sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui Peranan Komisi Pengawas Persaingan

Usaha (KPPU) Terhadap Praktek Monopoli Dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.
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2. Untuk mengetahui Tindakan Komisi Pengawas Persaingan
Usaha (KPPU) bilamana terjadi Praktek Monopoli dan
Persaingan Usaha Tidak Sehat.

II. METODE PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang ingin dibahas, maka
Ruang Lingkup untuk membatasi Penelitian ini hanya sebatas kepada
Bagaimana Peranan Komisi Pengawas Perasaingan Usaha terhadap
terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dan
Bagaimana tindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
bilamana terjadi Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat.

B. Metode Pengumpulan Data
Pengumpulan data dari penulisan penelitian ini dilakukan

melalui teknik studi pustaka (library research) dan juga melalui
media elektronik, yaitu internet. Untuk memperoleh data dari sumber
ini penulis memadukan, mengumpulkan, menafsirkan, dan
membandingkan perundang-undangan, buku-buku dan artikel-artikel
yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Jenis dan Sumber Data
Penelitian yuridis normatif menggunakan jenis data sekunder

sebagai data utama. Data sekunder adalah data yang didapat tidak
secara langsung dari objek peneliti. Peneliti mendapat data yang
sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara
atau metode, baik secara komersial maupun non komersial.
Data sekunder yang dipakai penulis adalah sebagai berikut:
a. Bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan

yang terkait antara lain: Undang-Undang, yaitu UU No.5 tahun
1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat serta beberapa peraturan dan Pedoman
Komisi Pengawas Persaingan Usaha yaitu Peraturan Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (PERKOM) No. 01 Tahun 2006
dan PERKOM No.01 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Penanganan Perkara di KPPU.

b. Bahan hukum sekunder, berupa buku-buku yang berkaitan
dengan judul, artikel-artikel, laporan-laporan dan sebagainya
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yang diperoleh baik melalui media cetak maupun media
elektronik.

c. Bahan hukum tersier, yang mencakup bahan yang memberi
petunjuk-petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder, seperti: kamus hukum,
internet, dan bahan-bahan lain yang relevan.

D. Analisa Data
Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang telah

disusun secara sistematis kemudian dianalisa secara Deskriptif
Yuridis dengan menggunakan metode deduktif, sehingga
diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penulisan yang
telah dirumuskan.

Di dalam penelitian hukum normatif, maka analisis data pada
hakekatnya berarti kegiatan untuk mengadakan sistematisasi
terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti,
membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis
tersebut, untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Sebelum analisis dilakukan, terlebih dahulu diadakan
pemeriksaan dan evaluasi terhadap semua data yang telah
dikumpulkan (bahan hukum primer, sekunder maupun tersier),
untuk mengetahui validitasnya. setelah itu keseluruhan data
tersebut akan disistematisasikan sehingga menghasilkan
klasifikasi yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam
penelitian ini dengan tujuan untuk memperoleh jawaban yang
baik pula.1

Selanjutnya data dianalisa dengan menggunakan metode
analisis kualitatif dan selanjutnya ditarik kesimpulan dengan
menggunakan metode deduktif, yakni berpikir dari hal yang
umum menuju kepada hal yang khusus atau spesifik dengan
menggunakan perangkat normatif sehingga dapat memberikan
jawaban yang jelas atas permasalahan dan tujuan penelitian.

1 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Raja Grafindo
Persada, 2002, hlm. 106.
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III. PEMBAHASAN

1. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Terhadap Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat

Lembaga yang akan menjadi penjaga untuk tegaknya
peraturan persaingan merupakan syarat mutlak agar peraturan
persaingan dapat lebih operasional. Pemberian kewenangan khusus
kepada suatu komisi untuk melaksanakan suatu peraturan di bidang
persaingan merupakan hal yang lazim dilakukan oleh kebanyakan
negara. Di Amerika Serikat, Departemen Kehakiman mempunyai
divisi khusus, yaitu Antitrust Division untuk menegakkan Sherman
Act.2

Penyelesaian hukum terhadap pelanggaran dalam persaingan
usaha dilakukan terlebih dahulu dalam dan melalui Komisi
Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Setelah itu, tugas dapat
diserahkan kepada penyidik kepolisian. Kemudian diteruskan ke
pengadilan, jika pelaku usaha tidak bersedia menjalankan putusan
yang telah dijatuhkan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.3

Sebenarnya, penyelesaian pelanggaran hukum persaingan
usaha dapat saja dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, dan
pengadilan. Pengadilan merupakan tempat penyelesaian perkara
yang resmi dibentuk negara. Namun, untuk hukum persaingan usaha,
pada tingkat pertama penyelesaian sengketa antara pelaku usaha
tidak dilakukan oleh pengadilan. Alasan yang dapat dikemukakan
adalah karena hukum persaingan usaha membutuhkan orang-orang
spesialis yang memiliki latar belakang dan/atau mengerti seluk beluk
bisnis dalam rangka menjaga mekanisme pasar. Institusi yang
melakukan penegakan hukum persaingan usaha harus beranggotakan
orang-orang yang tida saja berlatar belakang hukum, tetapi juga
ekonomis, dan bisnis. Alasan lain mengapa diperlukan institusi yang
secara khusus menyelesaikan kasus praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat adalah agar berbagai perkara tidak bertumpuk di
pengadilan.4

a. Tugas KPPU
Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa Komisi Pengawas

Persaingan Usaha, dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan undang-

2 Rachmadi, OpCit., Hlm.97
3 Ibid
4 Ibid, hlm. 98



VISI (2016) 24 (1) 2461-2480

2468

undang anti monopoli dan merupakan lembaga independen yang
terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak-pihak
lain. Komisi ini terdiri atas seorang ketua, wakil ketua dan
diberhentikan oleh presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan
Rakyat dan diangkat untuk masa jabatan lima tahun dengan
maksimal dua kali masa jabatan.

Tugas komisi ini adalah tidak ringan karena permasalahan
yang dihadapi cukut kompleks antara lain mereka harus melakukan
investigasi secara komphrensif dengan melibatkan berbagai bidang
disiplin ilmu untuk memutuskan ada tidaknya indikasi bahwa pelaku
usaha telah melakukan praktek monopoli atau melakukan praktek
persaingan usaha tidak sehat.

Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah diatur secara
rinci dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Jo Pasal
4 Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999. KPPU memiliki
beberapa tugas yang meliputi:5

a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat
mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan
usaha tidak sehat. Seperti perjanjian-perjanjian oligopoli,
penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartel, trust,
oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, dan perjanjian
dengan pihak luar negeri.

b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau tindakan
pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek
monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Seperti
kegiatan-kegiatan monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan
persekongkolan.

c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya
penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat. Yang dalam hal ini disebabkan oleh penguasaan pasar
yang berlebihan, jabatan rangkap, pemilikan saham dan
penggabungan, peleburan dan pengambilalihan badan usaha atau
saham.

d. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi.
e. Memberikan saran dan perimbangan terhadap kebijakan

pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau

5 Susanti Adi Nugroho, Hukum Persaingan Usaha di Indonesia dalam
Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya, Edisi I, Jakarta: Kencana Prenada
Media Group, 2012, hlm 551
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persaingan usaha tidak sehat. KPPU sangat diharapkan bisa
benar-benar bertindak proaktif untuk memoengaruhi kebijakan
pemerintah dalam pembuatan peraturan yang berkaitan dengan
praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan
UU No. 5 Tahun 1999. Demikian pula KPPU harus membuat
pedoman atau aturan main yang jelas, baik bagi diri sendiri
maupun bagi pelaku usaha, misalnya bagaimana prosedur dan
proses beracara di KPPU dan apakah ketentuan yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat cukup
memadai.

g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi
kepada Presiden dan Dewan perwakilan Rakyat.

b. Wewenang KPPU
Berdasarkan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat, yang menjadi wewenang KPPU adalah sebagai berikut: 6

a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha
tentang dugaan telah terjadinya praktek monopoli dan/atau
persaingan curang.

b. Melakukan penelitian mengenai dugaan adanya kegiatan usaha
atau tindakan pelaku usaha yang dapat menimbulkan praktek
monopoli dan/atau persaingan curang.

c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus-
kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan curang yang
didapatkan karena laporan masyarakat, laporan pelaku usaha,
ditemukan sendiri oleh Komisi pengawas dari penelitiannya.

d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang
adanya suatu praktik monopoli dan/atau persaingan curang.

e. Melakukan pemanggilan terhadap pelaku usaha yang diduga
telah melakukan pelanggaran terhadap undang-undang
antimonopoli.

f. Melakukan pemanggilan dan menghadirkan saksi-saksi, saksi
ahli, dan setiap orang yang dianggap diketahui melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Antimonopoli.

6 Pasal 36 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
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g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha,
saksi-saksi, saksi ahli atau pihak lainnya yang tidak bersedia
memenuhi panggilan Komisi Pengawas.

h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya
dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku
usaha yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang
Antimonopoli.

i. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau
alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan.

j. Memberikan keputusan atau ketetapan tentang ada atau tidaknya
kerugian bagi pelaku usaha fair, atau masyarakat.

k. Menginformasikan putusan komisi kepada pelaku usaha yang
diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan curang.

l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada
pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam UU No. 5/1999.

Pemahaman terhadap rumusan kewenangan KPPU
sebagaimana diatur dalam Pasal 36 menyangkut pemeriksaan dan
penyelidikan merupakan wilayah hukum pidana. Alasannya, dalam
pemeriksaan dan penyelidikan tersebut pada dasarnya KPPU ingin
mencari/menemukan kebenaran materiil, yaitu apakah pelaku usaha
melakukan pelanggaran terhadapat UU No. 5/1999 atau tidak.

2. Tindakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)
Bilamana Terjadinya Praktek Monopoli dan Persaingan
Usaha Tidak Sehat.

Hukum persaingan secara umum mendeskripsikan hubungan
antara perusahaan pelaku pasar berdasarkan struktur horizontal
maupun vertikal. Hubungan antara pelaku usaha dengan pesaingnya
(pelaku usaha lainnya) dikategorikan horizontal. Menjadi sesuatu
yang mustahil hukum persaingan (antitrust policy) dapat tegak dalam
sistem ekonomi non-pasar. Walau hampir mustahil juga
diterapkannya sistem ekonomi pasar secara utuh dalam sebuah
negara,7 namun secara ideal hukum persaingan dapat dijalankan
dalam sistem ekonomi pasar.8

7 Dalam negara manapun, tidak terjadi persaingan dalam sistem pasar
secara utuh, dalam beberapa bidang diperlukan monopoli negara, seperti dalam hal
pengadaan senjata, energy yang dianggap melindungi kepentingan hajat hidup
orang banyak dan lain sebagainya.

8 Mustafa Kamal Rokan, OpCit., Hlm. 163
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Tujuan yang spesifik dari hukum persaingan usaha adalah
untuk mencegah terjadinya agen ekonomi yang dapat mendistorsi
proses persaingan dengan membuat perjanjian di antara perusahaan.
Untuk itu, hukum persaingan perlu mengawasi perjanjian yang
terjadi di antara perusahaan yang bersaing, baik perjanjian
horizontal, harga atau aspek penting lainnya.9

Di dalam prakteknya, sering terjadi persaingan yang tidak
sehat antara pelaku usaha, dimana hal itu dilakukan seorang
pengusaha dalam mengusai pangsa pasar yang dapat memberikan
keuntungan sehingga hal tersebut dapat mengakibatkan suatu
kecurangan yang dapat memperkaya diri sendiri, dan hal tersebut
sangat merugikan bagi pengusaha lainnya, maka hukum
mengganggap ini sebagai tindakan kejahatan ekonomi dan harus
memdapatkan sanksi hukum yang tegas. Praktek persaingan yang
dimaksud dapat berupa persekongkolan atau kolusi yang dilakukan
oleh beberapa pelaku usaha.

Persekongkolan adalah bentuk kerja sama dagang di antara
pelaku usaha dengan maksud untuk menguasai pasar yang
bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol
tersebut. Persekongkolan sering disama artikan dengan kolusi.10

Paul A. Samuelsen dalam buku “Economics” mengatakan
bahwa, kolusi adalah perjanjian beberapa perusahaan untuk bekerja
sama dengan menaikkan harga, dan membagi pasar yang berakibat
membatasi persaingan bebas.11

Pengertian kolusi identik dengan persekongkolan. Dalam
perwujudannya kolusi merupakan kerjasama antara pemegang
kekuasaan atau jabatan, misalanya di pemerintahan, pengadilan,
perbankan, atau perusahaan bahkan dalam lembaga pendidikan.12

Ada beberapa sebab yang menimbulkan terjadinya
persekongkolan, yakni:13

1. Pelaku usaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur
dan/atau menentukan pemenang tender sehingga dapat
mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Praktik-

9 Ibid ., Hlm. 164
10 Ibid., Hlm. 162
11 Paul E. Samuelsen, Economic, dikutip dalam makalah Dawan Rahardjo

KKN Kajian Konseptual dan Sosiokultural, Jakarta, 29-30 Juni 1998, hlm. 6
12 Mustafa Kamal Rokan, OpCit., Hlm.165
13 Ibid
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praktik persekongkolan ini sering terjadi dalam memenangkan
suatu proyek dengan adanya kesepakatan secara bergiliran.

2. Pengusaha bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan
informasi kegiatan usaha pesaingnya yang merupakan
kerahasiaan perusahaan sehingga dapat mengakibatkan
terjadinya persaingan usaha tidak sehat.

3. Pengusaha bersekongkol dengan pihak lain untuk menghambat
produksi dan/atau pemasaran dan/atau jasa pelaku usaha
pesaingnya dengan maksud agar barang dan jasa yang
ditawarkan di pasar bersangkutan menjadi kurang baik dari
kuantitas, kualitas, maupun ketetapan waktu yang
dipersyaratkan.

Dalam melaksanakan pengawasan, KPPU berwenang
melakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha,
saksi ataupun pihak lain, maka komisi dapat memulai pemeriksaan
terhadap para pihak yang dicurigai melanggar ketentuan UU
No.5/1999 baik ada tidaknya laporan kepada KPPU. Komisi dapat
memulai proses pemeriksaan berdasarkan fakta yang dilaporkan
(masyarakat/pelaku usaha) atau berdasarkan fakta yang dikumpulkan
dan diteliti atas inisiatif Komisi sendiri. Artinya, pelanggaran yang
dilakukan atas undang-undang ini bukanlah delik yang bersifat aduan
(oleh pihak yang dirugikan).

Apabila dipandang perlu, maka guna memperoleh penjelasan
mengenai adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan UU
No.5/1999, dapat dilakukan suatu dengar pendapat yang dihadiri
oleh para pihak.

1) Pemeriksaan atas dasar laporan
Pemeriksaan atas dasar laporan adalah pemeriksaan yang

dilakukan oleh KPPU karena adanya laporan yang disampaikan,
baik oleh masyarakat yang dirugikan atau atas dasar laporan dari
pelaku usaha yang dirugikan oleh tindakan pelaku usaha yang
dilaporkan.14 Segera setelah laporan yang diterima dianggap telah
lengkap, KPPU segera menetapkan majelis komisi yang akan
melakukan pemeriksaan dan penyelidikan kepada pelaku usaha
yang dilaporkan dengan surat keputusan. Majelis komisi

14 Ibid., Hlm. 271
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kemudian mengeluarkan suatu penetapan untuk dimulainya suatu
pemeriksaan atas dasar laporan. 15

2) Pemeriksaan atas dasar inisiatif KPPU
Pemeriksaan atas dasar inisiatif adalah pemeriksaan yang

dilakukan atas dasar inisiatif KPPU sendiri karena adanya dugaan
atau indikasi pelanggaran terhadap UU No.5/1999. Dalam
pemeriksaan atas inisiatif, KPPU pertama-tama akan membentuk
suatu Majelis Komisi untuk melakukan pemeriksaan terhadap
pelaku usaha dan saksi.16

Adapun jenis pemeriksaan oleh KPPU adalah sebagai berikut:17

a. Tahap pemeriksaan pendahuluan
Pemeriksaan pendahuluan adalah tindakan komisi untuk
meneliti dan/atau memeriksa apakah suatu laporan dinilai
perlu atau tidaknya untuk dilanjutkan kepada tahap
Pemeriksaan Lanjutan. Pasal 39 Ayat 1 UU No.1 Tahun 1999
menentukan jangka waktu pemeriksaan pendahuluan selama
tiga puluh hari sejak tanggal surat penetapan dimulainya
pemeriksaan pendahuluan. Pada tahap pemeriksaan
pendahuluan tidak hanya laporan yang diperiksa, namun
pemeriksaan yang dilakukan atas inisiatif komisi juga wajib
melalui proses Pemeriksaan Pendahuluan ini.

b. Tahap pemeriksaan lanjutan
Pemeriksaan Lanjutan adalah serangkaian pemeriksaan
dan/atau penyelidikan yang dilakukan oleh Majelis sebagai
tindak lanjut Pemeriksaan Pendahuluan. Pemeriksaan
Lanjutan dilakukan oleh KPPU jika telah ditemukan indikasi
praktek monopoli atau persaingan usaha tidak sehat atau
KPPU masih memerlukan waktu yang lebih lama untuk
menyelidiki dan memeriksa secara lebih mendalam kasus
yang sedang diperiksa.18 Jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan
diberikan selama enam puluh hari sejak berakhirnya

15 Destivano, Harjon, Hukum Acara Persaingan Usaha, Jakarta:Rajawali
Pers, 2005 Hlm. 16

16 Andi Fahmi,dkk, Hukum Persaingan Usaha Antara Teks Dan Konteks,
Jakarta: ROV Creative Media, 2009, Hlm326

17 Mustafa Kamal Rokan, OpCit., Hlm. 271
18 Pelaku usaha yang diperiksa berdasarkan atas laporan, maka pelaku

usaha tersebut dinamakan sebagai “terlapor”. Sedangkan pelaku usaha yang
diperiksa berdasarkan inisiatif KPPU disebut “saksi”.
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pemeriksaan pendahuluan, dan dapat diperpanjang paling
lama tiga puluh hari.

c. Tahap eksekusi putusan komisi
Apabila putusan komisi menyatakan terbukti adanya
perbuatan melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999, maka
proses selanjutnya akan berlanjut kepada tahap eksekusi
putusan komisi. Berdasarkan Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999,
Komisi memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi
administratif dalam bentuk-bentuk pembatalan perjanjian,
perintah penghentian suatu kegiatan, penghentian
penyalahgunaan posisi dominan, pembatalan merger,
konsolidasi, akuisisi, maupun penetapan pembayaran ganti
rugi dan denda. Tahap eksekusi bertujuan untuk memastikan
bahwa pihak yang dikenakan sanksi memenuhi
kewajibannya.

3) Upaya hukum terhadap putusan KPPU
Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang

tidak menerima putusan KPPU adalah upaya hukum keberatan yang
diajukan ke pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum usaha
pelaku usaha paling lambat empat belas hari sejak diterimananya
putusan. Pengadilan wajib memeriksa keberatan tersebut paling
lambat empat belas hari sejak permohonan keberatan tersebut
diajukan. Pengadilan wajib memberikan putusan paling lama tiga
puluh hari sejah dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.

Jika pihak merasa keberatan dengan putusan pengadilan
negeri, maka pihak tersebut boleh menagajukan upaya hokum kasasi
ke Mahkamah Agung (MA). kasasi diajukan dalam waktu paling
lambat empat belas hari sejak tanggal diputuskan di pengadilan
negeri, MA wajib memeriksa dan memutuskan dalam waktu tiga
puluh hari sejak permohonan kasasi diterima.

Untuk lebih rinci, secara garis besar terhadap putusan KPPU
dapat terjadi tiga kemungkinan, yaitu:

(1) Pelaku usaha menerima putusan KPPU, dan secara sukarela
melaksanakan sanksi yang dijatuhkan oleh KPPU. Pelaku
usaha dianggap secara otomatis menerima Putusan KPPU,
apabila tidak melakukan upaya hokum dalam jangka waktu
yang diberikan oleh undang-undang untuk mengajukan
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keberatan.19 Selanjutnya dalam waktu tiga puluh hari sejak
diterimanya pemberitahuan mengenai putusan Komisi, pelaku
usaha wajib melaksanakan (isi) putusan tersebut dan
menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada komisi.

(2) Pelaku usaha menolak putusan KPPU, dan kemudian
mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri. Dalam hal
ini pelaku usaha tidak setuju terhadap putusan yang diambil
oleh KPPU, maka pelaku usaha dapat mengajukan keberatan
kepada Pengadilan Negeri dalam jangka waktu empat belas
hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.

(3) Pelaku usaha tidak mengajukan keberatan, namun tidak juga
melaksanakan putusan KPPU. Apabila pelaku usaha tidak
mengajukan keberatan sebagaimana diatur pada Pasal 44 ayat
(2), namun juga tidak kunjung melaksanakan maupun
melaporkan hasil pelaksanaan putusan KPPU dalam jangka
waktu tiga puluh hari sebagaimana ditentukan pada Pasal 44
ayat (1), maka berdasarkan Pasal 44 ayat (4) KPPU
menyerahkan putusan tersebut kepada penyidik untuk
melakukan penyidikan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.

4) Sanksi Yang Dapat Dijatuhkan Oleh KPPU
Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak
Sehat menetapkan dua macam sanksi, yakni:

1. Sanksi Administratif
Sanksi administratif diatur dalam Pasal 47 ayat (2) yang

menyatakan sebagai berikut:
(1) Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan

administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan
Undang-undang ini.

(2) Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
dapat berupa:

a. penetapan pembatalan perjanjian sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal
16; dan atau

19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,. Pasal 44 ayat 2
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b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi
vertikal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14; dan atau

c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan
yang terbukti menimbulkan praktek monopoli dan atau
menyebabkan persaingan usaha tidak sehat dan atau
merugikan masyarakat; dan atau

d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan
penyalahgunaan posisi dominan; dan atau penetapan
pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha
dan pengambilalihan saham sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28; dan atau

e. penetapan pembayaran ganti rugi; dan atau
f. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00

(satu miliar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp
25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah).

2. Sanksi Pidana
Sanksi pidana diatur dalam Pasal 50 yang menyatakan sebagai

berikut:

Pasal 50
Yang dikecualikan dari ketentuan undang-undang ini adalah:
a. perbuatan dan atau perjanjian yang bertujuan melaksanakan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau
b. perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan

intelektual seperti lisensi, paten, merek dagang, hak cipta,
desain produk industri, rangkaian elektronik terpadu, dan
rahasia dagang, serta perjanjian yang berkaitan dengan
waralaba; atau

c. perjanjian penetapan standar teknis produk barang dan atau
jasa yang tidak mengekang dan atau menghalangi persaingan;
atau

d. perjanjian dalam rangka keagenan yang isinya tidak memuat
ketentuan untuk memasok kembali barang dan atau jasa
dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah
diperjanjikan; atau

e. perjanjian kerjasama penelitian untuk peningkatan atau
perbaikan standar hidup masyarakat luas; atau

f. perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh
Pemerintah Republik Indonesia; atau
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g. perjanjian dan atau perbuatan yang bertujuan untuk ekspor
yang tidak mengganggu kebutuhan dan atau pasokan pasar
dalam negeri; atau

h. pelaku usaha yang tergolong dalam usaha kecil; atau
i. kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk

melayani anggotanya.

IV. KESIMPULAN

Dari seluruh pemaparan tentang KPPU dalam praktek
monopoli dan persaingan usaha di atas , maka dapat ditarik
kesimpulan sebagai berikut:
1. Peranan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terhadap

Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat adalah
menyangkut masalah tugas dan wewenang KPPU untuk
mengawasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang
Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat,
yakni:
a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat

mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat

b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan/atau
tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya
praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya
penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan
terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak
sehat.

d. Memberikan saran dan perimbangan terhadap kebijakan
pemerintah yang berkaitan dengan praktik monopoli dan/atau
persaingan usaha tidak sehat.

e. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan
dengan UU No. 5 Tahun 1999.

f. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi
kepada presiden dan Dewan perwakilan Rakyat.

2. Tindakan yang dilakukan Komisi Pengawas Persaingan Usaha
(KPPU) bilamana terjadi praktek monopoli dan persaingan usaha
tidak sehat adalah berdasarkan uraian-uraian di bab sebelumnya
maka dapat ditegaskan bahwa peranan KPPU melalui Komisi
yang dibentuknya dalam menegakkan Undang-Undang No.5
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Tahun 1999 adalah mengambil tindakan sesuai dengan wewenang
komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36 khususnya melakukan
tindakan sebagai berikut:
a. Melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap kasus

dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak
sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau pelaku usaha atau
yang ditemukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitiannya.

b. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di
pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.

c. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada
pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini
namun tidak sampai pada tindakan eksekusi mengingat KPPU
bukan lembaga peradilan.

d. Eksekusi keputusan KPPU yang mempunyai kekuatan hokum
tetap, KPPU harus meminta pelaksanaannya kepada
Pengadilan Negeri, demikian juga keputusan KPPU yang
mengandung unsur pidana maka KPPU harus menyerahkan
putusan itu kepada penyidik.
Dari tugas dan wewenang KPPU tersebut, dapat diketahui

bahwa KPPU diberi wewenang khusus untuk menjatuhkan sanksi
berupa tindakan administratif saja, termasuk menjatuhkan ganti
kerugian dan denda, ia tidak mempunyai hak menjatuhkan sanksi
denda pengganti, apalagi sanksi pidana pokok dan tambahan,
yang merupakan wewenang badan peradilan.
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ABSTRACT

This research aims to analyze the impact of Brand Equity Products
Acer of Notebook Toward Consumer of Purchasing Decisions and
Satisfaction On Acer Notebook Distributor Sun Plaza Medan. Data
collection empasys a sample of 88 from 20 items using Likert Scale
standard of measurement. In this research, free variables consists of
brand awardness,brand associations, and perceived quality. Bound
variable are consumer purchasing decisions and consumer satisfaction.
Testing includes test the validity,reliability test and assumptions classic.
While the method of data analysis used multiple linear regression.

The results showed that the independent variable X has a
significant effect on consumer purchasing decisions. The results of
signification value for each variable, both variables X and variable Y is
above the alpha value (0.05), resulting in acceptance of H0 and H1

rejection. In accordance with a multiple linear regression equation, Y =
10.184 + 0.390X1 + 0.28X2 + 0.44X4. So in essence, variable X has a
significant effect at consumer purchasing decisions.The result of this
research were brand equity which consists of brand awardness, brand
association, and brand perceived quality worked together to gave positive
and significant contribute of consumer purchasing decision and in partial
variable of brand awardness has the highest significant effect to consumer
purchasing desicion, while variable of brand perceived quality was not
contribute to consumer purchasing desicion.

The result of second hypothesis uses simple linear regression
analysis through t test, shows that consumer purchasing decision positif
significantly influence the consumer satisfaction.

Keywords: brand equity, consumer purchasing decision, consumer
satisfaction
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I. PENDAHULUAN
Fenomena dan dinamika persaingan yang ada dalam era

globalisasi akan semakin mengarahkan sistem perekonomian Indonesia ke
mekanisme pasar yang memposisikan perusahaan untuk selalu
mengembangkan dan merebut pangsa pasar (market share). Salah satu
asset untuk mencapai keadaan tersebut adalah merek (brand) produk yang
dewasa ini berkembang menjadi sumber asset terbesar bagi perusahaan.

Merek merupakan janji penjual untuk secara konsisten
memberikan keistimewaan, manfaat, dan jasa tertentu kepada pembeli
(Kotler, 2009). Merek-merek terbaik memberikan jaminan mutu.

Dengan demikian dapat diketahui adanya ikatan emosional yang
tercipta antara konsumen dengan perusahaan penghasil produk melalui
merek. Perusahaan pesaing bisa saja menawarkan produk yang mirip,
tetapi mereka tidak mungkin menawarkan janji emosional yang
sama.Dalam kondisi pasar yang kompetitif, preferensi dan loyalitas
pelanggan adalah kunci kesuksesan. Dengan kondisi sekarang ini, nilai
suatu merek yang mapan sebanding dengan realitas makin sulitnya
menciptakan suatu merek. Pemasaran dewasa ini merupakan pertempuran
persepsi konsumen, tidak sekedar pertempuran produk (Durianto dkk,
2004).

Membangun persepsi dapat dilakukan melalui jalur merek dan
memahami perilaku merek. Merek yang prestisius dapat disebut memiliki
ekuitas merek (brand equity) yang kuat. Suatu merek memiliki ekuitas
merek yang kuat atau lemah diindikasikan oleh kesadaran merek (brand
awareness), asosiasi merek (brand asociation), persepsi kualitas
(perceivedquality), loyalitas merek (brand loyalty) dan aset-aset lain
seperti paten, trademark dan hubungan dengan perantara (Simamora,
2002). Suatu produk dengan ekuitas merek yang kuat dapat membentuk
landasan merek (brand platform) yang kuat dan mampu mengembangkan
keberadaan suatu merek dalam persaingan apapun dalam jangka waktu
yang lama (Durianto dkk, 2004).

Dengan semakin banyaknya jumlah pesaing di pasar, meningkat
pula ketajaman persaingan diantara merek-merek yang beroperasi di pasar
dan hanya merek yang memiliki ekuitas merek yang kuat yang akan tetap
mampu bersaing, merebut, dan menguasai pasar. Semakin kuatnya ekuitas
merek suatu produk, semakin kuat pula daya tariknya di mata konsumen
untuk mengkonsumsi produk tersebut yang selanjutnya dapat menggiring
konsumen untuk melakukan pembelian serta mengantarkan perusahaan
untuk meraup keuntungan dari waktu ke waktu (Durianto dkk, 2001:3).

Persaingan bisnis notebook ini ditandai dengan banyaknya
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produsen notebook diantaranya seperti Acer, Axioo, Toshiba, HP,
Compaq, Sony Vaio, Asus, dan sebagainya. Acer adalah merek notebook
yang saat ini sudah sangat diterima oleh pasar. Terbukti dengan angka
penjualan yang terus meningkat. Acer Group Indonesia masih menguasai
pasar Indonesia dengan pangsa pasar sebesar 26,23 persen untuk PC dan
33,88 persen untuk notebook(Swa Online, Juni 2013).

Melihat perkembangan yang positif pasar Acer Group Indonesia,
Acerbertekad mempertahankan posisi sebagai PC dan notebookVendor
No. 1 di Indonesia. Dengan strategi multi-brand, Acermemberi lebih
banyak pilihan kepada pengguna dalam memilih merek dan produk yang
sesuai dengan identitas, kesukaan dan kebutuhannya masing-masing. Hal
ini secara otomatis akan meningkatkan pangsa pasar Acer Inc. di
Indonesia (Swa Online, Juni 2013).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan
menganalisa pengaruh ekuitas merek terdiri dari : kesadaran merek (brand
awareness), kesan kualitas merek (brand perceived quality), dan asosiasi
merek (brand association) terhadap keputusan pembelian konsumen dan
untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh variabel keputusan
pembelian terhadap kepuasan konsumen.
Merek

Menurut Aaker dalam Rangkuti (2002) merek adalah nama dan
atau simbol yang bersifat membedakan (seperti sebuah logo, cap atau
kemasan) dengan maksud mengidentifikasi barang dan jasa dari seorang
penjual atau sebuah kelompok penjual tertentu.
Ekuitas Merek dan Elemen-elemennya

Menurut Aaker dalam Rangkuti (2002) ekuitas merek adalah
seperangkat asset dan liabilitas merek yang berkaitan dengan suatu merek,
nama dan simbolnya yang mampu menambah atau mengurangi nilai yang
diberikan oleh sebuah barang atau jasa kepada perusahaan atau kepada
pelanggan perusahaan.

Menurut Simamora (2002) ekuitas merek dibangun oleh elemen-
elemen ekuitas merek yang terdiri dari :

a. Kesadaran merek (brand awareness)
b. Asosiasi merek (brand asociation)
c. Persepsi kualitas (perceived quality)
d. Loyalitas merek (brand loyalty)
e. Aset-aset merek lainnya

Keputusan Pembelian
Menurut Kotler(1987),”Proses pembelian bermula jauh sebelum

pembelian sesungguhnya dan berakibat jauh setelah pembelian. Ini
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mendorong untuk lebih memperhatikan keseluruhan proses pembelian,
bukan hanya mencurahkan perhatiannya pada keputusan pembelian”.
Selain itu, menurut Kotler dan Amstrong (2003) ada lima tahapan yang
dilalui konsumen yaitu:

1.  Pengenalan kebutuhan
2.  Pencarian informasi
3.  Evaluasi alternatif
4.  Keputusan membeli
5. Tingkah laku pasca pembelian

Kepuasan Konsumen
Menurut Kotler (2009) : “Kepuasan konsumen merupakan fungsi

dari seberapa dekat antara harapan pembeli atas suatu produk dengan daya
guna yang dirasakan dari produk tersebut”. Seandainya produk tersebut
berada di bawah harapan pelanggan, maka pelanggan tersebut akan merasa
dikecewakan (tidak puas) dan jika memenuhi harapan maka pelanggan
akan puas.

Kepuasan merupakan fungsi dari kesan kinerja dan harapan. Jika
kinerja melebihi harapan, pelanggan amat puas atau senang. Kepuasan
tinggi atau senang menciptakan kelekatan emosional terhadap merek,
bukan hanya preferensi rasional. Hasilnya adalah kesetiaan pelanggan
yang tinggi.
Kerangka Konseptual

Jinan (2010) melakukan penelitian dengan judul “Analisis
Pengaruh Ekuitas Merek Produk Notebook Axioo terhadap Keputusan
Pembelian Konsumen (Survey di Distributor Notebook Axioo Cabang
Malang). Penelitian ini menyimpulkan bahwa :

1. Terdapat pengaruh yang signifikan secara simultan dari ekuitas
merek notebook Axioo, terhadap keputusan pembelian notebook
merek Axioo.

2. Secara parsial variabel ekuitas merek berupa kesadaran merek,
asosiasi merek, persepsi merek, loyalitas merek berpengaruh
secara positif terhadap keputusan pembelian artinya peningkatan
variabel tersebut mendorong untuk meningkatkan keputusan
pembelian konsumen.

Merek yang prestisius dapat disebut memiliki ekuitas merek
(brand equity) yang kuat.Semakin kuatnya ekuitas merek suatu produk,
semakin kuat pula daya tariknya di mata konsumen untuk mengkonsumsi
produk tersebut yang selanjutnya dapat menggiring konsumen untuk
melakukan pembelianserta mengantarkan perusahaan untuk meraup
keuntungan dari waktu ke waktu.
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Maulana (1999) menyatakan : “Merek yang bagus baru akan
menjadi suatu produk yang sukses, jika komponen-komponen lain dari
produk tersebut sesuai dengan keinginan pasar. Merek yang tidak sesuai
dengan cita rasa pasar, tentu akan menyulitkan produk tersebut berkiprah
di pasar”.

Merek yang sudah kuat dalam persepsi konsumen cenderung akan
menjadi pilihan utama konsumen dalam keputusan pembelian produk ini
seperti apa yang dikatakan Holt (2004) merek yang kuat adalah sebuah
merek yang kepada merek itu sekelompok pelanggan menunjukan
kesetiaan atau dedikasi mereka yang amat tinggi.

Seperti yang diungkapkan oleh Kapferer dalam Rangkuti (2002),
apabila suatu konsep merek yang kuat dapat dikomunikasikan secara baik
kepada pasar sasaran yang tepat, maka merek tersebut akan menghasilkan
brand image yang mencerminkan identitas merek yang jelas.

Menurut Foley dan Kendrick (2006), bahwa merek yang kuat dan
seimbang adalah merek yang menjaga dan mensejajarkan antara nilai
merek dan nilai konsumen hal ini akan menciptakan kepuasan konsumen.

Secara sistematis kerangka konseptual penelitian ini dapat
digambarkan sebagai berikut:

Gambar2. 2
Kerangka Konseptual

Hipotesis Penelitian
Berdasarkan kerangkakonseptualdi atas, makadapatdiambil

hipotesissebagaiberikut:
1. Ekuitas merek berpengaruh positif dan signifikan terhadap

keputusan pembelian konsumen di distributor notebook Acer
cabang Sun Plaza Medan.

2. Keputusan pembelian konsumen berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepuasan konsumen di distributor notebook
Acer cabang Sun Plaza Medan.

EKUITAS MEREK
(X)

Kesadaran Merek (X1)
Asosiasi Merek(X2)

Kesan Kualitas
Merek(X3)

Keputusan
Pembelian

(Y1)

Kepuasan
Konsumen

(Y2)
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II. METODE PENELITIAN
Penelitian ini dilaksanakan dilaksanakan di distributor notebook

Acer Cabang Sun Plaza Medan Jl. Zainul Arifin Ground Floor Medan.
Penelitian ini dilaksanakan mulai Maret 2013 sampai dengan September
2013.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsumen
pengguna notebook yang berkunjung di distributor Acer Cabang Sun
Plaza Medan.Peneliti hanya mengambil 88 orang sampel dengan
menyebarkan kuesioner pada pengunjung di distributor notebook merek
Acer Cabang Sun Plaza Medan.

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sampel dengan metode
Incidental Sampling. Dalam penelitian ini, peneliti akan memberikan
kuesioner kepada responden yang kebetulan bertemu di distributor
notebook merek Acer Cabang Sun Plaza Medan.Untuk membedakan
konsumen yang membeli produk dengan cara kebetulan dan tidak, maka
peneliti mewancarai terlebih dahulu sebelum konsumen mengisi kuesioner
yang telah disediakan, dari situlah peneliti akan tahu mana konsumen
dalam pembelian produk dengan secara kebetulan dan tidak.

Penelitian ini terdiri dari dua variabel, yaitu variabel terikat dan
variabel bebas.

1. Variabel Bebas/Independent Variable (X) yaitu ekuitas merek atau
brand equity yang terdiri dari tiga sub variabel bebas, yaitu :
a. Kesadaran merek (X1) adalah kesanggupan konsumen

mengenali atau mengingat kembali bahwa merek sebagai
kategori produk tertentu.

b. Asosiasi merek (X2) adalah segala kesan yang muncul di benak
konsumen terhadap suatu merek dan alasan membeli produk
yang ditawarkan.

c. Kesan kualitas merek (X3) adalah persepsi konsumen terhadap
seluruh kualitas suatu merek, baik dari segi produk, pelayanan
dan kinerja karyawan.

2. Variabel Terikat/Dependent Variable
Variabel keputusan pembelian konsumen notebook Acer (Y1)
disebut variabel moderator adalah suatu keputusan konsumen
dimana dia memilih salah satu dari beberapa alternatif pilihan yang
ada, dalam hal ini menjadi variabel X untuk variabel terikat yaitu
kepuasan konsumen notebook Acer (Y2) adalah suatu perasaan
konsumen dimana keinginan, harapan, dan kebutuhan konsumen
dapat dipenuhi.
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Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik dalam penelitian ini adalah uji normalitas, uji

multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.
II.1 Metode Analisis Data
Metode Analisis Data Hipotesis Pertama

Analisis yang digunakan untuk hipotesis pertama adalah Regresi
Berganda (Multiple Regression), dengan model sebagai berikut :

Y = β0 + β1.X1+ β2.X2 +β3.X3+ε
Keterangan :
Y =  Keputusan pembelian konsumen
X1 =  Kesadaran merek
X2 = Asosiasi merek
X3 = Kesan kualitas merek
ε =  Epsilon/Faktor kesalahan
β0 =  Konstanta
β1, β2, β3,β4 =  Koefisien Estimasi Model

Metode Analisis Data Hipotesis Kedua
Untuk menguji hipotesis penelitian digunakan Regresi Sederhana,

dengan model sebagai berikut :
Y = β0 + β1.X1+ ε
Keterangan :
Y =  Kepuasan konsumen
X1 =  Keputusan pembelian konsumen
ε =  Epsilon/Faktor kesalahan
β0 =  Konstanta
β1 =  Koefisien Estimasi Model

Pengujian Hipotesis
Uji Serempak (Uji F)

Apabila hasil perhitungan nilai Fhitung lebih besar dari Ftabel maka H0

ditolak dan H1 diterima, hal ini berarti bahwa variabel-variabel bebasnya
secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang positif signifikan
terhadap variabel terikatnya. Sebaliknya jika Fhitung lebih kecil dari Ftabel

maka H0 diterima dan H1 ditolak, hal ini berarti bahwa variabel-variabel
bebasnya secara bersama-sama tidak mempunyai pengaruh yang signifikan
terhadap variabel terikatnya. Kriteria pengujian hipotesis secara simultan
adalah sebagai berikut :
H0 ditolak (H1 diterima) jika Fhitung > Ftabel pada α = 5 % pada signifikansi
95 %.
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H0 diterima (H1 ditolak) jika Fhitung < Ftabel pada α = 5 % pada signifikansi
95 %.
Uji Parsial (Uji t)
H0 : β1= 0. Artinya secara parsial tidak ada pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat
H0 : β1≠ 0. Artinya secara parsial terdapat pengaruh variabel bebas

terhadap variabel terikat
Koefisien Determinasi

Menghitung R2 yang disesuaikan sebagai berikut:= 1 − 1 − n − 1n − k
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
III.1 Uji Validitas dan Reliabilitas
Pengujian Validitas

Menurut Sugiyono (2008) bahwa “Jika nilai validitas Corrected
Item Total Correlation setiap pertanyaan lebih besar dari 0.30 maka butir
pertanyaan dianggap sudah valid”, selain itu dapat juga kita lihat dari nilai
signifikansi (2-tailed) yang berada dibawah α sebesar 5% maka butir
pertanyaan tersebut dianggap sudah valid.

Tabel 3.1 Hasil Uji Validitas
Variabel Pertanyaan Pearson

Correlation
rtabel Keterangan

Kesadaran Merek (X1)
P1 0.833 0.304 Valid
P2 0.814 0.304 Valid
P3 0.670 0.304 Valid

Asosiasi Merek (X2)

P1 0.819 0.304 Valid
P2 0.812 0.304 Valid
P3 0.771 0.304 Valid
P4 0.764 0.304 Valid
P5 0.816 0.304 Valid

Kesan Kualitas Merek
(X3)

P1 0.614 0.304 Valid
P2 0.820 0.304 Valid
P3 0.794 0.304 Valid
P4 0.871 0.304 Valid

Keputusan Pembelian
(Y1)

P1 0.771 0.304 Valid
P2 0.479 0.304 Valid
P3 0.681 0.304 Valid
P4 0.757 0.304 Valid
P5 0.854 0.304 Valid

Kepuasan Konsumen
(Y2)

P1 0.948 0.304 Valid
P2 0.942 0.304 Valid
P3 0.941 0.304 Valid
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Sumber : Hasil Penelitian 2013, (data diolah)
Pengujian Reliabilitas

Uji Reliabilitas dilakukan untuk menguji apakah instrument
pertanyaan menunjukkan hasil yang konsisten apabila dilakukan
pengukuran secara berulang-ulang dengan menghitung Cronbach’s Alpha
untuk setiap variabel yang diukur. Nilai uji reliabilitas dikatakan baik jika
memiliki nilai 0.8 – 1.0. Sedangkan nilai uji reliabilitas dikatakan
diterima jika memiliki nilai 0.6 – 0.79 dan dikatakan buruk jika memiliki
nilai < 0.6 (Sekaran, 2006).

Tabel 3.2 Uji Reliabilitas
No Variabel Cronbach's

Alpha
Keterangan

1 Kesadaran Merek (X1) 0.815 Reliabilitas baik
2 Asosiasi Merek (X2) 0.806 Reliabilitas baik
3 Kesan Kualitas Merek (X3) 0.802 Reliabilitas baik
4 Keputusan Pembelian (Y1) 0.783 Reliabilitas dapat

diterima
5 Kepuasan Konsumen (Y2) 0.875 Reliabilitas baik

Sumber : Hasil penelitian (2013)
Tabel 3.3

Penjelasan Responden atas Variabel Kesadaran Merek

Item Pertanyaan
Sangat
setuju Setuju

Kurang
Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Total

F % F % F % F % F % F %
Ketika saya hendak
membeli notebook,
Acer merupakan
notebook pilihan
utama

5 5.7 54 61.36 28 31.82 1 1.13 0 0 88 100

Saya lebih mengenal
Acer dibandingkan
merek notebook lain

3
3.4
1

62 70.45 21 23.86 2 2.27 0 0 88 100

Saya mengenal Acer
karena promosi-
promosinya menarik

7
7.9
5

27 30.68 50 56.82 4 4.54 0 0 88 100

Sumber: Hasil Penelitian  (2013)
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Tabel 3.4
Penjelasan Responden Atas Variabel Asosiasi Merek

Item Pertanyaan
Sangat
setuju Setuju

Kurang
Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Total

F % F % F % F % F % F %
Saya menggunakan
notebook Acer karena
harga lebih terjangkau

33 37.5 34 38.6 18 20.4 2 2.3 1 1.1 88 100

Saya menggunakan
notebook Acer karena
produknya lebih
variatif

4 4.54 41 46.6 43 48.9 0 0 0 0 88 100

Saya menggunakan
notebook Acer karena
desainnya menarik

4 4.54 48 54.54 33 37.5 3 3.4 0 0 88 100

Saya bangga
menggunakan notebook
Acer

5 5.68 32 36.36 44 50 5 5.68 2 2.3 88 100

Sumber : Hasil Penelitian (2013)

Tabel 3.5
Penjelasan Responden Atas Variabel Kesan Kualitas Merek

Item Pertanyaan
Sangat
setuju

Setuju
Kurang
Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Total

F % F % F % F % F % F %
Saya menggunakan
notebook Acer karena
kualitas resolusi
gambar yang lebih
bagus

4 4.5 62 70.5 20 22.7 2 2.3 0 0 88 100

Saya menggunakan
notebook Acer karena
kualitas suara (audio)
lebih unggul

4 4.5 15 17 48 54.5 19 21.6 2 2.3 88 100

Saya menggunakan
notebook Acer karena
didukung oleh
prossesor Intel

27 30.7 59 67 2 2.3 0 0 0 0 88 100
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Saya menggunakan
notebook Acer karena
baterainya tahan lama

4 4.5 32 36.4 42 47.7 8 9.1 2 0 88 100

Saya menggunakan
notebook Acer karena
spesifikasi yang lebih
unggul

2 2.3 42 47.7 38 43.2 6 6.8 0 0 88 100

Sumber : Hasil Penelitian (2013)

Tabel 3.6
Penjelasan Responden Atas Variabel Keputusan Pembelian

Item Pertanyaan
Sangat
setuju

Setuju
Kurang
Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Total

F % F % F % F % F % F %
Saya membeli notebook
karena saya
membutuhkannya

27 30.7 51 58 10 11.4 0 0 0 0 88 100

Sebelum saya membeli
notebook terlebih dahulu
saya mencari informasi
dari beberapa sumber

5 5.7 57 64.7 20 22.7 3 3.4 3 3.4 88 100

Sebelum membeli, saya
mengevaluasi beberapa
alternatif merek notebook

3 3.4 42 47.7 36 40.9 6 6.8 1 1.1 88 100

Setelah saya mengevaluasi
maka saya mengambil
keputusan membeli
notebook merek Acer

3 3.4 74 84.1 10 11.3 1 1.1 0 0 88 100

Saya tidak menyesal
setelah membeli notebook
merek Acer

6 6.8 54 61.4 27 30.7 1 1.1 0 0 88 100

Sumber : Hasil Penelitian (2013)
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Tabel 3.7
Penjelasan Responden Atas Variabel Kepuasan Konsumen

Item Pertanyaan
Sangat
setuju

Setuju
Kurang
Setuju

Tidak
Setuju

Sangat
Tidak
Setuju

Total

F % F % F % F % F % F %
Kinerja notebook Acer
sudah sesuai dengan
harapan saya

3 3.4 64 72.7 21 23.9 0 0 0 0 88 100

Spesifikasi yang ditawarkan
notebook Acer sudah sesuai
dengan yang harapan saya

6 6.8 43 48.9 37 42 2 2.3 0 0 88 100

Kualitas notebook Acer
secara keseluruhan sudah
sesuai dengan harapan saya

3 3.4 13 14.8 53 60.2 19 21.6 0 0 88 100

Sumber : Hasil Penelitian (2013)

Tabel 3.8
Statistik Deskriptif

Sumber : Hasil Penelitian (2013)

N Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation

Statistic Statistic Statistic Statistic Statistic

Kesadaran Merek 88 7 14 10.89 1.254

Asosiasi Merek 88 3 19 14.48 2.249

Kesan Kualitas Merek 88 11 23 17.83 2.219

Keputusan Pembelian 88 11 23 18.94 2.092

Kepuasan Konsumen 88 7 14 10.40 1.490

Valid N (listwise) 88
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III.2 Uji Asumsi KlasikHipotesis Pertama
Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan dengan cara analisis Normal
Probability Plots.

Gambar 4.1 Hasil Uji Normalitas

Pada Gambar 4.1 Grafik Normal P-P Plot di atas terlihat bahwa titik-titik
menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti arah
garis diagonal. Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa model garis
regresi memenuhi asumsi normalitas.
Uji Multikolinieritas

Tabel 3.9
Hasil Uji Multikolinearitas

Model Tolerance VIF
Kesadaran Merek (X1) 0,797 1,118
Asosiasi Merek (X2) 0,836 1,128
Kesan Kualitas Merek
(X3)

0,734 1,011

Dependent Variable : Keputusan Pembelian
Sumber : Hasil Penelitian(2013)

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa nilai Tolerance masing-
masing variabel bebas lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing
variabel bebas di bawah 10 sehingga dapat disimpulkan tidak ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas.
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Uji Heteroskedastisitas
Tabel 3.10

Hasil Uji Heteroskedastisitas
Model Tolerance t Sig

Kesadaran Merek (X1) 0,797 -0,133 0,894
Asosiasi Merek (X2) 0,836 -0,249 0,804
Kualitas Merek (X3) 0,734 -0,058 0,954

Dependent Variable:
abresid

Sumber : Hasil Penelitian (2013)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai t-statistik dari seluruh
variabel bebas tidak ada yang signifikan secara statistik, dimana thitung

kesadaran merek -0,133 sig. 0,894, thitung asosiasi merek -0,249 sig. 0,804
dan thitung kualitas merek -0,058 sig. 0,954 maka dapat disimpulkan bahwa
pada model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis Pertama
1. Analisis Regresi Model I

Persamaan Strukturalnya
Y1 = PY1X1 +PY1X2+PY1X3+€1

Dimana:
Y1 = Keputusan Pembelian (variabel terikat)
X1 = Kesadaran Merek (variabel bebas pertama)
X2 = Asosiasi Merek (variabel bebas kedua)
X3 = Kesan Kualitas Merek (variabel bebas ketiga)
€1 = Error

Tabel 3.11
Hasil Regresi Hipotesis Pertama

R2 = 0,189
F  = 6,452  sig. 0,001

Variabel Koefisien
Regresi

thitung Sig

Konstanta 10,179 0,000
Kesadaran Merek (X1) 0,573 2,109 0,038
Asosiasi Merek (X2) 0,315 2,569 0,012
Kesan Kualitas Merek (X3) 0,082 0,405 0,686
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Dependent Variable : Keputusan Pembelian
Sumber : Hasil Penelitian (2013)

Berikut hasil analisis dari regresi tersebut :
1. Koefisien Determinasi

Nilai R2yang diperoleh adalah sebesar 0.189 atau 18.9% yang
menunjukkan kemampuan variabel kesadaran merek, kesan
kualitas merek, asosiasi merek, dalam menjelaskan variasi yang
terjadi pada keputusan pembelian adalah 18.9%, sedangkan sisanya
sebesar 81.1% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan
ke dalam model. Variabel lain di luar ekuitas merek yang dapat
berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen seperti
harga, kualitas pelayanan, citra perusahaan, kualitas produk, dan
lain – lain.

2. Uji Serempak (Uji F)
Berdasarkan Tabel 4.30 di atas dapat diketahui bahwa Fhitung =
6.452 dan Ftabel = 2.71, dalam hal ini Fhitung lebih besar dari Ftabel

dan nilai signifikan adalah 0.001 lebih kecil dari nilai alpha 0.05,
sehingga keputusan yang diambil adalah H0 ditolak dan H1 diterima
artinya variabel kesadaran merek, kesan kualitas merek, asosiasi
merek, secara serempak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian konsumen notebook Acer di
distributor Sun Plaza Medan. Sehingga hipotesis pertama yang
menyatakan bahwa ekuitas merek yang diberikan oleh notebook
Acer berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan
pembelian konsumen notebook Acer dapat diterima.

3. Uji Parsial (Uji t)
Berdasarkan tabel di bawah ini dapat diketahui bahwa nilai
konstanta adalah sebesar 10.179 dannilai koefisien masing-masing
variabel adalah sebesar 0.233 untuk X1, sebesar 0.278 untuk X2,
sebesar 0.047 untuk X3. Maka model regresi untuk penelitian ini
adalah sebagai berikut :

Y = 10.179 + 0.233 X1 + 0.278X2+0.047 X3

Hasil statistik di atas menunjukkan bahwa secara parsial variabel
asosiasi merek dengan koefisien regresi sebesar 0.278 lebih
berperan untuk menentukan keputusan pembelian konsumen
notebook Acer di distributor Acer Sun Plaza.
a. Hipotesis Pertama

Nilai signifikansi kesadaran merek (0.038) lebih kecil dari
alpha (0.05), maka hasil yang diperoleh Ho ditolak dan
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H1diterima dengan demikian maka secara parsial variabel
kesadaran merek berpengaruh secara positif dan signifikan
terhadap keputusan pembelian konsumen notebook Acer di
distributor Sun Plaza.

b. Hipotesis Kedua
Nilai signifikansi (0.012) lebih kecil dari alpha (0.05), dengan
demikian maka secara parsial variabel asosiasi merek
berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap keputusan
pembelian konsumen notebook Acer di distributor Sun Plaza.

c. Hipotesis Ketiga
Nilai signifikansi (0.688) lebih besar dari alpha (0.05), dengan
demikian maka secara parsial variabel kesan kualitas merek
tidak berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen
notebook Acer di distributor Sun Plaza.

III.3 Uji Asumsi Klasik Hipotesis Kedua

Uji Normalitas

Uji normalitas dapat dilakukan dengan caraanalisis Normal
Probability Plots.

Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas

Sumber : Hasil Penelitian, 2013 (data diolah)
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Pada Gambar 4.2 Grafik Normal P-P Plot di atas terlihat bahwa
titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal dan penyebarannya mengikuti
arah garis diagonal.Dari grafik ini dapat disimpulkan bahwa model garis
regresi memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 3.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model Toleranc
e

T Sig

Keputusan
Pembelian (X1)

1,000 -0,818 0,415

Dependent Variable:
abresid

Sumber : Hasil Penelitian, 2013 (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan nilai t-statistik dari
seluruh variabel bebas tidak ada yang signifikan secara statistik, dimana
thitung keputusan pembelian -0.818, maka dapat disimpulkan bahwa pada
model regresi tidak terdapat masalah heteroskedastisitas.

Uji t Hipotesis Kedua
2. Analisis Regresi Model I

Persamaan Strukturalnya
Y= PYX+€
Dimana:
Y = Kepuasan Konsumen (variabel terikat)
X = Keputusan Pembelian (variabel bebas pertama)
€ = Error

Tabel 3.12
Hasil Regresi Hipotesis Kedua

R2 = 0,278
F  = 6,452  sig. 0,001

Variabel Koefisien
Regresi

thitung Sig

Konstanta 3,283 0,000
Keputusan Pembelian (X) 0,573 5,756 0,000

Dependent Variable : Kepuasan Konsumen
Sumber : Hasil Penelitian, 2013 (data diolah)
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Berikut hasil analisis dari regresi tersebut :
1. Koefisien Determinasi

Nilai R2 yang diperoleh adalah sebesar 0.278 atau 27.8% yang
menunjukkan kemampuan variabel keputusan pembelian dalam
menjelaskan variasi yang terjadi pada kepuasana dalah 27.8%,
sedangkan sisanya sebesar 72.2% dijelaskan oleh variabel lain
yang tidak dimasukkan ke dalam model. Variabel lain di luar
keputusan pembelian yang dapat berpengaruh terhadap kepuasan
konsumen seperti harga, kualitas produk, citra perusahaan,
pelayanan purna jual, dan lain – lain.

2. Hipotesis Model Kedua
Nilai konstanta adalah sebesar 3.283 dannilai koefisien variabel
keputusan pembelian (X) adalah sebesar 0.376. Maka model
regresi untuk penelitian ini adalah sebagai berikut :
Y = 3.283+0.376 X
Dimana :
Y=Kepuasan, X    =   Keputusan Pembelian
Nilai thitung untuk variabel keputusan pembelian 5.756 lebih besar
dibandingkan dengan ttabel 3.08 atau nilai signifikan 0.000 lebih
kecil dari alpha 0.05. Oleh karena thitung > ttabel maka hasil yang
diperoleh Ho ditolak dan H1 diterima, dengan demikian maka
secara parsial variabel keputusan pembelian berpengaruh secara
positif dan signifikan terhadap kepuasan konsumen notebook
Acer.

Pembahasan Hipotesis Pertama
Hasil uji serempak hipotesis pertama menunjukkan bahwa variabel

kesadaran merek, asosiasi merek, dan kesan kualitas merek secara
bersama-sama berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen
notebook Acer di distributor Sun Plaza Medan.

Konsumen memutuskan untuk membeli notebook Acer karena
Acer adalah pilihan utama, konsumen merasa lebih mengenal Acer
dibandingkan merek lain dan karena promosi dari Acer lebih
menarik.Kosumen memutuskan untuk membeli notebook Acer karena
harganya lebih terjangkau, produknya lebih variatif, desainnya menarik
oleh karena itu konsumen merasa bangga menggunakan notebook
Acer.Konsumen memutuskan untuk membeli notebook Acer karena Acer
memiliki resolusi gambar yang lebih bagus, kualitas suara yang lebih
unggul, didukung oleh prossesor Intel, baterainya yang tahan lama, dan
spesifikasi yang lebih unggul.
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Hasil penelitian ini memperkuat penelitian Jinan (2010) yang
menyatakan bahwa kesadaran merek, persepsi merek, kualitas merek, dan
loyalitas merek, secara serempak mempunyai pengaruh positif dan
signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen (Survey di Distributor
Notebook Axioo Cabang Malang).Hasil penelitian ini juga memperkuat
teori Holt (2004) yang menyatakan bahwa merek yang sudah kuat dalam
persepsi konsumen cenderung akan menjadi pilihan utama konsumen
dalam keputusan pembelian produk.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Keller (1993) yang
menyatakan bahwa nama merek berhubungan positif dengan evaluasi
produk, persepsi kualitas, dan tingkat pembelian produk. Familiaritas
dengan sebuah merek berpotensi untuk meningkatkan consumer
confidence, sikap terhadap merek, dan minat beli.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Chaudhuri dan Holbrook
(2001) yang menyimpulkan bahwa brand trust dan brand affect
menentukan loyalitas pembelian dan loyalitas attitunal, yang pada
gilirannya mengarah pada kesediaan konsumen untuk membayar harga
premium.

Hasil penelitian ini sesuai dengan teori Lupiyoadi (2001), saat
mengingat sebuah nama merek maka merek tersebut akan memicu suatu
perasaan yang mempercayai terhadap produk dengan merek tersebut, hal
ini yang memudahkan seseorang untuk memutuskan pilihan atas produk
dengan merek tertentu karena yakin akan memperoleh kepuasan yang
diyakini dari produk itu.

Hasil uji parsial menunjukkan variabel kesan kualitas merek tidak
mempunyai pengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen. Hal ini
menunjukkan bahwa secara parsial, bagi konsumen walaupun notebook
Acer memiliki resolusi gambar dan suara yang berkualitas, didukung oleh
prossesor Intel, baterainya yang tahan lama, dan spesifikasi yang lebih
unggul, hal ini bukanlah indikator keputusan pembelian konsumen.
Artinya penampilan, kehandalan, kemudahan dalam mengoperasikan fitur-
fitur dan popularitas merek notebook Acer bukan menjadi faktor yang
berpengaruh terhadap keputusan pembelian konsumen yang membeli
produk Acer di distributor Sun Plaza Medan. Hal ini menunjukkan bahwa
konsumen memang membeli notebook Acer karena memang sudah
mengenal merek tersebut.

Pembahasan Hipotesis Kedua
Hasil hipotesis kedua menunjukkan bahwa variabel keputusan

pembelian berpengaruh terhadap kepuasan konsumen, yang artinya
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variabel keputusan pembelian berperan untuk menentukan kepuasan
konsumen pada distributor notebook Acer cabang Sun Plaza Medan.
Setelah pembelian, konsumen mungkin mengalami konflik dikarenakan
melihat fitur mengkhawatirkan tertentu atau mendengar hal-hal
menyenangkan tentang merek lain dan waspada terhadap informasi yang
mendukung keputusannya. Kepuasan merupakan fungsi kedekatan antara
harapan dan kinerja anggapan produk. Jika kinerja tidak memenuhi
harapan, konsumen kecewa, jika kinerja memenuhi harapan, konsumen
puas, jika melebihi harapan, konsumen sangat puas. Semakin besar
kesenjangan antara harapan dan kinerja, semakin besar ketidakpuasan yang
terjadi (Kotler, 2009). Hal ini dapat dilihat dari jawaban-jawaban
responden. Kinerja notebook Acer sudah sesuai dengan harapan
konsumen, spesifikasi yang ditawarkan notebook Acer sudah sesuai
dengan yang harapan konsumen. Kualitas notebook Acer secara
keseluruhan sudah sesuai dengan harapan konsumen. Jika konsumen puas,
ia mungkin akan ingin membeli produk itu kembali. Pelanggan yang puas
juga cenderung mengatakan hal-hal baik tentang merek kepada orang lain.
Perasaan ini menentukan apakah pelanggan membeli produk kembali dan
membicarakan hal-hal menyenangkan atau tidak menyenangkan tentang
produk tersebut kepada orang lain. Konsumen mungkin mencari informasi
yang memastikan nilai produk yang tinggi (Kotler, 2009).

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil hipotesis pertama, maka penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa secara serempak ekuitas merek yang terdiri dari:
kesadaran merek (brand awareness), asosiasi merek (brand association),
kesan kualitas merek (brand perceived quality), berpengaruh positif dan
signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen Acer di Distributor
Cabang Sun Plaza Medan. Berdasarkan dari hasil uji parsial dapat
diketahui bahwa variabel yang paling
dominanterhadapkeputusanpembeliankonsumenAcer diDistributor
CabangSun Plaza Medan adalah asosiasi merek. Sedangkan variabel kesan
kualitasmerektidakmempunyaipengaruhterhadapkeputusanpembeliankonsu
men.



VISI (2016) 24 (1) 2481-2504

2501
ISSN 0853-0203

Hasilhipotesis kedua menunjukkan bahwa variable keputusan
pembelian berpengaruh terhadap kepuasan konsumen,yang artinya variable
keputusan pembelian berperan untuk menentukan kepuasan konsumen di
Distributor CabangSun Plaza Medan.

B. Saran
Berdasarkan kesimpulan, ekuitasmerek yang terdiri darikesadaran

merek, asosiasimerek, kualitas merek secara serempak mempengaruhi
keputusan pembeliankonsumen, maka disarankan :
1. Agar produsendan distributor Acer dapat lebih meningkatkan ekuitas

merek sehingga konsumen terus merasa puas dan akhirnya menjadi
konsumen yang loyal. Ekuitasmerek yang dominan yaitu asosiasi
merek, maka disarankan agar faktor-faktor asosiasi merek dapat
ditingkatkan dengan menawarkan harga yang lebih kompetitif dan
terjangkau bagi konsumen, penambahan produk-produk yang lebih
variatif  dan merancang desain yang lebih kreatif dan inovatif
sehingga konsumen senantiasa mengingat merek Acer,
menjadikannya alternatif pilihan utama pembelian notebook
baikuntuk pembeli baru maupun konsumen lama.

2. Untuk peningkatan kesan kualitasmerek, disarankan agar perusahaan
Acer perlu meningkatkan kualitas merek Acer yang positif dibenak
konsumen pada setiap segmen pasar yang dituju, karena persepsi
pelanggan merupakanpenilaian,yang tentunya tidak selalu sama
antara pelanggan yang satudengan yang lainnya.Kualitas dari produk
notebook merekAcer yang positif di pikiran pelanggan dapat
memberikan berbagai keuntungan bagi pengembangan merek.

3. Supaya perusahaan Acer dapat memperhatikan faktor-faktor lain di
luarekuitas merek yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian
dan kepuasan konsumen.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengembangan perkebunan rakyat
unggulan sebagai faktor pendukung pelestarian kawasan Danau Toba di
Kabupaten Toba Samosir, dengan menggunakan metode analisis location
quotient (LQ) untuk mengidentifikasi komoditi unggulan dan regresi linier
berganda untuk mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi
pelestarian lingkungan kawasan Danau Toba. Hasil penelitian
menyimpulkan; a) komoditi kopi, karet dan kemiri merupakan komoditi
perkebunan rakyat unggulan di Kabupaten Toba Samosir. Dalam
mengembangkan komoditi perkebunan rakyat unggulan tersebut,
pemerintah harus meningkatkan produktifitasnya secara spesifik, b)
variabel harga kopi berpengaruh nyata terhadap luas tanam perkebunan
rakyat unggulan artinya bila harga kopi meningkat masyarakat akan
mengembangkan komoditi kopi yang merupakan bentuk pelestarian
kawasan Danau Toba. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar; a)
pemerintah Kabupaten Toba Samosir menggalakkan program intensifikasi,
ekstensifikasi dan rehabilitasi perkebunan rakyat yang didukung dengan
teknologi usahatani, penyediaan infrastruktur, lembaga penyuluhan, serta
penyediaan sarana produksi untuk meningkatkan produktifitas perkebunan
rakyat, b) pemerintah Kabupaten Toba Samosir harus melakukan berbagai
pelatihan dan pendampingan secara khusus bagi petani yang mengelola
perkebunan rakyat.

Kata Kunci : kawasan danau toba, sektor pertanian, perkebunan rakyat.
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I. PENDAHULUAN
Kebijakan pemulihan ekosistem kawasan Danau Toba menjadi

sangat penting, disamping karena Danau Toba termasuk salah satu
kekayaan Indonesia yang menjadi “ the world haritage” yang unik dan
spesifik. Kebijakan konservasi sangat dibutuhkan karena Danau Toba
memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar maupun masyarakat
Sumatera Utara, berupa peningkatan pendapatan masyarakat sekitar
bahkan pendapatan daerah melalui; pengembangan sektor industri kreatif
dan pariwisata, perikanan, sektor jasa penyeberangan dan sektor lain
(Nainggolan dan Ginting, 2014)

Kebijakan pemulihan ekosistem Danau Toba bukan hanya menjadi
tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga tanggungjawab semua
masyarakat Sumatera Utara, secara khusus masyarakat yang berada di
kawasan Danau Toba. Budiono (2008) menyampaikan upaya pemulihan
ekosistem Danau Toba  telah dilaksanakan  berbagai pihak, yang bertumpu
pada konsep pelestarian dan keanekaragaman hayati. Pengelolaan
kawasan Danau Toba telah dimulai sejak tahun 1990 berdasarkan Perda
No. 1 Tahun 1990 tentang Penataan Kawasan Danau Toba dan Keputusan
Gubernur Sumatera Utara No. 660/061/ K/ Tahun 1994 tentang Juklak
Perda No. 1 Tahun 1990. Kemudian Pergub No. 12 Tahun 2006 tentang
pembentukan Badan Koordinasi Pengelolaan Ekosistem Kawasan Dana
(BKPEKDT).

Kebijakan pelestarian kawasan Danau Toba diharapkan memiliki
implikasi pada perubahan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan
pendapatan masyarakat disekitar kawasan Danau Toba, karena salah satu
tujuan dari kebijakan ini adalah memberikan koridor bagi masyarakat,
pemerintah maupun para stakeholders untuk melakukan usaha sesuai
dengan aturan dan kebijakan yang berlaku, sehingga kebijakan pelestarian
ekosistem Danau Toba, tentunya tidak terlepas dari perspektif biologis,
khususnya perairan, pertanian, perkebunan dan kehutanan.

Kebijakan pengelolaan kawasan Danau Toba secara nasional
berpedoman pada UU No. 5 Tahun 1990 Tentang Keanekaragaman
Hayati dan Ekosistemnya, UU No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan
Lingkungan Hidup dan UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
Secara ekogeografis areal Danau Toba dikelilingi hutan lindung yang
secara konteks kebijakan kehutanan di Indonesia tentunya harus dikelola
berdasarkan UU Kehutanan No. 41 Tahun 1999, namun karena Danau
Toba dan sekelilingnya tetap merupakan suatu kesatuan ekosistem dengan
keanekaragaman hayati yang dikandungnya, pengelolaannya juga
berpedoman pada UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi SDA Hayati
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dan Ekosistemnya, dimana konservasi ekosistem Danau Toba berazaskan
pelestarian dan pemanfaatan sumberdaya secara berkelanjutan, sehingga
mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di kawasan
Danau Toba (Nainggolan dan Ginting, 2014)

Sementara pada tingkat Sumatera Utara kebijakan pengelolaan dan
pelestarian ekosistem Danau Toba mengacu pada Keputusan Presiden No.
5 Tahun 1976 tentang Pembentukan Otorita Asahan, Peraturan Pemerintah
No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan atas PP No. 6 Tahun 2007 tentang
Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta
Pemanfaatan Hutan,  dan Perda No. 1 Tahun 1990 tentang Penataan
Kawasan Danau Toba. Disamping kebijakan dan peraturan yang
dikeluarkan oleh para pemangku kepentingan dalam melestarikan
ekosistem kawasan Danau Toba bahwa pengelolaan kawasan Danau Toba
tidak dapat dipisahkan dari pengembangan sosial budaya masyarakat
setempat oleh karena itu pengembangan sumber-sumber kehidupan harus
berbasis; 1) komoditi yang cocok dan sesuai tempat tumbuhnya, 2)
kesesuaian dengan tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat
setempat, 3) kearifan lokal dan tradisi masyarakat di sekitar kawasan
Danau Toba.

Dalam konteks pelestarian kawasan Danau Toba, maka
pengembangan komoditi unggulan sektor pertanian sub sektor perkebunan
tentu merupakan sebuah upaya dalam pelestarian lingkungan, dan dalam
konteks pengembangan wilayah bahwa pengembangan komoditi
perkebunan dalam suatu wilayah merupakan strategi regional untuk
memacu pertumbuhan ekonomi daerah sebagai pendorong pertumbuhan
sektor ekonomi dan sektor lain yang terkait (Nainggolan, 2011).
Disamping karena pengembangan dan pengelolaan subsektor perkebunan
merupakan strategi yang dilakukan pemerintah dalam rangka memacu
pertumbuhan perekonomian.

Salah satu pilar pembangunan Kabupaten Toba Samosir adalah
terciptanya pertanian yang maju sehingga menjadi sektor andalan dalam
menggerakkan perekonomian daerah. Dalam sektor pertanian, perkebunan
rakyat seperti; karet, kemenyan, kopi, coklat, cengkeh, kelapa, kulit manis,
nilam, kemiri, pinang, aren, lada dan andaliman (BPS Tobasa, 2010)
memiliki peran penting sebagai sumber pendapatan masyarakat
Kabupaten Toba Samosir dan pelestarian lingkungan dan sumber daya
hayati.

Pola pengelolaan tanaman perkebunan rakyat di Kabupaten Toba
Samosir masih sederhana dan secara swadaya dengan teknologi budidaya
secara tradisional. Di daerah ini terdapat puluhan komoditi perkebunan
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rakyat yang potensial untuk dikembangkan dan dikelola dengan baik
dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat, dan sekaligus sebagai
upaya pelestarian lingkungan kawasan Danau Toba.

Data BPS Toba Samosir (2015) menunjukkan bahwa luas lahan
dan produksi komoditi perkebunan rakyat di Kabupaten Toba Samosir
mengalami fluktuasi.  Tahun 2009, luas lahan komoditi karet tercatat 423
ha dengan produksi 510,1 ton, kemudian tahun 2011 luas lahan komoditi
ini menjadi 433 ha namun produksinya turun menjadi 315 ton atau turun
34,5%%. Dan tahun 2014 luas lahan komoditi ini menjadi 528,4 ha dengan
produksi mencapai 561,2 ton atau naik 0,1% dari tahun sebelumnya.

Kemudian luas lahan komoditi kopi tercatat 2.406 ha tahun 2009
dengan produksi 3.349,1 ton,  Tahun 2010 luas lahan komoditi ini turun
menjadi 2.385,4 ha dengan produksi 2.828,7 ton atau turun 15,5% dari
tahun sebelumnya. Kemudian tahun 2014 luas lahan komoditi ini 3.552,7
ha dengan produksi mencapai 3.390,1 ton atau naik 0,9% dari tahun
sebelumnya.  Lebih jelasnya potensi komoditi perkebunan rakyat di
Kabupaten Toba Samosir disajikan pada Tabel 1.
Tabel 1. Potensi Komoditi Perkebunan Rakyat di Kabupaten Toba Samosir
2009-2014.

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014
1 Karet 423,0 433,0 433,0 473,0 513,0 528,4 510,1 480,8 315,0 520,6 560,6 561,2
2 Kemenyan 376,7 367,7 385,0 388,6 385.89 385,9 54,0 52,7 55,0 55,0 57,1 57,2
3 Kopi 2.406,0 2.385,4 3.119,0 3.044,0 3.487,9 3.552,7 3.349,1 2.828,7 2.611,7 2.986,1 3.360,5 3.390,1
4 Coklat 136,3 144,6 123,3 123,3 175,6 169,8 46,1 61,8 34,1 38,8 38,1 38,5
5 Cengkeh 18,1 18,1 18,3 18,0 19,9 19,5 3,7 3,5 4,0 3,2 4,3 4,3
6 Kelapa 41,7 41,7 35,9 35,9 38,0 37,3 38,0 34,0 15,1 17,0 16,6 16,6
7 Kulit Manis 16,5 18,9 16,5 16,5 19,2 18,9 5,1 7,0 5,7 5,9 5,9 5,9
8 Kemiri 157,5 159,0 158,1 158,1 175,6 169,8 497,5 281,8 99,5 100,3 99,6 103,2
9 Pinang 7,7 6,4 6,4 6,4 6,7 6,7 8,7 6,0 6,4 1,9 1,9 2,6
10 Aren 236,4 242,9 263,3 236,3 244,6 247,1 42,0 37,8 44,9 42,9 43,1 43,2

No
Luas Lahan (ha), Tahun Produksi (ton), Tahun Jenis

Komoditi

Sumber : Data Sekunder, BPS Tobasa, 2015.

II. METODOLOGI PENELITIAN
II.1 Lokasi Penelitian dan Sumber Data

Lokasi penelitian adalah Kabupaten Toba Samosir yang
ditentukan secara purphosive dengan pertimbangan daerah ini merupakan
dataran tinggi yang lokasinya bersinggungan dengan kawasan Danau Toba
dan sekaligus merupakan daerah tangkapan air (DTA) Danau Toba.
Sampel pada penelitian ini adalah petani yang mengusahakan perkebunan
rakyat pada kecamatan yang bersinggungan dengan  ekosistem Danau
Toba. Sampel ditetukan secara purphosive sesuai dengan kebutuhan
peneliti dengan jumlah sampel 30 responden, yang tersebar di Kecamatan
Lumbanjulu, Ajibata, Porsea, Laguboti dan Tampahan.
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Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yang
diperoleh melalui wawancara terhadap responden. Data sekunder dengan
runtun waktu 6 tahun (2009-2014) yang bersumber dari Badan Pusat
Statistik (BPS) Sumatera Utara dan Badan Pusat Statistik (BPS) Toba
Samosir dan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Toba Samosir.

II.2 Metode Analisis Data
Analisis Location Quotient (LQ)

Untuk mengidentifikasi komoditi unggulan di Kabupaten Toba
Samosir digunakan analisis location quotient (LQ) yang didasarkan pada
kontribusi (Tarigan, 2005). Dalam penelitian ini analisis LQ
menggunakan data nilai ekonomi komoditi yang diteliti (jumlah produksi
dikalikan dengan harga pada tingkat produsen) dengan formula;

)1..................................................................................................
/

/

TNekSnNeKiSn

TNekWaNeKiWa
LQ

dimana :
NeKiWa : Nilai ekonomi komoditi i pada wilayah analisis
TNekWa : Total Nilai ekonomi komoditi di wilayah analisis
NeKiSn : Nilai ekonomi komoditi i secara nasional
TNekSn : Total Nilai ekonomi komoditi secara nasional

Hasil analisis dikategorikan berdasarkan nilai LQ-nya (Kuncoro,
2009) yaitu: a) nilai LQ > 1, tingkat spesialisasi komoditi lebih besar di
kabupaten dibanding dengan propinsi, b) nilai LQ < 1 maka tingkat
spesialisasi komoditi lebih kecil di kabupaten dibanding dengan propinsi,
c) nilai LQ = 1, maka tingkat spesialisasi komoditi sama antara kabupaten
dengan propinsi.

Analisis Regresi Linier Berganda
Untuk menganalisis pengembangan komoditi perkebunan rakyat

sebagai  faktor pendukung pelestarian kawasan Danau Toba digunakan
regresi linear berganda, yang diestimasi dengan teknik ordinary least
squares, dengan formula :

)2............................................665544332211 eXXXXXXaY  
dimana :
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Y = Pelestarian lingkungan yang diukur dari luas lahan
komoditi perkebunan rakyat unggulan yang dikelola
masyarakat

a = Konstanta
X1 = Harga karet tingkat produsen
X2 = Harga kopi tingkat produsen
X3 = Harga kemiri tingkat produsen
X4 = Tanggungan keluarga
X5 = Pendapatan
X6 = Tenaga kerja keluarga
e = term eror

III. HASIL DAN PEMBAHASAN
Komoditi Perkebunan Rakyat Unggulan di Kabupaten Toba Samosir

Hasil analisis data dengan menggunakan location quotient (LQ)
dapt diidentifkasi komoditi perkebunan rakyat unggulan di Kabupaten
Toba Samosir sebagaimana disajikan pada Tabel 2:

Tabel 2. Hasil Analisis LQ Komoditi Perkebunan Rakyat Kabupaten Toba
Samosir 2009-2014.

2010 2011 2012 2013 2014
1 Karet 2,07 1,09 1,42 1,65 1,05 unggulan
2 Kemenyan 1,44 0,22 0,14 0,45 0,84 potensial
3 Kopi 1,80 1,57 1,44 2,69 1,58 unggulan
4 Coklat 1,18 1,06 0,96 1,28 1,18 potensial
5 Cengkeh 0,10 1,55 1,61 2,19 2,19 potensial
6 Kelapa 1,44 0,89 0,71 0,90 0,98 potensial
7 Kulit Manis 0,32 0,19 0,09 0,11 0,16 potensial
8 Kemiri 1,98 3,88 4,38 3,65 1,89 unggulan
9 Pinang 0,10 2,48 2,67 2,23 4,09 potensial
10 Aren 0,22 1,30 1,66 1,54 2,67 potensial

 Jenis
Komoditi

 No
Nilai LQ

Komoditi Perkebunan Rakyat Keterangan

Sumber : Data Sekunder diolah, 2015.

Hasil analisis data sebagaimana Tabel 2, di Kabupaten Toba
Samosir terdapat beberapa komoditi perkebunan rakyat yang memiliki
nilai LQ > 1 secara konsisten dari Tahun 2010-2014, yaitu komoditi
perkebunan karet dengan nilai LQ secara berturut-turut : 2,07; 1,09; 1,42;
1,65 dan 1,05. Kemudian komoditi kopi dengan nilai LQ secara berturut-
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turut: 1,80; 1,57; 1,44;  2,69, dan 1,58. Kemudian komoditi kemiri dengan
nilai LQ secara berturut-turut: 1,98; 3,88; 4,38; 3,65, dan 1,89 , hal ini
menunjukkan bahwa komoditi karet, kopi dan kemiri memiliki tingkat
spesialisasi yang lebih besar di Kabupaten Toba Samosir dibandingkan
dengan Sumatera Utara, artinya berdasarkan hasil analisis  dengan
menggunakan data tahun 2010-2014 ketiga komoditi tersebut merupakan
komoditi perkebunan rakyat unggulan di Toba Samosir  karena memiliki
nilai LQ > 1 (Tarigan, 2005).
Komoditi Perkebunan Rakyat Unggulan Sebagai Faktor Pendukung
Pelestarian  Kawasan Danau Toba

Salah satu upaya yang telah dilakukan pemerintah untuk
mengurangi laju degradasi hutan dan lahan di kawasan Danau Toba adalah
dengan mencanangkan gerakan nasional rehabilitasi hutan dan lahan
(RHL). Sidabutar (2010) menyampaikan program dan kegiatan RHL
sudah banyak dilakukan di kawasan Danau Toba meliputi; kegiatan
penghijauan, reboisasi hutan tanaman industri (HTI), hutan
kemasyarakatan (HKm), maupun hutan rakyat (HR). Instruksi Presiden
tahun 1976 menjadi dasar pelaksanaan reboisasi tersebut, namun tidak
optimal bahkan pada beberapa wilayah tidak berjalan.

Sidabutar (2010) juga menyampaikan konflik lahan di kawasan
Danau Toba merupakan salah satu faktor penghalang jalannya proses
pelestarian kawasan Danau Toba. Lebih lanjut Sidabutar (2010)
menyampaikan kepastian penguasaan lahan dan jaminan untuk
memperoleh hasil (manfaat penanaman lahan), juga berperan menjadi
faktor penentu bagi usaha pemanfaatan lahan. Selain faktor penguasaan
lahan terdapat faktor lain yang berpengaruh terhadap keinginan masyarakat
untuk menanami lahannya dengan pohon atau tanaman tahunan lainnya,
faktor-faktor tersebut antara lain; luas lahan yang dimiliki, ketersediaan
sumber daya ekonomi keluarga dan pola komposisi  tanaman yang ditanam
menurut intensitas waktu panen.

Disamping masalah lahan, kondisi perekonomian masyarakat di
kawasan DTA Danau Toba, sedikit banyaknya berpengaruh terhadap
upaya pelestarian kawasan Danau Toba. Umumnya kegiatan
perekonomian masyarakat pada daerah ini masih mengandalkan sektor
pertanian yaitu tanaman pangan, tanaman semusim dan tanaman keras
bahkan sebagian lagi menggantungkan kehidupannya pada sektor usaha
jasa, penyedia input produksi serta perdagangan hasil pertanian,
akomodasi (makanan, minuman) transportasi (pergudangan dan



VISI(2016) 24 (1) 2505 - 2517

2512
ISSN 0853 - 0203

komunikasi), pendidikan dan kesehatan dan kegiatan sosial lainnya (BPS,
Toba Samosir, 2013).

Disamping aspek kepemilikan lahan dan faktor produksi lahan,
terdapat faktor-faktor sosial dan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat
dalam melestarikan kawasan Danau Toba. Hasil penelitian ini
menunjukkan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi pelestarian
kawasan Danau Toba berbasis perkebunan rakyat di Kabupaten Samosir,
sebagaimana Tabel 3:
Tabel 3. Hasil analisis pengaruh harga komoditi perkebunan rakyat (pada

tingkat produsen), tanggungan keluarga, pendapatan, dan tenaga
kerja keluarga terhadap pelestarian kawasan Danau Toba.

No Variabel Koefisien Prob Adjusted R-
squared

1. Intersep
X1 (harga karet tingkat
produsen)
X2 (harga kopi tingkat
produsen)
X3 (harga kemiri tingkat
produsen)
X4 (tanggungan keluarga)
X5 (pendapatan)
X6 (tenaga kerja keluarga)

196,6
0,174

0,370*
0,191
0,021
0,172
0,225

0,30
0,08
0,21
0,96
0,57
0,88

0.667

Keterangan : *signifikan pada α=10%.

Hasil analisis data sebagaimana pada Tabel 3 diperoleh model
persamaan regresi sebagai berikut :

Y =  196,6 +0,174 X1 + 0,370X2 +0, 191X3 +0,021X4
+0,172X5 + 0,225X6

Hasil analis data menunjukkan nilai adjusted R2 sebesar 0,667
artinya adalah 66,7% variabel bebas mempengaruhi variabel terikat, dalam
arti variabel harga komoditi perkebunan rakyat unggulan pada tingkat
produsen, tanggungan keluarga, pendapatan dan tenaga kerja keluarga
memberikan pengaruh sebesar 66,7% terhadap pelestarian kawasan Danau
Toba yang dilihat dari luas lahan komoditi perkebunan rakyat unggulan
yang dikelola masyarakat, sisanya sebesar 33,3 % disebabkan faktor lain
di luar variabel yang diestimasi.

Berdasarkan tingkat signifikansinya diketahui bahwa variabel
harga kopi pada tingkat produsen berpengaruh nyata terhadap luas lahan
komoditi perkebunan rakyat unggulan yang dikelola masyarakat, artinya
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jika harga komoditi kopi di tingkat produsen meningkat maka masyarakat
akan mengelola komoditi tanaman kopi dengan lebih luas, hal ini dapat
diartikan sebagai upaya pelestarian kawasan  Danau Toba yang dilakukan
masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil analisis data sebagaimana Tabel 3 dapat dilihat
bahwa variabel harga kopi memiliki pengaruh positif yang ditunjukan
dengan nilai koefisien regresi (X2) = 0,370 signifikan pada α = 10%,
terhadap pelestarian lahan dikawasan Danau Toba (Y1), artinya apabila
terjadi peningkatan harga komoditi kopi, maka masyarakyat akan cendrung
melakukan penanaman komoditi kopi sebagai komoditi unggulan pada
lahan petani di kawasan Danau Toba.

Penanaman kopi pada lahan masyarakat di sekitar kawasan Danau
Toba merupakan salah satu bentuk dan upaya pelestarian kawasan Danau
Toba. Hasil penelitian Agus (2002), mengatakan perkebunan kopi yang
terdapat di kawasan hutan lindung di Sumberjaya, berperan penting dalam
menjaga ekosistem alam. Sistem perkebunan kopi yang dikelola
masyarakat dengan sistem monokultur pada saat hujan lebat, maka tajuk
dan perakaran kopi berfungsi melindungi tanah. Setelah tanaman semakin
besar maka fungsi perlindungan terhadap tanah semakin baik dan tingkat
erosi tanah yang terjadi semakin menurun.

Hasil penelitian Widianto, dkk (2002) di kawasan Das Wey Besai
menyampaikan tanaman kopi yang bertumbuh cepat pada umur 3 (tiga)
tahun tajuknya sudah bisa menutupi permukaan tanah dan daun yang
berguguran akan menjadi serasah dan menambah bahan organik pada
lapisan tanah atas (Suprayogo et al, 2004). Peningkatan kualitas tanah
tersebut bersamaan dengan penutupan tajuk dan mengakibatkan penurunan
limpasan permukaan dan erosi tanah yang dimulai pada tahun ke tujuh
hingga tahun ke sepuluh (Widianto, dkk 2002).

Disamping itu tanaman kopi sangat berperan untuk memperbaiki
sifat fisik tanah dan fungsi hidrologi hutan.  Pengelolaan tanaman kopi
yang dibarengi dengan penanaman penutup permukaan tanah atau
tanaman bawah (understorey), pembuatan lubang resapan, terasering,
saluran air dan diversifikasi tanaman kopi dengan jenis pohon lain maka
akan membentuk suatu sistem pertanaman campuran (agroforestry) yang
berbasis kopi (Widianto, dkk 2002) dan sangat baik untuk menjaga
kelestarian alam. Hasil penelitian Erwiyono dkk (2006) perkebunan kopi
berfungsi hampir sama dengan fungsi hutan dan dapat mendukung fungsi
hutan diatasnya dalam mempertahankan fungsi hidrologis dan tata air
dataran tinggi sebagai pengendali banjir pada musim hujan. Tanaman ini
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juga berfungsi sebagai tandor air di musim kemarau dengan
mempertahankan kapasitas penyerapan air.

Hasil analisis data pada Tabel 3 menunjukan bahwa variabel harga
karet dan harga kemiri pada tingkat konsumen yang diikutkan dalam
model estimasi tidak signifikan, namun walaupun demikian bahwa
komoditi unggulan ini juga memiliki peran penting dan sangat cocok untuk
dikembangkan dalam mendukung proses pelestarian kawasan Danau Toba.
Hasil penelitian Indraty (2003) menunjukkan tanaman karet merupakan
salah satu komoditas perkebunan yang berperan dalam reboisasi dan
rehabilitasi lahan, karena sifatnya yang mudah beradaptasi terhadap
lingkungan. Kelayakan karet sebagai tanaman hutan industri dapat ditinjau
dari aspek keserasian ekologis, karena dapat menciptakan lingkungan yang
sehat karena tanaman karet berfungsi sebagai sumber oksigen, pengatur
tata air tanah, pencegah erosi dan pembentukan humus, secara ekonomis
komoditi ini menguntungkan karena menghasilkan lateks maupun kayu
sehingga meningkatkan produkstifitas lahan, bermanfaat terhadap
pengembangan sosial masyarakat, dan secara teknis dapat
diimplementasikan (Aritonang, 2014).

Wibawa (1999) menyampaikan tanaman  karet dapat tumbuh dan
beradaptasi pada kondisi lahan yang kurang subur sehingga sangat baik
untuk reboisasi dan rehabilitasi. Selain bernilai ekonomis, bahwa tanaman
ini memiliki peran dalam pelestarian lingkungan. Tanaman karet memiliki
sistem perakaran yang ekstensif (menyebar) cukup luas sehingga dapat
tumbuh pada kondisi lahan yang kurang subur. Tanaman ini memiliki sifat
gugur daun  untuk menyesuaikan diri jika keadaan lingkungan kurang
menguntungkan (kemarau) dan akan tumbuh kembali pada saat musim
hujan.

Hasil penelitian Yusran (2005) di kawasan Pegunungan
Bulusaraung Kabupaten Maros, hutan kemiri sangat strategis dalam
melestarikan alam yang dilakukan melalui pelestarian hutan kemiri itu
sendiri dengan cara;  1) menjamin kepastian penguasaan lahan dengan
mengakui hak kelola masyarakat. Strategi ini dilakukan dengan
memanfaatkan kebijakan pemerintah dan dukungan berbagai pihak dalam
sistem pengelolaan hutan yang berbasis masyarakat, 2) mengembangkan
pola agroforestri untuk meningkatkan produktivitas lahan dan diversifikasi
produk, dan 3) memperkuat kelembagaan dan kapasitas petani dalam
sistem pemasaran.

Hasil penelitian Kadir, dkk (2012) menyampaikan masyarakat
Kabupaten Maros sejak jaman Belanda telah mengembangkan tanaman
kemiri dalam kawasan hutan dan pada lahan milik masyarakat itu sendiri.
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Untuk menjaga keberlanjutan hasil dari tanaman kemiri tersebut, maka
tanaman yang sudah tua dilakukan peremajaan, maka hal ini merupakan
bentuk pelestarian lingkungan. Disamping itu tanaman kemiri ini
memiliki nilai strategis karena menjadi salah satu penunjang ekonomi
rumah tangga petani dan telah dikembangkan sejak lama. Kemudian
penelitian Affandi dan Harianja (2008) menyampaikan terdapat hubungan
antara status kepemilikan lahan dengan pola pemanfaatan lahan seperti
kesediaan menanam pohon pada lahan yang dimilikinya.  Lebih lanjut
Affandi dan Harianja (2008) menjelaskan bahwa masyarakat sangat
berminat menanam pohon atau tanaman lain yang berumur panjang pada
lahan pribadi yang dimilikinya karena adanya kepastian untuk
mendapatkan hasil (panen) untuk memenuhi kebutuhan ataupun dalam
menjaga kelestarian alam dan tidak berminat untuk menanam pada lahan
adat (komunal) atau lahan negara di sekitar kawasan Danau Toba.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan;

a. Terdapat 3 (tiga) jenis komoditi perkebunan rakyat unggulan di
Kabupaten Toba Samosir yaitu komoditi karet, kopi dan kemiri, dalam
mengembangkan komoditi perkebunan rakyat unggulan tersebut,
pemerintah harus meningkatkan produktifitasnya secara spesifik.

b. Variabel harga kopi berpengaruh nyata terhadap luas tanam
perkebunan rakyat unggulan artinya bila harga kopi meningkat
masyarakat akan mengembangkan komoditi kopi yang merupakan
bentuk pelestarian kawasan Danau Toba.

c. Komoditi perkebunan rakyat unggulan berperan dalam pelestarian
lingkungan di kawasan Danau Toba.

B. Saran
Berdasarkan hasil penelitian disarankan;

a. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir melakukan menggalakkan
program intensifikasi, ekstensifikasi dan rehabilitasi perkebunan rakyat
yang didukung dengan teknologi usahatani, penyediaan infrastruktur,
lembaga penyuluhan, serta penyediaan sarana produksi sebagai upaya
untuk meningkatkan produktifitas perkebunan rakyat.

b. Pemerintah Kabupaten Toba Samosir harus melakukan berbagai
pelatihan dan pendampingan secara khusus bagi petani yang mengelola
perkebunan rakyat.
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c. Masyarakat Kabupaten Toba Samosir harus meningkatkan
pengetahuannya dalam hal pengelolaan perkebunan rakyat dalam
rangka mendukung pelestarian kawasan Danau Toba.
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ABSTRACT

This research studies the development of populer music of Batak in
Medan during 1960 – 1980 that consist of the causal factor and when the
Batak populer music was appears, the music styles influence the Batak
popular music, what the development of Batak popular music in Medan
during 1960 – 1980 in social cultural context and artistic of singer /
composer.

The Batak popular music born and growth from any process of the
society living of Batak such as the the influence of folk song, musical
composing capability, sing and play music of Batak people. The radio has
a big role in the distribution of the popular music in the world, so the artist
of Batak absorp the popular music styles that transmitted by radio such as
American, Latin American styles, Italy opera vocal style, clasical music
style, solo chorus style, keroncong and andung-andung style.

The social cultural context of the development of Batak popular
music in Medan during 1960 – 1980 can not be seperated from the role of
black disk, radio transmission, cassette as livelihood, representation of
show such as pakter tuak, GOR Medan, hotel, visiting to certain venues
and texts in Batak languange.

The sing/composing asrtistic context of Batak popular music
includes the composing capabiity, vocal trick, playing instrument, gesture
and practice.

Keywords : Batak Popular music, social cultural context, artistic, Context
of singer/composer, structure analysis of music.
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I. PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Awal pesatnya pertumbuhan musik  populer  Batak  terjadi  tahun
1940-an dikenal  dengan  sebutan  era Tapanuli modern adalah bagian
dari perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Batak. Beberapa  tokoh
pencipta lagu-lagu era Tapanuli Modern di antaranya Nahum Situmorang
(1908-1969), Sidik Sitompul (1904-1974), Ismail Hutajulu,  Cornel
Simanjuntak (1920-1946) mereka adalah pencipta-pencipta awal yang
sangat  aktif pada  masa  itu. Lagu-lagu ciptaan tersebut memiliki teks-teks
yang  akrab  dengan  keindahan dan kecintaan kepada alam  tanah  Batak,
lagu-lagu perjuangan, kerinduan  kepada kampung halaman, kerinduan
kepada keluarga terdekat,  pergaulan hidup, kata-kata nasehat, filosofi,
ratapan, ungkapan kegembiraan,  percintaan,  dan  lain-lain. Nahum
Situmorang telah menciptakan sekitar 140 lagu Tapanuli Modern,
dengan  masa  yang  paling  aktif di kota Medan antara tahun   1950-1960.
Lagu-lagu yang  terkenal  antara  lain Lisoi, Alusi  Au dan lain-lain
(Nahum’s Song, 2002). Ismail Hutajulu sepanjang dekade 1940-1950
menciptakan kira-kira 32 lagu Tapanuli Modern (KCLB, 2006).
Dari masyarakat Karo yang banyak berkecimpung dalam lagu-lagu
perjuangan, beliau adalah Jaga Depari.Taralamsyah Saragih menciptakan
puluhan lagu daerah Simalungun, salah satu yang terkenal adalah Eta
Mangalap Boru. Di luar suku Batak adalah Hasan Ngalimun yang aktif di
kota Medan pada masa perang Kemerdekaan. Beliau banyak menciptakan
lagu-lagu perjuangan, salah satu lagu beliau yang diciptakannya dalam
bahasa sub-suku Karo dengan judul Turang (Hodges, 2009).

Hadirnya Gordon Tobing yang dijuluki juga The Indonesian
Troubadour karena selalu muncul dengan Spanish-gitarnya, pada tahun
1962 mendirikan vokal group Suara Impola. Beliau berhasil memperkaya
repertoirnya dengan membawakan lagu-lagu rakyat dari pelbagai daerah di
Indonesia, termasuk lagu populer Batak O Tao Na Tio yang sering
disiarkan di radio, mereka bernyanyi dengan gaya vokal seriosa (Fred
Kaseger, Media Record).

Pada tahun 1960-1970, lagu-lagu populer Batak semakin
bertambah, namun lagu-lagu pada dekade 1960-1970 dalam
perkembangannya, masih didominasi oleh lagu-lagu dari era Tapanuli
Modern. Vokal group yang aktif di Medan pada masa 1970-1980 antara
lain; Solu Bolon, Parisma 71, Singing Sargeant, Fernando’z, Palambok
Pusu-pusu, Las Riados, Saroha, Dolok Pinapan,  Gomsita, Tao Toba,
Pamurnas, Pakkona dan lain-lain (Gultom, tanpa tahun).
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Ratusan bahkan ribuan lagu-lagu popular Batak diciptakan dan
sudah dinyanyikan oleh penyanyi profesional dan amatir di kalangan
orang-orang Batak sendiri maupun di luar orang-orang Batak di dalam
acara-acara pesta perkawinan/resepsi orang-orang Batak maupun suku-
suku lain yang ada di Indonesia, acara-acara perkantoran sebagai hiburan,
di tempat-tempat hiburan (hotel, café, bar, pub). Perbendaharaan
diskografis diawali dari piringan hitam, pita kaset,  kaset video, CD, VCD,
DVD telah banyak beredar di seluruh Indonesia maupun di luar negeri.
Demikian juga pencipta-penciptanya sejak era 1940an silih berganti dari
generasi ke generasi yang potensial yang telah menyumbangkan karyanya
dalam khazanah yang menunjukkan musikalitas yang patut
diperhitungkan. Sangat menarik tentunya menjadi objek kajian penelitian
dari sisi perkembangannya yang lebih akademikal dan akan pula memberi
kontribusi yang sangat berarti dalam dunia musikologis (Panggabean,
1994).

Sejak dasawarsa 1980-an, sejumlah buku, artikel dalam jurnal,
konferensi, mata kuliah di universitas dan organisasi keilmuan yang
didedikasikan untuk musik populer telah meningkat secara dramatis.
Musik populer, akhirnya  menjadi materi pokok dalam kuliah pengantar
musik dunia, kuliah kajian kawasan tertentu dan seminar pascasarjana.
Namun, di luar perhatian pada isu identitas dan isu budaya dalam berbagai
kajian musik populer sepanjang beberapa dekade terakhir, kajian
etnografis yang sangat kontekstual tentang genre-genre musik tertentu
masih kurang. (Weintraub: 2012).

Musik populer telah diakui sebagai objek analisis, proses
pembentukan genre dan praktek yang mengangkat genre tertentu masih
kurang diteorikan dan dikaji. Kualitas dan ciri-ciri stilistik yang
mengangkat genre tertentu penting untuk dianalisa karena menyingkapkan
satu kesatuan teks, suatu peristilahan dan cara berbicara yang spesifik.
Genre-genre musik mereprentasikan kontinuitas dan stabilitas historis dan
menandai pelatihan estetika, teknik, ketrampilan, pertunjukan bersama.(
Ibid, 2012.)

Penulis semenjak masa anak-anak di kota Medan sering mendengar
piringan hitam dari lagu-lagu Barat diputar di  rumah,  termasuk  juga
piringan  hitam dari lagu-lagu Batak Nahum Situmorang, Ismail Hutajulu
dan Gordon Tobing. Peristiwa tersebut termasuk pengalaman-pengalaman
awal dari penulis dalam mendengarkan musik. Pada tahun 1975-an ke atas
penulis juga sering mendengar lagu-lagu Batak disiarkan di radio amatir di
kota Medan, khususnya yang dinyanyikan oleh Eddy Silitonga. Mendekati
akhir tahun 1970-an di kota Medan, penulis sering  mengamati/mendengar
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lagu-lagu populer Batak dari era Tapanuli Modern dinyanyikan di pakter
tuak. Orang-orang yang berkumpul di pakter tuak tersebut kebanyakan
orang-orang Batak, mereka bernyanyi secara bersama-sama/berkelompok
atau ramai-ramai. Hal yang menarik sewaktu penulis mendengarkannya
adalah adanya semacam keterpaduan suara yang jalan secara bersama-
sama dan suara mereka cukup kuat, sepertinya mereka bernyanyi dengan
penuh semangat, khususnya dalam lagu Lisoi. Di radio lagu-lagu populer
Batak era Tapanuli modern juga sering disiarkan di Medan dengan
penyanyi-penyanyi Eddy Silitonga, Mona Sitompul, Christine Panjaitan,
Emilia Contessa, Nasution Sister dan lain-lain.

Seiring dengan berjalannya waktu, akhirnya lagu-lagu Batak
tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penulis, adanya
semacam kontiunitas yang terjadi  sampai dengan saat ini, penulis sering
menyanyikannya di berbagai tempat dan acara, mengaransemen beberapa
lagu-lagu Batak tersebut ke dalam gitar klasik untuk ditampilkan sebagai
musik instrumentalia pada tempat-tempat hiburan tertentu di kota Medan.
Cerita-cerita yang dituturkan orang mengenai bagaimana musik populer
Batak sampai menjadi musik populer Batak, atau apa yang
direpresentasikannya, atau siapa yang menjadi bagian dari perkembangan
musik populer Batak di Medan, semua akan dikaji dalam tulisan ini
dengan judul Suatu Kajian Repertoar Musik Populer Batak di Kota Medan
Era 1960-1980 (Dalam Konteks Sosial Budaya dan Konteks Keartistikan
Pencipta/Penyanyi).

1.2 Rumusan Masalah,
Yang menjadi rumusan permasalahan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah perkembangan musik popular Batak di kota Medan
era 1960-1980 dikaitkan dengan konteks sosial bubaya?

2. Bagaimanakah konteks keartistikan pencipta/penyanyi musik
populer Batak di kota Medan era 1960-1980?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian
Tujuan penelitian
Adapun tujuan menyeluruh dari penelitian ini adalah:

1. Mengkaji konteks sosial budaya musik populer Batak di kota
Medan era 1960-1980 mencakup peranan piringan hitam,
penyiaran radio, pita kaset, pertunjukan di GOR (Gedung Olah
Raga) Medan, paktek tuak, hotel, kunjungan ke tempat-tempat
tertentu dan teks-teksnya dalam bahasa Batak.
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2. Mengkaji konteks keartistikan dari pencipta/penyanyi musik
populer Batak di kota Medan era 1960-1980 mencakup daya cipta,
olah vokal, kemampuan memainkan instrumen, latihan dan gerak
panggung.

Manfaat penelitian,
Manfaat penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi para pembaca
secara khusus masyarakat Batak agar lebih memahami secara
mendalam mengenai musik populer Batak. Memberikan bahan
referensi bagi peneliti berikutnya dalam hal mengkaji musik
populer Batak secara spesifik lagi. Memberikan kontribusi yang
positf tentang kearifan lokal budaya Sumatera Utara maupun secara
keseluruhan tentang keragaman perkembangan kebudayaan di
Indonesia.

1.4. Tinjauan Pustaka
William Robert Hodges Jr, dengan judul disertasi “Ganti Andung,

Gabe Ende” (Replacing Lament, Becoming Hymns): The Changing Voice
Of Grief In Pre-Funeral Wakes Of Protentant Toba Batak (North Sumatra,
Indonesia). A Dissertation submitted in partial satisfaction of the
requirements for the degree Doctor of Philosophy in Music, Unniversity of
California Santa Barbara, (2009). Tujuan menyeluruh dari disertasi ini
adalah untuk mengeksplorasi berbagai aspek perubahan sosial budaya,
khususnya perubahan agama, lebih spesifik lagi disertasi ini menyelidiki
beraneka segi dari praktek bernyanyi ratapan Batak Toba. Peter Manuel,
Popular Musics of the Non-Western World, New York. Oxford University
Press, 1988. Dalam salah satu yang dibahas dalam buku ini mengenai,
Peranan phonograph, radio, dan kaset terhadap disseminasi musik popular.

Buku ilmiah lain yang penting adalah dari Dieter Mack, “Sejarah
Musik 4”. Yogyakarta, Pusat Musik Liturgi, 2004: 436-440. Dieter
mengatakan: Sound pada musik populer itu terutama diwakili oleh
penyanyi. Tokoh rock’n roll Chuck Berry tidak bisa disebut sebagai
penyanyi yang halus dan lagunya biasanya bertolak dari tiga atau empat
nada saja, gaya vokalnya bersifat resitatif, sama dengan gaya rap sekarang
ini yang sebenarnya sudah lama ada dalam bidang musik rock’n roll tahun
1950-an. Vokalis blues pun kebanyakan bertolak dari suatu gaya rap,
dimana teks diutamakan, sedangkan musiknya hanya menjadi alat untuk
sajian teks. Namun sound nya suara Chuck Berry sangat unik, dan inilah
yang penting untuk identifikasi.
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Alan P. Meriam dalam buku The Anthropology of Music. Evaston
III: Northwestern University Press, 1964, mengatakan bahwa music as
sound, music as knowledge, music as behaviour. Selanjutnya Meriam
berpendapat bahwa musik adalah bunyi, sebagai suatu ekspresi. Apabila
ingin  memahami  musik  secara dalam, maka diperlukan usaha
menganalisa bagaimana pengolahan elemen-elemen bunyi musikal serta
bagaimana interaksinya sehingga menghasilkan suatu atmosfer   khusus
music  as  knowledge.

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Metode Dasar

Metode dasar yang akan diterapkan di dalam penelitian ini adalah metode
deskriptif. Dengan kata lain, penelitian ini dimaksudkan untuk membuat
deskripsi atau gambaran secara lengkap, faktual dan teliti mengenai fakta-
fakta, sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki. Selanjutnya,
metode ini akan mendasari penelitian ini khususnya di dalam hal
pengumpulan data maupun penganalisaan data.

3.2.Metode Pengumpulan Data

Ada beberapa metode yang diterapkan di dalam pengumpulan data, yaitu:

(1) metode wawancara, (2) metode observasi, (3) metode kepustakaan.
Wawancara dilakukan untuk mendapatkan keterangan-keterangan serta
pengalaman perorangan yang mungkin sulit diperoleh dari bahan-bahan
tertulis. Sementara melalui metode kepustakaan diharapkan dapat
memperoleh data-data tertulis tentang Suatu  Kajian Repertoar Musik
Populer Batak di Kota Medan Era 1960-1980. (Dalam Konteks Sosial
Budaya dan Konteks Keartistikan Pencipta/Penyanyi.) Metode observasi
dimungkinkan untuk dapat membandingkan apa yang disebutkan informan
serta apa yang dilakukan informan. Data direkam dengan menggunakan
perangkat perekam audio-visual.

2.3. Metode Analisis

Prosedur analisis data akan dilakukan sebagai berikut:

a. Seleksi Data
Seleksi data dilakukan dalam rangka memilih dan merangkum data
sesuai dengan kebutuhan penelitian tentang Suatu  Kajian
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Repertoar Musik Populer Batak di Kota Medan Era 1960-1980.
(Dalam Konteks Sosial Budaya dan Konteks Keartistikan
Pencipta/Penyanyi)

b. Klasifikasi Data
Pengklasifikasian data dilakukan untuk menyusun data dasar
kriteria dan pembagian tertentu.

c. Deskripsi Data
Pada langkah ini, data diuraikan dengan sebaik-baiknya sehingga
diperoleh gambaran yang jelas dan terperinci tentang data
khususnya yang relevan terhadap substansi penelitian.

d. Interpretasi
Data interpretasi berusaha mencari hubungan antara fakta-fakta
yang ditemukan dan memberikan pemahaman yang jelas mengenai
Suatu  Kajian Repertoar Musik Populer Batak di Kota Medan Era
1960-1980. (Dalam Konteks Sosial Budaya dan Konteks
Keartistikan Pencipta/Penyanyi)

e. Menarik Kesimpulan

Langkah akhir adalah menarik kesimpulan, yaitu menegaskan kembali
secara ringkas dan padat apa yang ditemukan dari pembahasan-
pembahasan sebelumnya.

III.  PEMBAHASAN DAN HASIL.

3.1. Konteks Sosial Budaya Musik Populer Batak Di Kota Medan Era
Tahun 1960-1980.

3.1.1 Piringan hitam
Lagu populer yang baru muncul pertama kali di Eropa dan USA

akhir abad ke 19 berkaitan dengan penyebaran sheet music (lembaran
kertas musik) dan sampai tingkat tertentu media reproduksi pertama yaitu
music box dan player piano (piano otomatis). Akan tetapi, evolusi yang
tepat dari sebagian besar musik populer terjadi dalam eratnya kaitan
dengan lahirnya phonograph (gramopon, pikap). Pada tahun 1900
phonograph dipasarkan secara luas untuk digunakan di rumah-rumah di
seluruh Eropa dan USA, pada tahun 1910 juga marak di dunia ke tiga.
Seiring menyebarnya media, dampaknya pada  musik dengan sendirinya
meningkat. Dalam banyak kebudayaan, teknologi rekaman mempunyai
dampak yang dramatis pada kehidupan musik dalam periode singkat
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setelah peluncurannya. Seiring dengan meningkatnya teknologi,
perdagangan internasional pun mengalami peningkatan, dan minat pada
phonograph meningkat, perusahaan-perusahaan rekaman merambah
sebagian besar ke dunia sedang berkembang. Tidak banyak negara di mana
rekaman tidak dipasarkan secara luas. (Manuel, 1988).

Di kota Medan piringan hitam maupun phonograph era 1960-1970
masih termasuk barang yang mewah apabila dibandingkan dengan pita
kaset dan tape recorder pada era 1970 awal. Penyebaran musik populer
Batak meningkat dengan munculnya rekaman-rekaman piringan hitam dari
beberapa tokoh musik populer Batak yang aktif di kota Medan dan kota
Jakarta. Beberapa diantaranya Nahum Situmorang (Nahum’s Band),
Ismail Hutajulu (Pardoloktolong Melodi), Gordon Tobing (vocal group
Impola 3 album dokumentasi penulis), Paduan Suara Tetap Segar Jakarta
pimpinan Dr. R Pirngadie menyanyikan lagu-lagu populer Batak dengan
gaya keroncong beat (1 album dokumentasi penulis), Paduan Suara Pusaka
Nada Jakarta Pimpinan S.G.P Nainggolan (1album dokumentasi penulis).

Pada era 1960-an di Medan muncul vokal group Solu Bolon di
bawah pimpinan Walter Sirait. Kelompok ini terdiri dari sekitar 10
personil yang kebanyakan laki-laki, mereka sangat dikenal di kota Medan.
Lagu-lagu popular Batak yang dinyanyikan mereka umumnya ciptaan
Nahum Situmorang. Sekitar tahun 1972, mereka berhasil mencetak dua
album piringan hitam diproduksi di Medan oleh Mahkota Record
(dokumentasi penulis)

Di dalam Album Silindung Nadjolo terdapat lagu-lagu: Silindung
Nadjolo, Molo Saut Ma Ho, Tumba Rudekdek, Sapata Ni Sidoli, Mardila
Ni Palait, Nungnga Lao, Baringin Ni Sabatolang, Bulan Pardomuan,
Napinalu Tulila, Ingot Au Ito, Tading Ma Ho Hutangki, Unang Sumolsol
Dipudi. Diiringi oleh Cinzano Band dengan personil pengiring; Eddy V.
Tambunan (organ/merangkap suara vokal tenor, Yoseph Tatarang (guitar
melodi), A.M Rusdy (gitar bass), Sudaryadi (drum) personil vokal; Binny
Hutapea, Anas Sianturi, Maruhum Simatupang, Helena br Gultom, Sahat
Simanjuntak, Humisar Siadari, Fernando Hutabarat, Amir Hajat S, Walter
Sirait, Frans H Manurung.

Di dalam album Arga Do Bona Ni Pinasa terdapat lagu-lagu:
Arga Do Bona Ni Pinasa, Tarhirim, Namboru Unang Manarita, Dungkon
Mulak Sian Siantar, Bulan Parissan, Holong Ni Roham Do Sinta-Sinta Di
Au, Mandapothon Ari Pesta, Pak Djonggi, Labuhan Batu, Parirna I, Na
Tiniptip Sanggar, Sada Sada Ma Ilungki. Diringan musik “Kwartet Hasan
Pol”. Personil vokal; Fernando Hutabarat, Anas Sianturi, Binny Hutapea,
Sahat Simanjuntak, Halomoan Sitanggang, Robinson Hutabarat, Amir
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Hajat S, Frans Manurung dan Walter Sirait. Selain Helena br Gultom, Tio
br Tampubolon sebenarnya yang paling sering tampil dengan vokal group
Solu Bolon, Helena br Gultom sering ikut dengan Ensambel Sabang
Merauke di Medan.

Melalui analisa dengan cara mendengarkan terhadap dua album
tersebut, penulis mendapat kesimpulan bahwa gaya koor menjadi ekspresi
nyata dalam lagu-lagu yang mereka nyanyikan. Aransemen harmoni tiga
suara paralel mendominasi hampir seluruh lagu-lagu dalam ke dua album
tersebut. Seperti yang dikatakan Dieter mengenai sound dalam musik
populer penulis berpendapat bahwa sound pada vocal group Solu Bolon
terutama diwakili oleh para penyanyinya, dalam hal ini tidak terdapat suatu
standar, melainkan keunikan ucapan vokal yang penting. Suara vocal
group Solu Bolon tidak dapat disebut sebagai suara yang halus, gaya
vokalnya memiliki power yang sangat sesuai dengan karakter orang Batak
berbicara maupun saat bernyanyi dipadu dengan melodi-melodi Nahum
yang bersifat melodius, mempunyai frasering-frasering dengan pola naik
dan turun mengibaratkan sebuah pertanyaan dan jawaban (simetris).
Iringan musiknya hanya menjadi alat untuk sajian teks. Namun sekali lagi
sound sangat unik, dan inilah salah satu yang penting untuk identifikasi.

Vocal group Solu Bolon dengan segala kelebihan dan
kekurangannya, kelompok ini mampu mencuri hati masyarakatnya,
khususnya masyarakat di kota Medan. Mereka sangat dikenal khususnya di
Medan terlebih kepada konteks hiburan yang langsung terjun ke lapangan,
tempat-tempat tertentu tanpa ada campur tangan produser yang erat
kaitannya dengan ekonomi. Prinsip kelompok vokal group Solu Bolon
tidak didasarkan atas sebuah kebutuhan finansial, mereka masih terfokus
kepada penyaluran bakat bernyanyi, menghibur diri sendiri maupun orang
lain, tidak ada tawar menawar apabila diminta tampil mereka akan
mempersiapkannya, tanpa mengharapkan imbalan, cukup hanya dengan
tepuk tangan ataupun sambutan yang meriah. Kalaupun ada diberikan uang
itu tergantung dari yang memberikannya banyak atau sedikit tidak menjadi
masalah.

3.1.2 Radio
Manuel (1984: 4) mengatakan: While radio may not be the first mass

medium established in agiven country, it is usually  the most widespread,
generally disseminating more music to more people than other media.

Sekitar Tahun 1955-an Pardoloktolong  Melodi pimpinan Ismail
Hutajulu tampil live di RRI Medan setiap hari Minggu pukul 12.00 wib
membawakan lagu-lagunya. Eddy Tambunan dan Humizar Siadari pemain
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gitar untuk iringan, Ismail Hutajulu sebagai pemain gitar untuk melodi.
Ciri khas permainan melodi Ismail Hutajulu saat itu dengan tehnik tremolo
yang sangat rata. Domi Marpaung  juga terlibat dalam memainkan
instrumen ukulele dan hasapi. Lagu  yang sering mereka nyanyikan saat
live antara lain Mangoli Au (diciptakan 12 Juni 1942), Lungun (Sumbul 5
Oktober 1942), Tibu Do Au Ro (Medan 23 Juni 1953), Bursik Ma Ho
(Medan 7 Maret 1954), Boasa Hohom (Medan 10 Maret 1955) dan lain-
lain. Selang beberapa lama setelah itu, barulah muncul Nahum’s Band,
live di radio. Pemusik dan penyanyi yang ada di Pardoloktolong Melodi
ditarik Nahum bergabung bersamanya, demikian juga penyanyi-
penyanyinya antara lain Eddy Tambunan, Humizar Siadari, Franz H
Manurung dan Ungkap Situmeang. Lagu yang sering dinyanyikan
Nahum’s Band antara lain Indada Siririton, Luat Pahae, Silindung Najolo
dengan irama cha-cha, rumba, tango. (Wawancara dengan Eddy Victor
Tambunan, Medan 26 Agustus 2013).

Group lain yang terlibat live di radio adalah Gordong Tobing
dengan salah satu lagunya yang sering dibawakan live yaitu O Tao Na Tio.
Mereka benar-benar mempersiapkan lagunya saat latihan, sekali
mengudara tetap mengudara karena kalau sudah mengudara tidak mungkin
berhenti di tengah jalan. Kalau tanggung-tanggung akan mendapat celaka,
lebih bagus tidak usah live di Radio kalau tidak dengan persiapan yang
matang. Sebagai contoh, kemampuan membuat harmoni dalam vokal harus
terlatih dalam masing-masing  suara agar seimbang terdengar saat live.
Pengakuan orang yang pernah mendengar lagu O Tao Na Tio saat
disiarkan di radio, sangat lengket di dalam ingatannya, seolah-olah sedang
berada di atas perahu. Dalam situasi yang lain, apabila seseorang sedang
mengendarai sepeda, kemudian dia mendengar lagu favoritnya di putar di
radio, sejenak ia akan berhenti untuk mendengar lagu favoritnya
disiarkan.Selain itu banyak orang pada era itu, proses belajar bernyanyi
dari mendengarkan siaran radio. (Wawancara penulis dengan Yoseph
Tatarang, Medan 19 Agustus 2013).

Pada era 1960-1970 di kota Medan menurut Yoseph kejadian lain
yang sangat menarik adalah ketika lagu Pulau Samosir disiarkan di radio
yang didengarkan oleh masyarakat di kios-kios rokok di kota Medan,
seluruh yang mendengar lagu tersebut diseputaran lokasi itu bersama-sama
menyanyikannya.........pulau samosir do haroroanku samosir do, ido asal
hu sai tong ingotonku saleleng ngolungku hupuji ho.......semua menghafal
lagu tersebut. Artinya adalah musik yang diputar tersebut exciting (hidup,
mengairahkan), semua orang senang pada saat itu, tidak ada yang tidak
mengerti lagu Batak pada saat itu walaupun bukan orang Batak, lagu Batak
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pernah menjadi idola masa itu. Tetapi yang terpenting adalah, semua orang
senang lagu daerah pada masa itu, bukan hanya lagu Batak saja.
Penyanyi-penyanyi Batak di Medan era 1960-an juga  ikut terlibat  di
dalam Festival  Bintang  Radio tingkat Sumatera Utara maupun tingkat
Nasional. Salah satunya adalah Fernando Hutabarat (personil vokal group
Solu Bolon), sering mewakili Sumatera Utara ke tingkat Nasional.
(Wawancara dengan Yoseph Tatarang, Medan 19 Agustus 2013).

Akhir 1970-an di Medan lagu Di Dia Rongkappi ciptaan Dakka
Hutagalung sering di putar di radio yang dinyanyikan oleh Rita Butar-
butar. Teksnya mengisahkan tentang seseorang yang sudah lama
menantikan rongkap (jodoh). Seorang ibu menginginkan agar anaknya
cepat mendapatkan jodoh, anaknya telah bersusah payah mencari
jodohnya, tetapi tak kunjung datang juga. Melodinya sangat ekspresif,
dengan intensitas melodi yang meningkat khususnya pada bagian refrain
lagu disertai dengan urdot ni tortor …molo tung sapata ma na soolo,
mambahen bogasi gabe tarpodom, sapata  nise on ompung, oh mulajadi
na bolon, paboa ma tu ahu, di dia rongkappi…
Menurut Hutagalung; …..jiwa musik batak  yang  bagus?,  apa jiwanya?
jiwanya sudah jelas adalah urdot, itu esensi Batak, atau nafas Bataknya
harus ada…dengan demikian orang  yang mendengarkannya langsung
kontak dengan gerak tortor itu. (Wawancara dengan Dakka Hutagalung,
Tangerang 27 Mei 2013).

3.1.3 Kaset
Pada akhir tahun1960-an industri kaset dimulai di dunia dan merambah

sampai ke Indonesia dan sangat cepat berkembang sebagai media utama
musik populer. Teknologi kaset, terbukti sama revolusionernya dengan
radio. Pemutar kaset sederhana jauh lebih murah dari pada sistem
phonograph (gramapon, pikap), dan biaya produksi kaset jauh lebih murah
dibandingkan dengan biaya film atau video. Pertumbuhan industri kaset
sangat subur yang tak terkira banyaknya, yang menduplikasi kaset,
mencetak label dan memasarkan “produk” dengan biaya yang sangat
rendah (Manuel, 1988).

Di Medan pada tahun 1970-an awal industri kaset dapat merespon
aneka ragam citarasa daerah, etnis dan kelas dengan cara yang bukan
merupakan cara khas industri
rekaman, kaset menjangkau banyak audiens pedesaan atau kelas bawah
yang sebelumnya tidak mendapat akses ke musik rekaman. Perusahaan-
perusahaan rekaman dan kaset yang lebih kecil menjamur, yang
memproduksi musik lokal di bawah kontrol lokal atas audiens lokal.
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Beberapa kejadian di Medan yang menarik  adalah kaset-kaset untuk
sebagian komunitas diproduksi untuk kalangan sendiri, para penyanyi-
penyanyi hotel biasanya merekam lagu-lagu mereka di rumah-rumah
tertentu dengan peralatan seadanya  bukan  di studio rekaman, tentunya
biayanya  sangat relatif murah, terjangkau oleh mereka. Beberapa
penyanyi-penyanyi hotel yang menjalankannya antara lain vokal group
Danau Toba Hotel di Medan, vokal group Parapat Hotel. Setelah mereka
merekam lagu-lagunya ke dalam pita kaset, hasil rekaman (masternya)
tersebut di bawa ke studio rekaman Robinson jalan Sutomo Medan untuk
diproduksi/diperbanyak, sebelumnya penyanyi-penyanyi tersebut telah
mengadakan kerjasama terhadap pihak studio rekaman itu. Setelah
diproduksi kira-kira 100 sampai 200 kaset, kemudian para penyanyi hotel
tersebut  membeli kaset itu kembali seharga @ Rp 500 (Wawancara
dengan B Tampubolon, Medan 16 Desember 2013).

Kaset-kaset tersebut kemudian dipasarkan kepada turis yang datang
menginap di hotel sebagai souvenir, mereka menjual dengan harga 4-5 $
dolar Amerika. Biasanya para turis tertarik untuk membelinya, karena
sebelumya mereka telah menyaksikan penampilan penyanyi-penyanyi
Batak itu menghibur di hotel tersebut. Dengan cepat kaset-kaset tersebut
laku, bahkan dari satu orang turis ada yang membeli sampai dengan 3
kaset sekaligus sehingga dalam 1 hari penjualan kaset dapat mencapai
sekitar 50 kaset. Apabila stok kaset telah habis mereka kemudian memesan
lagi untuk diperbanyak. Tetapi dari para penyanyi-penyanyi Batak tersebut
ada juga yang langsung rekaman ke studio Robinson tanpa dibayar, dan
hasilnya pun tentu lebih bagus.

Rekaman kaset yang lain di Medan adalah kaset Bonar Gultom
bersama 12 vokal group. Ke dua belas belas group tersebut antara lain;
vokal group Solu Bolon, Parisma 71, Singing Sargeant, Fernando’z
Group, Palambk Pusu-Pusu, Las Riados, Saroha, Dolok Pinapan,
Gomsita, Tao Toba, Pamurnas, Pakkona. Ke dua belas vocal group ini
adalah sebagai bukti tahun 1970-an di Medan bernyanyi
berkelompok/vokal group masih sangat mendominasi. Hal yang menarik di
sini adalah pada dasarnya personil-personil vokal group di atas berpindah-
pindah atau berputar-putar dari satu vokal group ke vokal group yang lain
yang ada pada masa itu. Lagu yang direkam  mereka adalah  kebanyakan
lagu-lagu populer  Batak era Tapanuli modern dan lagu-lagu daerah
Indonesia.
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3.1.4 Gor (gedung olah raga)
GOR (Gedung Olah Raga) jalan Bali Medan adalah salah satu

tempat yang paling sering digunakan untuk pertunjukan musik pada masa
1960-1970. Penyanyi-penyanyi Jakarta juga sering  tampil di GOR Medan
antara lain Erny Johan, Vivi Sumanti, Trio SAE (Bing Slamet, Atmonadi,
Eddy Sud) dan lain-lain. Juga tidak ketinggalan band-band anak Medan
seperti Rhythm King, Marauders, Bhayangkara, Hittoppers,lagu-lagu
Batak oleh Nahum Band’s, Padoloktolong Melodi, Combo Dolok
Martimbang, Trio Parsito dan lain-lain. GOR Medan juga dikenal sebagai
batu ujian, apabila lolos dari GOR berarti akan diterima di mana-mana.
Selain GOR, Selecta Club Society di jalan listrik Medan sering digunakan
tetapi tempat ini lebih bergengsi dan tidak rusuh.

Menurut Tambunan, antara sekitar tahun 1962-1963 pernah
dilaksanakan Parade/Festival lagu-lagu populer Batak di GOR Medan oleh
Parsadaan Parmitu (Parsadaan Parminum Tuak, persatuan peminum
tuak) yang dipimpin oleh Napitupulu. Parade tersebut keseluruhannya
hanya menggunakan instrumen musik akustik dalam iringan musiknya
(gitar, string bass, sulim dan lain-lain). Group-group yang terlibat
termasuk Pardoloktolong Melodi, Nahum’s Band dan vokal group-vokal
group Batak yang ada di Medan yang sudah  tumbuh dan berkembang.
Dari pihak pemerintah Sumatera Utara juga sangat sering menyelenggara
festival lagu-lagu populer Batak di GOR Medan pada masa itu, bahkan
hampir setiap tahun. Dari berbagai daerah tingkat II di Sumatera Utara ikut
berperan aktif dalam kegiatan tersebut. Beberapa lagu wajib yang sering
dibawakan pada masa itu antara lain; Sing-sing So, O Tao Na Tio. Vokal
group
Solu Bolon, Parisma dan Palambok Pusu-Pusu pada masa itu juga sering
menyelenggarakan acara pertunjukan lagu-lagu populer Batak di GOR
Medan. (Wawancara dengan Eddy Tambunan, Medan 26 Agustus 2013).

3.1.5 Pakter tuak
Menurut Yoseph, pakter tuak pada saat itu adalah sebuah sarana

untuk bernyanyi, dimana begitu banyak orang-orang Batak yang
mempunyai talenta bernyanyi. Mereka suka berkumpul karena mempunyai
kesamaan rasa. Model bernyanyi secara ramai-ramai umumnya sangat
disukai orang Batak pada era itu (pengaruh koor/paduan suara di gereja
yang terbawa-bawa sehingga menjadi sebuah kebiasasaan), bukan
perseorangan. Akhirnya timbullah semacam ‘ikatan kekerabatan’ dalam
pergaulan sesama mereka di kedai tuak secara tidak sadar. Nahum
Situmorang dalam menciptakan lagu terinspirasi juga dengan kebiasaan-
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kebiasaan orang Batak minum tuak. Secara tidak langsung ataupun
langsung pakter tuak adalah tempat penyebaran lagu-lagu Nahum
Situmorang. Walaupun Naum tidak minum tuak (meminum orange
crusse), hampir setiap hari pakter  tuak yang ada di Medan digilirnya, hari
ini di sini, besok di sana dan lusa disana. Lagu-lagu Nahum yang tercipta
di pakter tuak sebenarnya cukup banyak, antara lain yang terkenal adalah
Lisoi, Parsorian Ni Parmitu dan Mitu Do (Wawancara dengan Yoseph
Tatarang, Medan 19 Agustus 2013).

Demikian juga dengan Sihite pada saat bernyanyi di kedai tuak
jalan Rakyat Kampung Durian Medan sekitar tahun 1960-an, satu
kampung terbongkar keluar semua penduduknya, berdiri di pinggir jalan
menyaksikan penampilan Sihite dan kawan-kawannya bernyanyi dengan
meluapkan ekspresi. Selanjutnya Yoseph mengatakan, sisi lain yang terjadi
di kedai tuak adalah terjadi spontanitas dalam bernyanyi. Tidak dipilih-
pilih siapa yang akan menyanyikan suara satunya (suara satu lagu
pokoknya, dinyanyikan oleh suara tenor), atau siapa yang akan
menyanyikan suara tiganya (paralel sejajar di atas suara satu, dinyanyikan
oleh suara tenor), atau siapa yang akan menyanyikan suara duanya (suara
dua untuk suara bas parallel sejajar di bawah  suara  satu), semua terjadi
secara spontanitas,  langsung bernyanyi. Menurut beliau hal ini luar biasa
pada masa itu, sepertinya pendengaran mereka terlatih untuk
menyanyikan harmoni  tiga suara (Ibid, 2013).

3.1.6 Teks-teks
Teks adalah syair atau kata-kata lagu, dengan kata lain suatu

komposisi puisi yang sering dilakukan oleh pencipta musik. Teks
merupakan inti dari sebuah lagu, melalui teks dapat diketahui makna dan
tujuan dari sebuah lagu (Soeharto, 1992). Teks-teks yang digunakan pada
era ini menangkap kesaksian pandangan dari penciptanya. Sidik Sitompul
juga berhasil menangkap kesaksian pandangannya terhadap para perantau
yang tidak ada khabar berita di mana keberadaannya. Contoh lagunya Aek
Sarulla (sungai Sarulla) adalah nama sebuah sungai yang berada di Pahae
sebuah desa sekitar lebih kurang 40 km dari kota Tarutung arah ke Sipirok.
Pahae adalah tempat kelahiran Sidik Sitompul pada tanggal 10 Desember
1904. Teks dari Aek Sarulla lebih mengarah kepada sebuah puisi, ia
mengibaratkan air sungai tersebut sebagai seorang perantau yang sangat
panjang perjalanannya. Mengharapkan khabar tentang perjalanan seorang
perantau untuk membawa berita dari kejahuan, apakah si perantau berhasil
atau tidak.
Di bawah ini teks dari lagu tersebut;
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Aek Sarulla

A. Aek Sarulla tu dia ho lao, Tung ganjang ma antong dalanmi
Sai paboa ma jolo tu Au, Di idam di tongan dalani

B. Boan baritam sian na dao, Patuduhon di na ulimi
Sai ro ho husippon tu, Aek Sarulla tu dia ho lao

Terjemahannya dalam bahasa Indonesia;
A. Air sungai Sarulla ke mana engkau pergi, Begitu panjang

perjalananmu
Beritahukanlah dulu kepadaku, Yang engkau lihat di tengah jalan

B. Bawa berita dari kejauhan, Perlihatkan keindahanmu
Datanglah bisikkan padaku, Air Sarulla kemana engkau pergi

Umpama dan umpama adalah karya sastra yang banyak digunakan
oleh masyarakat Batak dalam aktifitas kebudayaannya. Umpasa dan
umpama tersebut dapat kita lihat khususnya dalam teks-teks yang
digunakan oleh Nahum Situmorang dalam lagu-lagu ciptaannya.

3.1.7 Gaya andung-andung.
Andung-andung, adalah nyanyian untuk  mengekpresikan

perasaan sedih baik karena ditinggal kekasih, teman, anak, orang tua atau
karena  kesedihan lain dan tidak harus menggunakan bahasa andung dan
tidak selalu berhubungan dengan kematian. Nahum Situmorang
menciptakan beberapa lagu Bataknya ke dalam gaya andung-andung salah
satu diantaranya adalah Huandung Ma Damang.  Nahum dianggap oleh
banyak orang Batak sebagai inovator dalam gaya andung-andung, yang
kemudian hari banyak mempengaruhi dan menginspirasi pencipta-pencipta
lagu-lagu populer Batak pada masa-masa berikutnya, khususnya pada
masa 1970-an dengan Hanoy Simanjuntak, trio Friendship, akhir 1970-an
ke awal 1980 oleh trio Lasidos yang diberi gelar si raja andung-andung.
Selanjutnya Hodges (2009) mengatakan lagu ratapan (andung) tersebut
berkembang menjadi gaya baru dalam musik populer Batak yang disebut
dengan andung-andung yang memanfaatkan beberapa elemen yang
dibutuhkan yaitu vokal, instrumen dan teks andung-andung. Gaya andung-
andung ini sangat populer di kalangan orang-orang Batak terutama mereka
yang telah berimigrasi keluar dari kampung halaman atau juga yang
merantau ke tempat yang sangat jauh sehingga menimbulkan perasaan
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yang sangat kuat rindu akan kampung halaman, atau juga nostalgia untuk
sanak keluarga maupun seseorang.

3.2 Konteks Keartistikan Pencipta/Penyanyi Periode 1960-1980

3.2.1 Daya cipta
Proses pembentukan ide atau perilaku kultural menyangkut konsep-

konsep yang harus diterjemahkan kedalam perilaku fisik guna
memproduksi bunyi. Konsep menunjukkan bahwa ada jiwa dan nilai yang
mendasari musik, yang artinya musik tersebut juga tercermin dalam
perilaku komunitas dan budayanya, oleh sebab itu sistim  yang diterapkan
atau yang terjadi dalam musik tersebut di pengaruhi oleh perilaku serta
corak hidup penciptanya (Merriam, 1964).

Menurut Tambunan beberapa kejadian sejarah tentang bagaimana
mereka mencipta, misalnya Nahum  Situmorang bisa menciptakan lagu
dengan ide yang timbul pada saat itu sendiri. Sebagai contoh sewaktu
menciptakan lagu Modom Ma Damang Da Ucok, di dalam satu kedai tuak
ada seorang ibu yang menggendong seorang anaknya. Nahum melihat
bagaimana seorang ibu dengan penuh  kasih  sayang  menidurkan anaknya,
saat  itu  juga  muncul  inspirasi untuk  menciptakan  sebuah  lagu
menidurkan  anak. Dalam lagu-lagu Nahum Situmorang, kadang-kadang ia
meminjam tangan orang lain untuk menuliskan lagu-lagunya ke dalam not
angka. Banyak lagu-lagu Nahum dituliskan oleh Tambunan di dalam not
angka. Kalau ide mencipta tiba-tiba muncul, ia akan memanggil Tambunan
melalui orang lain dengan mengatakan:
….jou jo si Eddy! (…….panggil dulu si Eddy!).  Sementara  Eddy

Tambunan  menuliskan  notasinya,   kebiasaan   Nahum   tetap  selalu
membuat  ketukan   dengan korek api cap Sumut. Kemudian Nahum
sering  bertanya kepada Eddy

….akord nai  tudia  dibahen  ho!! (……..akord  gitarnya  kemana kau
buat!!). Apabila  tidak cocok   Nahum pun berkata,......ah dang  tabo tu
si…...…! akan menyuruhnya  lagi  mencari  akord  gitar  yang  cocok,
apabila sudah pas atau
cocok dia akan mengatakan …….aaa ima, tusi do na cocok akord na!!
bahen   ma!!. Itulah cara Nahum dalam mencipta (Wawancara dengan
Eddy Tambunan, Medan 26 Agustus 2013).

Akan tetapi bukan berarti Nahum tidak mengenal notasi atau tidak
mengerti notasi, menurut Tambunan disitulah letak keunikan dan
keistimewaan dari Nahum Situmorang dalam menciptakan sebuah lagu,
selalu melibatkan orang lain dalam proses penciptaan. Salah  satu  lagu
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Nahum Situmorang yang melodinya dituliskan oleh Eddy Tambunan ke
dalam notasi  angka adalah Anakkonki Do Hasangapon Di Ahu.
Meskipun  Nahum  tidak berumah tangga  sampai  akhir  hidupnya, dia
mampu menyelami kehidupan orang-orang Batak yang bersusah payah
menyekolahkan  anak-anaknya. Karena setelah masuknya pendidikan ke
tanah Batak  masyarakat  Batak menganggap bahwa  pendidikan adalah
salah satu faktor untuk memajukan (hamajuon)  orang Batak dari
ketertinggalannya (Ibid, 2013). Menurut Tambunan  cara-cara  mencipta
dari  Ismail  Hutajulu, tiba-tiba sudah  muncul  sebuah lagu lengkap
dengan notasinya. Kemampuan Ismail sangat  cepat  menuliskan lagu-
lagunyadalam not angka,  ia  juga seorang  pemain  gitar  yang  handal
dalam melodi sehingga dengan bantuan instrumen gitar proses
penulisannya  ke dalam  notasi  angka  lebih  cepat (Ibid, 2013).

Pada tahun1970-an, pengaruh gereja terhadap daya cipta seseorang
masih terasa.  Misalnya pengakuan Dakka Hutagalung, data-data andung
tradisional ia tidak punya di memorinya. Sehingga tidak banyak lagu-
lagunya berbau andung-andung. Pengalaman banyak dari gereja, termasuk
bentuk-bentuk komposisi termemori di kepala, masuk ke kepala, pada
saatnya memori-memori itu akan keluar, data-data itu akan keluar.Teknik
komposisi canon, disebut juga oleh Hutagalung dengan marsilelean (kejar-
kejaran). Hal ini dapat kita amati di dalam lagu Di Dia Rokkappi bagian B
(refrainnya) versi asli trio Golden Heart. Selain teknik canon tersebut,
urdot ni tortor juga terasa dalam lagu ini dan lagu Dang Turpukta
Hamoraon, khususnya pada bagian B (refrain) dari ke dua lagu ini. Di
samping itu Dakka Hutagalung juga terpengaruh secara tidak langsung
oleh Sidik Sitompul dari sisi estetika. Menurut beliau ciptaan-ciptaan Sidik
Sitompul sifatnya melodius. Tetapi Dakka tidak pernah ketemu dengan
Sidik Sitompul, justru dengan Nahum sering bertemu di Medan pada tahun
1960an. Di samping sifat lagu-lagu Sidik yang melodius juga melodinya
bersifat gerejani (Wawancara dengan Dakka Hutagalung, Tangerang, 26
Agustus 2013).

Dalam proses mencipta alat bantu yang digunakannya adalah pinsil
dan kertas, setelah penyempurnaan dia baru membutuhkan alat bantu lain
misalnya instrumen gitar.  Menurut  Dakka, melodi itu   terangkai   sendiri
di  benaknya, dan dia mengetahui kira kira melodinya cocok atau tidak,
melodinya nabrak atau tidak. Menurut beliau talenta yang dijadikan hobby
akan jadi, tetapi hobby tanpa talenta tidak akan jadi. Talenta tanpa
menjadikannya hobby juga tidak jadi. Akhirnya timbul suatu kontiunitas
untuk produktifitas di dalam diri sendiri dan kecermatan akhirnya
dibutuhkan. Kecermatan untuk tidak menabrak teks orang lain. Makna dan
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intisari dari lagu itu jangan sampai meniru, akhirnya ada satu karakter
yang terbentuk sendiri dalam ciptaannya. Dalam konteks lagu populer
Batak, beliau mengatakan: lagu-lagunya  mudah diingat, mudah ditiru dan
enteng, sifatnya menghibur, jadi kalau orang merasa terhibur kan mau
dong… syairnya dan melodinya mudah diingat…..sehingga  mudah
dihafalkan……  cara menyanyikannya? jelas trio Golden Heart adalah
pop,....jadi  cara menyanyinya mudah ditiru, coba kalau kami menyanyi
dengan gaya jazz... sulit orang meniru, yang ada hanya kagum doang....

3.2.2 Olah vokal.
Musik maupun bermusik merupakan perilaku (behaviour). Musik

merupakan perilaku seseorang atau masyarakat. Bahwa musik tidak hanya
terdiri atas bunyi melainkan perilaku manusia  yang  prakondisi  untuk
memproduksi  bunyi. Salah  satu diantaranya adalah perilaku fisik yang
ditunjukkan oleh sikap dan postur tubuh serta penggunaan otot-otot dalam
memainkan instrumen dan menegangkan pita suara dan otot-otot
diafragma pada saat bernyanyi (Merriam, 1964).

Bakat  bernyanyi di  kalangan  orang-orang  Batak  cukup  tinggi,
jarang orang Batak  era tersebut yang tidak bisa bernyanyi,  tenggorokan,
rongga mulut, rongga dada orang-orang Batak sepertinya diciptakan untuk
bernyanyi. Khususnya dalam hal kekuatan suara (power) kemampuan
orang Batak sangat luar biasa. Hanya apabila dibandingkan dengan orang
Indonesia Timur (suku Ambon), mungkin kehalusan perasaan ada pada
orang Indonesia Timur,  keras lembut dalam  hal bernyanyi lebih terasa
pada mereka, sehingga jiwa dan roh dari pada nyanyian tersebut lebih
nampak pada orang Indonesia Timur. Untuk sebagian group, misalnya
Solu Bolon proses latihan terjadi tidak  formal, tidak ada jadwal yang
ditentukan secara resmi. Kapan mereka berkumpul saat itu juga mereka
latihan. Pada dasarnya mereka bukan suatu kumpulan penyanyi yang
sifatnya komersil, lagi pula hampir setiap hari mereka bertemu, suatu
ikatan kekerabatan yang cukup kuat pada masa itu. Pardoloktolong Melodi
pada masa tersebut sering mengadakan latihan di rumah Ismail Hutajulu
sekitar Kampung Durian Medan, berdekatan dengan rumah Walter Sirait
(Wawancara dengan Yoseph Tatarang, Medan 19 Agustus 2013).

3.2.3 Kemampuan menggunakan instrumentasi
Instrumen musik umumnya dipelajari secara otodidak. Kalaupun

ada secara resmi belajar instrumen musik, mereka  mendapatkannya dari
gereja seperti belajar instrumen tiup, organ pompa, dan instrument gitar
yang sudah lama ada di tanah Batak. Kalaupun ada yang belajar instrumen
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secara khusus kemungkinan mereka dapatkan langsung dari pastor, atau
orang-orang Belanda/Jerman yang tinggal Medan, Pematang Siantar,
Parapat, Balige, Tarutung, dan tempat lain. Gerak dibutuhkan di dalam
satu pertunjukan musik atau lagu di atas panggung, meskipun gerakan itu
sangat sederhana. Dari beberapa pertunjukan Nahum Situmorang di atas
panggung mereka tidak vakum, tetap menunjukkan satu gerakan meskipun
gerakan itu terbatas. Salah satu gerakan yang digunakan adalah gerakan
tarian tortor. Gerakan ini disesuaikan pada lagu yang dinyanyikan,
misalnya lagu Anakkkohi Do Hasangapon Di Au yang dapat disesuaikan
dengan gerakan-gerakan tarian tortor.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN
4.1. Kesimpulan

Musik populer Batak di kota Medan era 1960-1980 tidak terlepas
dari peranan teknologi piringan hitam, kaset dan siaran radio. Tempat-
tempat pertunjukan seperti pakter tuak, GOR Medan, hotel, dan lain-lain.
Lagu-lagunya memiliki teks-teks dalam bahasa Batak yang akrab dengan
keindahan dan kecintaan kepada alam tanah Batak, lagu-lagu perjuangan,
kerinduan kepada kampung halaman, kerinduan kepada keluarga terdekat,
pergaulan hidup, kata-kata nasehat, filosofi, andung-andung, ungkapan
kegembiraan, percintaan dan pemakaian Umpasa dan umpama. Semua
teks-teks dalam lagu-lagu musik populer Batak tersebut memenuhi
kebutuhan-kebutuhan emosional, mencerminkan dan mengekspresikan
sikap, citarasa, aspirasi dan pandangan terhadap dunia orang-orang Batak.
Pencipta musik populer Batak umumnya berangkat dari bakat alam atau
otodidak. Sepanjang penelitian penulis melalui wawancara dengan tokoh
pencipta musik populer Batak spontanitas mencipta itu yang menjadi
dominan. Bernyanyi kebanyakan berangkat dari bakat alam disamping
pengaruh musik gereja, belajar  bernyanyi didapatkan umumnya dari
mendengarkan siaran radio.

Musik populer Batak umumnya dipengaruhi oleh musik Barat dari
segi struktur musik dan harmoninya. Menggunakan teks-teks dalam
Bahasa Batak. Irama/pola ritme dipengaruhi oleh musik populer; mars,
hawaiian beat, tango, cha-cha, calypso, rumba, waltz, bolero,
keroncong beat, reggae, slow beat, country, gaya paduan suara solo-
chorus, harmoni tiga suara paralel tertutup, gaya seriosa dan musik jazz.
Instrumen musik yang digunakan umumnya dipengaruhi dari instrumen
musik Barat antara lain; gitar akustik, gitar dan bas elektrik, biola, contra
bas, piano, akordion, organ elektrik. Instrumen perkusi antara lain bongos,
maracas,botol (hesek), conga, drum set dan lain-lain. Kecenderungan
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membentuk kelompok atau vokal group terlihat pada era Tapanuli
Modern. Era 1970-an vocal trio dan vocal solo menjadi pilihan yang lebih
menarik.

Kota Medan adalah basis pertumbuhan dan perkembangannya,
penyanyi dan pencipta banyak yang memulai karirnya di kota Medan
seperti Nahum Situmorang, Sidik Sitompul, Ismail Hutajulu, Gordon
Tobing, Bill Saragih, Jan Sinambela, Olan Sitompul, Gongga Sitompul,
Dakka Hutagalung, Ujung Pardede, Firman Marpaung, Daulat Hutagaol,
Jack Marpaung, Eddy Silitonga, Victor Hutabarat, Bernardo Rajagukguk,
Joel Simorangkir dan lain-lain. Musik popular Batak di kota Medan era
Tapanuli Modern adalah sebuah proses pembentukan genre dan yang
akhirnya menjadi sebuah genre musik populer Batak pada era 1960-1980.
Kualitas dan ciri-ciri stilistik genre tersebut menyingkapkan satu kesatuan
teks, suatu peristilahan dan cara berbicara yang spesifik. Genre musik
populer Batak mereprentasikan kontinuitas dan stabilitas historis dan
menandai pelatihan estetika, teknik, ketrampilan dan pertunjukan bersama.

4.2 Saran
Penulis mengharapkan dengan hadirnya penelitian ini akan muncul

penelitian-penelitian ilmiah yang lain, misalnya peranan perempuan dalam
musik populer Batak, konteks peranan penyanyi di luar suku Batak,
konteks penyanyi (sound) yang unik dalam musik populer Batak dan
sebagainya. Semuanya akan memperkaya tulisan-tulisan tentang musik
populer Batak. Perlu adanya pelestarian dan pengembangan lagu-lagu
populer Batak dari era Tapanuli Modern sampai tahun 1980, karena lagu-
lagu populer Batak era itu masih tetap menarik untuk dinyanyikan sampai
dengan sekarang. Sebagai refleksi ulang, misalnya dinyanyikan dengan
gaya paduan suara, solo atau trio yang diaransemen lagi ke arah yang lebih
menarik dan menggunakan instrumen-instrumen musik akustik. Hal ini
tidak terlepas dari peran serta seniman-seniman Batak yang amatir dan
professional yang pasti dapat mengembangkannya ke  arah yang lebih
baik dan berbobot.
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Suku bangsa Batak telah lama memegang reputasi diantara banyak kelompok
etnis di Indonesia sebagai orang-orang yang suka bernyanyi. Kekuatan bernyanyi
ini terkait dengan kebiasaan bernyanyi paduan suara gereja, dan perkembangan
industri musik  populer Batak.  Orang  Batak  terkenal  karena  kekuatan  ekspresi
mereka bernyanyi. Pernyataan bahwa masyarakat Batak yang musikal juga
tertulis di dalam buku Kapita Selekta Manifestasi Budaya Indonesia (1984: 130)
sebagai berikut: “Demikianlah, umpamnya, di kalangan masyarakat Batak yang
musikal itu,  nada-nada gerejani sangat  berpengaruh  dalam  lagu-lagu Batak
Modern”.

Lagu-lagu ciptaan tersebut memiliki teks-teks  yang  akrab  dengan
keindahan dan kecintaan kepada alam  tanah  Batak,  lagu-lagu  perjuangan,
kerinduan  kepada kampung halaman, kerinduan kepada keluarga terdekat,
pergaulan hidup, kata-kata nasehat, filosofi, ratapan, ungkapan kegembiraan,
percintaan,  dan  lain-lain. Nahum  Situmorang telah menciptakan sekitar 140
lagu Tapanuli  modern,  dengan  masa  yang  paling  aktif di kota Medan antara
tahun   1950-1960.    Lagu-lagu  yang  terkenal  antara  lain Lisoi, Alusi  Au,
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Meskipun dunia pada tahun 1969, vokal group Solu Bolon terus eksis
sebagai penerus cita-cita Nahum dan tetap menjalankan aktifitasnya menghibur
masyarakat kota Medan. Untuk mengenang jasa-jasanya pada sekitar tahun 1970-
an awal vokal group Solu Bolon merekam lagu-lagu Nahum ke dalam 2 album
piringan hitam.

Pada sisi lain,  menurut Marbun Nahum Situmorang pada masa 1960an
di Medan adalah seorang sosok yang luar biasa, dia sebagai orang Batak selalu
menghibur orang Batak dengan beberapa corak warna lagu-lagu Batak yang
notabene menyentuh kepada hakiki kehidupan orang Batak. Kenapa? Karena
teks-teks Nahum ditatanya sedemikinan rupa sehingga bersentuhan kepada jati
diri dari pada orang Batak itu tentang kampungnya, dirinya, tugasnya dan lain-
lain semuanya terpapar pada teks-tekanya. Apabila dia menyanyikan lagunya
semua tersentak, harus menunggu dengan sabar mendengar teks-teksnya. Padahal
dari segi kemampuan bernyanyi menurut Marbun dia bukan seorang penyanyi,
tetapi semua orang merasa puas, semua mengikuti dan lama-kelamaan lagu-
lagunya menjadi terkenal. Nahum juga seorang tokoh pejuang, dia banyak
membantu para pejuang dengan memberikan hiburan, semangat kepada mereka,
sehingga para  pejuang menjadi nekad untuk maju bertempur, dia sanggup
menggugah perasaan para pejuang-pejuang itu, dia tidak dapat memisahkan diri
dari mereka dan orang-orang yang ikut bernyanyi dengannya rata-rata pejuang
semuanya.

Menurut Marbun, jiwa seni jauh hari sudah meredam di hati Nahum
Situmorang, dia mempunyai historis yang sangat sensitif terhadap masalah
percintaan. Nahum pernah jatuh cinta dengan seorang putri Batak tetapi tidak
kesampaian. Yang akhirnya dituangkannya di dalam lagu-lagunya sampai pada
kematiannya. Proses belajar tentang musik, Nahum juga belajar dari para
gerejawan-gerejawan, dia suka memasuki gelanggang koor-koor,  sehingga  dia
terinspirasi, terpengaruh oleh repertoa-repertoar koor-koor itu terhadap lagu-lagu
yang diciptakannya. Lagu-lagu tersebut dipromosikannya melalui pakter tuak,
dari pakter tuak yang satu ke pakter tuak yang lain berpindah-pindah, karena rata-
rata orang Batak berkumpul di pakter tuak pada masa itu, berkumpul di pakter
tuak sudah merupakan suatu kebesaran pada masa itu. Wawancara dengan
Sampe M Marbun, Medan Februari 2014.
*Radio

Manuel (1984: 4) mengatakan: While radio may not be the first mass medium
established in agiven country, it is usually  the most widespread, generally
disseminating more music to more people than other media.

Sekitar Tahun 1955-an Pardoloktolong  Melodi pimpinan Ismail Hutajulu
tampil live di RRI Medan setiap hari Minggu pukul 12.00 wib membawakan
lagu-lagunya. Eddy Tambunan dan Humizar Siadari pemain gitar untuk iringan,
Ismail Hutajulu sebagai pemain gitar untuk  melodi. Ciri khas permainan melodi
Ismail Hutajulu saat itu dengan tehnik tremolo yang sangat rata. Domi Marpaung
juga terlibat dalam memainkan instrumen ukulele dan hasapi. Lagu  yang sering
mereka nyanyikan saat live antara lain Mangoli Au (diciptakan 12 Juni 1942),
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Lungun (Sumbul 5 Oktober 1942), Tibu Do Au Ro (Medan 23 Juni 1953), Bursik
Ma Ho (Medan 7 Maret 1954), Boasa Hohom (Medan 10 Maret 1955) dan lain-
lain. Selang beberapa lama setelah itu, barulah muncul Nahum’s Band, live di
radio. Pemusik dan penyanyi yang ada di Pardoloktolong Melodi ditarik Nahum
bergabung bersamanya, demikian juga penyanyi-penyanyinya antara lain Eddy
Tambunan, Humizar Siadari, Franz H Manurung dan Ungkap Situmeang. Lagu
yang sering dinyanyikan Nahum’s Band antara lain Indada Siririton, Luat Pahae,
Silindung Najolo dengan irama cha-cha, rumba, tango. (Wawancara dengan Eddy
Victor Tambunan, Medan 26 Agustus 2013).

Menurut Yoseph kejadian lain yang sangat menarik adalah ketika lagu
Pulau Samosir disiarkan di radio di kios-kios rokok di kota Medan, seluruh yang
mendengar lagu tersebut diseputaran lokasi itu bersama-sama
menyanyikannya.........pulau samosir do haroroanku samosir do, ido asal hu sai
tong ingotonku saleleng ngolungku hupuji ho.......semua menghafal lagu tersebut.
Artinya adalah musik yang diputar tersebut exciting (hidup, mengairahkan),
semua orang senang pada saat itu, tidak ada yang tidak mengerti lagu Batak pada
saat itu walaupun bukan orang Batak. Lagu Batak pernah menjadi idola masa itu.
Wawancara dengan Yoseph Tatarang, Medan 19 Agustus 2013.
Tetapi yang terpenting adalah, semua orang senang lagu daerah pada masa itu,
bukan hanya lagu Batak saja. Penyanyi-penyanyi Batak di Medan era 1960-an
juga  ikut  terlibat  di  dalam  Festival  Bintang  Radio tingkat Sumatera Utara
maupun tingkat Nasional. Salah satunya adalah Fernando Hutabarat (personil
vokal group Solu Bolon), sering mewakili Sumatera Utara ke tingkat Nasional.

Menurut Yoseph, pakter tuak pada saat itu adalah sebuah sarana untuk
bernyanyi, dimana begitu banyak orang-orang Batak yang mempunyai talenta
bernyanyi. Mereka berkumpul karena mempunyai kesamaan rasa. Model
bernyanyi secara ramai-ramai umumnya sangat disukai orang Batak pada era itu
(mungkin pengaruh bernyanyi koor/paduan suara di gereja yang terbawa-bawa
sehingga menjadi sebuah kebiasasaan), bukan perseorangan. Akhirnya timbullah
semacam ‘ikatan kekerabatan’ dalam pergaulan sesama mereka di kedai tuak
secara tidak sadar.

Masalah tingkat ketidak sadaran (mabuk) mungkin ada karena tuak
mengandung unsur alkohol alami di dalamnya, tetapi secara umum energi
minuman tuak tersebut terfokus kepada peningkatan expresi bernyanyi dari
mereka yang hadir di sana.

Nahum Situmorang dalam menciptakan lagu terinspirasi juga dengan
kebiasaan-kebiasaan orang Batak minum tuak. Secara tidak langsung ataupun
langsung pakter  tuak adalah tempat penyebaran lagu-lagu Nahum Situmorang,
disamping itu pakter  tuak merupakan tempat munculnya inspirasi Nahum dalam
196 Wawancara dengan Yoseph Tatarang, Medan 19 Agustus 2013.
menciptakan lagu-lagunya. Penyebaran langsung berarti, Nahum sendiri yang
menyanyikan lagu-lagunya di sana didampingi oleh teman-temannya. Penyebaran
tidak  langsung, orang-orang  Batak  maupun  bukan orang  Batak  yang hadir
saat
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Nahum bernyanyi ‘menangkap’ lagunya. Setelah lagu itu dapat ditangkap, lagu-
lagu tersebut dinyanyikan kembali pada kesempatan-kesempatan lain di pakter
tuak yang  sama  maupun  di pakter tuak yang   lain.  Dinyanyikannya  lagu-lagu
tersebut oleh orang lain tentunya akan menimbulkan pertanyaan bagi orang lain
yang mendengarnya, siapa penciptanya? tentunya akan dijawab secara jujur
penciptanya adalah Nahum Situmorang.

Walaupun  Naum tidak minum tuak (meminum orange crusse), hampir
setiap hari pakter  tuak yang ada di Medan digilirnya, hari ini di sini, besok di
sana dan lusa disana. Lagu-lagu Nahum yang tercipta di pakter tuak sebenarnya
cukup banyak, antara lain yang terkenal adalah Lisoi, Parsorian Ni Parmitu dan
Mitu Do. Menurut Hutagalung197 sekitar tahun 1960-an Nahum Situmorang sering
berkunjung ke kedai tuak sekitar kawasan jalan Rakyat Kampung Durian Medan.

Menurut Yoseph, Ismail Hutajulu tidak seperti Nahum, dia hanya duduk di
satu kedai tuak tertentu. Tetapi apabila ada undangan ke suatu tempat
Pardoloktolong Melodi bersedia memenuhi panggilan tersebut.  Misalnya, Ismail
Hutajulu dan rombongannya datang dari Medan diundang ke Tanjung Balai untuk
bernyanyi di sana. Beliau membawa gitar listrik, pada waktu itu gitar listrik sudah
mulai   dipasarkan  di  kota Medan.  Kehadiran  mereka   sangat   dinantikan  oleh
197 Dakka Hutagalung (pencipta lagu-lagu Tapanuli, personil Trio Golden
Heart, salah satu trio yang terkenal era 1970-an) sekitar tahun 1960-an  sering
bertemu Nahum Situmorang di kedai tuak sekitar kawasan Jalan Rakyat
Kampung Durian Medan, menyaksikan beliau bernyanyi di sana (wawancara
dengan Dakka Hutagalung, Tangerang tanggal 25 Mei 2013).
penyanyi-penyanyi yang ada di Tanjung Balai, mereka semua berkumpul di
pakter tuak menyaksikan Ismail  Hutajulu  dan  kawan-kawannya  menghibur.

Demikian juga dengan Sihite198 pada saat bernyanyi di kedai tuak jalan
Rakyat Kampung Durian Medan sekitar tahun 1960-an, satu kampung itu
terbongkar (keluar) semua penduduknya, berdiri di pinggir jalan menyaksikan
penampilan Sihite dan kawan-kawannya bernyanyi dengan meluapkan
ekspresi199.
Pendapat Yoseph Tatarang tentang kedai tuak adalah:

“Kedai tuak adalah tempat yang secara tidak sadar, menjadikan  tempat  orang
berekspresi.  Oleh karena  itu  Nahum Situmorang   walaupun  dia  tidak minum
tuak, dia  datang ke kedai tuak,  karena  di situ dia dapat  melepaskan

kerinduan
nya,  menyalurkan   bakatnya.  Karena  kalau   di   tempat-tempat  lain

mungkin
Nahum  belum tentu bisa…….mungkin  juga  Nahum kalau  tidak ke  kedai

tuak
tidak  akan  bertumbuh  pesat,  komunitas  di kedai  tuak  itulah  yang membuat
inspirasi kepada dia….itu makanya dia rajin ke kedai tuak”.
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Selanjutnya Yoseph mengatakan, sisi lain yang terjadi di kedai tuak
adalah terjadi spontanitas dalam bernyanyi. Tidak dipilih-pilih siapa yang akan
menyanyikan suara satunya (suara satu dalam hal ini lagu pokoknya, biasanya
dinyanyikan oleh suara tenor), atau siapa yang akan menyanyikan suara tiganya
(paralel sejajar di atas suara satu, dinyanyikan juga oleh suara tenor), atau siapa
yang akan menyanyikan suara duanya (suara dua istilah untuk suara bas yang
menyanyikan   parallel   sejajar   di  bawah  suara  satu),   semua   terjadi     secara
spontanitas,  langsung bernyanyi.  Menurut beliau hal ini luar biasa pada masa itu,
sepertinya pendengaran  mereka terlatih  untuk  menyanyikan harmoni  tiga suara.
198 A.P. Sihite adalah anggota Kepolisian kemudian menjadi personil Parisma
71.
199 Wawancara dengan Yoseph Tatarang, Medan 19 Agustus 2013.

Menurut Sirait, pada masa 1960-an di Medan pakter tuak dapat berfungsi
sebagai inspirasi. Almarhum Nahum Situmorang, walaupun tidak minum tuak,
datang ke pakter tuak mencari inspirasi dalam menciptakan lagu-lagunya. Banyak
lagu yang diciptakannya di pakter tuak. Seorang pelatih dari teman Sirait sering
mengubah komposis tari disini. Demikian juga beberapa pencipta Batak yang
lain, mereka sering menciptakannya di kedai tuak200.

Menurut Tampubolon, penyanyi-penyanyi Batak di Medan tahun 1960-an
sering berkumpul di pakter tuak jalan Rakyat Kampung Durian, dapat dikatakan
seperti markas berkumpulnya para penyanyi Batak, tidak ada penyanyi Batak
yang tidak berkumpul di sini. Selain dari kalangan penyanyi, di sana berkumpul
juga orang-orang Batak dari berbagai penjuru kota Medan dengan latar belakang
pekerjaan seperti militer, kepolisian, swasta, instansi pemerintah, tukang beca
bahkan pejabat orang Batak berkumpul di sini untuk minum tuak dan tentunya
menyaksikan para penyanyi-penyai Batak itu tampil di sana201.

Suasana pakter tuak jalan Rakyat itu sangat hidup pada masa itu, saat-
saat mereka bernyanyi dengan iringan gitar akustik (biasanya 2 gitar) orang yang
lintas dari jalan Rakyat pasti menoleh ke arah pakter tuak itu, ada yang langsung
berlalu, banyak yang singgah sambil berdiri di pinggir jalan menonton penyanyi-
penyanyi Batak itu sedang bernyanyi. Apalagi pada saat hari libur tertentu,
banyak penyanyi Batak yang datang ke sana untuk menyumbangkan suaranya.
Mulai vokal group Solu Bolon, Padolok Tolong Melodi, Parisma, Palambok
Pusu-Pusu,
______________________
200 Tulisan Walter Sirait dan O Sitohang dalam B.A. Simanjuntak,
“Pemikiran Tentang Batak”, Medan. Pusat Dokumentasi dan Pengkajian Bubaya
Batak Univ HKBP Nommensen, 1986: 351-354.
201 Wawancara dengan Boosman Tmpubolon,  Medan 16 Desmber 2013
perseorangan dan lain-lain semua berkumpul bernyanyi bersama-sama tanpa ada
persaingan. Gema dan perpaduan harmoni tiga suara sejajar itu sangat menarik
perhatian orang-orang yang lewat dari depan pakter tuak itu, banyak sekali yang
berhenti menonton di pinggir jalan sehingga menjadi sebuah  kerumunan orang
ramai.  Lagu yang sering dikumandangkann adalah Lisoi, lagu ini semacam lagu
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wajib, setiap bernyanyi pasti lagu tersebut dibawakan, selain itu ada lagu Sing-
sing So, Dekke Jahir, Baringin Sabatolang yang juga menjadi nomor-nomor
favorit mereka, selain itu lagu-lagu Nahum yang lain sangat sering berkumandang
di pakter tuak itu202.

Lagu-lagu ciptaan Nahum Situmorang juga banyak lahir di pakter tuak
jalan Rakyat Medan, selain itu ia juga sering memberikan pengarahan-pengarahan
mengenai vokal kepada group-group penyanyi, ia juga piawai dalam hal
mengawinkan suara-suara penyanyi-penyanyi Batak yang berkumpul disitu,
misalnya suara si A cocok dipadu dengan suara si C dan si D, atau sebaliknya.
Pakter tuak jalan Rakyat Medan juga sebagai tempat partungkoan203, yaitu
tempat bertukan pikiran, mengeluarkan keluh kesah, tempat berkumpul dan
bermusyawarah. Apabila dari anggota partukkoan itu ada yang ditimpa musibah
atau kemalangan anggota  atau sanak keluarga dari anggota, para anggota
partungkoan yang lain mengumpulkan sumbangan biasanya berupa uang, dan
turut juga memberikan kata-kata penghiburan kepada keluarga sebagai satu rasa,
satu penderitaan.
_________________________
202 Ibid, 2013.
203 Partungkoan adalah di depan kampung di bawah pohon yang tinggi
tempat orang suka duduk-duduk; tempat bermusyawarah, J. Warneck. Kamus Bahasa
Batak Toba-Indonesia. Medan, Terjemahan P. Jooosten OFM Cap, Bina Media, 2001.

4.3.6 Teks-teks
Satu lagu yang diciptakan bisa dibuat lebih orisinil. Kadang-kadang

ketajaman ekspresi lebih penting dari pada daripada mengisi berbagai
kriteria kualitatif dalam hal garapan. Struktur musik itu dapat saja pada
umumnya bersifat lagu biasa dengan harmoni tonal, melodi yang mudah
dicerna, ritme yang sederhana denga ketukan teratur. Tetapi dimana letak
ekspresi atau keorisinilan dari sebuah lagu? Sebagai ilustrasi, vokalis blues
kebanyakan bertolak dari suatu cara gaya rap, dimama teks diutamakan,
sedangkan musik hanya menjadi alat untuk sajian teks208.

Betapa pentingnya unsur teks dalam sebuah lagu sehingga lagu
tersebut memiliki keorisinalan dan ketajaman sebuah ekspersi. Teks-teks
dalam musik populer Batak periode 1960-1970 dapat kita lihat di bawah
ini. Musik hanya menjadi suatu alat untuk sajian teks seperti yang
dikatakan di atas tidak sepenuhnya diyakini oleh penulis, sebab melodi
juga sebagai unsur ekspresi jiwa, meskipun melodinya sederhana dan
gampang dicerna, teks juga tidak dapat berdiri sendiri  di dalam  sebuah
lagu tanpa melodi. Yang penting  adalah bagaimana keterpaduan antara
melodi dan teks yang saling mendukung dan mengikat.

Dalam sub anak sub bab ini penulis tidak membahas keterkaitan
teks dengan melodi, tetapi memfokuskan bagaimana teks-teks yang
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digunakan dalam musik populer Batak tahun 1960-1970 menggambarkan
situasi masyarakatnya, kebiasaan-kebiasaannya, hal-hal yang spesifik
mengenai satu daerah, pesan atau nasihat dan juga tentang cinta. Teks-teks
yang digunakan pada era ini menangkap kesaksian pandangan dari
penciptanya. Contoh lagu Nahum Situmorang dengan teks yang berhasil
ditangkap pandangannya  dari situasi tertentu adalah lagu Marombus
Ombus Do.

Siborong-borong adalah sebuah kota kecil yang terdapat di
Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Tapanuli Utara. Ombus-ombus adalah
sejenis kue yang terbuat dari bahan dasar pulut yang berisi kelapa yang
sudah diparut dan dicampur dengan gula pasir atau juga hanya berisi gula
merah saja. Kemudian dibungkus dengan daun pisang sedemikian rupa
kemudian dikukus. Ombus-ombus yang sudah masak kemudian
dimasukkan ke dalam bungkusan besar agar tetap panas, karena udara di
Siborong-borong cukup dingin. Pedagang menjajakanya dengan naik
sepeda yang dilengkapi dengan kotak (box) untuk menempatkan ombus-
ombus tersebut dan siap dijual mengeliling kota Siborong-borong. Selain
itu, ombus-ombus juga dijual di kedai-kedai tertentu di sepanjang jalan
lintas utama Siborong-borong.

Kerberhasilan Nahum menangkap  situasi ini ialah; ombus-ombus
adalah kue (lappet) khas dari  kota Siborong-borong sekitarmya. Ombus-
ombus dibuat oleh boru Sihombing (boru Hombing), kota Siborong-
borong salah satu kampung marga Sihombing. Ombus-ombus yang wangi
atau harum itu dikaitkan dengan  harumnya (lebih kepada keramah
tamahan) perempuan boru Sihombing yang cantik rupanya. Kemudian ia
menghimbau kepada laki-laki perjaka kalau mau martandang (mencari
pacar) datanglah ke Siborong-borong. Di bawah ini teks dari lagu tersebut;

Marombus-Ombus Do

A. Marombus-ombus do Lampet ni Humbang tonggi tabo
Nang ngali ari i di siAnggo aloni ombus-ombus do

A1 Ai boru Hombing doNapaturehon mansai malo
Ngangur do datunghushus Rupana pe da nauli do

B. O doli-doli ho na poso na jogi Dompak Humbang i
Lao ma damang da tusi Siborongborong i

A2 Molo naung hoji ho Tu boru Hombing tibu ma ro
Lao ma damang da lao ma damang
Tu luat ni parombus-ombus do

C. O ale boru Hombing Paima   si doli ro
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Di Siborongborong i Tusi nama si doli ro

Terjemahannya sebagai berikut;
A.  Membeli ombus-ombus Kue dari Humbang manis dan enak

Walaupun dingin di situ Kalau lawannya adalah ombus-ombus
A1  Ai boru Hombing Yang membuatnya sungguh pandai

Harum dan sangat wangi Wajahnyapun cantik
B. O laki-laki yang tampan Arah ke Humbang

Pergilah engkau ke sana Ke Siborong-borong
A2 Kalau engkau sudah suka Cepatlah datang ke boru Hombing

Pergilah engkau, pergilah engkau
Ke negeri pembuat ombus-ombus

C Hai boru Hombing Tunggulah si dia datang
Di Siborong-borong itu Ke situlah dia datang

Peranan ungkapan tradisional (umpama, umpasa) juga terdapat dalam
teks-teks lagu-lagu populer pada saat itu. Nahum Situmorang dalam lagu-lagunya
cukup banyak mengunakan ungkapan-ungkapan tradisional tersebut. Di bawah ini
penulis memberikan satu contoh dari ciptaan Nahum yang memakai ungkapan
tradisional.

Tiniptip Sanggar

A. Da tiniptip sanggar ito Laho bahen huru-huruan da
Jolo sinukkun marga Asa binoto ito da partuturan da

A1. Manukkun marga ma au ito Da boru aha do da inang
Ito parsalendang na rara Da boru aha boru aha do da inang da

B.  Molo na mariboto do Dak sala marsipakkulingan da
Molo na marpariban Da lehon au lehon au marnapuran da

C. Sinukkun ma marga Sinukkun ma marga Ito boru aha do dainang da
A3 Da pege sakkarimpang ito Tu hunit sahadang-hadangan da

Molo na marpariban do Dak pola salah ito da mangalua da

Terjemahan dalam bahasa Indonesia;

A Lebih dulu dipotong pimping Membuat sangkar burung
Lebih dulu ditanya marga Supaya diketahui pertalian famili

A1  Aku bertanya marga apa ito Boru apa engkau inang
Ito yang berselendang warna merah Boru apa, boru apa engkau inang

B.   Kalaulah kita kakak beradik Tidak salah kita saling menegur
Kalau kita marpariban Berikanlah aku sirih
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C.   Ditanyalah marga Ditanyalah marga Ito boru apanya inang
A3  Ya serangkaian jahe ito Ke sekantongan kunyit

Kalau kita berpariban Tidak salah kalau kita kawin lari

Ungkapan tradisional diatas maksudnya adalah dalam perkenalan muda
mudi diwajibkan dulu bertutur berdasarkan tarombo marga. Kalau sudah jelas
dan terang, baru dapat bergaul sesuai dengan kekeluargaan Dalihan Na Tolu.
Kalau satu pihak tidak dapat menjelaskan marga dan peraturannya keatas dan
kesamping, ia termasuk golongan yang harus dicurigai dan diawasi serta di cap
sebagai jolma lilu (orang keliru).

Apabila telah jelas partuturan baru dipersilahkan makan sirih, sesudah
makan sirih baru diajak makan bersama. Sesudah makan bersama, baru saling
percaya mempercayai. Bagi orang Batak apabila sudah makan bersama sudah
merupakan satu keluarga. Kalau ada satu perselisihan, orang Batak biasanya
belum mau makan bersama.

Falsafah hidup Dalihan Na Tolu pada khususnya di lingkungan
masyarakat Batak, di mana kita kenal sistem marga yaitu identitas orang-orang
yang mempunyai garis keturunan yang sama menurut garis bapak (patrilineal).
Hubungan yang terjalin antara setiap anggota masyarakat didasarkan atas
persaudaraan yang dalam. Apabila dua orang atau lebih anggota masyarakat
Batak berjumpa untuk pertama kali dan ingin berkenalan maka yang di tanyakan
bukanlah nama orang bersangkutan, melainkan marganya.

Lagu dengan teks-teks mengenai persatuan marga juga tidak luput dari
perhatian para pencipta, khususnya Nahum Situmorang banyak menciptakan
lagu-lagu populer Batak tentang persatuan marga antara lain; Si Raja Hutagalung,
Si Raja Nai Pospos, Tuan Somanimbil, Sonak Malela, Lontung Si Sia Marina,
Nai Rasa On.

Lagu dengan teks  untuk orang-orang yang terpandang atau orang yang
dihormati sebagai pahlawan ataupun yang berjasa dalam kehidupan orang Batak,
secara khusus juga Nahum menciptakannya lagunya antara lain; Si
Singamangaraja, T D Pardede.

Menurut Tambunan210 beberapa kejadian sejarah tentang bagaimana
mereka mencipta, misalnya Nahum  Situmorang bisa menciptakan lagu dengan
ide yang timbul pada saat itu sendiri. Sebagai contoh sewaktu menciptakan lagu
Modom Ma Damang Da Ucok, di dalam satu kedai tuak ada seorang ibu yang
menggendong seorang anaknya. Nahum melihat bagaimana seorang ibu dengan
penuh  kasih  sayang  menidurkan  anaknya,  saat  itu  juga  muncul  inspirasi
untuk  menciptakan  sebuah  lagu menidurkan  anak. Wawancara dengan Eddy
Victor Tambunan, Medan 26 Agustus 2013

Dalam lagu-lagu Nahum Situmorang, kadang-kadang ia meminjam
tangan orang lain untuk menuliskan lagu-lagunya ke dalam not angka. Banyak
lagu-lagu Nahum dituliskan oleh Tambunan di dalam not angka. Kalau ide
mencipta tiba-tiba muncul, ia akan memanggil Tambunan melalui orang lain
dengan mengatakan:
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….jou jo si Eddy! (…….panggil dulu si Eddy!).  Sementara  Eddy  Tambunan
menuliskan  notasinya,   kebiasaan   Nahum   tetap  selalu   membuat  ketukan
dengan korek api cap Sumut. Kemudian Nahum  sering  bertanya kepada Eddy
….akord nai  tudia  dibahen  ho!! (……..akord  gitarnya  kemana kau buat!!).
Apabila  tidak cocok   Nahum pun berkata,......ah dang  tabo tu  si…...…! akan
menyuruhnya  lagi  mencari  akord  gitar  yang  cocok,  apabila sudah pas atau
cocok dia akan mengatakan …….aaa ima, tusi do na cocok akord na!! bahen
ma!!. Itulah keterbatasan Nahum dalam mencipta.

Akan tetapi bukan berarti Nahum tidak mengenal notasi atau tidak
mengerti notasi, menurut Tambunan disitulah letak keunikan dan keistimewaan
dari NahumSitumorang dalam menciptakan sebuah lagu, selalu melibatkan orang
lain dalam proses penciptaan. Salah  satu  lagu Nahum Situmorang yang
melodinya dituliskan oleh Eddy Tambunan ke dalam notasi  angka adalah
Anakkonki Do Hasangapon Di Ahu.  Meskipun  Nahum  tidak berumah tangga
sampai  akhir  hidupnya, dia mampu menyelami kehidupan orang-orang Batak
yang bersusah payah menyekolahkan  anak-anaknya. Karena setelah masuknya
pendidikan ke  tanah Batak  masyarakat  Batak menganggap bahwa  pendidikan
adalah salah satu faktor untuk memajukan (hamajuon)  orang Batak dari
ketertinggalannya.

Selain hal-hal menarik  yang sudah diutarakan di atas, masa 1960-an di
Medan muncul vokal group Solu Bolon di bawah pimpinan Walter Sirait.
Kelompok ini terdiri dari lebih 10 personil yang kebanyakan laki-laki, mereka
cukup dikenal di Sumatera Utara khususnya di kota Medan. Lagu-lagu populer
Batak yang dinyanyikan mereka umumnya ciptaan Nahum Situmorang dengan
gaya paduan suara. Sekitar tahun 1972, mereka berhasil mencetak  dua  album
piringan  hitam150. Melalui mendengarkan ke dua album tersebut, penulis
mendapat  gambaran  tentang  gaya  paduan  suara  yang  mereka  gunakan
dengan

Album piringan hitam vokal group Solu Bolon dengan judul album
Silindung Nadjolo di produksi Mahkota Record 1972. Lagu-lagu yang direkam
dalam album Silindung Najolo ialah: Silindung Nadjolo, Molo Saut Ma Ho,
Tumba Rudekdek, Sapata Ni Sidoli, Mardila Ni Palait, Nungnga Lao, Baringin Ni
Sabatolang, Bulan Pardomuan, Napinalu Tulila, Ingot Au Ito, Tading Ma Ho
Hutangki, Unang Sumolsol Dipudi. Diiringi oleh Cinzano Band dengan personil
pengiring; Eddy V. Tambunan (orgen/merangkap suara vokal tenor, Yoseph
Tatarang (guitar melodi), A.M Rusdy (gitar bass), Sudaryadi (drum),   personil
vokal; Binny Hutapea, Anas Sianturi, Maruhum Simatupang, Helena br Gultom,
Sahat Simanjuntak, Humisar Siadari, Fernando Hutabarat, Amir Hajat S, Walter
Sirait, Frans H Manurung. Album  “Arga Do Bona Ni Pinasa” produksi Mahkota
Record, 1972,. Lagu-lagu yang direkam dalam album Arga Do Bona Ni Pinasa
ialah: Tarhirim, Namboru Unang Manarita, Dungkon Mulak Sian Siantar, Bulan
Parissan, Holong Ni Roham Do Sinta-Sinta Di Au, Mandapothon Ari Pesta, Pak
Djonggi, Labuhan Batu, Parirna I, Na Tiniptip Sanggar, Sada Sada Ma Ilungki.



VISI (2016) 24 (1) 2518 - 2539

2550
ISSN 0853 - 0203

Diringan musik “Kwartet Hasan Pol”. Personil vokal; Fernando Hutabarat, Anas
Sianturi, Binny Hutapea, Sahat Simanjuntak, Halomoan Sitanggang, Robinson
Hutabarat, Amir Hajat S, Frans Manurung dan Walter Sirait. Selain Helena br
Gultom, Tio br Tampubolon sebenarnya yang paling sering tampil dengan vokal
group Solu Bolon Helena sering ikut dengan Ensambel Sabang Merauke di
Medan.
aransemen harmoni tiga suara paralel tertutup. Harmoni tiga suara ini  sangat
mempengaruhi perkembangan musik popular Batak pada periode 1970-an dengan
munculnya trio-trio Batak yang juga menggunakan harmoni tiga suara dalam
vokalnya, dapat kita amati dalam trio The King, trio Golden Heart, trio Frienship,
trio Lasidos.

Kemampuan olah vokal Solu Bolon juga dapat didengarkan melalui
rekaman piringan hitam mereka, dimana kekuatan bernyanyi yang sangat
memiliki power, pemakaian/penguasaan instrumen musik dan hal-hal lain
menyangkut konteks sosial budaya dan konteks keartistikan/kesenimanan mereka.
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