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ABSTRACT

The moin obleaive of this study is to identify influence copitol and lobor ot Plfelkomsel

Regionol lV using tronslog produaion funaion. Ihis reseorch Copitol ond man hour Per doys os o lobr

vorioble whlch those voriobles are independent ond revenue output os o dependent vorioble. The doto

contoin PT. Telekomunikosi Selulor (Telkomset) lndonesio ond PT. Telekomunikosi Selulor (Telkomsel)

Regionol lV. We employ monthly doto for the period Jonuory 2008 - March 20 10. The result shows thot

model con estin'lote 99.02% of observations correctly for these periods.
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PENDAHULUAN

Pembangunan di lndonesia meliputi

berbagai macam aspek pembangunan. Salah

satunya adalah pada industri telekomunikasi.

Seperti diketahui, pembangunan dan

pertukaran informasi merupakan hal yang

sangat penting dalam mencapai tuluan

pembangunan. Derasnya arus globalisasi

membuat peranan telekomunikasi men,iadi

sangat pentint. Didalamnya dituntut

pertukaran informasi yang semakin cepat

antar daerah dan negara. Selain itu

perkembangan di bidang dunia informasi saat

ini begitu cepat Meskipun masih sangat

tergantung pada faktor lokasi yang hanya

bisa dimanfaatkan oleh masyarakat

perkotaan atau sekitarnya namun denyut

persaingan yang mulai ketat begitu terasa di

sekor telekomunikasi.

Seiring dengan semakin derasnya arus

globalisasi, yang didalamnya dituntut adanya

pertukaran informasi yang semakin cepat

antar daerah dan negara, membuat peranan

telekomunikasi menjadi sangat penting.

Telekomunikasi sebagai wahana bagi

pertukaran informasi akan semakin

memperhatikan aspek kualitas jasa. Selain itu

perkembangan di bidang dunia informasi saat

ini begitu cepag baik dilihat dari isi maupun

teknologi yang digunakan untuk

menyampaikan informasi.

Seiring dengan kemajuan teknologi, di

lndonesia pada beberapa tahun terakhir

telah mengenal cellulor phone I mobile phone.

Telepon selular merupakan salah satu

alternatif dalam pelayanan komunikasi bagi

masyarakat luas. Hal ini berdampak kepada

menjamurnya penyedia atau operator

telepon seluler. Teknologi telekomunikasi

yang berkembang cepat dan menawarkan

layanan terbaik bagi masyarakat membuat

persaingan semakin taiam. Kompetisi

operator selular cukup membawa dampak

positif bagi masyarakat pengguna jasa

telepon selular karena mereka bisa memilih

dan mendapat produk yang diinginkan.

Perkembangan teknologi pada komunikasi

bergerak meningkat pesat. Hal ini dibuktikan

dengan makin banyaknya masyarakat yang

membutuhkan sarana telekomunikasi selagi

mereka berada di luar fixed line.

Adapun tingkat penetrasi pasar telepon

selular di f ndonesia baru mencapai 2.4% dari

potensi pasar yang ada. Dibandingkan

dengan kawasan Asia Tenggara, kendati hal

ini masih terbilang kecil namun industri

telepon bergerak tetap menjanlikan dengan

potensi dari penduduk lndonesia yang

mencapai 210 juta jiwa. Melihat potensi

pasar seluler, perilaku pelanggan yang dapat

memiliki lebih dari satu nomor akan

menyebabkan semakin timpangnya iumlah

pelanggan ftxed phone dan celullor phone.

Namun sampai saat ini jumlah pelanggan

selular baru mencapai 14% dari kapasitas

pasarnya. Meskipun begitu, telepon selular

telah mampu menyumbang revenue sebesar

405 atau sekitar RP. 10,5 triliun dari total

penerimaan sektor telekomunikasi yang

diperkirakan mencapai Rp. 25 triliun. Sisanya

masih didominasi layanan sambungan
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langsung iarak jauh (SLJJ) dan sambungan

langsung internasional (SLl). Sedangkan

iumlah telepon selular di lndonesia per 100

penduduk bertambah secara signifikan dari

2l .6% pada akhir tahun 2005 meniadi

24.32% pada pertengahan tahun 2006.2

PT. Telekomunikasi Selular (l-elkomsel)

merupakan leodrng operator telekomunikasi

selular di lndonesia lika dilihat menurut

morket shore nya. Posisi PT. Telekomunikasi

Selular (Ielkomsel) menembus angka 53%

(tahun 2004) dibandingkan dengan operator

lain dan memiliki iaringan teduas yang

mencakup 80% wilayah populasi lndonesia.

Pada akhir tahun 2003, PT. Telekomunikasi

Selular (Ielkomsel) setidaknya memiliki 8.8

iuta konsumen dimana hal ini meniadi

gambaran dari penguasaan pasarnya yang

mencapai nilai 53%.3 Adapun market shore

secara nasional dikuasai oleh PT'

Telekomunikasi Selular (Ielkomsel) dengan

presentase sebesar 53,5% pada kartu

prabayar dan 69,8% pada kartu Pasca bayar'

PT. lndosat dengan presentase sebesar

32,6% pada kartu prabayar dan 27,9% pada

kartu pasca bayar, dan PT. Excelcomindo

dengan presentase sebesar I 3,9% pada karcu

prabayar dan2,4% pada kartu pascabayar.a

PT. Telekomunikasi Selular (Ielkomsel)

sebagai penyedia iasa selular GSM di

lndonesia dapat melayani cakupan nasional

dengan iaringan dual bond GPRS dan secara

2 E-Indonesia, Artikel Divagar Goswami
3 Pontianak Post, Edisi Juli 2005, Artikel
Roy Suryo
4 Data tahun 2004

internasional dapat melayani 143 potner

intemotionol rooming di 6l negara. PT.

Telekomunikasi Selular (Ielkomsel)

menyediakan berbagai pilihan produk yaitu

lasa pasca bayar (PostPaid) dan iasa pra bayar

(prepaid). PT. Telekomunikasi Selular

(Telkomsel) didirikan pada tanggal 26 Mei

1995 dengan meluncurkan produk postpaid

yang dinamakan kartuHALO. Pada bulan

November 1997, ?T. Telekomunikasi Selular

(Telkomsel) meniadi operator telekomunikasi

selular pertama di fuia yang menggunakan iasa

pengisian ulang kartu GSM Pra bayar

(rxhorgeoble GSM prepaid sewke) dengan

nama kartu simPATl. Baru pada ahun 20M

tepatnya pada bulan Mei, PT' Telekomunikasi

Selular (Telkomsel) meluncurkan lasa

pengisian ulang kartu GSM pra bayar ke dua

yang dikenal dengan nama Kartu As.

Perusahaan mengeluarkan tiga buah

produk dengan karakteristik dan spesifikasi

yang berbeda, meskipun terdapat berbagai

macam kesamaan diantara produk Misal saia

setiap produk memiliki fitur SMS dan MMS

namun ada produk )rans tidak memiliki fitur

terhadap akses SMS bonking. Dengan

dikeluar'kannya Kartu As memunculkan teriadi

persaingan dengan simPATl dan kartu HALO.

Meskipun kartu As memiliki fitur yang lauh

lebih sederhana dibanding dengan simPATl

dan Kartu HALO bukan hal Yang tidak

mungkin pelanggan melakukan churn. Keadaan

ini akan menyebabkan substitusi produk oleh

pelanggan dengan berbagai Pertimbangan

tertentu.

I
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Pada tahun 1997 D'T. Telekomunikasi

Selular (Ielkomsel) menjadi pelopor kartu

prabayar isi ulang di Asia dengan

meluncurkan karcu simPATl. Kartu ini

diluncurkan saat keadaan krisis ekonomi

sedang melanda sehingga dapat menjadi

solusi bagi masyarakat untuk dapat

mengendalikan antgaran komunikasinya.

Pada tahun 200 I PT. Telekomunikasi Selular

(Telkomsel) merupakan operator perrama

di lndonesia yang mengoperasikan GSM duol

bond (900 dan 1800). Hal ini menjadi modal

pentint dalam melayani daerah dengan trofk

padat dan memudahkan dalam memberikan

pelayanan nilai tambah yang berbasis data

seperti mobile bonking, WAP dan GPRS.

Sampai saat ini PT. Telekomunikasi

Selular (Ielkomsel) adalah mempelopori

memberikan pelayanan 3G dengan

mengimplementasikan teknologi EDGE

(Enchange Data rate GSM Evolution) yang

memiliki kecepatan sekitar 150 kbps dimana

maksimum bisa mencapai 487,3 kbps. Kini

jangkauan PT. Telekomunikasi Selular

(Telkomsel) seluas 33 propinsi dan di lebih

dari 500 kota kabupaten di seluruh

lndonesia.

Kerangka Pemikiran

Analisis fungsi produksi dilakukan untuk

mendapatkan informasi bagaimana sumber

daya yang terbatas (scarcity) dapat dikelola

secrra efisien untuk memperoleh laba

maksimal. Pada suatu proses produksi

output yang dihasilkan tergantung pada input

yang dibutuhkan. Secara definisi, Produksi

adalah suatu proses pengkombinasian faktor

produksi untuk memperoleh suatu produk

Fungsi produksi merupakan hubungan

fisik antara variabel terikat (dependent)

berupa output (a) dan variabel bebas

(independent) berupa input (K, L, M, ...).

lnput yang dibutuhkan terdiri dari beberapa

faktor yaitu modal (K), tenaga kerja (L),

bahan baku (M) dan variabel lain yang

mempengaruhi output. Untuk

penyederhanakan diperlukan asumsi bahwa

input yang digunakan adalah tenaga keria dan

modal. Tingkat teknologi yang digunakan

oleh perusahaan, industri atau

perekonomian secara keseluruhan akan

tercermin dari fungsi produksi.

Analisis yang digunakan adalah analisis

fungsi produksi Transedental Logaritma atau

fungsi produksi translog. Fungsi produksi

translog merupakan bentuk umum dari

fungsi produksi Cobb Douglas. Fungsi

produksi translog merupakan singkatan dari

fungsi'transcendental logarithmic'. Fungsi

produksi translog diperkenalkan oleh

Christensen, Jorgenson dan Lau pada tahun

1973.

Fungsi translog ini dipilih mengingat

bahwa dengan beberapa asumsi estimasi

akan mudah dilakukan. Fungsi ini merupakan

suatu fungsi yang luwes dan memungkinkan

kita melakukan pengujian statistik tentang

struktur yang terkekang atau segala asumsi

yang ada pada fungsi tersebut tidak perlu

ditetapkan secara apriori.
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Fungsi produksi translog bersifat

fleksibel dan dapat diaplikasikan terhadap

produki dengan multiproduk dan

multifaktor. Seperti dalam fungsi Cobb

Douglas, fungsi ini memiliki tingkat hasil

berbanding skala apapun. )ikaf Pi= ldan
j=t

f Bri = 0 untuk semua i. Fungsi ini

j=1

memperlihatkan hasil berbanding skala yang

constan. Bukti harus dibuat dengan hati-hati

dalam menangani tanda peniumlahan ganda.

Fungsi Cobb Douglas merupakan kasus

khusus dari fungsi ini dimana p0=pii=Q titlrk

semua i,i. Kondisi pii=pii diperlukan untuk

memastikan kesamaan dalam derivatif parcial

silang.

Model fungsi produksi translog dapat

dituliskan sebagai berikut:

tnq = go *f B,hxi +o,sii1rr"xirnxi

dengan 8,, = 8,,

atau

lnq= 9o+ grhK + FrlnL+ B,rlnK2 + FrrhL' + BDln'KL

Ps = intersep

u = disturbance term

Dimana:

q = outPut

X = input

p = parameter

Fungsi produksi translog dapat berubah

bentuknya menjadi fungsi produksi Cpbb

Douglas apabila parameter b tidak berbeda

nyata dari nol. Fungsi produksi translog ini

iuga banyak dimodifikasi oleh berbagai

peneliti sesuai dengan data yang dimiliki.

Metode Penelitian

Prosedur pengumpulan data dilakukan

dengan menentukan ienis data Yang

disesuaikan dengan pendekatan analisis data

kuantitatif dan kualitatif. Periode

pengukurannya menggunakan time series
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data selama 2 tahun 3 bulan, mulai dari Telekomunikasi Selular (Ielkomsel)

bulan Januari 2008 sampai dengan Maret Regional lV.

20 10. Sumber data dan informasi yang

diperlukan dalam penelitian ini sifatnya Berpedoman terhadap model fungsi

sekunder. Sebagian besar data dan informasi produki' maka model ekonometrika yang

rersebut diperoleh dari pr. Telekomunika.i thn digunakan adalah sebagai berikut:

Selular (Telkomsel) lndonesia dan PT. Model Fungsi produksi Translog

nnn
h q = F, +\ F,ln x +0,51 Z F,, n xib xj

i=t i=t j=l

Atau

lnq = Fo + |rhK + FrlnZ+ prrhK' + B22lnL2 + BnlnKL

Tabel I

Operasionalisasi Variabel

Variabel Konsep lndikator Sumber Data

a

K

L

Output

Modal

Pegawai

Total produksi jasa (umlah penjualan

jasa kepada konsumen berupa kartu

Halo, simPATl dan kartu AS).

Nilai dari modal tetap seperti alat

modal yang digunakan dalam

operasional yang dikurangi biaya

depresiasi.

Jumlah jam kerja pegawai.

PT. Telekomunikasi

Selular (Telkomsel)

Regional lV

PT. Telekomunikasi

Selular (Telkomsel)

lndonesia

PT. Telekomunikasi

Selular (Telkomsel)

Regional lV.

lurnd ProMA*K Tit!q1,,1l|ril:,,i[,,:r,,',.,,'Edlsl..l ISSN: Z086.rtl'75 H al,:;.:.:46



Teknik pengolahan data yang digunakan

dalam penelitian ini adalah data time series

produc{nn funaion mod el.

Dalam penelitian ini, Penulis

menggunakan fungsi produksi Translog yang

secara matematis adalah

tnq = 0o *iB,tn,rr +0,5i LB,,^xilnxi

lnq = 9o + PrbK + FrlnL+ B,rlnK2 + FrrbL' + BnllKL

Sesuai dengan maksud dan tuiuan

penelitian yang telah dikemukakan pada

bagian terdahulu, maka dalam bagian ini akan

dibahas mengenai pengaruh modal dan

tenaga kerla terhadaP outPut dengan

menggunakan fungsi produksi translog pada

PT. Telekomunikasi Selular (Ielkomsel)

Regional lV periode Januari 2004Maret

2006. Adapun proses pembahasannya

meliputi estimasi model, uii model dan

analisis hasil estimasi.

Hasil Penelitian

Estimasi Model

Dalam metode analisis telah dirumuskan

model dimana outPut dipengaruhi oleh

faktor produksi berupa. modal dan tenaga

keria. Dalam hal ini output berupa total

produksi lasa (umlah peniualan iasa kepada

konsumen berupa kartu Halo,

simPATl dan kartu AS), modal adalah nilai

dari modal tetap sePerti alat modal yang

digunakan dalam operasional yang dikurangi

biaya depresiasi.dan tenaga keria berupa

Jumlah jam keria pegawai. Adapun model

estimasi adalah sebagai berikut:

Persamaan matematis fungsi produksi

translog yang digunakan adalah :
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hq = 9o + BrlnK + FzlnL + FrrhK' + p22lnL2 + BDIIKL

Dimana:

g = output

K = modal

L = tenaga kerja

p = parameter

P6 = intersep

u = disturbance term

menunjukan nilai estimasi selengkapnya

Berdasarkan hasil estimasi menggunakan disajikan pada Taber 3 dibawah ini :

metode regresi linear sederhana (OLS)

Tabel 3

Hasil Estimasi fungsi produksi translog

Sumber: Hasil Pengolahan Data

x Signifikance at o. = 57o uii-t
Uli ini digunakan untuk mengetahui

apakah suatu variabel tidak bebas secara

individu berhubungan dengan variabel bebas.

Berikut ini diperoleh hasil dari perhitungan

terhadap model yang digunakan dan dapat

dilihat pada Tabel 4:

Voriobel Koefisrbn Standor Error I-Stat R'

fo
t.94E+ I 5 1.49E+ l5 - t.304323

0.9902r r

lnK -49583740 1.37E+09 -0.036 t 5 t

lnL 5450998. 471 1943. 2.294177

ln l( 0.002237 0.00277s 0.806006

ln L2
-320.5789 344.9361 -2.929386

ln KL
-2.122|t7 2.006664 r.057534
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Tabel 4

Hasil nilai uii t-stat model

nsan

tingkat keyakinan. T stat > t tabel atau -t stat <-t tabel maka Ho ditolak (signifikan)

Sumber : Gujarati, N.D, Bosir Econometrics, fourth edrtion

uii-F

Uji F-statistik digunakan untuk

mengetahui apakah secara keseluruhan

koefisien regresi signifikan dalam

menentukan nilai variabel tak bebas.

Tabel 5

maka Ho ditolak (signifikan).

Sumber : Guiarati, N.D, Bosic Econometrics, fourth edition

Uji koefisien determinasi (RP)

Dalam penelitian ini dihitung koefisien

determinasi (R'?) yaitu angka yang

menunjukan besarnya kemampuan variasi /

penyebaran dari variabel. Variabel bebas

menerangkan penyebaran dari variabel tidak

bebas dengan tuiuan untuk meyakinkan

kebenaran fungsi tersebut.

Fungsi produksi variabel t-stat t-tabel Hasil

Translog

fro
- 1.304323

1.717

Tidak Signifikan

lnK -0.036 I 5l Tidak signifikan

lnL 2.294177 Signifikan

lnK 0.805006 Tidak signifikan

ln L2
-7.929386 Signifikan

ln KL - r.057534 Tidak signifikan

: df = n-k k = banyaknya koe{isien regresi, n = observasi. o

Hasil Nilai Uji-F Model Regresi

N2

(n-k)

N, (k-

r)
Frtatrstik

Fau"t

(vs%)
Hasil

Fungsi

Produksi

Translog

22 5 424.8366 2.66 Signifikan

: nr = df numerator, nz=df denumerator , 0, = tingkat keyakinan, F,o.,*u)F
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Dari penelitian diperoleh nilai koefisien

determinasi untuk fungsi produki translog

dimana variabel ourput sebesar 99.02%

mampu dilelaskan secara bersama oleh

variabel input sebesar 0.98% dilelaskan oleh

variabel diluar model yang digunakan.

lnq = Fo + Brln K + Fzln L + B,,ln K2

Pembahasan Hasil Estimasi

Dari pengujian dan analisis secara

ekonometrik dan statistjk terhadap model

yang digunakan maka diperoleh :

. Fungsi produksi translog

+ B22lnL2 + BnlnKL

lnq = -1.948*15-495837401nK +54509981n2+ 0.002237\r.K' -320.51891iL'? -z.t22tt7\nKL
se (1.49E+15) (1.37E+09) (4211943) (0.0027js) (344.9361) (2.006664)

lntersep

Berdasarkan hasil estimasi model,

diperoleh intersep untuk setiap fungsi

produksi yang digunakan. Hasil tersebut

dapat dilihat pada Tabel 6 yang

memperlihatkan bahwa nilai koefisien

intersep pada fungsi produksi translog

bernilai negatif. Artinya bila modal dan

tenaga keria tidak mengalami perubahan

atau sama dengan nol maka output yang

dihasilkan perusahaan akan negatif. Karena

tidak mungkin output bernilai negatif maka

dikatakan bahwa perusahaan tidak

memperoleh output dari hasil produksi.

Tabel 6

Koefisien lntercept Hasil Estimasi

Fungsi Produksi lntercept

Translog - t.94E+ I5

Variabel modal memiliki nilai koefisien

sebesar -49583740 dengan standar error

sebesar 1.37E+09. Hal ini berarti secara

ekonomi perubahan kenaikan modal sebesar

l% al<an menurunkan output sebesar

49583740%. Namun hal ini tidak menladi
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masalah karena berdasarkan hasil

estimasi regresi, diperoleh bahwa variabel

modal tjdak signifikan mempengaruhi output

sehingga hasil ini tidak memiliki pengaruh.

Variabel tenaSa keria memiliki nilai

koefisien sebesar 5450998., hal ini berarti

secara ekonomi perubahan kenaikan iam

kerja pegawai sebesar l% akan

meningkatkan output sebesar 5450998%.

Hubungan tersebut bersifat positif karena

disebabkan sifat hubungan iam keria pegawai

yang berbanding lurus terhadap outPul

Karena itu semakin tinggi iumlah lam keria

pegawai setiap harinya akan menyebabkan

perusahaan mendapatkan output yang tinggi

pula.

Koefisien 9rr IanB bernilai lebih kecil

dari nol menuniukan bahwa pada mulanya

modal perusahaan naik terus menerus

namun kemUdian setelah melampaui titik

optimal tertentu modal ini turun. Begitu juga

dengan koefisien gzr /ant nilainya lebih kecil

dari nol menuniukan iam keria pegawai naik

terus menerus namun kemudian menurun

pada titik tertentu. Koefisien p12 bernilai

lebih kecil dari nol yant menuniukan

semakin tinggi modal dan iam keria pegawai

maka pengaruh terhadap outPut perusahaan

semakin kecil.

Kesimpulan

Berdasarkan kaiian empirik dan analisis

yang dilakukan dalam penelitian ini dapat

ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

Output PT. Telekomunikasi Selular

(Telkomsel) Regional lV pada periode

Januari 2OO8 - Maret. 2010 diperngaruhi

oleh variable tenaga kerla. Hal ini

menunjukan bahwa semakin tinggi iumlah

iam kerja pegawai maka semakin tinggi pula

nilai output perusahaan. Koefisien regresi

hasil estimasi dengan menggunakan fungsi

produki translog menuniukan bahwa iika

terdapat kenaikan l% pada iam kerla

pegawai akan menyebabkan meningkatkan

output sebesar 5450998%.

Saran

Sebaiknya selaku morket leoder dalam

industri telekomunikasi seluler, PT.

Telekomunikasi Selular (l'elkomsel)

memperluas iaringan dengan menambah alat

modal baik dengan menambah lumlah BTS

ataupun memperluas iangkauan area- Adanya

peningkatan biaya lembur atauPun tuniangan

kepada pegawai. Dengan peningkatan itu

diharapkan semanSat kerla pegawai akan

meningkat Dengan itu pegawai akan lebih

giat untuk menambah iam kerlanya sehingga

tercipta peningkatan hasil output perusahaan

lebih tinggi la$.

t'
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