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Abstrak 

Instruksi presiden nomor 5 tahun 2005 tentang pemberdayaan industri pelayaran nasional memberi 
dukungan untuk pengembangan pelayaran rakyat antara lain; fasilitas pendanaan, peningkatan kualitas 
kapal, sumber daya manusia, manajemen usaha serta pembangunan prasarana dan sarana pelabuhan 
pelayaran rakyat. Penelitian ini bertujuan mengetahui: (1) kondisi operasional sistem pengelolaan 
perusahaan pelayaran rakyat; (2) pengelolaan sumber daya manusia dan (3) sistem pemasaran dan 
sistem pembiayaan pada perusahaan pelayaran rakyat. Penelitian ini dilaksanakan di dua pelabuhan 
pelayaran rakyat yakni pelabuhan Sunda Kelapa Jakarta dan pelabuhan Paotere Makassar. 
Pengambilan data diperoleh melalui survey terhadap perusahaan pelayaran rakyat dan juga Pengurus 
DPD dan DPC pelayaran rakyat dengan menyebarkan angket untuk diisi oleh responden terpilih. Data 
yang diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis statistik melalui uji validitas dan 
signifikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan hasil pengujian regresi logistik untuk 
semua variabel diperoleh nilai 0,000 dengan kata lain sig 0,000 <  0,05 dengan nilai Nagerkelke (R2) 
adalah sebesar 0,876 atau konstribusi semua variabel (perencanaan, pembiayaan, pengawasan, SDM, 
pemasaran dan ekstern dan intern) terhadap kinerja transportasi (Y) adalah sebesar 87,6 persen. 
Sisanya adalah 12,4 persen yang tidak menjadi variabel dalam penelitian ini. 
 
 
Kata kunci : usaha transportasi, pelayaran rakyat, Sunda Kelapa, Paotere 
 
 
 
Abstract 
 
Presidential instruction No 5 0f 2005, concerning the empowerment of the national shipping industry 
provides support for the development of the cruise people, among other : financing facilities, improve 
the quality of ships, human resources, business management and infrastructure development 0f 
traditional shipping. This study aims to determine: (1) the operational conditions of the people 
management system of the traditional shipping company, (2) management of human resources, and (3) 
marketing system and the sytem of financing the shipping company of the people. This study was 
conducted in two shipping ports of the people that the port of Sunda Kelapa port in Jakarta and 
Makassar Paotere. Retrieval of data obtained through a survey of the people and also the shipping 
company and the DPC Board DPD shipping people with distributing questionnaires to be filled out by 
the selected respondents. The data obtained were then analyzed using statistical analysis through test 
the validity and significance. The results showed that based on the results of logistic regression testing 
for all variables with the values obtained in other words sig 0.000 < a 0.05 with negerkelke value (R-
square) is 0.876 or contribution of all the variables (planning, financing, monitoring, human resources, 
marketing, and external and internal) transport performance (Y) is equal to 87.6 percent. The 
remaining 12.4 percent is not a variable in this study. 
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PENDAHULUAN 

Berbagai jenis usaha pelayaran yang ada di Indonesia saat ini,  kapal pelayaran rakyat (Pelra) 

adalah sebagai salah satu sub sistem angkutan laut yang dikelola oleh masyarakat secara sederhana 

yang digunakan untuk mengangkut muatan baik barang maupun penumpang dari pedalaman yang 

tidak terjangkau oleh kapal besar, menggunakan perahu tradisional yang memakai layar, yang saat ini 

telah diIengkapi dengan tambahan motor (Jinca, 202). Peran pelayaran rakyat adalah sebagai angkutan 

rakyat yang dapat memberikan kontribusi bagi penyeberangan barang konsumsi khususnya ke pulau-

pulau terpencil dan terisolasi dari jangkauan infrastruktur pembangunan pada umumnya  

Perusahaan pelayaran rakyat pada umumnya identik dengan kapal kayu tradisional yang 

dioperasikan oleh pelaut alami dengan manajemen sederhana. Berdasarkan Undang-Undang nomor 17 

tahun 2008 tentang pelayaran (pasal 15 ayat 1 dan 2),  kegiatan angkutan laut pelayaran rakyat sebagai 

usaha masyarakat yang bersifat tradisional dan merupakan bagian dari usaha angkutan diperairan 

mempunyai karasteristik tersendiri (Sembiring, 2009). 

Seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di 

bidang transportasi perkapalan, serta meningkatnya kebutuhan dan tuntutan masyarakat, baik kualitas 

maupun kuantitas, keberadaan kapal pelayaran rakyat semakin tersingkirkan dan menghadapi 

tantangan pasar yang semakin besar, bahkan jumlahnya cenderung semakin berkurang (Jinca, 2011). 

Selanjutanya dapat dilihat dari perkembangan jumlah kapal pelayaran rakyat pada tahun 1997 tercatat 

sebanyak 2.973 unit, tetapi pada tahun 2001-2005 jumIah kapal pelayaran rakyat menurun menjadi 

2.530 unit, selain itu jumlah perusahaan pelayaran dari tahun 2001-2005 jumlahnya tetap atau tidak 

ada penambahan sama sekali yaitu sebanyak 760 perusahaan (Dirjen Hubla 2005). Walaupun pada 

tahun 2006 sampai dengan 2010 perusahaan pelayaran rakyat dan jumlah armada pelayaran rakyat 

mengalami pertumbuhan akan tetapi relatif kecil yaitu; pertumbuhan angkutan laut perusahaan 

pelayaran rakyat sebesar 507 (2006) menjadi 632 (2010) atau rata-rata pertumbuhan 5,71 persen 

pertahun (Dirjen Hubla, 2010). 

Selain kondisi tersebut tentu sangat mencemaskan, karena selama ini kapal-kapal pelayaran 

rakyat telah memberikan banyak manfaat khususnya dalam menjangkau daerah dan pulau-pulau 

terpencil, bahkan mampu masuk ke pedalaman melalui sungai-sungai yang tidak dapat dilakukan oleh 

angkutan laut lainnya. Salah seorang anggota Dewan Maritim Indonesia, (Soloestomo, 2006), dalam 

(Manurung, 2006) menyatakan bahwa pemberdayaan kapal pelayaran rakyat sudah sangat mendesak, 

khususnya dalam mengamankan distribusi kebutuhan pokok ke seluruh pulau terpencil di Indonesia. 

Selain itu dampak buruk akibat dari berkurangnya kapal pelayaran rakyat adalah hilangnya 

penghasilan dan kesempatan kerja bagi ABK (anak buah kapal), buruh bongkar muat dan pengusaha. 

Menurut Sekretanis Jenderal DPP Perla (Gani, 2003), dalam (pasong, 2009), bahwa dari 200 unit kapal 

pelayaran rakyat yang ditahan oleh aparat kepolisian dan bea cukai yang tersebar di seluruh Indonesia, 



 
 

 

telah berdampak paling sedikit menghilangkan 3.600 ABK (anak buah kapal), 500 sopir, serta 5.000 

buruh pelabuhan. 

Dalam rangka penguatan kapal pelayaran rakyat pemerintah telah mengeluarkan Keputusan 

Presiden No.118/2000 tentang “Daftar bidang usaha yang tertutup untuk penanaman modal oleh 

kepemilikan warga asing dan atau badan hukum asing”, salah satu bidang usaha tersebut adalah 

pelayaran rakyat. Dasar kepentingan tersebut adalah untuk memproteksi terhadap investasi asing di 

sektor angkutan pelayaran rakyat yaitu melindungi usaha rakyat dari tersingkirnya kapal pelayaran 

rakyat dari arus persaingan yang kuat dibidang perkapalan (DPP Perla, 2010). Selanjutnya pada 

tanggal 28 Maret 2005 Presiden telah mengeluarkan instruksi nomor 5 tahun 2005 tentang 

pemberdayaan industri pelayaran nasional. Kebijakan tersebut memberikan dukungan untuk 

pengembangan pelayaran rakyat antara lain fasilitas pendanaan, peningkatan kualitas kapal, sumber 

daya manusia, manajemen usaha serta pembangunan prasarana dan sarana pelabuhan pelayaran rakyat 

(Nikijuluw, 2007).  

Pengakuan pemerintah terhadap peranan pentingnya pelayaran rakyat untuk melancarkan 

logistik nasional serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu ditindak lanjuti dengan tindakan 

kongrit membuka peluang kepada pelayaran rakyat agar bisa membangun armada dengan konstruksi 

modern selaras dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sehinggga mampu meningkatkan 

daya saingnya sejajar dengan unsur pelayaran dalam negeri lainnya (Dirjen Hubla, 2011) 

Upaya pemerintah tersebut dapat memberikan nuansa baru terhadap pelayaran rakyat. 

Kenyataan selama ini telah ditemukan beberapa kelemahan meliputi terbatasnya permodalan sehingga 

sulit bersaing dengan jenis pelyaran lainnya, sistem pengelolaan pelayaran rakyat masih bertumpu 

pada sistem tradisional dengan struktur organisasi terkesan sangat sederhana dengan tidak adanya 

pembagian tugas dan wewenang secara formal dan tertulis, dan sistem pelayaran dengan model 

tramper yang mengandalkan atau menyesuaikan sumber dan tujuan muatan (Jinca, 2011). 

Untuk meningkatkan peranan  pelayaran rakyat  perlu dilakukan kajian dalam pengelolaan 

model manajemen yang baik dengan perencanaan bisnis yang terarah dan sistematis, perhitungan 

pembiayaan bisnis yang akurat, pemilihan strategi pemasaran bisnis yang tepat, serta pengawasan dan 

pembinaan bisnis yang kontinuitas. Dengan begitu diharapkan transportasi pelayaran rakyat dapat 

memberikan peranan yang besar tidak hanya terhadap pertumbuhan perekonomian tetapi juga terhadap 

ketahanan nasional negara ini (Manurung, 2006). 

Sehubungan dengan berbagai permasalahan yang dialami oleh perusahaan pelayaran rakyat 

maka pada kajian ini masalah dapat dirumuskan bahwa “Bagaimana comparative/perdagangan 

manajemen pengelolaan usaha pelayaran rakyat Sunda Kelapa dan perusahaan pelayaran rakyat 

Paotere?”. Tujuan dari penelitian ini adalah mengkaji kinerja perusahaan pelayaran rakyat meliputi;  

Sistim operasional pengelolaan perusahaan pelayaran rakyat, mengetahui organisasi, tugas dan 



 
 

 

tanggung jawab serta kewenangan Sumber Daya Manusia (SDM) pada perusahaan pelayaran rakyat, 

Sistim pemasaran dan pembiayaan operasional pada perusahaan pelayaran rakyat. 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

Lokasi  

Lokasi penelitian ini dilakukan di beberapa pelabuhan pelayaran rakyat antara lain pelabuhan 

Paotere Makassar dan pelabuhan pelayaran rakyat Sunda Kelapa Jakarta. Waktu penelitian dilakukan 

selama 3 bulan, terhitung dari bulan Mei sampai dengan bulan Agustus 2012. 

Populasi dan Sampel 

Populasi penelitian ini adalah karyawan pada perusahan, awak kapal, dan unsur pimpinan 

pada perusahaan pelayaran rakyat yang dijadikan sampel dan pengurus DPP, DPD dan DPC Perla. 

Perusahan pelayaran rakyat dipilih pada pelabuhan Paotere Makassar dan Sunda Kelapa Jakarta. 

Sedangkan teknik pengambuilan sampelnya dilakukan dengan cara accidental sampling yaitu suatu 

teknik pengambilan sampel non probabilitas yang dilakukan berdasarkan kebetulan siapa saja bertemu 

dengan peneliti.  

Desain dan Variabel Penelitian 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder melalui survey di perusahan 

pelayaran rakyat dan pengurus DPD dan DPC pelayaran rakyat.  

Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah korelasi antara variabel tetap (Y) dan variabel 

independen (X). Kedua variabel tersebut meliputi: Variabel dependen (Y), Varibel ini adalah penilai 

tingkat kinerja perusahaan pelayaran rakyat dalam pengelolaan perusahaan yang akan dipengaruhi oleh 

indikator realisasi meliputi perencanaan, keuangan, penanganan SDM, pengawasan, pemasaran, dan 

pengaruh ekstern dan intern. 

Variabel Independen (variabel bebas X) 

Pada penelitian ini digunakan beberapa variabel bebas yang mempengaruhi tingkat kinerja 

perusahaan pelayaran rakyat yaitu ; Perencanaan (X1), Suatu perusahaan menunjukkan manajemen 

yang baik bilamana dalam pengelolaannya mempunyai target yang akan dicapai. Target tersebut tentu 

dirumuskan dalam perencanaan seperti ; target keuntungan, Iangkah-langkah operasional perusahaan, 

pembagian dan jumlah sumber daya dan variabel lainnya. Pembiayaan (X2), Variabel pembiayaan 

merupakan penggerak utama dalam menjalankan suatu perusahaan, sehingga sehat tidaknya suatu 

perusahaan dapat dilihat dari aktiva tetap dan aktiva lancarnya, kedua varibel ini ditentukan oleh 

modal, investasi, pendapatan, biaya operasional, dan biaya Iainnya. Pengawasan (X3), Efesiensi dan 

efektifitas kegiatan perusahaan bila didukung oleh pengawasan terhadap pelaksanaan operasional 

perusahan seperti pengawasan lapangan, pengawasan penggunaan dana, perangkutan, dan SDM. 

Sumber Daya Manusia/SDM (X4), Sumber daya pengelolaan perusahaan ditentukan oleh organisasi 



 
 

 

dan skill tenaga kerja yang melaksanakan setiap tanggung jawab masing-masing bidang. Indikator ini 

ditentukan dari tingkat pendidikan dan kesesuaian keahilan pada bidangnya. Pemasaran (X5), 

Kepastian adanya angkutan setiap perusahan pelayaran ditentukan oleh kemampuan memasarkan 

produksi jasa angkutan kepada pelanggan mengingat jumlah saingan pada perusahaan yang sama 

semakin banyak. Indikator ini ditentukan dengan jumlah agen, jumlah trayek, kapasitas 

angkutan/trayek, lama waktu tunggu muatan kapal/ armada di pelabuhan. Variabel Ekstern dan Intern 

(X6), Variabel ini diduga dapat berpengaruh pada persaingan terhadap pelaksanaan perusahaan, seperti 

kebijakan pemerintah dan kebijakan pada perusahaan tersebut. 

Instrumen Penelitian 

 Pada penelitian kali ini, agar dapat menentukan interval dalam pengukuran yang dapat 

dikuantitatifkan dalam bentuk angka, pengukuran pada status ekonomi,  kelembagaan, penegetahuan, 

kemampuan, dan proses kegiatan lainnya digunakan Skala Likers (Bambang dkk, 2005).  

Uji Validitas 

Pengujian validitas data digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. 

Pengujian ini dilakukan dengan bantuan program SPSS version 17.0 for windows.  

Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah pengukuran untuk suatu gejala. Semakin tinggi reliabilitas suatu alat ukur, 

maka semakin stabil alat tersebut untuk digunakan. (Supranto, 1999).  

Analisis Regresi Logistik 

Model regresi digunakan untuk memprediksi besarnya variabel dependen dengan 

menggunakan data variabel independen yang sudah diketahui besarnya: 

Y = ln	 =  + 1X1 +2X2 + 3X3 + 4X4 ÷ 5X5 + 6X6 + e 

Dimana : 

Y  = kinerja perusahaan 

P  =  peluang perusahaan bersaing dengan perusahaan perusahaan lain 

  =  Konstanta 

X1  =  perencanaan 

1 =  koefisien regresi dari variabel X1 

X2  =  pembiayaan 

2  =  koefisien regresi dari variabel X2 

X3 =  pengawasan 

3  =  koefisien regresi dari variabel X3 

X4  = SDM 

4 =  koefisien regresi dari variabel X4  



 
 

 

X5  = pemasaran  

5 =  koefisien regresi dari variabel X5 

X6  =  Ekstern dan Intern 

6  =  koefisien regresi dari variabel X6 

e  =  error 

 

HASIL PENELITIAN 

Perencanaan (X1) 

Hasil analisis statistik deskriptif diperoleh ukuran pemusatan tentang perencanaan usaha 

transportasi pelayaran rakyat yaitu skor rata-rata 35,83 dan median 36,00, diperoleh dari frekuensi tiap 

variabel (Lihat Lampiran). Hasil ini menunjukkan bahwa perencanaan para pengusaha transportasi 

pelayaran rakyat berkisar 45%. Bila dikonfirmasikan maka secara kualitatif perencanaan atas usaha 

transportasi pelayaran rakyat pada umumnya berada pada kategori buruk. hal ini dapat dilihat sebanyak 

1 perusahaan atau sebesar 2,5 persen perencanaan pengusaha transportasi pelayaran rakyat berada pada 

kategori sangat buruk, 18 perusahaan atau sebesar 45 persen berada pada kategori buruk, Sementara itu 

terdapat 7 perusahaan atau sebesar 17,50 persen berada pada kategori cukup baik, selanjutnya 

sebanyak 11 perusahaan atau sebesar 27,50 persen responden perencanaannya berada pada kategori 

baik dan terdapat 3 perusahaan atau sebesar 7,50 persen responden yang berkategori sangat baik. 

Pembiayaan (X2) 

Hasil analisis statistik deskriptif diperoleh ukuran pemusatan tentang pembiayaan usaha 

transportasi pelayaran rakyat yaitu skor rata-rata yaitu 51,08 dan median 53,00. Hasil ini menunjukkan 

bahwa pembiayaan para pengusaha transportasi pelayaran rakyat berkisar 37,50 persen. Bila 

dikonfirmasikan, maka secara kualitatif pembiayaan atas usaha transportasi pelayaran rakyat pada 

umumnya berada pada kategori cukup baik. Hal ini dapat dilihat sebanyak 6 perusahaan atau sebesar 

15 persen pembiayaan para pengusaha transportasi pelayaran rakyat berada pada kategori sangat buruk 

dan terdapat 7 perusahaan atau 17,50 persen berada pada kategori buruk, selanjutnya terdapat 15 

perusahaan atau 37,50 persen berada pada kategori cukup baik dan terdapat 12 perusahaan atau sebesar 

30,00 persen berada pada kategori baik.  

Pengawasan (X3) 

Hasil analisis statistik deskriptif diperoleh ukuran pemusatan tentang pengawasan transportasi 

pelayaran rakyat yaitu skor rata-rata 71,35 dan median 69,00. Hasil ini menunjukkan bahwa 

pengawasan perusahaan transportasi pelayaran rakyat berkisar 35. Bila dikonfirmasikan, maka secara 

kualitatif pengawasan atas perusahaan transportasi pelayaran rakyat pada umumnya berada pada 

kategori buruk. Bila dilihat dari hasil penelitian, terdapat 1 perusahaan atau sebesar 2,5 persen 

pengawasan perusahaan transportasi pelayaran rakyat berada pada kategori sangat buruk. Terdapat 14 



 
 

 

perusahaan atau 35 persen berada pada kategori buruk. Selanjutnya  terdapat 12 perusahaan atau 30,00 

persen berada pada kategori cukup baik dan terdapat 13 perusahaan atau sebesar 32,50 persen 

pengawasan perusahaan transportasi pelayaran rakyat yang berkategori baik. 

Sumber Daya Manusia (SDM) (X4) 

Hasil analisis statistik deskriptif diperoleh ukuran pemusatan tentang sumber daya manusia 

perusahaan transportasi pelayaran rakyat yaitu skor rata-rata adalah 38,78 dan median adalah 39,00. 

Hasil ini menunjukkan bahwa SDM perusahaan transportasi pelayaran rakyat berkisar 35, persen. Bila 

dikonfirmasikan, maka secara kualitatif SDM atas perusahaan transportasi pelayaran rakyat pada 

umumnya berada pada kategori baik. Dari hasil penelitian, dapat diketahui bahwa dari 40 perusahaan 

transportasi pelayaran rakyat yang dijadikan sampel terdapat 6 perusahaan atau sebesar 15 persen 

SDMnya berkategori sangat buruk dan terdapat 7 perusahaan atau sebesar 17,50 persen bekategori 

buruk. Selanjutnya terdapat 13 perusahaan atau 32,50 persen berkategori cukup baik dan terdapat 14 

perusahaan atau 35,00 persen berkategori baik. 

Pemasaran (X5)  

Hasil analisis statistik deskriptif diperoleh ukuran pemusatan tentang pemasaran usaha 

transportasi pelayaran rakyat yaitu skor rata-rata sebesar 58,35 dan median 58,00. Hasil ini 

menunjukkan bahwa pemasaran perusahaan transportasi pelayaran rakyat berkisar 37,50 persen. Bila 

dikonformasikan, maka secara kualitatif pemasaran perusahaan transportasi pelayaran rakyat pada 

umumnya berada pada kategori buruk. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui bahwa 

sebanyak 15 perusahaan atau 37,50 persen pemasarannya berkategori buruk. Selanjutnya terdapat 12 

perusahaan atau 30,00 persen berkategori cukup baik begitu pula kategori baik juga berjumlah 12 

perusahaan atau 30,00 persen dan terdapat 1 perusahaan atau 2,50 persen berkategori sangat baik. 

Intern dan Ekstern (X6) 

Hasil analisis statistik deskriptif diperoleh ukuran pemusatan tentang variabel intern dan 

ekstern perusahaan transportasi pelayaran rakyat yaitu skor rata-rata 55,90 dan median 55,50. Hasil ini 

menunjukkan bahwa variabel intern dan ekstern perusahaan transportasi pelayaran rakyat berkisar 

35,00 persen. Bila dikonfirmasikan, maka secara kualitatif variabel intern dan ekstern perusahaan 

transportasi pelayaran rakyat pada umumnya berada pada kategori baik. Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat diketahui bahwa sebanyak 3 perusahaan atau sebesar 7,50 persen variabel intern dan eksternnya 

berada pada kategori sangat buruk dan terdapat 13 perusahaan atau sebanyak 32,50 persen berada pada 

kategori buruk. Selanjutnya terdapat 10 perusahaan atau 25,00 persen yang variabel intern dan 

eksternnya cukup baik dan terdapat 14 perusahaan atau 35 persen yang berada pada kategori baik. 

 

 

 



 
 

 

PEMBAHASAN  

  Penelitian ini menunjukan variabel pembiayaan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,196 atau 

dengan kata lain sig 0,196 >  0,05 artinya data tersebut berdistribusi normal. Untuk variabel 

pengawasan diperoleh nilai signifikan sebesar 0,150 atau dengan kata lain sig 0,150 >  0,05 berarti 

data tersebut berdistribusi normal. Variabel sumber daya manusia diperoleh nilai signifikan sebesar 

0,834 atau dengan kata lain sig 0,834 >  0,05 artinya data tersebut berdistribusi normal begitu juga 

untuk variabel pemasaran diperoleh nilai signifikan sebesar 0,572 atau dengan kata lain sig 0,572 >  

0,05 berarti pula data tersebut berdistribusi normal dan untuk variabel ekstern dan intern diperoleh 

nilai signifikan sebesar 0,541 atau dengan kata lain sig 0,541 >  0,05 artinya data tersebut 

berdistribusi normal. Namun untuk variabel usaha transportasi (variabel Y) diperoleh nilai 0,000 atau 

dengan kata lain sig 0,000 <  0,05 artinya data tersebut berdistribusi tidak normal. 
 Untuk mengetahui apakah variabel independen memiliki hubungan linier dengan variabel 

dependen. Pengujian linieritas didasarkan pada asumsi bahwa signifikan lebih kecil dari 0,05 (P < 

0,05), maka hal ini menunjukkan hubungan yang linier. Hasil uji linieritas variabel perencanaan 

diperoleh nilai 0,004 (Sig 0,004 <  0,05). Hal ini menunjukkan bahwa variabel perencanaan dengan 

variabel kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang linier. Hasil uji linieritas variabel pembiayaan 

diperoleh nilai 0,002 (Sig 0,002 <  0,05), hal ini menunjukkan bahwa variabel pembiayaan dengan 

variabel kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang linier. Selanjutnya hasil uji linieritas variabel 

pengawasan diperoleh nilai 0,001 (sig 0,001 <  0,05), hal ini menunjukkan pula bahwa variabel 

pengawasan dengan variabel kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang linier. Hasil uji linieritas 

variabel sumber daya manusia diperoleh nilai 0,061 (sig 0,061 >  0,05), hal ini menunjukkan bahwa 

variabel SDM dengan kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang tidak linier. Sementara itu hasil 

uji linieritas variabel pemasaran diperoleh nilai 0,000 (Sig 0,000 <  0,05), hal ini menunjukkan 

bahwa variabel pemasaran dengan variabel kinerja perusahaan mempunyai hubungan yang linier, dan 

hasil uji linieritas variabel ekstern dan intern diperoleh nilai 0,219 (Sig 0,219 >  0,05). Hal ini 

menunjukkan bahwa variabel ekstern dan intern dengan variabel kinerja perusahaan mempunyai 

hubungan yang tidak linier. 

 Untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel yang berpengaruh 

terhadap kinerja perusahaan pelayaran menggunakan regresi logistik. Uji regresi logistik ini didasarkan 

pada asumsi bahwa jika signifikan <  atau 0,000 < 0,05, berarti semua variabel X berhubungan 

dengan Y. Berdasarkan hasil pengujian untuk semua variabel (perencanaan, pembiayaan, pengawasan, 

sumber daya manusia, pemasaran dan ekstern dan intern) diperoleh nilai 0,000, hal ini menunjukkan 

bahwa semua variabel X memiliki hubungan dengan variabel Y (kinerja perusahaan) dengan nilai 

nagelkerke (R2) adalah sebesar 0,876 atau konstribusi variabel perencanaan (X1), pembiayaan (X2), 



 
 

 

pengawasan (X3), SDM (X4), pemasaran (X5) dan ekstern dan intern (X6) terhadap kinerja transportasi 

(Y) adalah sebesar 87,6 persen. Dalam rangka meningkatkan peranan  pelayaran rakyat, menurut 

(Manurung, 2006)  perlu adanya pengelolaan  manajemen yang baik. Dengan begitu usaha  ransportasi 

pelayaran rakyat dapat memberikan peranan yang besar tidak hanya terhadap pertumbuhan 

perekonomian tetapi juga terhadap ketahanan nasional negara ini. 

 

KESIMPULAN DAN SARAN 

  Pengaruh variabel  bebas (perencanaan, pembiayaan, pengawasan, SDM, pemasaran, ekstrn 

dan intrn) dengan nilai nagelkerke (R2)  adalah sebesar 0,876 artinya konstribusi semua variable 

(perencanaan, pembiayaan, pengawasan, SDM, pemasaran, ekstrn dan intrn) terhadap kinerja 

transportasi (Y) adalah sebesar 87,6 persen. Sisanya adalah 12,4 persen yang tidak menjadi variabel 

dalam penelitian ini. Adapun hasil kajian tentang usaha transportasi pelayaran rakyat diperoleh : (1) 

Kondisi operasional sistem pengelolaan perusahaan pelayaran rakyat, berdasarkan hasil analisis 

statistik deskriptif variabel pemasaran, pengawasan dan pemasaran yang berkategori buruk, sementara 

pembiayaan berkategori cukup baik dan variabel SDM serta variabel ekstern dan intern dalam kategori 

baik; (2) Hasil uji linieritas, tampak bahwa variabel SDM mempunyai hubungan yang tidak linier, nilai 

yang diperoleh adalah 0,61 (Sig 0,061 >  0,05). Pengelolaan SDM pada perusahaan pelayaran rakyat 

terbatas, hal ini disebabkan karena rata-rata pegawai tidak memiliki latar belakang pendidikan yang 

memadai. Selain itu juga rekrutmen pegawai tidak mengedepankan pengalaman kerja dan tidak adanya 

kesesuaian penempatan tugas dari masing-masing pegawai; (3) Dari hasil analisis statistik deskriptif 

menunjukan bahwa pemsaran pada perusahaan pelayaran rakyat pada umumnya berada pada kategori 

buruk, sedangkan pembiayaan para pengusaha transportasi pelayaran rakyat pada umumnya berada 

pada kategori cukup baik. 

  Adapun saran-saran dalam penelitian ini adalah : (1) Kualitas sumber daya manusia 

ditingkatkan dengan merekrut pegawai berdasarkan pengalaman kerja dan pengalaman di bidang 

masing-masing, demikian pula kejelasan tugas dan tanggung jawab masing-masing; (2) Pihak 

pemerintah hendaknya memberikan perhatian juga perlindungan hukum, pembinaan kepada 

perusahaan-perusahaan pelayaran, memberikan sosialisasi undang-undang dan memberikan ketegasan 

terhadap pelanggaran yang dilakukan. 

. 
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