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ABSTRACT
Investing is a growing number of funds in the form of money or goods that are expected

to give better results in the future. The type of data in this research is secondary data such as
notes written report issued by the Indonesia Stock Exchange.

From the calculation of shares in companies involved in food and beverage it can be
concluded that of the 10 companies are only taken eight companies that have a positive
expected return value for two companies between PT. Akasha and PT. Prashida have negative
expected return value.

Furthermore, from 8 companies tested again by calculating the variance and standard
deviation of these calculations can be taken 5 companies that have a standard deviation value
of the lowest and best combinations. So from the calculation of standard deviation, it can be
tested combination of two shares of the company with the best combined results of five
companies with a combination of as many as 28 times then that is the optimal combination
between PT. Indofood Sukses Makmur and PT. Siantar Top the second PT. Indofood Sukses
Makmur and PT. Multi Bintang Indonesia.

Keyword : Optimal Portfolio, Risk, Expected Return

ABSTRAK
Investasi merupakan penanaman sejumlah dana dalam bentuk uang ataupun barang

yang diharapkan akan memberikan hasil yang lebih dikemudian hari. Jenis data dalam
penelitian ini adalah data sekunder yang berupa catatan laporan tertulis yang diterbitkan oleh
Bursa Efek Indonesia.

Dari hasil perhitungan saham perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan
minuman maka dapat disimpulkan bahwa dari 10 perusahaan tersebut hanya diambil 8
perusahaan yang memiliki nilai expected return positif karena 2 perusahaan antara PT.
Akasha dan PT. Prashida memiliki nilai expected return negative.
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Selanjutnya dari 8 perusahaan dilakukan pengujian lagi dengan menghitung varian dan
standart deviasi, dari perhitungan ini dapat diambil 5 perusahaan yang memiliki nilai standar
deviasi yang paling rendah dan kombinasi yang terbaik. Sehingga dari perhitungan standart
deviasi maka dapat diuji kombinasi 2 saham perusahaan tersebut dengan hasil kombinasi
terbaik dari 5 perusahaan dengan melakukan kombinasi sebanyak 28 kali maka yang
merupakan kombinasi optimal yaitu antara PT. Indofood Sukses Makmur dan PT. Siantar Top
yang kedua PT. Indofood Sukses Makmur dan PT. Multi Bintang Indonesia.

Keyword: Portofolio Optimal, Risk, Return Ekspektasi

Pendahuluan
Dalam melaksanakan suatu investasi, Fabozzi (1999) mengatakan bahwaanalisis

investasi sering menghadapi masalah yaitu tentang penaksiran risiko yang dihadapi investor.
Investor yang rasional akan menginvestasikan dananya dengan memilih saham yang efisien,
yang memberi return maksimal dengan risiko tertentu atau return tertentu dengan risiko
minimal. Teori keuangan menjelaskan bahwa bila risiko investasi meningkat maka tingkat
keuntungan yang disyaratkan investor semakin besar. Untuk mengurangi kerugian/ risiko
investasi maka investor dapat berinvestasi dalam berbagai jenis saham dengan membentuk
portofolio.

Pengembalian dan risiko memiliki hubungan yang sangat erat dimana semakin besar
tingkat pengembalian yang diharapkan maka semakin besar pula tingkat risiko yang dihadapi,
jadi antara pengembalian dan risiko tidak dapat dipisahkan. Risiko saham secara umum
dibedakan menjadi dua, yaitu risiko sistematis (systematic risk) dan risiko tidak sistematis
(unsystematic risk). Risiko investasi yang dapat dihindari melalui diversifikasi saham dengan
membentuk portofolio optimal adalah risiko tidak sistematis sedang risiko sistematis tidak
dapat dihindari. Pada umumnya investor adalah risk averse. Risk Averse adalah investor yang
jika dihadapkan pada dua pilihan investasi dengan tingkat pengembalian yang diharapkan
sama dan risiko berbeda, maka ia memilihinvestasi dengan tingkat risiko lebih rendah; dan
jika mempunyai beberapa pilihan portofolio efisien, maka portofolio yang optimal yang
dipilih.

Menurut Elton dan Gruber (1977) analisis portofolio adalah berkenaan dengan
keinginan memperoleh sekelompok sekuritas untuk dipegang, diberikan kekayaan oleh setiap
sekuritas tersebut. Portofolio dikategorikan efisien apabila memiliki tingkat risiko yang sama,
mampu memberikan tingkat keuntungan yang lebih tinggi, atau mampu menghasilkan tingkat
keuntungan yang sama, tetapi dengan risiko yang lebih rendah. Sedangkan portofolio optimal
merupakan portofolio yang dipilih seorang investor dari sekian banyak pilihan yang ada pada
kumpulan portofolio yang efisien (Tandelilin, 2001).

Investor memilih portofolio yang memberi kepuasan melalui risiko dan return, dengan
memilih sekuritas yang berisiko. Portofolio optimal merupakan sesuatu yang unik atas
investasi pada aset berisiko. Investasi yang realistik akan melakukan investasi tidak hanya
pada satu jenis investasi, akan tetapi melakukan diversifikasi pada berbagai investasi dengan
pengharapan akan meminimalkan risiko dan memaksimalkan return. Namun informasi yang
dihasilkan dari analisis portofolio bersifat jangka pendek, oleh sebab itu membutuhkan
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analisis berkelanjutan agar mendapatkan informasi yang relevan (Sartono dan Zulaihati,
1998).

Selanjutnya Sartono dan Zulaihati juga menambahkan bahwa strategi diversifikasi
dilakukan dengan portofolio optimal yang berarti keuntungan diperoleh dengan diversifikasi
pada berbagai investasi, dengan jumlah sekuritas tertentu yang memiliki return yang cukup
tinggi.

Investasi merupakan penanaman sejumlah dana dalam bentuk uang ataupun barang
yang diharapkan akan memberikan hasil yanglebih dikemudian hari. Investasi dalam bentuk
surat berharga (sekuritas) biasanya dapat dilakukan melalui pasar uang atau pasar modal.
Ditinjau dari sisi investor, pada umumnya tujuaninvestor berinvestasi di pasar modal asti
mengharapkan tingkat keuntungan. Tingkat keuntunganyang diperoleh di pasar modaldalam
bentuk surat berbarga khususnya sahamlebih besar dibandingkan tingleat keuntungan dipasar
uang yang ditanamkan dalam bentuk deposito.

Dilihat dari besamya tingkat keuntungan, risiko yang diperoleh di pasar modallebih
besar dibandingkan risiko di pasar uangkarena risiko yang besar akan
menghasilkankeuntungan yang besar, sedangkan risiko yangkecil akan menghasilkan
keuntungan yang kecil pula. Untuk dapat meminimalkan risiko dalaminvestasisaham di pasar
modal, pasarmodal dapat melakukan portofolio (diverivikasi) saham yaitu dengan melakukan
investasi pada banyak. saham sehingga risiko kerugian pada satu sahamdapat ditutup dengan
keuntungan pada sahamyang lainnya.

Untuk mengetahui saham mana yangmemilikitingkat keuntungan yang tinggidengan
risiko tertentu serta meminimalkan risiko tersebut, maka penulis mencoba untuk menerapkan
analisis portofolio saham pada salah satu Industri yang listing di Bursa Efek Indonesia yaitu
IndustriMakanan dan minumandalamrangka memperoleh tingkat keuntungan yangoptimal.
Industri ini dipilihkarena perusahaan yangbergerak dalam industri ini selalu mendapatkan
keuntungan yang ditunjukan denganpembagian deviden yang sering dilakukan.

Masalah yang akan diteliti pada penelitian ini adalah Bagaimana kombinasi
portofolioyang optimal dapat dibentuk dari sepuluh saham perusahaan industri makanan dan
minuman periode 2011-2014?

Penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui kombinasi portofolio optimal
yangdapat dibentuk dari sepuluh saham perusahaan industrimakanan dan minuman periode
2011-2014, yang dilakukan dengan melihat tingkat keuntungan yang
diharapkan(expectedreturn) dan risiko (standar deviasi) yang dihasilkan portofolio kombinasi
setiap saham.

Metode Penelitian

Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah Bursa Efek Indonesia (BEI). Denganperiode yang
penelitian selama lima tahun,dimulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2014. Sampel
yang digunakan daIam penelitianini adalah Perusahaanpada Industri makanan dan
minumanyang sudah terdaftar atau listing selama empat tahun sesuai dengan periode
yangakan diteliti olehpenulis. Metode penelitianyang digunakan dalampenelitian ini adalah
Porpusive Sampling.
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Jenis dan Teknik Pengumpulan Data
Jenis data dalam penelitian ini adalahdata sekunder yang berupacatatan laporan tertulis

yang diterbitkan oleh Bursa Efek Indonesia seperti dunia investasi dan membaca buku-
bukuserta jumal yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data-data yang diperoleh dari
www.idx.co.idadalahharga penutupan(close price) setiap tahun dandeviden yang dibagikan
setiap tahun periode 2011sampai dengan 2014.

Metode Analisis Data
Berdasarkan data sekunder yang telahterkumpul, data kemudian diteliti dan Dianalisis.

Adapun alat analisis yang dapat dipakai dalam penelitian ini dapat dijelaskan dalam langkah-
Iangkah sebagai berikut:
1. Menghitung.Actual Return saham tiap perusahaan per tahun. Actual Return tiap

perusahaan dapat dihitung dengan rumus (1) yang dikutip dari Jogiyanto (2003:109)

dimana:
Pt = Harga penutupan saham periode t
Pt-1 = Harga penutupan saham periode sebelumnya.
Rt = Keutitungan (return) saham individu
D = Deviden saham yang dibagikan

2. Menghitung Tingkat keuntungan yang diharapkan atau Expected Return saham
tiapperusahaan. Expected Return dapat dihitung dengan rumus (2) yang dikutip dari
Husnan(2001:51)Untuk keuntungan (return) yang diharapkanjika probabilitas setiap
peristiwa dianggap sama/ tidak ada.

dimana:
E(Ri) = Tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi i
Rij =  Besamya return asset saham i
N = Jumlah periode investasi
Expected Return di atas digunakan untuk melakukan perhitungan selanjutnya yaitu
menghitung Varians dan Standar deviasi saham tiap perusahaan.

3. Menghitung Varians dan Standar Deviasi (Risiko) saham tiap perusahaan.Varians dan
Standar Deviasi dapat dihitung dengan rumus (3) yang diktitip dari Husnan (2001: 53)
Jika probabilitas untuk setiap peristiwa saran / tidak ada.
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dimana:
σ2 = Varians (kuadarat)
σ = Deviasi Standar (Ukuran risiko)
E(Ri) = Tingkat keuntungan yang diharapkan dari investasi i
Rij = Besarnya return asset I

4. Perhitungan selanjutnya ada1ah menentukankombinasi saham yang dapat dibentuk dari
lima perusahaan industri plostics and packaging yang dapat dibentuk. Selanjutnya
menentukan proporsidana yang akandiinvestasikan pada tiap perusahaan. Proporsi dana
yang diinvestasikan pada kombinasi portofolio bila dijumlahkan haruslahsarna dengan
satu. Proporsidana dihitungdengan membagikan dana dengan perbandingansecara
merata, dengan melalui perbandingan tingkat keuntungan dana perbandingan tingkat
risiko. Perbitungan proporsi dana tersebut akan digunakan untukmenghitungexpected
return atau tingkat keuntungan yang diharapakan dari saham kombinasi portofolio.

5. Menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan(Expected Return) Portofolio. Expected
Return Portofolio dapat dihitungdengan rumus (4) yang dikutip dari Husnan (2001: 60)

dimana:
E (Rp) = Tingkat keuntungan yang diharapkan dari portofolio
Xi = Proporsi dana yang diinvestasikan pada saham i
E (Ri) = Tingkat keuntungan yang diharapkan dari saham i

Karena saham yang dikombinasikan lebih dari satu maka penulis menggunakan bantuan
program Microsoft Excel untuk menghitung tingkat keuntungan yang diharapkan dari
kombinasi portofolio.

6. Menghitung Koefisien korelasi harga saham antar perusahaan, yang dapat
dihitungdengan rumus (5) yang dikutip dari Husnan(2001: 60)

dimana:
p = Koefisien Korelasi
X = Tingkat keuntungan investasi pada saharn 1
Y =Tingkat kcuntungan investasi pada saham2
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n = Banyaknya data yang dimiliki
7. Menghitung Variansdan Standar deviasi (Risiko) Portofolio saham, yang dapat dihitung

dengan rumus (6) yang dikutip dariHusnan (2001: 66)

dimana:
σp2 = Varians Portofolio 01
σ1

2 = Varians saham 1
σ2

2 = Varians saham 2
XI = Proporsi dana yang diinvestasikan pada saham 1
X2 = Proporsi dana yang diinvestasikan pada saham 2
pl2 = Koefisien korelasi antara tingkat keuntungan saham 1 dan 2

8. MenghitungCoefficient of VarianceCofeficientof Variance dapat dihitung dengan rumus
(7) yang dikutip dari Tandelilin (2001: 56)

dimana:
CV = Coefficient of Varimce
E(Rp) = Return yang diharapkan
σp = Standar deviasi return

Hasil Dan Pembahasan
Dalam perhitungan kombinasi saham diketahui beberapa komponen. Perusahaan yang

diambil adalah perusahaan yang bergerak pada sektor makanan dan minuman. Perusahaan-
perusahaan tersebut masuk dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dan dilihat selama 5 tahun dari
tahun 2011 sampai dengan 2014. Dibawah ini nilai expected return dari masing-masing
perusahaan antara lain :

Tabel 1 Nilai Expected Return Investasi dari
Industri Makanan dan Minuman

PERUSAHAAN
NILAI

EXPECTED
RETURN

A = PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR 0.1780
B = PT. MAYORA INDAH 0.5430
C = PT. SIANTAR TOP 0.7120
D= PT. TIGA PILAR 1.1230
E = PT. ULTRA JAYA MILK 0.6890
F = PT. MULTI BINTANG INDONESIA 0.5400
G = PT. SEKAR LAUT 0.3200
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H = PT. AKASHA WIRA -0.1800
I =PT. PRASHIDA -0.1500
J = PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 0.2200

Dari 10 perusahaan diatas terlihat jelas bahwa ada 2 perusahaan yang memiliki nilai
expected return bernilai negative sehingga 2 perusahaan ini tidak bisa dimasukkan dalam
perhitungan selanjutnya, 2 perusahaan ini antara lain PT. AKASHA WIRA dan PT.
PRASHIDA.

Dari perhitungan return ekspektasi diatas, maka perhitungan selanjutnya adalah
perhitungan untuk varians dan standart deviasi setiap perusahaan yaitu dari masing-masing 8
perusahaan tersebut diatas yang sudah terpilih.

Tabel 2 Nilai Varians dan Standardari
Industri Makanan dan Minuman

PERUSAHAAN Varians Standart
Deviasi

A = PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR 0.097 0.18

B = PT. MAYORA INDAH 0.046 0.57

C = PT. SIANTAR TOP 0.099 0.82

D= PT. TIGA PILAR 0.227 1.02

E = PT. ULTRA JAYA MILK 0.093 1.07

F = PT. MULTI BINTANG INDONESIA 0.659 0.99

G = PT. SEKAR LAUT 0.187 0.56

J = PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR 0.035 0.23

Dari perhitungan varians dan standart deviasi dari 8 perusahaan maka terpilihlah
perusahaan yang memiliki nilai standart deviasi terendah dari perusahaan-perusahaan lain.

Setelah diketahui nilai standart deviasi terendah maka selanjutnya dihitung nilai korelasi
untuk mengetahui 2 kombinasi dari saham perusahaan yang sudah terpilih yaitu 8 perusahaan
yang memenuhi kriteria.

Tabel 3 Koefisien Korelasi Harga Saham antar Perusahaan

Correlations
INDF MA

YORA
SIANTAR TIGA ULTR

A
MULTI SEKAR INDF

CBP

INDF

Pearson Correlation 1 -.593 .335 .601 .252 .862 -.467 -.089

Sig. (2-tailed) .407 .665 .399 .748 .138 .533 .911

N 4 4 4 4 4 4 4 4

MAYORA
Pearson Correlation -.593 1 -.416 -.539 .594 -.135 .498 .461
Sig. (2-tailed) .407 .584 .461 .406 .865 .502 .539

N 4 4 4 4 4 4 4 4
SIANTAR Pearson Correlation .335 -.416 1 .954* .097 .343 .528 .608
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Sig. (2-tailed) .665 .584 .046 .903 .657 .472 .392

N 4 4 4 4 4 4 4 4

TIGA
Pearson Correlation .601 -.539 .954* 1 .165 .565 .302 .489
Sig. (2-tailed) .399 .461 .046 .835 .435 .698 .511

N 4 4 4 4 4 4 4 4

ULTRA
Pearson Correlation .252 .594 .097 .165 1 .705 .380 .694
Sig. (2-tailed) .748 .406 .903 .835 .295 .620 .306

N 4 4 4 4 4 4 4 4

MULTI
Pearson Correlation .862 -.135 .343 .565 .705 1 -.107 .330
Sig. (2-tailed) .138 .865 .657 .435 .295 .893 .670

N 4 4 4 4 4 4 4 4

SEKAR
Pearson Correlation -.467 .498 .528 .302 .380 -.107 1 .902
Sig. (2-tailed) .533 .502 .472 .698 .620 .893 .098

N 4 4 4 4 4 4 4 4

INDFCBP

Pearson Correlation -.089 .461 .608 .489 .694 .330 .902 1

Sig. (2-tailed) .911 .539 .392 .511 .306 .670 .098

N 4 4 4 4 4 4 4 4

Dari perhitungan korelasi lewat SPPS dihasilkan data diatas maka terlihat ada beberapa
kombinasi yang bernilai dibawah 0,5 yakni kombinasi antara AC, AE, BG, BH, CA, CE, CF,
DE, DG, DH, EG, FH. Selanjutnya dari hasil koefisien korelasi ini maka yang akan digunakan
untuk menghitung varian p, dan akan diketahui 2 kombinasi perusahaan terbaik dari 28
kombinasi dibawah ini :

Tabel 4. Peringkat Portofolio Optimal dengan Kombinasi 2 Saham

TOTAL A B C D E F G H CV
E(Rp) σp Vari-

ans p

AB 142,631,125,000 97.93 2.07 0.0946 0.1448 0.65 0.426

AC 139,692,259,000 99.99 0.01 0.0572 0.1360 0.42 0.177

AD 142,280,391,500 98.17 1.83 0.1311 0.1520 0.86 0.744

AE 139,682,613,000 100.00 0.00 0.0571 0.1360 0.42 0.176

AF 139,688,505,000 99.99 0.01 0.0573 0.1360 0.42 0.178

AG 139,681,245,000 100.00 0.00 0.0571 0.1360 0.42 0.176

AH 177,234,602,500 78.81 21.19 0.1005 0.1812 0.55 0.308

BC 2,961,134,000 99.62 0.38 0.0075 0.0088 0.85 0.720

BD 5,549,266,500 53.16 46.84 0.0537 0.0248 2.17 4.690

BE 2,951,488,000 99.95 0.05 0.0068 0.0088 0.78 0.602

BF 2,957,380,000 99.75 0.25 0.0072 0.0088 0.82 0.673

BG 2,950,120,000 100.00 0.00 0.0067 0.0088 0.76 0.574

BH 40,503,477,500 7.28 92.72 0.056 0.0540 1.04 1.076

CD 0.43 99.57 0.0179 0.0160 1.12 1.255
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2,610,400,500

CE 12,622,000 88.21 11.79 0 0.0000 1.62 2.618

CF 18,514,000 60.14 39.86 0 0.0000 3.76 14.170

CG 11,254,000 98.93 1.07 0 0.0000 1.15 1.322

CH 37,564,611,500 0.03 99.97 0.022 0.0452 0.49 0.236

DE 2,600,754,500 99.94 0.06 0.0163 0.0160 1.02 1.036

DF 2,606,646,500 99.72 0.28 0.0185 0.0160 1.16 1.335

DG 2,599,386,500 100.00 0.00 0.0161 0.0160 1.01 1.018

DH 40,152,744,000 6.47 93.53 0.0789 0.0612 1.29 1.663

EF 8,868,000 16.78 83.22 0 0.0000 4.68 21.919

EG 1,608,000 92.54 7.46 0 0 0.0000 2.05 4.188

EH 37,554,965,500 0.00 100.00 0.0217 0.0452 0.48 0.231

FG 7,500,000 98.40 1.60 0 0.0000 1.08 1.170

FH 37,560,857,500 0.02 99.98 0.0218 0.0452 0.48 0.233

GH 37,553,597,500 0.00 100.00 0.0217 0.0452 0.48 0.230

Keterangan :
A = PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR
B = PT. MAYORA INDAH
C = PT. SIANTAR TOP
D= PT. TIGA PILAR
E = PT. ULTRA JAYA MILK
F = PT. MULTI BINTANG INDONESIA
G = PT. SEKAR LAUT
H = PT. INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR

Tabel 5Peringkat Portofolio yang Paling Optimal dari Dua Kombinasi Saham

A B C D E F G H
CV E(Rp) σp

BG 100.00 0.00 0.0067 0.0088 0.76

BE 99.95 0.05 0.0068 0.0088 0.78

BF 99.75 0.25 0.0072 0.0088 0.82

BC 99.62 0.38 0.0075 0.0088 0.85

DG 100.00 0.00 0.0161 0.0160 1.01

DE 99.94 0.06 0.0163 0.0160 1.02
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CD 0.43 99.57 0.0179 0.0160 1.12

DF 99.72 0.28 0.0185 0.0160 1.16

EH 0.00 100.00 0.0217 0.0452 0.48

GH 0.00 100.00 0.0217 0.0452 0.48

FH 0.02 99.98 0.0218 0.0452 0.48

CH 0.03 99.97 0.022 0.0452 0.49

BD 53.16 46.84 0.0537 0.0248 2.17

BH 7.28 92.72 0.056 0.0540 1.04

AE 100.00 0.00 0.0571 0.1360 0.42

AG 100.00 0.00 0.0571 0.1360 0.42

AC 99.99 0.01 0.0572 0.1360 0.42

AF 99.99 0.01 0.0573 0.1360 0.42

DH 6.47 93.53 0.0789 0.0612 1.29

AB 97.93 2.07 0.0946 0.1448 0.65

AH 78.81 21.19 0.1005 0.1812 0.55

AD 98.17 1.83 0.1311 0.1520 0.86

CE 88.21 11.79 0 0.0000 1.62

CF 60.14 39.86 0 0.0000 3.76

CG 98.93 1.07 0 0.0000 1.15

EF 16.78 83.22 0 0.0000 4.68

EG 92.54 7.46 0 0 0.0000 2.05

FG 98.40 1.60 0 0.0000 1.08

Dari hasil perhitungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa :
1. kombinasi dua saham portofolio yang terbaik yakni dari kombinasi antara BG yaitu PT.

MAYORA dan PT. SEKAR LAUT dengan proporsi dana 100 % dan nilai standar
deviasinya 0%,

2. kombinasi BE antara PT. MAYORA dan PT. ULTRA JAYA dengan proporsi dana
99,95% dan nilai standar deviasinya juga bernilai 0,78 dan expected returnnya 0,088

3. kombinasi BF antara PT. MAYORA dan PT. MULTI BINTANG INDONESIA dengan
proporsi dana 99,62%, nilai standart deviasinya 0,82 dan expected returnnya 0,088

4. kombinasi BC antara PT. MAYORA dan PT. SIANTAR TOP  dengan proporsi dana
99,98 % dan expected returnnya 0,088 dan standart deviasi 0,85

5. kombinas DG antara PT. TIGA PILAR dan PT. SEKAR LAUT dengan proporsi dana
100% dengan nilai expected returnnya 0,016

Penentuan portofolio ini juga dapat dilihat hasil dari grafik dibawah ini :



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 13

Hubungan antara return ekspektasian dan risiko portofolio hasil kombinasi saham A, B,
C, D, E, F, G dan H dengan proporsi yang berbeda-beda terlihat pada Grafik 1 dimana
kecembungan yang digambarkan tergantung dari kecilnya korelasi return saham.

Kesimpulan Dan Saran
Kesimpulan

Dari pengamatan saham dari perusahaan yang bergerak di bidang makanan dan
minuman maka dapat disimpulkan bahwa dari 10 perusahaan tersebut hanya diambil 8
perusahaan yang memiliki nilai expected return positif karena 2 perusahaan antara PT.
Akasha dan PT. Prashida memiliki nilai expected return negative.

Selanjutnya dari 8 perusahaan dilakukan pengujian lagi dengan menghitung varian dan
standart deviasi, dari perhitungan ini dapat diambil 5 perusahaan yang memiliki nilai standar
deviasi yang paling rendah dan kombinasi yang terbaik..

Sehingga dari perhitungan standart deviasi maka dapat diuji kombinasi 2 saham
perusahaan tersebut dengan hasil kombinasi terbaik dari 5 perusahaan dengan melakukan
kombinasi sebanyak 28 kali maka dapat menghasilkan kombinasi antara AC dan AD yang
merupakan kombinasi optimal yaitu antara PT. Indofood Sukses Makmur dan PT. Siantar Top
yang kedua PT. Indofood Sukses Makmur dan PT. Multi Bintang Indonesia.
Saran

Diharapkan untuk penelitian selanjutnya menambah jumlah perusahaan yang akan
diteliti yang terdaftar pada BEI sehingga penelitian ini hasilnya juga dapat disimpulkan
dengan baik, dengan menggunakan berbagai perhitungan portofolio.
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ABSTRACT

This study aims to examine the factors that influence the equity risk premium in the banking
industry are listed on the Indonesia Stock Exchange. The samples used were 23 banking
industry for 2010-2014. Five variables proposed that auditor tenure, earnings quality,
leverage, beta, and earnings per share to detect whether there is an influence on the equity
risk premium. Equity risk premium is desired reward investors to generate income is not fixed
in relation to the equity share hers. So far the equity risk premium is often described as the
most important value in finance and investment. Analysis of the data used in this research is
multiple linear regression with the hope to obtain a comprehensive picture of the influence of
variables auditor tenure, earnings quality, leverage, beta, and earning per share of the equity
risk premium by using SPSS version 21 for Windows. The results showed that the auditor
tenure, earnings quality, and earnings per share significantly affect the equity risk premium.
But two other variables (leverage and beta) proved no effect on the equity risk premium.
Keywords: Equity risk premium, auditor tenure, quality of earnings, leverage, beta, earning

per share.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor apa saja yang mempengaruhi equity risk
premium di industri perbankan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Sampel yang digunakan
adalah 23 industri perbankan untuk tahun 2010-2014. Lima variabel yang diajukan yaitu
auditor tenure, kualitas laba, leverage, beta, dan earning per share untuk mendeteksi apakah
terdapat pengaruh terhadap equity risk premium. Equity risk premium merupakan imbalan
yang diinginkan investor untuk menghasilkan pendapatan tidak tetap sehubungan dengan
saham ekuitas miliknya. Sejauh ini equity risk premium sering diuraikan sebagai nilai yang
paling penting dalam keuangan dan investasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian
ini adalah regresi linier berganda dengan harapan untuk memperoleh gambaran yang
menyeluruh mengenai pengaruh antara variabel auditor tenure, kualitas laba, leverage, beta,
dan earning per share terhadap equity risk premium dengan menggunakan program SPSS
versi 21 for Windows. Hasil penelitian menunjukkan bahwa auditor tenure, kualitas laba, dan
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earning per share secara signifikan berpengaruh terhadap equity risk premium. Namun dua
variabel lainnya (leverage dan beta) terbukti tidak berpengaruh terhadap equity risk premium.
Kata Kunci: Equity risk premium, auditor tenure, kualitas laba, leverage, beta, earning

per share.

PENDAHULUAN
Hukum investasi menyatakan bahwa semakin tinggi return yang ditawarkan maka

semakin tinggi pula risiko (risk) yang harus ditanggung investor.Risk and return adalah
kondisi yang dialami oleh perusahaan, institusi, dan individu dalam keputusan investasi, baik
kerugian maupun keuntungan dalam suatu periode akuntansi. Hubungan antara risiko dengan
tingkat pengembalian bersifat linear atau searah, semakin tinggi tingkat pengembalian maka
semakin tinggi pula risiko.Bagi investor, kondisi semacam itu merupakan hal yang biasa,
karena investor beranggapan bahwa kesediaannya untuk menanggung risiko besar akan
terbayar dengan return yang lebih besar dibandingkan risiko tersebut.Pandangan investor lain
menyatakan bahwa kesediaanya untuk menanggung risiko investasi dalam saham harus
dibayar dengan tambahan return yang akan diperoleh investor dari investasi saham biasa
tersebut. Tambahan returntersebut sering dikenal dengan istilah Equity Risk Premium.

Equity risk premiummerupakan imbalan yang diinginkan investor untuk menghasilkan
pendapatan tidak tetap sehubungan dengan saham ekuitas miliknya.equity risk premiumdiukur
sebagai return yang diharapkan pemegang saham melebihi rata-rata aset bebas risiko (Annin
dan Falaschetti, 1998). Selain itu, Martin dan Lilo (2003) menjelaskan bahwa equity risk
premium sering diuraikan sebagai nilai yang paling penting dalam keuangan dan investasi.
Dalam keputusan penganggaran modal ditingkat perusahaan, equity risk premiummerupakan
masukan dalam biaya modal, tingkat diskonto yang digunakan untuk menghitung net present
value investasi.Equity risk premium juga merupakan masukan yang penting dalam
menghitung biaya modal yang memiliki peran untuk menentukan harga maksimum barang
dan jasa dari utilitas Pemerintah.

Sejauh ini, terdapat beberapa faktor yang diduga dapat mempengaruhi tinggi
rehdahnya tingkatequity risk premiumdiantaranyaadalahAuditorTenure (Leuz dan Verecchia,
2005; Mansiet al., 2004); Kualitas Laba, Leverage, dan Beta (Saiful dan Erliana, 2010);
earning per share(Boone, et al., 2008; Fama dan French, 1992) dan lain sebagainya.Untuk
menilai tingkat equity risk premium, diyakini perusahaan perbankan lebih dapat menyajikan
hasil yang baik,karena perbankan merupakan industri yang sarat dengan berbagai regulasi, hal
ini karena bank adalah suatu lembaga intermediary/perantara keuangan yang menghubungkan
antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak yang memerlukan dana. Karena fungsinya
tersebut maka risiko yang harus dihadapi oleh bank sangat besar, ketidakmampuan untuk
menjaga image (kualitas) akan sangat berpengaruh terhadap likuiditas bank (Rahmawatiet al.,
2006).

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menjadi acuan atau referensi bagi
pihak perusahaan (khususnya perbankan) untuk meningkatkan kinerja perusahaanya dalam
rangka untuk meningkatkan return saham perusahaan. Sedangkan untuk investor dapat
digunakan sebagai pertimbangan dalam keputusan investasinya.Secara teoritis diharapkan
penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan terkait denganequity risk premium
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di Indonesia, khususnya untuk perusahaan perbankan. Penelitian ini juga diharapkan dapat
digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian pada bidang yang sejenis.

Landasan Teori Dan Pengembangan Hipotesis
Teori Portofolio

Teori portofolio (portofolio theory) menyatakan bahwa risiko dan pengembalian
keduanya harus dipertimbangkan dengan asumsi tersedia kerangka formal untuk mengukur
keduanya dalam pembentukkan portofolio. Dalam bentuk dasarnya, teori portofolio dimulai
dengan asumsi bahwa tingkat pengembalian atas efek dimasa depan dapat diestimasi dan
kemudian menentukan risiko dengan variasi distribusi pengembalian. Dengan asumsi tertentu,
teori portofolio menghasilkan hubungan linear antara risiko dan pengembalian.

Teori portofolio berkaitan dengan estimasi investor tehadap ekspektasi risiko dan
return yang diukur secara statistik untuk membuat portofolio investasinya. Teori ini
menjabarkan cara mengkombinasikan aset kedalam diversifikasi portofolio yang efisien.
Dalam portofolio ini, risiko dapat dikurangi dengan menambah jumlah jenis aset ke dalam
portofolio dan tingkat expected return dapat naik jika investasinya terdapat perbedaan
pergerakan harga dari aset-aset yang dikombinasi tersebut (Markowitz, 1952). Pada
prakteknya para pemodal pada sekuritas sering melakukan diversifikasi dalam investasinya
dengan mengkombinasikan berbagai sekuritas, dengan kata lain mereka membentuk
portofolio.

Husnan (2003) menjelaskan bahwa portofolio berarti sekumpulan investasi. Tahap ini
menyangkut identifikasi sekuritas-sekuritas mana yang akan dipilih dan berapa proporsi dana
yang akan ditanamkan pada masing-masing sekuritas tersebut. Pemilihan banyak sekuritas
(pemodal melakukan diversifikasi) dimaksudkan untuk mengurangi risiko yang ditanggung.
Pemilihan sekuritas ini dipengaruhi antara lain oleh preferensi risiko pola kebutuhan kas,
status pajak, dan sebagainya.
Teori Agensi (Agency Theory)

Jensen and Meckling (1976) mendefinisikan bahwa hubungan keagenan sebagai suatu
kontrak, dimana satu orang atau lebih (prinsipal) meminta pihak lainnya (agen) untuk
melaksanakan sejumlah pekerjaan atas nama prinsipal, yang melibatkan pendelegasian
beberapa wewenang pembuatan keputusan kepada agen. Jika kedua pihak yang terlibat dalam
kontrak tersebut berusaha untuk memaksimalkan utilitas mereka, maka ada kemungkinan
bahwa agen tidak akan selalu bertindak untuk kepentingan terbaik prinsipal. Dengan tujuan
memotivasi agen, maka prinsipal merancang kontrak sedemikan rupa sehingga mampu
mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam kontrak keagenan.

Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan
mereka sendiri.Pemilik perusahaan sebagai principal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil
keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan, sedangkan para
manager sebagai agent diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan
terpenuhinya syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Oleh karena adanya
perbedaan kepentingan tersebut, maka perlu adanya pihak ketiga, atau pihak independen yang
memjembatani antara hubungan agent dan principal, sehingga silang kepentingan antara
agent dan principal tidak mengganggu keberlangsungan hidup entitas. Pihak ketiga yang
memoderasi antara manajemen dan pemilik adalah akuntan publik (auditor).
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Equity Risk Premium
Equity Risk Premium merupakan perbedaan antara return yang diharapkan pada

saham biasa dan return pada sekuritas pemerintah (Martin dan Lilo, 2003). Sedangkan Annin
dan Falaschetti (1998) mendefinisikan equity risk premium merupakan imbalan yang
diingankan investor untuk menghasilkan pendapatan tidak tetap sehubungan dengan saham
ekuitas miliknya. Equity risk premium mencerminkan harga dari risiko yang diambil dan
merupakan komponen utama atas return yang diharapkan yang dituntut pada investasi
berisiko. Return yang diharapkan ini merupakan faktor penentu dari biaya ekuitas dan biaya
modal serta input yang penting dalam analisis keuangan dan penilaian perusahaan
(Damodaran, 2009).

Saiful dan Erliana, (2010) menguraikan bahwa terdapat dua cara umum untuk
memperkirakan equity risk premium, yaitu menggunakan data historis dan menggunakan
perkiraan atau proyeksi pasar. Jika menggunakan data historis, asumsinya bahwa apa yang
terjadi di masa lalu menggunakan apa yang mungkin terjadi di masa depan. Jika
menggunakan proyeksi pasar, asumsinya bahwa untuk memproyeksikan equity risk premium
dapat dilakukan melalui survey atau beberapa model proyeksi lain. Kebanyakan model equity
risk premium menggunakan data historis dan mengasumsikan bahwa beberapa periode masa
lalu menyediakan indikasi terbaik dari apa yang akan terjadi di masa depan. Jadi, model
equity risk premium yang menggunakan proyeksi masa depan sebagai dasar tidak berfungsi
dengan baik.
Masa Penugasan Auditor (auditor tenure)

Auditor Tenure merupakan masa perikatan (keterlibatan) antara Kantor Akuntan
Publik (KAP) dan klien terkait jasa audit yang disepakati atau dapat juga diartikansebagai
jangka waktu hubungan auditor dan klien. Isu mengenai auditor tenurebiasanya dikaitkan
dengan pengaruhnya terhadap independensi auditor.pemilik perusahaan membutuhkan auditor
untuk memverifikasi informasi yang diberikan manajemen kepada pihak perusahaan. Dalam
pengaturan portofolio, perusahaan audit menyesuaikan portofolio klien mereka untuk
menerima klien berisiko atau mentolerir klien relatif berisiko dalam pelaporan keuangan
(misalnya, manipulasi laba) berdasarkan periode diperpanjang dalam perubahan kondisi
ekonomi dan institusional.

Al-Thuneibat, et al. (2011) menyatakan bahwa hubunganyang lama antara auditor dan
kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatanantara mereka, cukup untuk menghalangi
independensi auditor dan mengurangikualitas audit.Booneet al. (2008) percaya bahwa
hubungan yang panjang bisamenyebabkan auditor memiliki kecenderungan kehilangan
independensinya.Auditor yang memiliki hubungan yang lama dengan perusahaan yang
diauditdiyakini akan membawa konsekuensi ketergantungan tinggi atau ikatan
ekonomikauditor yang kuat terhadap perusahaan. Semakin tinggi keterikatan auditor secara
ekonomik dengan perusahaan, makin tinggi kemungkinan auditor membiarkan perusahaan
untuk memilih metoda akuntansi yang ekstrim. Jackson et al. (2009) manyatakan bahwa
kualitas audit akan meningkat dengan adanya hubungan antara auditor dan klien.

Saiful dan Erliana (2010) menunjukkan bahwaauditor tenure tidak berpengaruh
terhadap equity risk premium. Hasil tersebut berbeda dengan hasil penelitian Booneet al.
(2008) yang menunjukan bahwa masa penugasan auditor bertanda negatif secara signifikan,
menandakan bahwa apabila masa penugasan auditor bertambah maka equity risk
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premiumakan menurun. Lebih lanjut Diaz (2009) menganalisis reaksi pasar terhadap
pengumuman penggantian kantor akuntan publik menemukan bahwa perusahaan yang
melakukan penggantian auditor mengalami abnormal return yang negatif. Berdasarkan uraian
tersebut maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H1 :Auditor tenure berpengaruh negatif terhadap Equity Risk Premium.
Kualitas Laba

Laba dikatakan berkualitas jika tidak terdapat penyimpangan dari fakta sesungguhnya
dalam proses memperolehnya, meskipun secara teori tidak bertentangan dengan prinsip-
prinsip yang berlaku, sehingga kepututsan yang diambil oleh penggunanya tidak
menimbulkan bias.Kuatnya reaksi pasar terhadap informasi laba juga mengindikasikan bahwa
laba yang dilaporkan berkualitas.Yee (2006) membagi laporan laba menjadi dua perananyaitu
sebagai atribut dasar (fundamental attributes)dan sebagai atribut pelaporan keuangan
(financial reporting attributes).Kualitas laba menunjuk pada seberapa cepat dan tepat laba
yang dilaporkan mengungkapkan laba fundamental.Semakin tinggi kualitas laba, maka
semakin cepat dan tepat laba yang dilaporkan menyampaikan nilai sekarang dari dividen yang
diharapkan.Kualitas laba menjadi perhatian para pengguna laporan keuangan karena laba
berperan penting dalam mengendalikan portofolio investasi.

Francis et al. (2004); Boone et al. (2008)menjelaskan bahwa semakin tinggi kualitas
laba perusahaan maka semakin rendah equity risk premium perusahaan tersebut.Hasil ini
konsisten dengan Leuz dan Verrecchia (2005) yang menyatakan bahwa kualitas laba tinggi
akan meningkatkan aliran kas dan menurunkan biaya modal sehingga berdampak pada
menurunnyaequity risk premium perusahaan. Berbeda dengan hasil penelitian Saiful dan
Erliana (2010) yang menyatakan tidak menemukan pengaruh kualitas laba terhadap equity
risk premium. Berdasarkan uraian diatas maka diajukan hipotesis sebagai berikut:

H2 : Kualitas laba berpengaruh negatif terhadap Equity Risk Premium.
Leverage

Hadiningsih (2007) menjelaskan bahwa leverage merupakan kemampuan perusahaan
untuk memenuhi kewajiban keuangannya baik jangka pendek maupun jangka panjang jika
suatu peusahaan dilikuidasi. Leverage yang tinggi mengindikasikah bahwa perusahaan
menggunakan leverage keuangan (financial leverage) yang tinggi. Penggunaan financial
leverage yang tinggi akan meningkatkan rentabilitas modal saham dengan cepat, tetapi
sebaliknya apabila penjualan menurun, rentabilitas modal saham juga akan menurun dengan
cepat. Perusahaan dengan financial leverage yang tinggi akanmemiliki risiko yang semakin
tinggi (Hanafi dan Halim, 2000).

Rasio leverage yang tinggi merupakan sinyal untuk membedakan perusahaan yang
baik dan yang buruk, karena hanya perusahaan yang sehat dan kuat yang dapat berutang
dengan menanggung risiko. Tingginya tingkat leverage akan meningkatkan kemungkinan
kepailitan (kebangkrutan) dan selanjutnya akan meningkatkan risiko perusahaan (Saiful dan
Erliana, 2010).Bhandari (1988) menyatakan bahwa leverage memiliki hubungan positif
terhadap tingkat return yang diharapkan, saham dengan nilai rasio leverage yang tinggi
memiliki tingkat return yang relatif tinggi terhadap beta pasarnya. Hasil penelitian ini
konsisten dengan penelitian Gebhart, et al. (2000) dan Boone et, al. (2008) tetapi
bertentangan dengan hasil penelitian Kurniawan (2013) yang menyatakan aset yang dibiayai
oleh utang (pengukuran laverage)tidak memberikan pengaruh terhadap risiko dalam
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melakukan investasi pada saham. Berdasarkan uraian diatas maka hipotesis yang diajukan
adalah sebagai berikut:

H3 : Leverage berpengaruh positif terhadap Equity Risk Premium.
Beta

Beta menunjukkan hubungan antara saham dan pasarnya (saham secara
keseluruhan).Beta juga berfungsi sebagai pengukur volatilitas return saham, atau portofolio
terhadap return pasar. Besarnya risiko suatu saham ditentukan oleh beta (Jogiyanto, 2003).
Berdasarkan Capital Asset Pricing Model (CAPM), variasi tingkat return saham yang
diharapkan akan terjadi dapat dijelaskan oleh beta (Pasaribu, 2009).Beta digunakan untuk
mengukur kepekaan tingkat keuntungan suatu saham terhadap tingkat keuntungan suatu
portofolio pasar.Seberapa besar kepekaan itulah yang ditunjukkan oleh beta(Hanafi dan
Halim, 2000).

Beta menghubungkan kovarian dari sebuah aset dengan portofolio pasar dengan varian
dari portofolio pasar, dan didefinisikasi sebagai laba yang diharapkan CAPM dengan
hubungan beta.Dalam model keseimbangan CAPM, nilai beta sangat mempengaruhi tingkat
return yang diharapkan, semakin tinggi nilai beta dan return pasar maka akan semakin tinggi
return yang disyaratkan oleh investor. Akibatnya, beta diperkirakan berkolerasi positif
terhadap tingkat return yang diharapkan. Booneet al. (2008) menemukan bahwa beta
berpengaruh positif terhadap equity risk premium.Hasil tersebut tidak konsisten dengan hasil
penelitian Situmorang (2015) yang menyatakan sebaliknya. Berdasarkan uraian di atas maka
hipotesis selanjutnya adalah:

H4 : Beta berpengaruh positif terhadap Equity Risk Premium.
Earning Per Share

Earning per share atau laba perlembar saham merupakan bentuk pemberian
keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang
dimiliki.Dalam investasi portofolio, investor secara umum mencari laba atau keuntungan dari
saham yang dimilikinya.Hubungan laba yang diperoleh dengan investasi yang ditetapkan
pemegang saham diamati secara cermat oleh komunitas keuangan.Analis menelusuri beberapa
ukuran pokok yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam hubungannya dengan
kepentingan investor.Rasio yang dapat digunakan untuk menganalisis kinerja perusahaan
dalam hubungannya dengan kepentingan investor adalah earning per Share.

Investor mengharapkan manfaat dari investasinya dalam bentuk earning per share,
karena nilai tersebut menggambarkan jumlah keuntungan yang diperoleh untuk setiap lembar
saham biasa. Sedangkan jumlah earning per share yang akan didistribusikan kepada investor
saham tergantung pada kebijakan perusahaan dalam hal pembayaran deviden (Mulyono,
2000).

Aloysius (2004) dan Chen (2006) menunjukkan bahwa earning per share merupakan
variabel yang positif dan signifikan dalam menerangkan perubahan return saham dan equity
risk premium.Semakin tinggi earning per share maka semakin meningkatkan equity risk
premium.Hasil tersebut berbeda dengan penelitian Al-hayat(2014) yang menyatakan
bahwaearning per share tidak berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan uraian di atas
maka hipotesis yang diajukan adalah:

H5 : Earning per share berpengaruh positif terhadap equity risk premium.
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Rerangka  Pemikiran

METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang tercatat di Bursa Efek

Indonesia (BEI).Sampel yang digunakan adalah industriperbankan yang terdaftar di BEI dari
tahun 2010 sampai 2014.Pemilihan sampel yang dilakukan menggunakan teknik purposive
sampling, yaitu pemilihan sampel berdasarkan kriteriasebagai berikut:
1. Telah menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan auditan secara berturut-turut

selama periode pengamatan,
2. Tidakdelesting selama periode pengamatan,
3. Tidak mengalami kerugian secara berturut-turut selama periode pengamatan,
4. Memiliki data yang diperlukan selama periode pengamatan.
Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel
Equity Risk Premium

Equity risk premium adalah perbedaan antara return yang diharapkan pada saham
biasa dan return pada sekuritas pemerintah (Martin dan Lilo, 2003). Variabel ini dihitung
dengan menggunakan CAPM (Saiful dan Erliana, 2010) yang diperkenalkan oleh Annin dan
Falaschetti (1998).

Ri = tingkat return perusahaan.
Rf = tingkat return aset bebas risiko.
β = beta saham.
Auditor Tenure

Auditor tenure adalah masa perikatan (keterlibatan) antara KAP dan klien terkait jasa
audit yang disepakati atau dapat juga diartikansebagai jangka waktu hubungan auditor dan
klien. Variabel auditor tenure diukur dengan menghitung jumlah tahun sebuah KAP
mengaudit laporan keuangan sebuah perusahaan secara berurutan (AL-Thuneibat et al., 2011).
Penghitungan jumlah tahun tenure dilakukan ke belakang yaitu dimulai dari tahun 2014 dan
terus ditelusuri sampai tahun dimana klien berpindah ke auditor lain.
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Kualitas Laba
Kualitas laba adalah kemampuan informasi laba memberikan respon kepada pasar

(Saiful dan Erliana, 2010). Kualitas laba diukur dari nilai discretionary accrual (DACC),
menggunakan pendekatan Jones Model (1991) yang telah dimodifikasi oleh Dechow dan
Dichev (2002) dalam Boone et al., (2008). Model perhitungannya sebagai berikut:

DACCit = Discretionary Accruals perusahaan i periode t.
TACCit = Total accruals perusahaan i periode t.
TAi, t-1 = Total Asset perusahaan i periode t-1.
NDACCit = Nondicretionary accruals perusahaan i periode t.
Leverage

Leverage adalah kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya
baik jangka pendek maupun jangka panjang jika suatu peusahaan dilikuidasi (Hadiningsih,
2007). Leverage diukur dengan membandingkan antara total utang terhadap total aset.

Beta
Nilai Beta diperoleh dengan cara membagi kovarians return perusahaan dan return

pasar (Cov Ri.RM) pada varians return pasar (Cov Ri.RM) dapat dihitung dengan rumus
sebagai berikut (Hanafi dan Halim, 2000):

Rit = Return saham perusahaan i pada periode t.
E(Rit) = Rata-rata return saham perusahaan pada periode t.
RMt = Return pasar pada periode t.
E(RMt)= Rata-rata return saham perusahaan pada periode t.
x = Jumlah perusahaan yang menjadi sampel.
Nilai varians return saham (Var RM) diperoleh dengan rumus:

. Sehingga rumus untuk mencari beta, adalah:

Earning Per Share
Earning per share atau laba perlembar saham merupakan bentuk pemberian

keuntungan yang diberikan kepada para pemegang saham dari setiap lembar saham yang
dimiliki.Earning per Share diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut
(Aloysius, 2004):

Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data regresi linier berganda untuk

memperoleh gambaran yang menyeluruh mengenaipengaruh antara variabel auditor
tenure, kualitas laba,leverage, beta, dan earning per shareterhadap Equity Risk
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Premiumdengan menggunakan program SPSS versi 21 for Windows.Model regresi linier
berganda yang dibuat adalah sebagai berikut:

Keterangan:
ERPt = equity risk premiun pada periode t
α = konstanta
Tenuret = masa penugasan auditor pada periode t
Klabat = kualitas laba pada periode t
Leveraget = rasio leverage pada periode t
Betat = beta saham pada periode t
EPSt = earning per share pada periode t
e = error term
HASIL & PEMBAHASAN

Jumlah sampel yang memenuhi kriteria untuk dilakukan analisis data regresi linier
sebanyak 23 industri perbankan dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1. Proses Seleksi Sampel
No Kriteria Jmlh
1 Industri perbankan yang terdaftar diBEI dari tahun 2010-2014 41

2
Telah menerbitkan dan mempublikasikan laporan keuangan auditan
secara berturut-turut dari tahun 2010-2014

30

3 Tidak delesting selama tahun 2010-2014 25
4 Tidak mengalami kerugian secara berturut-turut selama tahun 2010-2014 25
5 Memiliki data yang diperlukan selama tahun 2010-2014 25
6 Data Outlier (2)

Jumlah Sampel 23
Hasil analisis uji asumsi klasik menunjukkan bahwa data telah terdistribusi normal
(menggunakan One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test dengan nilai Asymp. Sig. (2-tailed
yaitu 0,660)dan tidak terjadi adanya pelanggaran asumsi (Multikol, Autokorelasi, dan
Heteroskedastisitas). Selanjutnya dilakukan analisis data dengan regresi linier dan nampak
hasil sebagai beriktu:

Tabel 2. Hasil Analisis
Variabel B Sig. Keterangan

Auditor Tenure -191,583 0,029 H1Diterima
Kualitas Laba -1,172 0,004 H2Diterima
Leverage -3076,410 0,071 H3Ditolak
Beta -85,997 0,309 H4Ditolak
Earning Per Share 0,914 0,003 H5Diterima
(Constant) 2881,57
F Hitung 6,173
Sig. F 0,002

ERPt = α - β1 Tenuret - β2KLabat + β3Leveraget + β4Betat+ β5EPSt + e
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Variabel B Sig. Keterangan
Adj. R. Square 0,540
R. Square 0,645
One-Sample Kolmogorov-Smirnov 0,660

Hasil pengujian regresi linear berganda didapat persamaan regresi sebagai berikut:
ERP=2881,57- 191,583Tenure - 1,172KLaba-3076,410Leverage- 85,997Beta+0,914EPSt +

e
Dari hasil uji ANOVA atau F test didapat nilai F hitung 6,173 dengan Sig. 0,002.

Karena probabilitas lebih kecil dari 0,05maka model regresi dapat digunakan untuk
memprediksiequity risk premium.Nilai adjusted RSquare yaitu 0,54 (54%), hal ini berarti
bahwa 54% variabel equity risk premiumdijelaskan oleh variasi dari ke lima variabel
independen (audit tenure, kualitas laba, leverage, beta, dan earning per share). Sedangkan
sisa nya (100% - 54% = 46%) dijelaskan oleh variabel-variabel diluar model. Hasil analisis
juga menunjukkan bahwa dari lima variabel independen yang diprediksi mempengaruhi
equity risk premium, terdapat2variabel yang terbukti tidak berpengaruh terhadap equity risk
premiumyaitu leverage dan beta.
Pembahasan
Auditor tenure dan Equity Risk Premium

Hasil pengujianmenunjukkan bahwa variabel auditor tenure mempunyai nilai
signifikan sebesar 0,029 (<0,05), yang berarti variabel auditor tenure berpengaruh negatif
signifikan terhadap equity risk premium. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang
dilakukan oleh Booneet al. (2008) yang menyatakan bahwa semakin panjang masa penugasan
auditor akan menyebabkan integritas laporan keuangan yang menurun sehingga equity risk
premium akan ikut menurun.Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian Saiful
dan Erliana (2010) yang menyatakan sebaliknya. Sejauh ini persepsi investor dan pandangan
para akademisi menyatakan bawha semakin lama penugasan seorang auditor, akan semakin
tinggi integritas laporan akuntansi perusahaan, dan semakin rendah risiko informasinya yang
menyebabkan equity risk premium menurun.

Kualitas yang rendah dari informasi keuangan perusahaan akan meningkatkan risiko
informasi dan berakibat pada equity risk premium yang semakin tinggi. Tinggi rendahnya
kualitas informasi keuangan perusahaan dapat dipengaruhi oleh auditor yang melakukan audit
pada perusahaan tersebut. Kualitas audit bisa ditingkatkan jika auditor diganti secara periodik
(Febrianto, 2008). Selain itu Mansi et al. (2004) menjelaskan bahwa tenure (masa penugasan
audit) yang semakin lama akan mengurangi konservatisme dalam pelaporan keuangan,
semakin lama tenure akan mengakibatkan semakin kecilnya kualitas auditor. Semakin
panjang penugasan audit, akan mengakibatkan ketergantungan auditor pada klien yang
menyebabkan auditor kehilangan independensinya, hal itu akan mengakibatkan besarnya
kemungkinan kualitas laporan informasi keuangan menjadi rendah dan berdampak pada tinggi
rendahnya equity risk premium.
Kualitas Labadan Equity Risk Premium

Hasil pengujianmenunjukkan bahwa variabel kualitas laba mempunyai nilai signifikan
sebesar 0,004 (<0,05), yang berarti variabel kualitas lababerpengaruh negatif signifikan



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 25

terhadap equity risk premium.Hal ini dikarenakan kualitas laba yang diukur dari discretionary
accrual merupakan komponen akrual yang memungkinkan manajer melakukan intervensinya
dalam memanipulasi laba perusahaan, aktivitas ini menyebabkan perusahaan tidak
menampilkan laba yang sebenarnya, sehingga investor yang melihat informasi perusahaan
melalui laporan keuangan tidak ingin melakukan investasi pada perusahaan yang melakukan
manipulasi laba tersebut. Hasil penelitian ini konsisten dengan Booneet al. (2008) yang
menyatakan bahwa semakin tinggi akrual menunjukkan perusahaan berkualitas rendah
sehingga menurunkan equity risk premiumperusahaan, karena kualitas laba yang diukur dari
discretionary accrual merupakan komponen akrual yang memungkinkan manajer melakukan
intervensinya dalam memanipulasi laba perusahaan.
Leveragedan Equity Risk Premium

Hasil pengujianmenunjukkan bahwa variabel leverage mempunyai nilai signifikan
sebesar 0,071 (>0,05), yang berartivariabel leverage tidak berpengaruh terhadap equity risk
premium. Hal ini dikarenakan leverage yang diproksikan dengan Debt to Total Aset,
menunjukkan berapa bagian dari keseluruhan kebutuhan dana yang dibelanjai dengan hutang
atau berapa bagian aktiva yang digunakan untuk menjamin hutang. Karena hutang dijaminkan
oleh total aktiva maka tidak memberikan pengaruh terhadap risiko dalam melakukan investasi
pada saham. Pada laporan keuangan perbankan yang menjadi sampel dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa nilai leverage perusahaan perbankan, secara keseluruhan nilainya kurang
dari 1 (satu) yang artinya jika rasio leverage kurang dari satu maka semakin baik tingkat
leverage perusahaan tersebut dalam melunasi hutang-hutangnya. Sehingga tidak ada risiko
akan kebangkrutan perusahaan. Tidak adanya risiko atas kemampuan perusahaan membayar
hutang-hutangnya tersebut maka secara otomatis akan mengurangi tambahan return atau
equity risk premium.Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian Kurniawan (2013) namun
tidak sependapat dengan penelitian Bhandari (1988) yang menyatakan leverage memiliki
hubungan yang positif terhadap tingkat return yang diharapkan.
Betadan Equity Risk Premium

Hasil pengujianmenunjukkan bahwa variabel beta mempunyai nilai signifikan sebesar
0,309 (>0,05), yang berartivariabel beta tidak berpengaruh terhadap equity risk
premium.Besarnya risiko suatu saham ditentukan oleh beta (Jogiyanto, 2003).Sejauh ini di
industri perbankan, investor tidak tertarik untuk berinvestasi pada sektor perbankan
dibandingkan dengan industri yang konsumtif. Hal ini dikarenakan industri perbankan sudah
dikuasai atau dimonopoli oleh bank-bank besar, seperti Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI
dan Bank BNI (Erlangga, 2015). Sehingga besarnya risiko dalam suatu saham (dalam hal ini
beta) tidak berpengaruh terhadap equity risk premium karena jarang ada investor yang ingin
berinvestasi pada perusahaan perbankan sehingga mengurangi risiko dalam berinvestasi. Hasil
ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fama dan French, (1992) bahwa beta
memiliki sedikit kemampuan untuk menjelaskan return yang diharapkan pada saham,
sehingga tidak terjadi dampak dalam perolehan tambahan return yang diharapkan oleh
investor.Namun, hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh
Booneetal. (2008)yang menemukan bahwa beta berpengaruh positifterhadap equity risk
premium.
Earning Per Sharedan Equity Risk Premium
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Hasil pengujianmenunjukkan bahwa variabel earning per share mempunyai nilai
signifikan sebesar 0,003 (<0,05), yang berarti variabel earning per shareberpengaruh positif
signifikan terhadap equity risk premium.Hal ini disebabkan karena dari gambaran earning per
share merupakan jumlah keuntungan yang diperoleh untuk setiap lembar saham biasa maka
investor akan berekspektasi manfaat dari investasinya dalam bentuk laba dari per lembar
sahamnya.Dalam investasi portofolio, investor secara umum mencari laba atau keuntungan
dari saham yang dimilikinya.Hubungan laba yang diperoleh dengan investasi yang ditetapkan
pemegang saham diamati secara cermat oleh komunitas keuangan.Analis menelusuri beberapa
ukuran pokok yang menggambarkan kinerja perusahaan dalam hubungannya dengan
kepentingan investor.Investor akan mengharapkan manfaat dari investasinya dalam bentuk
laba per lembar saham, sebab earning per share ini menggambarkan jumlah keuntungan yang
diperoleh untuk setiap lembar saham biasa. Sedangkan jumlah earning per share yang akan
didistribusikan kepada investor saham tergantung pada kebijakan perusahaan dalam hal
pembayaran deviden. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitianBooneet al. (2008) yang
menyatakan bahwa earning per share berpengaruh positif signifikan terhadap equity risk
premium.Akan tetapi tidak mendukung penelitian Al-Hayat (2014) yang menyatakan
sebaliknya.
SIMPULAN & SARAN

Dari hasil penelitian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor-faktor yang
mempengaruhi equity risk premium pada industri perbankan yang terdaftar di BEI adalah
auditor tenure, kualitas laba, dan earning per share. Sedangkan untuk leveragedan beta tidak
berpengaruh terhadap equity risk premium dalam kurun waktu penelitian tahun 2010-2014 di
Industri Perbankan.Mengingat sampel perusahaan dalam penelitian ini hanya industri
perbankan, hal ini berdampak terhadap hasil penelitian yang tidak dapat digeneralisasi ke
industri yang lain, misalnya industri manufaktur. Oleh karena itu untuk penelitian selanjutnya
agar memperluas sampel perusahaan dari jenis perusahaan yang berbeda seperti perusahaan
manufaktur atau perusahaan lainnya sehingga dapat dilihat bagaimana variabel-variabel
independen dalam penelitian ini mempengaruhi variabel dependennya untuk jenis perusahaan
yang berbeda. Pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa masih ada sekitar 46%
variabel lain yang mempengaruhi equity risk premium, maka  dari itu diharapakan penelitian
selanjutnya dapat menggali lebih dalam terhadap faktor apa saja yang dapat mempengaruhi
equity risk premiumserta menambah rentang waktu penelitian, sehingga  perhitungan equity
risk premium menjadi lebih akurat dan diharapkan bisa lebih menjelaskan mengenai equity
risk premiumdan faktor-faktor yang mempengaruhinya.
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PENGARUH REAL EARNINGS MANAGEMET TERHADAP KINERJA
PERUSAHAAN DENGAN MODERASI FAKTOR DEMOGRAFI

Nanik Lestari
Jurusan Manajemen Bisnis, Politeknik Negeri Batam, Batam 29461,

email: nanik@polibatam.ac.id

ABSTRACT

The purpose of this research is to analyze the impact real earnings management to firm
performance with factor demographic as moderating variable. The research was conducted
for non-banking and financial firms in Indonesia Stock Exchange for 2010 to 2013. The
results of this study are: Firstly, we found evidence of positive relationship between real
earnings management to firm performance. Secondly, we found evidence that factor
demographic (MINORITY of member director) could decrease the positive influence of real
earnings management to firm performance. Finally, we found evidence that factor
demographic (GENDER of member director) could increase the positive influence of real
earnings management to firm performance.

Key words: Real Earnings management, Factor Demographic, Firm performance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh real earnings management terhadap kinerja
perusahaan dengan moderasi faktor demografi. Data yang digunakan berupa data sekunder
yaitu laporan keuangan perusahaan non – keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
periode Tahun 2011 – 2013. Hasil penelitian menunjukkan bahwa real earnings management
berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan. Kedua, bahwa faktor demografi (minority)
memperlemah hubungan positif real earnings management terhadap kinerja perusahaan.
Terakhir, bahwa faktor demografi (gender) memperkuat hubungan real earnings management
terhadap kinerja perusahaan.

Kata Kunci: Real Earnings management, Faktor Demografi, Kinerja Perusahaan.

PENDAHULUAN
Earnings management merupakan suatu cara penyajian laba yang disesuaikan dengan

tujuan yang diinginkan oleh manajer, melalui pemilihan suatu set kebijakan akuntansi atau
melalui pengelolaan akrual (Scott, 2000). Earnings management dapat dilihat dalam dua
prespektif: pertama, earnings management merupakan prilaku manajemen yang oportunistik
yang dikaitkan dengan mekanisme kompensasi, kontrak utang dan biaya politik. Kedua,
earnings management merupakan prilaku manajamen yang efisien yang bermanfaat bagi
perusahaan, jika dilihat dari prespektif efisiensi kontrak.
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Aktivitas earning management dapat dilakukan oleh manajemen dengan dua cara
yaitu melalui deskretionari akrual (accrual earning management) dan real aktivitas (Real
Earnings Management). Manajemen laba riil dapat dilakukan melalui transaksi aktual yang
mempengaruhi arus kas secara langsung (Huang et al., 2009). Transaksi aktual dapat berupa
penggunaan instrumen derivatif, penjualan aktiva tetap, penjualan investasi, pemberia diskon
penjualan, dan transaksi yang melibatkan arus kas lainnya (Xu et al., 2007). Sedangkan
manajemen laba akrual tidak berpengaruh secara langsung terhadap arus kas, manajemen
dapat melakukan dengan  cara mengacu pada teknik – teknik akuntansi, seperti merubah
metode akuntasi, menggeser periode biaya atau pendapatan.

Penelitian terdahulu terkait pengaruh earning management terhadap kinerja/nilai
perusahaan menunjukkan hasil yang bervariasi (positip, negatif). Pertama, earning
management berpengaruh positip terhadap nilai perusahaan seperti earning management
melalui aktivitas riil Challen dan Siregar (2012), transakasi derivatif Huang et al (2009) dan
Oktavia (2011). Kedua, earning management berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan
seperti Zhang et al (2006). Sedangkan Dyah (2013) dan Yip dan Nguyen (2011) tidak
menemukan pengaruh earning management terhadap nilai perusahaan.

Teori agensi memberikan pandangan bahwa masalah earnings management dapat
diminimumkan dengan pengawasan perusahaan melalui Good Corporate Governance.
Praktek earnings management oleh manajemen dapat diminimumkan melalui mekanisme
monitoring untuk menyelaraskan (alignment) perbedaan kepentingan pemilik dan manajemen
(Jensen Meckling, 1976). Beberapa  skandal perusahaan  yang  berskala  besar  telah
menarik  perhatian  publik  ke  isu-isu tentang bagaimana seharusnya perusahaan dikelola.
Skandal perusahaan seperti Maxwell Corporation di Inggris tahun 1991, Enron di Amerika
Serikat tahun 2001, dan Permalat di Italia tahun 2003 yang diiringi peningkatan keaktifan
pemegang saham telah mendorong praktik-praktik tata kelola perusahaan (corporate
governance) ke arah yang lebih baik.

Corporate governance (CG) menjelaskan  rerangka  bagaimana  perusahaan
diarahkan dan  diawasi, misalnya  melalui  penetapan  tujuan  perusahaan  dan  monitoring
terhadap  kinerja  sehubungan  dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Corporate
governance (CG) yang baik  bertujuan untuk memberikan dorongan  kepada  dewan (board)
dan manajemen  untuk  mencapai  tujuan  tersebut,  yang  merupakan kepentingan
perusahaan dan pemegang sahamnya (Meier, 2005). Kerangka ini menggabungkan komponen
struktural dan prilaku. Komponen struktural melibatkan pemisahan  peran  antara  komisaris
dan direktur,  dan  seberapa  banyak  jumlah  komisaris  independen dalam dewan, sedangkan
komponen perilaku meliputi tingkat kehadiran komisaris dalam rapat dewan, pengungkapan
remunerasi  komisaris  dan  kebijakan  remunerasi.  Permasalahan  diversitas  dewan  dan
kode  etik  perusahaan  juga dipertimbangan  ketika  menilai  keefektivitasan  dari  pembuatan
keputusan perusahaan.  Namun  tidak  seperti  elemen  tradisional,  diversitas  dewan  dan
kode  etik  perusahaan dipandang sebagai indikator independensi dan akuntabilitas pembuatan
keputusan.

Ernest dan Young (2009) menyatakan bahwa grup dengan keberangaman (diversity)
yang lebih besar cenderung memiliki kinerja yang lebih baik dari pada grup yang homogen,
meskipun orang-orang didalamnya lebih cakap. Sejalan dengan penelitian tersebut, bahwa
grup yang bervariasi ketika dikelola dengan baik akan menghasilkan keputusan bisnis yang
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lebih inovatif daripada grup yang homogen (Catalyst, 2005). Carter et.al. (2003) melihat
mekanisme CG dari sudut pandang board diversity menyatakan bahwa salah satu isu penting
dalam CG yang dihadapi manajer, direktur dan pemegang saham dalam perusahaan modern
adalah komposisi gender, ras, dan budaya dewan. Isu ini menjadi perhatian publik sebagai
akibat dari pemberitaan di media, permintaan pemegang  saham,  dan  persyaratan  yang
diajukan  oleh  investor  institusional  besar.

Peni dan Vahamma (2010) menguji pengaruh gender pada eksekutif (CEO dan CFO)
perusahaan terhadap earning management dengan sampel perusahaan S&P 500 sebanyak
1955 firm-year. Hasilnya menunjukkan bahwa perusahaan yang dipimpin oleh CFO wanita
akan melakukan income decreasing melalui discretionary accruals, sedangkan CEO wanita
tidak berpengaruh dalam melakukan earning management. Dengan demikian bahwa CFO
wanita akan cenderung konservatif dan risk aversion dalam melakukan strategi earning
management.

Berdasarkan uraian diatas, maka research gap dari penelitian Peni dan Vahamma
(2010),  dan Challen dan Siregar (2012) adalah belum ada bukti empiris mengenai hubungan
earning management terhadap kinerja perusahaan dengan moderasi faktor demografi dalam
konteks corporate governance perusahaan secara bersama - sama. Jadi penulis ingin
memberikan bukti empiris dari riset gap tersebut dengan menyelidiki apakah earning
management berpengaruh terhadap kinerja perusahaan  dengan moderasi faktor demografi
dalam konteks Corporate Governance (CG) dan pada perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia.  Selain itu dari hasil penelitian sebelumnya yang memberikan hasil/arah yang
bervariasi/belum konsisten mengenai hubungan earning management dengan kinerja
perusahaan dan penerapan mekanisme board diversity terhadap hubungan earning
management dengan kinerja perusahaan, penulis ingin mengetahui pengaruh faktor demografi
pada mekanisme CG dalam memoderasi hubungan earning management terhadap kinerja
perusahaan dengan menggunakan mekanisme CG yang sesuai dengan kondisi di Indonesia.
Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Peni dan Vahamma (2010), dan
Challen dan Siregar (2012). Sepengetahuan penulis, penelitian pengaruh faktor demografi
dalam mekanisme CG terhadap earning management dan kinerja perusahaan belum ada di
Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penelitian ini bertujuan untuk memberikan
bukti empiris sebagai berikut: pertama, pengaruh real activity earning management terhadap
kinerja perusahaan. Kedua, pengaruh moderasi faktor demografi terhadap hubungan earnings
management dengan kinerja perusahaan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yaitu
perusahaan yang terdaftar di bursa efek Indonesia.

Untuk menjawab tujuan penelitian ini penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:
pertama, Real Earnings management berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.Kedua,
Pengaruh moderasi faktor demografi terhadap hubungan Real Earnings management dengan
kinerja perusahaan. Untuk mengukur variable Real Earnings management mengadopsi model
yang dikembangkan oleh (Roychowdhury, 2006). Kinerja perusahaan diukur dengan
menggunakan TobinsQ. Sedangkan faktor Demografi diukur dengan dua variable yaitu:
Proporsi keberadaan direksi Wanita (GENDER) dan proporsi entis thionghoa (MINORITY)
dalam susunan direksi perusahaan.
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METODE PENELITIAN
Model Penelitian

Model regresi yang digunakan untuk mengetahui pengaruh real earnings management
terhadap kinerja perusahaan dan faktor demografi sesuai dengan penelitian Huang et al.
(2009), Siregar dan Utama (2008). Model matematis yang digunakan untuk menguji hipotesis
yang dikembangkan dalam penelitian ini mengikuti Huang et al. (2009), Siregar dan Utama
(2008), model matematis untuk menguji hipotesis:

Kinerja perusahaan yang merupakan variabel dependen, diproksikan dengan dua variabel
yaitu seperti pada penelitian Ammann, et al. (2011) dengan rumus sebagai berikut:

dimana:
MVE  : nilai pasar ekuitas, dihitung dari  harga saham  penutupan pada hari terakhir

perdagangan pada akhir bulan ketiga setelah tahun buku,  dikalikan  dengan
jumlah  saham  beredar.  Perhitungan Tobin’s  Q  mengasumsikan  bahwa
seluruh  perusahaan  telah menyerahkan laporan keuangan auditan, sehingga
investor dapat meresponnya secara langsung.

BVA : nilai buku aset, diambil dari Total Aset.
BVE : nilai buku ekuitas, diambil dari Total Ekuitas.
TA : Total Aset
it : untuk tiap perusahaan i tahun t

Variabel independen terdiri dari earnings management melalui aktivitas real.
Earnings management melalui aktivitas real diukur dengan nilai estimasi penjualan yang
dimanipulasi (Roychowdhury, 2006; Oktorina, 2006). Nilai estimasi penjualan yang
dimanipulasi dihitung dengan arus kas aktivitas operasi dibagi dengan total asset tahun
sebelumnya. Pengukuran earnings management mengadopsi metode yang digunakan oleh
Roychowdhury (2006). Model yang diuji dalam penelitian ini adalah:

CFOit/ Ait-1 = β0 + β1 / Ait-1 + β2 Salesit / Ait-1 + β3Salesit/ Ait-1 + eit

dimana:
CFO :  arus kas operasi (cash flow from operation) dari perusahaan ke tahun t
Ait-1 :  total asset dari tahun t-1 ke tahun t
Sales :  sales dari perusahaan ke tahun t
Sales : perubahan sales dari tahun t-1 ke tahun t

Variabel moderasi berupa faktor demografi diproksikan dengan dua variable yaitu
gender dan Minority. Aliani et.al. (2012) menguji pengaruh faktor demografi terhadap
perencanaan pajak. Faktor demografi diproksikan dengan gender dari BOD. Carter
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et.al.(2003) dan Kusumastuti et. al.(2007) menguji hubungan board diversity terhadap nilai
perusahaan. Carter et.al. board diversity diukur dengan proporsi gender dari BOD.
Kusumastuti et.al.(2007) board diversity diukur dengan 5 variabel yaitu: keberadaan dewan
direksi wanita, keberadaan etnis Tionghoa dalam anggota dewan (sebagai proksi dari
minoritas), proporsi outside directors, usia (age) anggota dewan direksi dan Latar belakang
pendidikan anggota dewan. Sedangkan Darmadi (2010) menguji pengaruh board diversity
terhadap performance perusahaan. Board diversity diukur dengan gender diversity, nationality
dan prosentase young member in board.

Sesuai dengan penelitian sebelumnya maka, dalam penlitian ini akan menguji
pengaruh real acticity earnings management terhadap kinerja perusahaan dengan moderasi
faktor demografi. Faktor Demografi diukur dari diversity struktur/susunan anggota dewan
direksi, karena aktivitas earnings management terkait dengan pengambilan keputusan
strategik perusahaan. Variable faktor demografi diproksikan dua variabel yaitu minority etnis
tionghoa (MINORITY) proporsi etnis Tionghoa dalam struktur anggota dewan direksi dan
Gender (GENDER) proposi direksi wanita dalam struktur angora dewan direksi.

Variabel kontrol diproksikan dengan tiga variabel yaitu Tingkat pertumbuhan
(GROWTH) dan Profitabilitas (PROFITABILITY), serta Jumlah Direksi Perusahaan (BDS).
Pertumbuhan yang berkelanjutan dapat menjadi sinyal positif kepada investor. Perusahaan
yang berkembang pun akan dinilai oleh investor dengan lebih baik (Allayannis et al., 2012).
Mengikuti penelitian Huang et al. (2009) dan Oktavia (2011), tingkat pertumbuhan yang
diproksikan dengan menggunakan perubahan penjualan. GROWTH = (SALEit-SALEit-

1)/SALEit-1. Profitabilitas (PROFITABILITY). Semakin tinggi tingkat profitabilitas
perusahaan, semakin tinggi juga investor akan menilainya (Cohen dan Zarowin, 2010).
Mengikuti penelitian Huang et al. (2009) dan Oktavia (2011), profitabilitas diproksikan
dengan return on equity:

Objek/Data, Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini adalah perusahaan publik yang terdaftar pada Bursa Efek

Indonesia (BEI) periode tahun  2010  hingga  2013.  Sementara  periode penelitian  berakhir
pada 2013, karena penelitian  ini dilakukan pada awal tahun 2015, sehingga data Laporan
Keuangan Tahunan Perusahaan yang diaudit tahun 2013  dan  Laporan  Tahunan  Perusahaan,
belum  tersedia  lengkap.  Pengambilan sampel dilakukan  dengan cara purposive  sampling
(judgement sampling),  yaitu pemilihan sampel dengan kriteria sebagai berikut:

1. Perusahaan  publik  non-keuangan  yang  terdaftar  di  BEI  periode 2010 – 2013.
2. Memiliki  nilai  ekuitas  positif,  karena  nilai  ekuitas  negatif  akan membiaskan  nilai

perusahaan yang  diukur  dengan  Tobins Q.  Selain itu, nilai ekuitas negatif juga
berarti perusahaan memiliki nilai  hutang yang melebihi total aset, sehingga tidak
mencerminkan nilai modal sebenarnya.

3. Tersedianya data yang lengkap untuk digunakan dalam penelitian ini.

HASIL & PEMBAHASAN
Deskripsi Sampel Penelitian
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Berdasarkan kriteria penelitian sampel yang telah diuraikan pada sub bab diatas,
diperoleh total sampel sebanyak 217 perusahaan per tahun yang memiliki data lengkap untuk
tahun 2010 sampai 2013. Jadi didalam penelitian ini menggunakan 868 observasi (firm-year),
yang terdiri dari 217 perusahaan data tahun 2010, 217 perusahaan data tahun 2011, 217
perusahaan data tahun 2012 dan 217 perusahaan data tahun 2013 jadi total sampel sebanyak
442 perusahaan. Rincian nama perusahaan yang masuk sebagai sampel disajikan pada
lampiran1. Pada Tabel 1 berikut ini menunjukkan proses penetapan sampel:

Tabel 1. Deskripsi Sampel
Deskripsi Jumlah

Perusahaan
Jumlah perusahaan yang tercatat dalam periode penelitian (2010 dan
2011)

443

Jumlah perusahaan yang bergerak di industri keuangan (81)
Jumlah perusahaan yang melakukan IPO (Intial Public Offering) di
Tahun 2011

(28)

Jumlah perusahaan yang melakukan pencatatan laporan keuangan
dengan mata uang selain Rupiah

(25)

Jumlah perusahaan yang memiliki book value negatif (BVE) selama
periode penelitian

(15)

Jumlah perusahaan yang memiliki rugi (net income) negatif (PBTI)
selama periode penelitian

(49)

Jumlah perusahaan yang melakukan akuisisi, merger atau Tahun
tutup buku/periode laporannya tidak 30 Desember

(8)

Jumlah Perusahaan yang Annual Report/ laporan tahunan-nya tidak
lengkap*

(10)

Jumlah Perusahaan Sampel per tahun 217
Jumlah Perusahaan Sampel 868

*Annual report digunakan untuk menghitung faktor demografi. Sumber: Data diolah

Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai rata – rata

(means), standar deviasi, maksimum, dan minimum. Di dalam penelitian ini, variabel
dependent yang digunakan adalah kinerja perusahaan yang diproksikan dengan Tobins Q.
Tobins Q diperoleh market value equity ditambah book value asset dikurangi book value
equity dibagi dengan total asset. Sedangkan variabel Independent: Real Earnings
Management (REALEM) dan variabel moderasi Faktor Demografi yang diukur dengan
Gender dan Minority. Sedangkan variabel kontrol yang digunakan dalam penelitian ini ada 4
variabel berupa: Growth, Profitability, Size dan jumlah direksi (BDS). Hasil pengujian
statistik deskriptif disajikan dalam tabel 2.

Variabel dependent dalam penelitian ini berupa kinerja perusahaan yang diproksikan
dengan tobins Q. Tobins Q diperoleh market value equity ditambah book value asset
dikurangi book value equity dibagi dengan total asset. Berdasarkan Tabel 4.2 secara rata –
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rata perusahaan yang menjadi sampel memiliki nilai tobins Q sebesar 0.2613. Sedangkan nilai
maksimum tobins q sebesar 2.7436 dan nilai minimum sebesar -1.8290.

Untuk variabel independent yaitu Real Earnings Management (REALEM) sedangkan
variabel moderasi terdiri dari: Faktor Demografi yang diukur dengan Gender dan Minority.
Variabel independent: real earnings management (REAL) yang dihitung dengan mengadopsi
metode yang digunakan oleh Roychowdhury (2006). Secara rata – rata REAL perusahaan
sampel sebesar 0.0964, sedangkan nilai maksimum sebesar 0.2695 dan nilai minimum sebesar
-0.0081.

Variabel moderasi berupa faktor demografi yang diukur dengan dua variabel yaitu
gender dan minority. Gender diukur dengan proporsi direksi wanita (gender) dalam struktur
anggota direksi. Secara rata – rata perusahaan sampel dipimpin oleh direksi wanita sebanyak
11.95%, dan maksimum dipimpin sebanyak 100%. Minority diukur dengan proporsi etnis
tionghoa dalam struktur anggota dewan direksi. Secara rata – rata perusahaan sampel jumlah
minority sebanyak 45.67%, sedangkan nilai maksimum sebanyak 100% dan jumlah minimum
sebanyak 0.

Tabel 2. Statistik Diskriptif
Variabel Mean

Maximum Minimum
Std.
Dev.

TOBINSQ 0,2613 2,7436 -1,8290 0,6491
REALEM 0,0964 0,2695 -0,0081 0,0339
MINORITY 0,4567 2,0000 0,0000 0,3546
GENDER 0,1195 1,0000 0,0000 0,1853
GROWTH 0,2058 3,9031 -0,9988 0,4093
PROFITABILITY 0,1586 5,7165 -1,1817 0,2634
BDS 4.7900 10.000 2,0000 3.8500
N (sampel) 868

Sumber : Data diolah

Dalam penelitian ini ada 4 variabel kontrol yang digunakan terdiri dari: growth,
Profitability, size dan jumlah direksi (BDS). Variabel kontrol yang pertama growth, dari tabel
4.3 rata – rata perusahaan sampel nilai growth sebesar 0.2058. Variabel kontrol yang kedua
profitability, secara rata –rata nilai profitabilty sebesar 0.1586. Variabel kontrol yang ketiga
yaitu size yang merupakan natural logaritma dari total asset perusahaan. Secara rata – rata
nilai asset perusahaan sampel sebanyak 28.2233, sedangkan nilai maksimum sebesar 36.2476
dan nilai minimum sebesar 22.0971. Variabel kontrol yang terakhir yaitu BDS yang diukur
dari jumlah direksi dalam struktur  organisasi perusahaan. Secara rata – rata jumlah direksi
perusahaan sebanyak 5 orang, maksimum perusahaan dipimpin sebanyak 10 orang  direksi
dan minimal dipimpin oleh 2 orang direksi.
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Pengaruh Real activity earnings management Terhadap Kinerja Perusahaan dengan
moderasi faktor demografi.
Tabel 2 menunjukkan statistik deskriptif variabel – variabel yang terdapat dalam model

3 yang menguji pengaruh real earnings management terhadap kinerja perusahaan. Variabel
independent utama yang dipakai untuk menguji model 3 ini adalah real earnings
management. Sedangkan variabel moderasi berupa faktor demografi yang diukur dengan dua
variabel yaitu Gender dan Minority.

Pengaruh variabel independent utama terkait dengan real earnings management
terhadap kinerja perusahaan dengan moderasi faktor demografi dilakukan melalui program
Eviews. Berdasarkan hasil uji haustmant test model regresi 3 ini menggunakan metode tetap
(fixed effect). Pengujian ekonometrika seperti heteroskedastisitas dan multikolinearitas
dilakukan setelah output pengujian regresi dihasilkan.

Dari pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan white heteroskedasticity,
maka diperoleh nilai p-value dari Obs*R-squared adalah 0.0000 yang berarti lebih kecil dari
0.05, sehinga hipotesis model regresi bersifat homoskedastis tidak dapat diterima. Untuk
mengatasi masalah heteroskedastisitas tersebut, dengan menggunakan metode white
heteroskedasticity-consistent coefficient covariance.

Sumber : Data diolah

Tabel 3. Hasil Uji  Hipotesis Pengaruh real earnings
management terhadapa kinerja perusahaan dengan

moderasi faktor demografi
Variable Coefficient t-Statistic Prob.
REALEM 2,2253 2,7241 ***0,0066
MINORITY 0,3376 2,3467 **0,0192
GENDER -0,7761 -2,9473 ***0,0033
MINORITY*REALEM -3,0912 -2,2700 **0,0235
GENDER*REALEM 8,5646 3,1819 ***0,0015
GROWTH 0,0088 0,2508 0,8021
PROFITABILITY 0,0564 0,9196 0,3581
BDS -0,2795 -3,1852 **0,0015
C 1,2317 1,9268 0,0544
R-squared 0,7777
Adjusted R-squared 0,6998
N 868
Hasil Uji Hausmant test Fixed
***Signifikan pada level 1%. **Signifikan pada level 5%.
*Signifikan pada level 10%
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Berdasarkan hasil regresi Model 1 & 2 pada Tabel 3 secara umum model ini pada
signifikan (p<0.01) dan R-squared sebesar 77.77%. Dengan hasil tersebut bahwa secara
bersama – sama variasi variabel independent yang digunakan dalam model penelitian ini
mampu menjelaskan variasi variabel dependent sebesar 77.77%, sedangkan sisanya dijelaskan
oleh variabel – variabel lain diluar model ini.

Hipotesis 1 yang menyatakan real earnings management (REALEM), berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan dapat diterima pada tingkat signifikansi 1%. Tanda koefisien
positif ini menunjukkan bahwa akitivitas real earnings management dalam rangka
meningkatkan kinerja perusahaan. Ditemukannya pengaruh positif real earnings management
terhadap kinerja perusahaan, hal ini menggambarkan bahwa aktivitas real earnings
management yang dilakukan oleh manajer dalam rangka untuk meningkatkan kinerja
perusahaan. Hasil penelitian ini konsisten dengan  penelitian terdahulu seperti Challen dan
Siregar (2012) bahwa aktivitas real earnings management mempunyai pengaruh positif
terhadap kinerja perusahaan dalam konteks perusahaan di Indonesia.

Hipotesa 2a yang menyatakan bahwa real earnings management berpengaruh terhadap
kinerja perusahaan dengan moderasi minority dapat diterima pada tingkat signifikansi 5%.
Tanda koefisien negatif ini menunjukkan bahwa akitivitas real earnings management akan
meningkat dengan semakin banyaknya jumlah direksi yang ber-etnis Tionghoa sehingga
berdampak pada penurunan kinerja perusahaan. Ditemukannya pengaruh negatif real earnings
management terhadap kinerja perusahaan dengan moderasi minority, hal ini menggambarkan
bahwa aktivitas real earnings management akan meningkat dengan semakin banyaknya
jumlah direksi yang ber etnis Tionghoa sehingga berdampak pada penurunan kinerja
perusahaan.

Hipotesa 2b yang menyatakan bahwa real earnings management berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan dengan moderasi gender dapat diterima pada tingkat signifikansi
1%. Tanda koefisien positif ini menunjukkan bahwa akitivitas real earnings management
akan menurun dengan semakin banyaknya jumlah direksi wanita dalam struktur orgnisasi
perusahaan sehingga berdampak pada peningkatan kinerja perusahaan. Ditemukannya
pengaruh positip real earnings management terhadap kinerja perusahaan dengan moderasi
gender, hal ini menggambarkan bahwa aktivitas real earnings management akan menurun
dengan semakin banyaknya jumlah direksi wanita sehingga berdampak pada peningkatan
kinerja perusahaan.

Variabel Kontrol: Growth, Profitability dan BDS. Dari ke tiga variabel kontrol yang
digunakan dalam penelitian ini hanya variabel Jumlah direksi (BDS) yang secara signifikan
berpengaruh terhadap kinerja perusahaan dengan tingkat signifikansi 1%. Hal ini
menunjukkan bahwa semakin besar jumlah direksi dalam struktur organisasi perusahaan akan
menurunkan kinerja perusahaan. Sedangkan variabel Growth, Profitability tidak berpengaruh
terhadap kinerja perusahaan.

SIMPULAN & SARAN

Penelitian ini bertujuan memberikan bukti empiris dan mengetahui gambaran prilaku
real earnings management pada perusahaan publik di Indonesia dengan rincian sebagai
berikut: Pertama, untuk menguji pengaruh real earnings management terhadap kinerja
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perusahaan. Kedua, untuk menguji pengaruh moderasi faktor demografi (Gender dan
Minority terhadap hubungan real earnings management dengan kinerja perusahaan.  Teori
utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah PAT (positive Accounting Theory), teori
agensi, teori sinyal dan teori pasar efisien (EMH).  Sedangkan data yang digunakan dalam
penelitian yaitu berupa Laporan keuangan dan laporan tahunan periode 2010 sampai 2013
dengan sampel sebanyak 868 (firm –years)

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil dari hasil pengujian dalam penelitian ini
sebagai berikut: pertama, pengaruh real earnings management terhadap kinerja perusahaan.
Secara umum, penelitian menemukan pengaruh positif aktivitas real earnings management
terhadap kinerja perusahaan. Dengan semakin baiknya perusahaan dalam melakukan aktivitas
real earnings management akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan. Hasil penelitian
ini konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu seperti Challen dan Siregar (2012),
menyatakan bahwa aktivitas real earnings management dapat meningkatkan nilai perusahaan
dalam konteks perusahaan di Indonesia.

Kedua, ditemukan pengaruh negatif moderasi faktor demografi (Minority) terhadap
hubungan real earnings management dengan kinerja perusahaan. Hal ini menunjukkan bahwa
akitivitas real earnings management akan meningkat dengan semakin banyaknya jumlah
direksi yang ber-etnis Tionghoa sehingga berdampak pada penurunan kinerja perusahaan.
Sedangkan variabel moderasi faktor demografi (gender)  berpengaruh positif terhadap
hubungan real earnings management dengan kinerja perusahaan. Ditemukannya pengaruh
positip real earnings management terhadap kinerja perusahaan dengan moderasi gender, hal
ini menggambarkan bahwa aktivitas real earnings management akan menurun dengan
semakin banyaknya jumlah direksi wanita sehingga berdampak pada peningkatan kinerja
perusahaan.

Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini perlu dikemukakan agar interprestasi hasil
penelitian dilakukan secara hati – hati dengan mempertimbangkan segala keterbatasan yang
ada. Selain itu, keterbatasan penelitian berguna bagi pengembangan penelitian sejenis dimasa
depan. Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut: pertama, pengukuran
kinerja perusahaan. Didalam penelitian ini nilai perusahaan diukur dengan menggunakan
tobins Q yaitu market value equity ditambah book value asset dikurangi book value equity
dibagi dengan total asset. Pengukuran tobins Q tersebut belum mengcapture kinerja
perusahaan.

Keterabatasan yang kedua, pengukuran real earnings management. Didalam penelitian
ini pengukuran real earnings management mengadopsi metode yang digunakan oleh
Roychowdhury (2006). Jadi  didalam penelitian ini belum mengcapture aktivitas real
earnings management dilakukan oleh perusahaan.  Terakhir, periode penelitian. Periode
penelitian ini dilakukan hanya dua tahun yaitu 2010 dan 2013, jadi hasilnya belum dapat
digeneralisasi untuk tahun – tahun sebelum maupun sesudahanya. Jadi untuk penelitian
selanjutnya dapat memperpanjang periode penelitian

Saran bagi penelitian selanjutnya dapat mengisi keterbatasan yang dikemukakan diatas
dengan rincian sebagai berikut: pertama, Pengukuran kinerja perusahaan, dapat menggunakan
harga saham rata – rata selama tiga bulan tersebut agar efek volatility harga saham terjaga.
Selain itu pengukuran nilai perusahaan dapat diproksikan dengan return saham dan abnormal
return atau cumulative abnormal return. Kedua, pengukuran real earnings management,
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dapat menggunakan absolute revenue atau pengukuran lain yang lebih sesuai dengan
karakteristik perusahaan di Indonesia. Terakhir, data, untuk penelitian selanjutnya dapat
menambah rentang waktu yang lebih lama agar dapat menggambarkan efek langsung dari real
earnings management yang dilakukan perusahaan.
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ABSTRACT

The aim of this research is to examine the effects of carbon accounting and company
characteristic (like curren ratio, profitability, activity ratio, size, direction board  to the
publication of sustainability report (SR). The population of this research is listed
companies in PROPER and in the Indonesia Stock Exchange (IDX) in the year 2012-
2014. The selection of this sample uses purposive sampling method. are 54 companies.
The analysis tool to test the hypothesis is the discriminant analysis. Results of this
research indicate that carbon accounting and company characteristic have a effect on
publication of Susainability Report.

Keywords: Sustainability Report, carbon accounting, company characteristic

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh akuntansi dan karakteristik perusahaan (yang
diukur dari current ratio, profitabilitas, aktivitas, ukuran perusahaan, dan dewan direksi)
terhadap publikasi Laporan Keberlanjutan. Sampel penelitian ini adalah perusahaan yang
masuk penilaian PROPER dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012-2014
sebanyak 54 perusahaan.  Pemilihan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive
sampling. Alat analisis untuk menguji hipotesis menggunakan analisis diskriminan. Hasil
peneliian menunjukkan bahwa akuntansi karbon dan karakteristik perusahaan berpengaruh
terhadap publikasi laporan keberlanjutan.

Kata kunci: Laporan Keberlanjutan, Akuntansi Karbon, Karakteristik Perusahaan

PENDAHULUAN
Laporan Keberlanjutan adalah pelaporan mengenai kebijakan ekonomi, lingkungan

dan sosial, pengaruh dan kinerja organisasi dan produknya di dalam konteks pembangunan
berkelanjutan. Laporan Keberlanjutan harus menjadi dokumen strategik yang berlevel tinggi
yang menempatkan isu, tantangan dan peluang Selama ini perusahaan hanya menyampaikan
informasi mengenai hasil operasi keuangan perusahaan kepada pemakai, tetapi mengabaikan
eksternalitas dari operasi yang dilakukannya, misalnya polusi udara, pencemaran air,
pemutusan hubungan kerja, dan lainnya (Suaryana, 2000). Pengungkapan Laporan
Keberlajutan di kebanyakan negara, termasuk Indonesia masih bersifat sukarela, artinya tidak
ada aturan yang mewajibkan seperti halnya pada penerbitan laporan Keuangan. Akuntansi
karbon adalah suatu proses pengukuran dan pelaporan terkait emiten (karbon) ang dihasilkan
oleh suatu perusahaan. Dengan akuntansi karbon akan bisa merefleksikan akuntansi hijau
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(green accounting), sehingga bisa dikatakan bahwa akuntansi karbon merupakan bagian dari
akuntansi hijau itu sendiri (Puspita & Hariadi, 2014).

Banyak para peneliti yang mempertanyakan kualitas informasi yang disampaikan
dalam pengungkapan akuntansi lingkungan. Studi di Australia menunjukan adanya jurang
(gap) antara pengungkapan akuntansi lingkungan dan kinerja lingkungan. Penelitian tersebut
membuktikan bahwa kualitas pengungkapan ini belum memadai, karena tidak ada kesesuaian
antara yang diungkapkan dengan kinerja yang sesungguhnya, sehingga terlihat bahwa
pengungkapan akuntansi lingkungan yang dikeluarkan oleh pihak manajemen perusahaan
sesungguhnya akan diwarnai oleh kontrak sosial, yang tidak lain adalah berdirinya legitimasi
(Deegan, 2002; O’Dwyer, 2003). Studi lain juga menemukan bukti bahwa perusahaan
cenderung mengungkapkan hal-hal yang baik saja dan menahan (withheld) informasi
lingkungan yang berpengaruh buruk terhadap image perusahaan. Penelitian ini mempunyai
tujuan untuk membuktikan pengaruh akuntansi karbon dan karakteristik perusahaan yang
berupa rasio lancar, profitabilitas, aktivitas, ukuran perusahaan, tipe industri dan dewan
direksi terhadap publikasi Laporan Keberlanjutan.

Suartana (2010) akuntansi lingkungan (Environmental Accounting) adalah suatu
istilah yang berupaya untuk menspesifikasikan pembiayaan yang dilakukan perusahaan dan
pemerintah dalam melakukan konservasi lingkungan ke dalam pos “lingkungan” di dalam
praktik bisnis perusahaan dan pemerintah. Pengungkapan kinerja lingkungan, sosial, dan
ekonomi perusahaaan dapat dilakukan dengan mengungkapkan hal tersebut ke dalam laporan
tahunan perusahaan atau mengungkapkannya ke dalam laporan yang terpisah. Para pengguna
laporan tahunan seperti analis, investor, masyarakat dan lainnya membutuhkan informasi
yang lengkap mengenai laporan tentang suatu perusahaan, sehingga pengungkapan yang lebih
rinci mengenai perusahaan akan sangat penting dan bermanfaat untuk melakukan penilaian
dan analisis pengambilan keputusan yang akan mereka lakukan. Pengungkapan Laporan
Keberlanjutan  semakin mendapat perhatian dalam praktik bisnis global dan menjadi salah
satu kriteria dalam menilai tanggung jawab sosial suatu perusahaan. Akuntansi Karbon secara
garis besar lebih ditekankan pada upaya untuk mengkombinasikan/menggabungkan aktivitas
lingkungan sehubungan dengan pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang tidak lepas
dari efisiensi energi sekaligus dengan biaya yang diinvestasikan perusahaan untuk menangani
hal tersebut, maka peneliti akan fokus pada perusahaan PROPER. Carbon Accounting adalah
proses perhitungan banyaknya carbon yang dikeluarkan proses industri, penetapan target
pengurangan, pembentukan sistem dan program untuk mengurangi emisi carbon, dan
pelaporan perkembangan program tersebut.

Karakteristik perusahaan bisa dlihat  tipe usaha, ukuran perusahaan (jumlah tenaga
kerja), usia perusahaan, dewan direksi, dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Kinerja
keuangan dapat dicerminkan melalui analisis rasio-rasio keuangan suatu perusahaan.
Perhitungan rasio-rasio keuangan yang sering digunakan untuk mengetahui bagaimana kinerja
keuangan perusahaan antara lain: rasio lancar (current ratio), profitablitas, dan rasio aktivitas.
Beberapa penelitian yang sudah dilakukan berkaitan dengan karakteristik perusahaan dengan
Laporan Keberlanjutan antara lain Laraswita dan Indrayani (2010) menemukan bahwa
profitabilitas memiliki pengaruh signifikan positif terhadap kelengkapan pengungkapan
laporan, Dilling (2009) mengatakan bahwa sekitar tujuh puluh persen penelitian menyebutkan
adanya hubungan positif antara kinerja perusahaan dengan pengungkapan tanggung jawab



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 44

sosial. Rismanda, (2007) mengemukakan bahwa perusahaan yang lebih besar akan memiliki
pengaruh dan aktivitas yang lebih banyak terhadap masyarakat, sehingga akan membuat para
pemegang sahamnya untuk lebih memperhatikan laporan-laporan perusahaan dalam
menyebarkan informasi aktivitas-aktivitas sosial yang telah diimplementasikan. Cowen
(dalam Rismanda, 2007) mengemukakan bahwa perusahaan yang lebih besar akan memiliki
pengaruh dan aktivitas yang lebih banyak terhadap masyarakat, sehingga akan membuat para
pemegang sahamnya untuk lebih memperhatikan laporan-laporan perusahaan dalam
menyebarkan informasi aktivitas-aktivitas sosial yang telah diimplementasikan. Oleh karena
itu semakin besar perusahaan, semakin memiliki kecenderungan untuk mengungkap informasi
lebih banyak, sehingga semakin mungkin untuk melakukan praktik pengungkapan
sustainability report. Hidayah, 2004) menguji hubungan antara penerapan corporate
governance terhadap tingkat pengungkapan informasi. Hasilnya semakin tinggi indeks
corporate governance yang menerapkan Good Corporate Governance semakin tinggi pula
tingkat pengungkapan informasinya. Pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan sebagai
alat untuk mencari simpati dari para stakeholder-nya. Semakin luasnya pengungkapan berarti
semakin dekat perusahaan dengan pencapaian Good Corporate Governance (GCG), sehingga
semakin kuat daya tarik perusahaan bagi para stakeholder-nya.
Hipotesis dalam penelitian ini akuntansi karbon dan karakteristik perusahaan yang berupa
current ratio, profitabilitas, aktivitas, ukuran perusahaan,  dan dewan direksi berpengaruh
terhadap publikasi sustainability report.

METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang masuk anggota

PROPER tahun 2012-2014 . Lama periode pengamatan dalam penelitian ini adalah 3 tahun,
hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan jumlah data yang cukup, karena perusahaan yang
menerbitkan sustainability report masih sedikit. Perusahaan yang menjadi sampel dalam
penelitian ini adalah perusahaan yang dipilih berdasarkan metode purposive sampling, yaitu
pemilihan sampel sesuai dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Peserta tidak memperoleh Peringkat hitam pada tahun 2014-2015
2. Peserta tidak memperoleh Peringkat DITUNDA pada tahun 2014-2015
3. Peserta tidak memperoleh Proses Penegakan Hukum pada penilaian tahun 2014-2015
4. Peserta tidak beroperasi pada penilaian tahun 2014-2015
5. Perusahaan non keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk tahun 2012-2014.
6. Menyediakan annual report atau sustainability report selama tahun 2012-2014.
7.Perusahaan yang secara implisit maupun eksplisit mengungkapkan emisi karbon (mencakup

minimal satu kebijakan yang terkait dengan emisi karbon/gas rumah kaca atau
mengungkapkan minimal satu item pengungkapan emisi karbon).

Definisi Operasional
Definisi operasional atas variabel-variabel dalam penelitian akan dijelaskan sebagai

berikut: Variabel dependen dalam penelitian ini adalah publikasi laporan keberlanjutan,
sedangkan variabel independen (X) yaitu karakteristik perusahaan yang diukur dari akuntansi
karbon yang diukur dengan menggunakan variabel dummy, ada/tidak ada pengungkapan
carbon accounting (nilai 1 untuk perusahaan yang memiliki dan nilai 0 untuk yang tidak),
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rasio lancar merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam
membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki,
profitabilitas diartikan sebagai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba atau profit
dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham.  Profitabilitas diukur dengan Net Profit
Margin (NPM). NPM adalah  rasio yang digunaka untuk mengukur laba bersih sesudah pajak
lalu dibandingkan dengan volume penjualan, ukuran perusahaan merupakan ukuran mengenai
besar kecilnya suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, indikator yang digunakan untuk
mengukur tingkat ukuran perusahaan adalah total aktiva karena ukuran perusahaan
merupakan cerminan besar kecilnya perusahaan yang tampak dalam nilai total asset
perusahaan pada neraca akhir tahun, rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk
mengukur  efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki atau mengukur
tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya perusahaan. Hasil dari pengukuran rasio ini untuk
melihat kondisi keuangan perusahaan periode ini apakah mampu atau tidak untuk memenuhi
target yang ditentukan, Dewan Direksi diukur dengan jumlah rapat selama periode 1 tahun.

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan sumber data yang digunakan
dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa Laporan Keberlanjuan untuk data yang
berkaitan dengan variabel dependen dan laporan tahunan untuk data yang berkaitan dengan
variabel independen yang diperoleh dari situs resmi PROPER dan situs web resmi masing-
masing perusahaan.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis diskriminan.
Analisis Diskriminan digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen dengan skala
metrik (interval dan rasio) pada varibel dependen dengan skala non metrik (nominal/binary).
Variabel binary adalah data dengan skala nominal dengan 2 kriteria saja Analisis diskriminan
bertujuan juga untuk mengkategori sesuatu pada kelompok tertentu. Pada hakekatnya analisis
diskriminan relatif sama dengan regresi logistik, bedanya adalah: analisis diskriminan
mensyaratkan normalitas data variabel independen dan seluruh variabel independen bersifat
metrik. Jika variabel independen ada yang non metrik (nominal), maka digunakan regresi
logistik. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran teoritis yang telah ada
sebelumnya, maka terbentuklah model yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu:
SR = α +  β1CR + β2NPM + β3ITO + β4ASE + β5DEW + β6CA + e
Keterangan:
SR : Publikasi Laporan Keberlanjutan
CA : Current Ratio
NPM : Profitabilitas Perusahaan dilihat dari NPM
ITO : Rasio aktivitas (inventory Turn Over)
ASET : Ukuran Perusahaan dihitung  Total Aset
DIREKSI : jumlah rapat selama periode 1 tahun
CA : Variabel dummy, ada/tidak ada pengungkapan carbon accounting (nilai 1

untuk perusahaan yang memiliki dan nilai 0 untuk yang tidak).
e ` : error

HASIL & PEMBAHASAN
Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) perusahaan dinilai lalu

diberikan Peringkat mulai dari yang tertinggi sampai dengan yang terendah: Peringkat Emas,
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Peringkat Hijau, Peringkat Biru, Peringkat Merah, Peringkat Hitam.  Penilaian dari PROPER
pun juga ada yang ditunda dan masih dalam proses penegakan hukum bahkan ada peserta
yang tidak beroperasi. Perusahaan yang menjadi peserta Program Penilaian Peringkat Kinerja
Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (PROPER) periode Juli 2014 s/d
Desember 2015 sebanyak 2138 peserta dimana 1 (satu) perusahaan bisa mengikutkan
beberapa divisi/departemen/lokasi/pabrik  dari perusahaan tersebut. Berdasarkan kriteria yang
ditetapkan maka jumlah  sampel dalam penelitian ini sebanyak  54 perusahaan.
Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil olah data statistik group menunjukkan bahwa data yang dianalisis
sebanyak 163 dimana 125 tidak mempublikasikan laporan keberlanjutan dan 38
mempublikasikan laporan keberlanjutan (Tabel 1) di bawah ini:

Tabel 1
Group Statistics

SR Mean
Std.

Deviation

Valid N
(listwise)

Unweighted

0 CA .1360 .34417 125

CR 7.7462 46.73270 125

NPM .1632 .46288 125

ASET 6.5729 .59093 125

ITO 4.4145 3.26340 125

DIREKSI 14.6640 11.78774 125

1 CA .6579 .48078 38

CR 2.3061 1.70719 38

NPM .3511 .96458 38

ASET 6.9974 .65098 38

ITO 5.1308 2.95765 38

DIREKSI 19.6842 16.05246 38
Sumber: Hasil SPSS (diolah penulis)

Pada variabel CA nilai rata-rata pada kelompok 0 sebesar 0.1360 yang berarti bahwa
rata-rata  pengaruh CA terhadap publikasi SR lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok
yang tidak publikasi SR. Pada variabel CR nilai rata-rata pada kelompok 0 sebesar 7.7462
yang berarti bahwa rata-rata  pengaruh CR terhadap publikasi SR lebih rendah  dibandingkan
dengan kelompok yang tidak publikasi SR. Pada variabel NPM nilai rata-rata pada kelompok
0 sebesar 0.1632 yang berarti bahwa rata-rata  pengaruh NPM terhadap publikasi SR lebih
tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak publikasi SR. Pada variabel ASET nilai
rata-rata pada kelompok 0 sebesar 6.5729 yang berarti bahwa rata-rata  pengaruh ASET
terhadap publikasi SR lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak publikasi SR.
Pada variabel ITO nilai rata-rata pada kelompok 0 sebesar 4.4145 yang berarti bahwa rata-rata
pengaruh ITO terhadap publikasi SR lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok yang tidak
publikasi SR. Pada variabel DIREKSI nilai rata-rata pada kelompok 0 sebesar 14.6640 yang
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berarti bahwa rata-rata  pengaruh DIREKSI terhadap publikasi SR lebih tinggi dibandingkan
dengan kelompok yang tidak publikasi SR.
Pengujian Hipotesis

Untuk menguji kesamaan rata-rata variabel menggunakan uji Equality of Group
Means. Uji ini menggunakan Wilks' lambda dan nilai signifikansi. Jika angka Wilks' Lambda
mendekati angka 0 maka cenderung ada perbedaan dalam kelompok. Hasil olah data
menunjukkan setiap nilai Wilks’ Lambda setiap variabel mendekati 0 maka cenderung ada
perbedaan dalam kelompok. Keputusan hipotesis dengan nilai signifikansi jika signifikansi >
0,05 maka tidak ada perbedaan dalam kelompok, jika signifikansi < 0,05 maka ada perbedaan
dalam kelompok. Dari hasil olah data menunjukkan bahwa untuk variabel akuntansi karbon
(CA), ASET, dan DIREKSI mempunyai nilai signifikansi < 0,05 maka ada perbedaan dalam
kelompok, sedangkan variabel CR, NPM, dan ITO mempunyai nilai signifikansi > 0,05 maka
tidak ada perbedaan dalam kelompok. Untuk menguji kesamaan varian digunakan angka Box'
M, dari nilai p-value statistic uji Box’M  diketahui nilai p-valeu  .000 (<0.05) maka H0
ditolak, dengan demikian varians kelompok data adalah tidak homogen.

Tabel 2

*Signifikan dengan level 0.05 **Signifikan dengan level 0.10
Sumber: Hasil SPPS (diolah penulis)

Variabel akuntansi karbon (CA) mempunyai nilai F sebesar 54.986 dengan nilai p-
value 0.00 (< 0.005) yang berarti akuntansi karbon (CA) mempengaruhi perusahaan di dalam
publikasi Laporan Keberlanjutan. Variabel  net profit margin (NPM) mempunyai nilai F
sebesar 2.714 dengan nilai p-value sebesar .10 (<.10) yang berarti besarnya NPM
berpengaruh terhadap perusahaan di dalam publikasi SR. Variabel ukuran perusahaan (ASET)
mempunai nilai F sebesar 14.330 dengan nilai p-value sebesar 0.000 (<0.005) yang berarti
ukuran perusahaan mempengaruhi perusahaan  di dalam publikasi Laporan Keberlanjutan.
Variabel Direksi mempunyai nilai F sebesar  4.418 dengan nilai p-value sebesar .037 yang
berarti frekuensi rapat Dewan Direksi mempengaruhi perusahaan dalam mempublikasi
Laporan Keberlanjutan. Variabel  rasio lancar (CR) mempunyai nilai F sebesar .513 dengan

Tests of Equality of Group Means
Wilks'

Lambda F Sig.

CA .745 54.986 .000*

CR .997 .513 .475

NPM .983 2.714 .10**

ASET .918 14.330 .000*

ITO .991 1.464 .228

DIREKSI .973 4.418 .037

Eigenvalues .401

Canonical
Correlation

.535
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nilai p-value sebesar .475 (>0.05)  yang berarti besarnya rasio lancar tidak mempengaruhi
perusahaan di dalam publikasi Laporan Keberlanjutan. Hal ini mungkin disebabkan bahwa
perusahaan lebih memilih memenuhi liabilitas lancar. Variabel inventory turn over (ITO)
mempunyai nilai F sebesar 1.464  dengan nilai p-value sebesar  .228 (>0.05) yang berarti
besarnya perputaran persediaan tidak mempengaruhi perusahaan dalam publikasi Laporan
Keberlanjutan. Hal ini mungkin disebabkan bahwa pengukuran rasio ini untuk melihat kondisi
keuangan perusahaan periode ini apakah mampu atau tidak untuk memenuhi target yang
ditentukan sehingga perusahaan lebih menekankan pada target perusahaan (misal laba) lebih
dulu dibandingkan publikasi Laporan Keberlanjutan.

Tabel 2 Eigenvalues terdapat nilai canonical correlation. Nilai canonical correlation
digunakan untuk mengukur derajat hubungan antara hasil diskriminan atau besarnya
variabilitas yang mampu diterangkan oleh variabel independen terhadap variabel dependen.
Dari tabel di atas, diperoleh nilai canonical correlation sebesar 0.535 bila dikuadratkan
sebesar 0.2863, artinya 28,63% varians dari variabel independen (kelompok) dapat dijelaskan
dari model diskriminan yang terbentuk. Nilai korelasi kanonikal menunjukan hubungan antara
nilai diskriminan dengan kelompok. Nilai sebesar 0,535 berarti hubungannya tinggi karena
mendekati angka 1 (besarnya korelasi antara 0-1).

Tabel 3
Wilk’s Lamda

Pada Tabel 3 Wilk's Lambda diketahui nilai signifikansi statistics Chi-square sebesar 0,000 (<
0,05) yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara kedua kelompok perusahaan yang
didasarkan pada keenam variabel bebas. Hasil ini berarti akuntansi karbon dan karakteristik
perusahaan berpengaruh terhadap publikasi laporan keberlanjutan. Hasil penelitian ini
mendukung penelitian Rahman dan Widyasari (2008)  dan Anggraeni (2006).

Tabel 4

Tabel diatas menunjukkan urutan karakteristik yang paling membedakan publikasi
Laporan Keberlanjutan (Y). Variabel CA adalah yang paling membedakan, kemudian
variabel ASET, Direksi, NPM, ITO dan yang terakhir adalah CR. Hal ini menunjukan adanya

Wilks' Lambda Chi-square Sig.

.714 53.304 .000

Structure Matrix
Variabel

CA .923

ASET .471

DIREKSI .262

NPM .205

ITO .151

CR -.089
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korelasi antara variabel-variabel bebas dengan fungsi diskriminan yang terbentuk. Variabel
CA mempunyai korelasi yang paling tinggi dengan nilai korelasi sebesar 0.923.

SIMPULAN & SARAN
Simpulan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntansi karbon dan karakteristik
perusahaan yang diproksikan rasio lancar, ukuran perusahaan,  Net Profit Margin, Inventory
Turn Over  dan Direksi bepengaruh terhadap publikasi Laporan Keberlanjutan. Variabel
akuntansi karbon, ukuran perusahaan, Net Profit Margin  dan Direksi berpengaruh signifikan
terhadap publikasi Laporan Keberlanjutan, sedangkan variabel rasio lancar (CR) dan
Inventory Turn Over (ITO) idak berpengaruh signifikan terhadap publikasi Laporan
Keberlanjuan..
Saran.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pihak  yang
berkepentingan berkepentingan khususnya: pemerintah, Lembaga PROPER dan IAI dalam
merumuskan kebijakan, peraturan dan standar yang berkaitan dengan publikasi Laporan
Keberlanjutan bagi  perusahaan-perusahaan terutama perusahaan go publik yang mempunyai
akuntabilitas publik yang luas di masyarakat.  Selain itu bagi perusahaan, hendaknya terus
meningkatkan kualitas dan kuantitas pengungkapan Laporan Keberlanjutan yang sesuai
standar yang di keluarkan oleh GRI.

Bagi penelitian selanjutnya bisa menambah jumlah variabel—variabel yang diteliti
dan menambah periode pengamatan.
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ABSTRACT
The information system is starting required and used in various sectors. As in the

banking sector, when the bloom once the use of Internet Banking as a tool or medium to
conduct banking transactions. The information system has become one of the primary needs
that is used in the passage of a banking system today.

A study related to the management information system for in accordance with Bank
Indonesia Regulation. Sources of data in this study using the internal data that is obtained by
using the questionnaire or questionnaires.

The results of this study concluded that the information system is indeed urgently
needed by the people who become customers of the Bank, due to current technological
advances impact on the ease of access and ease of transactions without having to go to the
Bank. Not influential individual interests of the service E-Banking shows that people who own
age over 35 years is still reluctant and still lay on the system of the new information and their
confidence levels are still low, although it is set by Bank Indonesia Regulation No: 11/11 /
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PBI / 2009 regarding Organization Card Payment Instrument. Knowledge of information
systems in the use of E-Banking service can not be separated from his individual interest is
people who become customers of the Bank, to get good service by the Bank.

Keywords : information systems, individual interests, internet banking
ABSTRAK

Sistem informasi ini mulai diperlukan dan digunakan di berbagai sektor. Seperti di
sektor perbankan, ketika marak sekali penggunaan Internet Banking sebagai alat atau media
untuk melakukan transaksi perbankan. Sistem informasi telah menjadi salah satu kebutuhan
primer yang digunakan dalam bagian dari sistem perbankan saat ini.

Sebuah studi yang berkaitan dengan sistem informasi manajemen untuk sesuai dengan
Peraturan Bank Indonesia. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data internal yang
diperoleh dengan menggunakan kuesioner atau angket.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem informasi memang sangat dibutuhkan
oleh masyarakat yang menjadi nasabah Bank, karena kemajuan teknologi saat ini berdampak
pada kemudahan akses dan kemudahan transaksi tanpa harus pergi ke Bank. Tidak
berpengaruhnya kepentingan individu terhadap layanan E-Banking menunjukkan bahwa
orang yang memiliki usia lebih dari 35 tahun masih enggan dan masih lemah di sistem
informasi baru dan tingkat kepercayaan mereka masih rendah, meskipun sudah diatur dengan
Peraturan Bank Indonesia No: 11/11 / PBI / 2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan  Alat
Pembayaran dengan Menggunakan Kartu. Pengetahuan tentang sistem informasi dalam
penggunaan layanan E-Banking tidak terlepas dari kepentingan individunya yang menjadi
nasabah Bank, untuk mendapatkan pelayanan yang baik oleh Bank.

Kata kunci: sistem informasi, kepentingan individu, internet banking

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Sebuah sistem informasi merupakan suatu komponen penting dalam suatu entitas

organisasi dalam menjalankan aktivitasnya. Dalam era global seperti sekarang ini,sistem
informasi merupakan sesuatu yang penting dalam membantu organisasi menjalankan
kegiatannya. Tanpa sebuah sistem informasi yang baik, kelangsungan sebuah organisasi akan
terasa sangat sulit, mengingat dalam pesatnya arus ekonomi global sekarang ini sistem sudah
menjadi sebuah kebutuhan utama demi mempermudah berjalannya kegiatan dalam sebuah
organisasi. Sebuah sistem informasi menjadi sangat dibutuhkan karena hal itu dapat
mempermudah dalam menjalankan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam organisasi
tersebut. Sistem informasi saat ini telah menjadi sebuah kebutuhan utama dalam berjalannya
suatu organisasi.

Sekarang ini, sistem informasi mulai dibutuhkan dan digunakan dalam berbagai sektor.
Baik disektor pemerintahan maupun sektor swasta telah berbondong-bondong menggunakan
sistem informasi disetiap kegiatan organisasi mereka. Seperti halnya di sektor perbankan, saat
ini marak sekali penggunaan Internet Banking sebagai alat atau media dalam melakukan
transaksi perbankan. Sistem informasi telah menjadi salah satu kebutuhan utama yang
digunakan dalam berjalannya suatu sistem perbankan saat ini.

Dari beberapa hal yang telah disampaikan diatas, maka peneliti akan mencoba
melakukan sebuah penelitian yang terkait dengan system informasi manajemen yakni meneliti
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tentang pengetahuan system informasi yang dipahami oleh masyarakat dan minat individu
terhadap penerapan layanan internet banking yang sekarang menjadi layanan terbaru dan
marak digunakan oleh beberapa karena sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor :
11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan  Alat Pembayaran Dengan Menggunakan
Kartu, selanjutnya Peraturan Bank Indonesia Nomor: 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan
Manajemen Risiko Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum.

Penelitian ini merupakan penelitian replikasi dari penelitian sebelumnya oleh Restu
(2014) yang meneliti tentang minat individu terhadap penggunaan layanan internet bank pada
beberapa bank yang diteliti dan hasil penelitian menyimpulkan bahwa minat individu yang
memakai beberapa komponen yang terdiri dari sikap, kepercayaan dan persepsi berpengaruh
terhadap penggunaan layanan internet banking.

Berdasarkan pengujian-pengujian yang telah dilakukan oleh Sri Maharsi (2006)
terhadap hipotesis yang diajukan sebelumnya, menghasilkan sebagai berikut: Shared
ValueTerbukti memberikanpengaruhyangsignifikanterhadapkepercayaan pengguna pada
internet banking, Komunikasi antara pengguna denganinternet banking terbukti
memberikanpengaruh yang signifikanterhadap kepercayaan pengguna pada internet banking,
Pengontrolan terhadap kemungkinan bank melakukan Penipuan terhadap pengguna internet
banking Terbukti memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kepercayaan pengguna pada
internet banking, Kepercayaan pengguna pada internet banking terbukti memberikan
pengaruh yang signifikanterhadap loyalitas pengguna untuk menggunakan internetbanking.

Rumusan masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Apakah pengetahuan system informasi berpengaruh terhadap penggunaan layanan E-
banking ?

2. Apakah minat individu berpengaruh terhadap penggunaan layanan E-banking ?
3. Apakah pengetahuan system informasi dan minat individu berpengaruh terhadap

penggunaan layanan E-banking ?

METODE PENELITIAN
Ruang Lingkup Penelitian

Langkah pertama yang harus dilakukan dalam membuat rancangan penelitian
menentukan jenis variabel. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Layanan E-
Banking, sedangkan variabel independen yaitu  variabel pengetahuan system informasi
dan minat individu.

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis Pengetahuan Sistem Informasi dan
Minat Individu terhadap Layanan E-Banking yang tertuang dalam Peraturan Bank
Indonesia. Penelitian ini melakukan pengujian pada sebagian masyarakat yang menjadi
nasabah pada suatu Bank yang memberi pelayanan E-Banking dengan menggunakan
data primer untuk mengetahui hasilnya.
Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini adalah sebagian masyarakat yang tinggal di Kabupaten
Lumajang dengan berbagai usia dan sebagai nasabah berbagai Bank Konvensional yang
menggunakan layanan E-Banking
Populasi Dan Teknik Pengambilan Sampel
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Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan metode probabilitas dengan
sistem pengambilan random (acak), yaitu sampel diambil dengan mempunyai
kesempatan yang sama untuk menjadi sampel (Sekaran, 2011). Jumlah sampel yang
diambil yaitu sebanyak 25 (dua puluh lima) sebagian masyarakat Kabupaten
Lumajang yang memiliki berbagai perbedaan usia dari usia 18 tahun sampai dengan
usia 45 tahun.

Variabel Penelitian
Definisi Konseptual Variabel

Definisi Operasional Variabel
Operasionalisasi variabel merupakan konsep yang dapat diberikan arti yang
membuatnya dapat diukur. Sesuai dengan penelitian ini yang diukur dengan indikator-
indikator dan item yang bisa dipakai yaitu :

a. Pengetahuan Sistem Informasi (X1)
b. Minat Individu (X2)
c. Layanan E-Banking (Y)

Tabel 2.1
Ringkasan definisi operasional variabel

N
O VARIABEL

INDIKATOR
PENGUKURAN
VARIABEL

ITEM-ITEM
PERTANYAAN

1.

PENGETA
HUAN
SISTEM
INFORMAS
I (X1)

1. Perangkat
yang mudah
digunakan

2. Sistem
Informasi
sebagai
pelayanan

3. System
informasi
sebagai visi
dan misi

1. Perangkat yang mudah
dijalankan

2. System informasi
digunakan oleh
masyarakat

3. System informasi
digunakan untuk nasabah

4. System informasi  dapat
dipahami

5. System informasi
memudahkan dalam



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 54

organisasi transaksi
6. System informasi mejadi

sebuah pelayanan
7. System informasi

digunakan oleh seluruh
nasabah

8. System informasi
memberikan kontribusi
dalam tujuan organisasi

9. System informasi
memberikan kontribusi

2

LAYANAN
E-
BANKING
(Y)

1. Layanan E-
Banking

1. Pengguna E-Banking
2. Layanan E-Banking
3. Kepuasan pelayanan
4. Pengguna E-Banking
5. Keamanan pengguna

3
MINAT
INDIVIDU
(X2)

1. Layanan
masyarakat

2. Manajemnen
resiko

1. Layanan masyarakat
2. Solusi tepat untu

masyarakat
3. Kemudahan nasabah
4. Kemudahan nasabah
5. Pelayanan yang

berkualitas
6. Kecepatan dalam

transaksi
7. Kenyamanan dan

kemudahan
8. Memperkecil resiko

Gambar 2.1
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Teknik Analisis Data
Pada penelitian ini menggunakan analisis data untuk menguji dan mengetahui

hubungan tekanan waktu, independensi dan kualitas audit adalah melakukan
pengumpulan data-data berupa angket atau kuisioner, identifikasi dan publikasi,
pengujian hipotesis dengan menggunakan analisis regresi membutuhkan asumsi-asumsi
yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolonieritas, uji autokorelasi.

Perolehan dari hasil operasionalisasi variabel akan diuji dan nilai variabel tersebut
dimasukkan dalam program SPSS. Metode analisis yang dipakai dalam penelitian ini
adalah metode ketergantungan (dependence method), yaitu dengan menggunakan teknik
analisis berupa analisis regersi linear berganda (multiple regression analiysis).

Menurut Kuncoro (2009:231) metode ketergantungan mampu menjelaskan dan
memprediksi variabel terikat berdasarkan dua atau lebih variabel bebas. Analisis regresi
linear berganda dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan antara variabel dependen
dengan variabel-variabel independennya. Adapun persamaan regresi yang
dikembangkan dalam penelitian ini sebagai berikut :
Y = α  +  β1 X1 +  β2 X2 +  ε
Keterangan :

Y = Layanan E-Banking
α = Konstanta (intercept)
β1β2 = Koefisien Regresi (slope coefficient)
X1 = Pengetahuan Sistem Informasi
X2 = Minat Individu
ε = Kesalahan Peganggu

Analisis Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif adalah untuk memberikan gambaran mengenai demografis

responden yang meliputi rata–rata (mean) dan deviasi standar jawaban responden.
Gambaran responden dapat berupa umur, jenis kelamin, pendidikan, jabatan
terkahir dan lama bekerja auditor di tempat kerja.
Uji Kualitas Data (Analisis Data)

Kesimpulan penelitian yang berupa jawaban atau pemecahan masalah
penelitian, dibuat berdasarkan hasil proses pengujian data yang meliputi :
pemilihan, pengumpulan, dan analisis data. Ada dua konsep untuk mengukur
kualitas data, yaitu : reliabilitas dan validitas. (Indrianto, 2009:179)
Pengujian Asumsi

Pengujian asumsi yang harus dipenuhi agar metode OLS (Ordinary Least
Square) dapat digunakan dengan baik, maka perlu dilakukan uji asumsi (uji
persyaratan analisis) atau yang dikenal dengan uji asumsi klasik.
Pengujian Hipotesis
Pengujian Hipotesis Secara Simultan
Pengujian hipotesis mengenai pengaruh variabel-variabel independen terhadap
variabel dependen secara simultan dilakukan dengan menggunakan uji F statistik.
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Pengujian Hipotesis Secara Parsial
Pengajuan hipotesis mengenai pengaruh variabel-variabel independen terhadap
variabel dependen secara parsial dilakukan dengan menggunakan uji t statistik.

PEMBAHASAN
Hasil Penelitian

Berdasarkan data kuisioner dapat diketahui demografi responden berupa umur,
jenis kelamin dan pendidikan yaitu :

Tabel 3.1
Demografi Responden

Keterangan Jumlah (Orang) Prosentase

Jenis Kelamin

1. Laki-laki
2. Perempuan

15 Orang

10 Orang

60 %

40 %

Usia

1. 15 - 20 tahun
2. 21 - 25 tahun
3. 26 - 30 tahun
4. 31 - 35 tahun
5. 35 – 45 tahun

5 Orang

5 Orang

4 Orang

5 orang

6 orang

20 %

20 %

16 %

20 %

24 %

Pekerjaan

1. Pegawai Swasta
2. Pegawai Negeri
3. Pengusaha
4. Guru
5. Swasta
6. Mahasiswa

6 Orang

6 Orang

3 orang

3 orang

2 orang

5 orang

24 %

24 %

12 %

12 %

8 %

20 %

Sumber : Data Primer diolah (2016)

Berdasarkan tabel demografi dapat dijelaskan bahwa data responden lebih banyak
laki-laki (%) dari pada perempuan dan usia lebih dari 35 tahun lebih banyak dan ini
dikarenakan peneliti beranggapan bahwa laki-laki paling banyak berinteraksi di dunia
kerja dan melakukan transaksi, dan peneliti lebih banyak emngambil sampel pada usia
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35 tahun keatas karena ingin tahu seberapa paham responden terhadap system informasi
pada layanan E-Banking yang diterapkan oleh Bank-Bank di Indonesia.

Selain itu di lihat dari status pekerjaan, peneliti mengambil dari berbagai bidang
pekerjaan yang biasanya menggunakan layanan perbankan. Responden yang diambil
paling banyak disini pegawai swasta, PNS dan pensiunan, karena diduga mereka
memiliki kemampuan untuk melakukan berbagai transaksi yang berkaitan dengan
system informasi yang diberikan oleh perbankan.
Hasil Pengumpulan Data

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data primer yang
diperoleh dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) yang telah disebarkan
kepada beberapa masyarakat Kabupaten Lumajang yang diduga menggunakan layanan
Perbankan pada tanggal 29 Mei 2016. Pada tanggal 3 Juni 2016 dari 40 kuisioner yang
disebarkan, 25 kuisioner yang kembali dan 15 kuisioneryang tidak kembali. Hal ini
dikarenakan adanya keengganan dan ketidakpahaman tentang sebuah kuisioner
mengenai system informasi.
Analisis Hasil Penelitian
Analisis Statistik Deskriptif

Dari hasil SPSS dapat diketahui deskripsi statistik sebagai berikut :
Tabel 3.2

Descriptive Statistics
Mean Std. Deviation N

Y 31.3600 4.82942 25
X1 34.9600 5.39660 25
X2 18.7200 2.96536 25

Berdasarkan tabel diatas dapat dijelaskan bahwa Layanan E-Banking memiliki nilai
rata-rata 31,36 yang menjelaskan bahwa dari 8 item pertanyaan tentang layanan E-
Banking diperoleh jawaban responden yang berjumlah 25 orang, lebih banyak
menjawab dengan skor 3 (cukup baik) dan 4 (baik).

Untuk pengetahuan system informasi memiliki nilai rata-rata 34,96  yang
menjelaskan bahwa dari 9 item petanyaan tentang tekanan waktu diperoleh jawaban
responden yang berjumlah 25 orang, lebih banyak menjawab dengan skor 3 (cukup
baik) dan 4 (baik).

Selanjutnya untuk independensi memiliki nilai rata-rata 18,72 yang menjelaskan
bahwa dari 5 item pertanyaan tentang minat individu diperoleh jawaban responden yang
berjumlah 25 orang, lebih banyak menjawab dengan skor 3 (cukup baik) dan 4 (baik).
Uji Kualitas Data (Analisis Data)
Uji Validitas

Berdasarkan hasil uji SPSS dapat diperoleh hasil pada masing-masing item
pertanyaan dengan skor total individu sebagai berikut :

Tabel 3.3
Hasil Pengujian Validitas

Variabel / Indikator r hitung r tabel Keterangan
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Sistem informasi (X1)

1 0,772 0,396 Valid

2 0,488 0,396 Valid

3 0,863 0,396 Valid

4 0,755 0,396 Valid

5 0,832 0,396 Valid

6 0,748 0,396 Valid

7 0,688 0,396 Valid

8 0,827 0,396 Valid

9 0,747 0,396 Valid

Minat Individu (X2)

1 0,733 0,396 Valid

2 0,810 0,396 Valid

3 0,776 0,396 Valid

4 0,817 0,396 Valid

5 0,809 0,396 Valid

Layanan E-Banking (Y)

1 0,711 0,396 Valid

2 0,622 0,396 Valid

3 0,936 0,396 Valid

4 0,772 0,396 Valid

5 0,785 0,396 Valid

6 0,835 0,396 Valid

7 0,780 0,396 Valid

8 0,751 0,396 Valid

Sumber : Data SPSS 2016
Berdasarkan hasil pengujian validitas diatas dari semua item pertanyaan

menunjukkan r hitung  r tabel, ini berarti item-item pertanyaan yang diajukan
penelitian ini adalah valid.

Uji Reliabilitas
Pada penelitian ini pengujian reliabilitas hanya dilakukan terhadap 25responden.

Pengambilan keputusan berdasarkan jika nilai Alpha melebihi 0,6 maka pertanyaan
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variabel tersebut dinyatakan reliabel dan sebaliknya (Imam Ghozali, 2005). Adapun
hasil dari pengujian reliabilitas adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Nilai Alpha Alpha Keterangan

Sistem Informasi (X1) 0,900 0,6 Reliabel

Minat Individu (X2) 0,844 0,6 Reliabel

Layanan E-Banking (Y) 0,906 0,6 Reliabel

Sumber : Data SPSS 2016

Uji Asumsi Klasik
Uji Multikolinieritas

Dalam Gujarati (1994) untuk mendeteksi adanya gejala multikolinieritas, dapat
dilakukan dengan memperhatikan nilai Tolerance (TOL). Sedangkan nilai Tolerance
(TOL) berkisar antara 0 dan 1. Apabila nilai TOL = 0, maka akan terdapat kolinieritas
yang tinggi dan sempurna antara variabel bebas. Default SPSS untuk angka Tolerance
adalah 0,0001, sehingga semua variabel yang akan dimasukkan dalam model
perhitungan regresi harus mempunyai nilai Tolerance diatas 0,0001 agar tidak terdapat
kolinieritas antar variabel bebas.

Tabel 3.5
Hasil Pengujian Multikolinieritas

Coefficientsa

Model Collinearity Statistics
Tolerance VIF

1 X1 .185 5.404
X2 .185 5.404

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data SPSS 2016

Berdasarkan tabel 3.5 diatas dapat dilihat bahwa angka tolerance dari variabel
independen tekanan waktu dan independensi mempunyai nilai tolerance lebih dari
0,0001 yang berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen. Sementara itu,
hasil perhitungan nilai Variance Inflantion Factor (VIF) juga menunjukkan hal yang
sama. Tidak ada satupun variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10.
Dengan demikian dapat disimpulkan dalam model regresi tidak terjadi multikoliniertitas
antar variabel independen tersebut.
Uji Autokorelasi

Autokorelasi berarti terdapatnya hubungan antar anggota sampel atau data
pengamatan yang diurutkan berdasarkan waktu sehingga munculnya satu datum
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dipengaruhi oleh datum sebelumnya. Gejala autokorelasi dapat dideteksi dengan
menggunakan Durbin Watson di statistic test (Gujarati, 1995).

Tabel 3.6
Hasil Pengujian Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

Durbin-Watson

1 .895a .802 .784 2.24579 1.362
a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y
Sumber : Data SPSS 2016

Berdasarkan tabel 3.6 diatas dapat dilihat bahwa hasil uji Durbin Watson (D-West)
menunjukkan 1,362. Dapat diartikan bila 1,65 < DW  < 2,35, sehingga dapat
disimpulkan bahwa tidak ada Autokorelasi antar anggota sampel atau data pengamatan
yang diurutkan berdasarkan waktu.
Uji Heterokesdastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dimaksudkan untuk mengetahui kesamaan varian
masing-masing variabel independen X1, X2terhadap variabel terikat (Y).

Uji heteroskedastisitas menggunakan metode grafik plot Regression Standarized
Predicted Value dengan Regression Studentized Residual.Adapun hasil pengujian
heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar 4.1 berikut ini :

Gambar . 3.1 Gambar. 3.2
Uji Heterokesdastisitas Uji Normalitas

Sumber : Data SPSS 2016

Berdasarkan grafik scatterplot di atas tampak bahwa sebaran data tidak membentuk
pola yang jelas, titik-titik data menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.
Hal ini mengindikasikan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam model regresi.

Uji Normalitas
Pengujian ini untuk mengetahui apakah variabel dependen dan independen dalam

model regresi mempunyai distribusi normal atau tidak.  Untuk itu perlu dilakukan
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analisis grafik yang menguji normalitas data dengan melihat histogram yang
membandingkan antara data observasi dengan distribusi yang mendekati distribusi
normal atau dengan melihat normal probabilityplot yang membandingkan distribusi
komulatif data sesunguhnya dengan data distribusi komulatif dari distribusi normal.
Jika data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal atau garis
histogramnya maka hal ini menunjukkan  pola berdistribusi normalitas. Model regresi
dikatakan baik jika memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Dengan
demikian berarti model regresi layak digunakan karena memenuhi  asumsi normalitas
Hasil Uji Hipotesis

Tabel 3.7
Persamaan Regresi
Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients

T Sig.

B Std. Error Beta

1
(Constant) 3.022 3.044 .993 .332

X1 .632 .197 .706 3.199 .004
X2 .334 .359 .205 .929 .363

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Data SPSS 2016

Berdasarkan hasil output SPSS diatas untuk model regresi variabel tekanan waktu,
independensi dan kualitas audit sebagai berkut :

Y = 3,022+ 0,632 X1 + 0,334 X2 + ε
Dari persamaan regresi yang terbentuk diatas dapat diinterprestasikan apabila

pengetahuan sistem informasi dinaikkan sebesar 1 maka kualitas audit akan mengalami
kenaikan sebesar 0,632. Sedangkan minat individu dinaikkan sebesar 1 maka kualitas
audit akan mengalami kenaikan sebesar 0,334. Berikut ini akan dijelaskan untuk hasil
uji hipotesis :
Hipotesis I

Pengajuan Hipotesis I menyatakan bahwa pengetahuan sistem informasi
berpengaruh terhadap layanan E-Banking. Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dijelaskan
bahwa untuk variabel pengetahuan sistem informasi menunjukkan nilai sig 0,004. Nilai
ini lebih kecil dari nilai α = 0,05 yang menunjukkan bahwa variabel sistem informasi
berpengaruh terhadap layanan E-Banking sehingga dapat disimpulkan hasil pengujian
hipotesis I bahwa H0diolak dan H1 diterima.
Hipotesis II

Pengajuan Hipotesis II menyatakan bahwa minat individu berpengaruh terhadap
layanan E-Banking. Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat dijelaskan bahwa untuk variabel
minat individu menunjukkan nilai sig 0,363. Nilai ini lebih besar dari nilai α = 0,05
yang menunjukkan bahwa variabel minat individutidak berpengaruh terhadap layanan
E-Banking sehingga dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis II bahwa H0diterima
dan H2 ditolak.
Hipotesis III
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Berikut ini adalah hasil pengujian simultan yang dapat dilihat pada tabel  ANOVA
dibawah ini: Tabel 3.8.

Hasil Uji F Hitung
ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1

Regression 448.801 2 224.401 44.492 .000b

Residual 110.959 22 5.044

Total 559.760 24

a. Dependent Variable: Y
b. Predictors: (Constant), X2, X1

Sumber : Data SPSS 2016

Pengajuan Hipotesis III menyatakan bahwa pengetahuan sistem informasi dan
minat individu berpengaruh secara simultan terhadap layanan E-Banking. Berdasarkan
tabel diatas diperoleh nilai sig 0,000. Nilai ini kurang dari α = 0,05 dengan demikian
dapat disimpulkan bahwa pengetahuan sistem informasi dan minat individu
berpengaruh secara simultan terhadap layanan E-Banking sehingga dapat disimpulkan
hasil pengujian hipotesis III bahwa H0 ditolak dan H3 diterima.

Tabel 3.9
Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

Durbin-Watson

1 .895a .802 .784 2.24579 1.362
a. Predictors: (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y

Hal ini dapat dipertegas dengan melihat tabel 4.10 Model Summary diatas hasil dari
Adjusted R Square yang menunjukkan nilai 0,136 atau 13,6% yang artinya bahwa
pengetahuan system informasi dan minat individu berpengaruh secara simultan terhadap
layanan E-Banking sebesar 13,6% dan sisanya sebesar 86,4% dipengaruhi oleh faktor-
faktor lain yang tidak diteliti oleh peneliti.
Pembahasan Hasil Penelitian
 Pembahasan Hipotesis I

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menjelaskan bahwa adanya pengaruh
variabel pengetahuan system informasi terhadap layanan E-Banking, ini
menunjukkan semakin tinggi pengetahuan masyarakat terkait layanan E-Banking
maka semakin baik pula nila manfaat yang diberikan bank oleh para nasabahnya
dalam artian bahwa system informasi ini dapat diterima oleh masyarakat yang
menjadi nasabah pada berbagai Bank yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia.

Hal ini dapat dijelaskan bahwa system informasi ini memang sangat dibutuhkan
oleh masyarakat yang menjadi nasabah Bank, karena dengan kemajuan teknologi
saat ini berdampak pada kemudahan akses dan kemudahan dalam bertransaksi tanpa
harus pergi ke Bank.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/11/PBI/2009 Tentang
Penyelenggaraan Kegiatan  Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang
didalamnya termasuk dalam internet banking juga, bahwa peraturan ini
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memudahkan nasabah dalam bertransaksi dan memberikan kenyamanan serta
keamaanan.
 Pembahasan Hipotesis II

Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa minat individu tidak
berpengaruh terhadap penggunaan layanan E-banking, ini mengartikan bahwa
sebagian masyarakat yang telah mewakili menjadi responden kurang memiliki minat
utnuk menggunakan layanan E-banking dikarenakan tingkat kepercayaan mereka
terhadap kenyamanan dalam penggunaan dianggap masih rendah. .

Tidak berpengaruhnya minat individu terhadap layanan E-Banking menunjukkan
bahwa masyarakat yang sudah memiliki usia diatas 35 tahun masih enggan dan
masih awam terhadap system informasi yang baru ini, meskipun sudah diatur oleh
Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/11/PBI/2009 Tentang Penyelenggaraan
Kegiatan  Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu, selanjutnya Peraturan
Bank Indonesia Nomor: 9/15/PBI/2007 Tentang Penerapan Manajemen Risiko
Dalam Penggunaan Teknologi Informasi Oleh Bank Umum, namun hal ini masih
dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat yang memiliki kelamahan terhadap
system informasi ini.

Dari hasil penelitian dapat diartikan bahwa Peraturan Bank Indonesia tentang
penggunaan layanan internet banking masih belum sepenuhnya dipahami dan
diminati oleh masyarakat yang memiliki usia diatas 35 tahun karena kemungkinan
mereka hanya mengenal setor, transfer dan tarik tunai saja lewat Bank.
 Pembahasan Hipotesis III

Pengaruh secara simultan variabel pengetahuan system informasi dan minat
individu terhadap layanan E-banking. Hal ini berarti bahwa kedua variabel sama-
sama berpengaruh terhadap kualitas audit.

Hasil penelitian ini sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia yang mengatur
tentang Layanan internet banking, karena dengan layanan ini nasabah dipermudah
dalam bertransaksi dan mengurangi resiko ketidak amanan.

Pengetahuan system infomasi dalam penggunaan layanan E-Banking tidak lepas
dari minat individualnya yaitu masyarakat yang menjadi nasabah Bank,untuk
mendapatkan pelayanan yang baik oleh Bank. Sehingga dengan pengetahuan yang
dimiliki oleh nasabah dan minat yang timbul dari individunya dapat meningkatkan
reputasi yang baik untuk Bank karena sudah memberikan pelayanan yang baik
untuk nasabahnya.

KESIMPULAN
Kesimpulan

System informasi ini memang sangat dibutuhkan oleh masyarakat yang menjadi
nasabah Bank, karena dengan kemajuan teknologi saat ini berdampak pada kemudahan
akses dan kemudahan dalam bertransaksi tanpa harus pergi ke Bank.

Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor : 11/11/PBI/2009 Tentang
Penyelenggaraan Kegiatan  Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu yang
didalamnya termasuk dalam internet banking juga, bahwa peraturan ini memudahkan
nasabah dalam bertransaksi dan memberikan kenyamanan serta keamaanan.
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Dari hasil penelitian dapat diartikan bahwa Peraturan Bank Indonesia tentang
penggunaan layanan internet banking masih belum sepenuhnya dipahami dan diminati
oleh masyarakat yang memiliki usia diatas 35 tahun karena kemungkinan mereka hanya
mengenal setor, transfer dan tarik tunai saja lewat Bank.

Pengetahuan system infomasi dalam penggunaan layanan E-Banking tidak lepas
dari minat individualnya yaitu masyarakat yang menjadi nasabah Bank, untuk
mendapatkan pelayanan yang baik oleh Bank. Sehingga dengan pengetahuan yang
dimiliki oleh nasabah dan minat yang timbul dari individunya dapat meningkatkan
reputasi yang baik untuk Bank karena sudah memberikan pelayanan yang baik untuk
nasabahnya.
Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sampel yang lebih banyak
dan item-item yang mempengaruhi sistem informasi baik di sektor perbankan ataupun
di sektor lainnya yang berkaitan dan berhubungan dengan sistem informasi yang
digunakan oleh kebanyakan masyarakat
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Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kualitas laba terhadap asimetri informasi.
Penelitian ini dilakukan dengan menganalisis 118 perusahaan manufaktur yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia selama tahun 2012 – 2014 dengan menggunakan analisis regresi. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laba berpengaruh negatif dan signifikan terhadap
asimetri informasi. Temuan ini mengindikasikan bahwa perusahaan dapat meminimalkan
tingkat asimetri informasi melalui peningkatan kualitas laba. Rendahnya asimetri informasi
meningkatkan rasa aman dan kepercayaan investor atau calon investor terhadap
perusahaan.. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa informasi memiliki peranan yang
sangat penting untuk menurunkan asimetri informasi, sebagaimana investor dan pelaku pasar
lainnya merespon informasi yang diungkapkan perusahaan.

Kata Kunci: Kualitas Laba, Asimetri Informasi

PENDAHULUAN
Bagi perusahaan, kebutuhan modal bersifat mutlak karena erat kaitannya dengan

keberlangsungan operasional. Tingginya tingkat kebutuhan modal pada akhirnya
menempatkan perusahaan sebagai pihak yang harus mendapatkan tambahan modal seperti
halnya investasi. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat investas sangat ditentukan
oleh informasi (Botosan, 1997; Francis et al., 2004, 2005; Bhattacharya et al., 2011;
Bhattacharya et al., 2012). Hal ini mengindikasikan bahwa informasi berperan penting dalam
memengaruhi perilaku dan keputusan investor. Bagi investor informasi digunakan sebagai
penilaian untuk menjelaskan dan mengantisipasi risiko atas investasi.

Bhattacharya et al. (2012) menyatakan bahwa salah satu risiko investasi adalah
terdapatnya ketidakpastian atau ketidaktepatan informasi sebagai akibat adanya asimetri
informasi. Asimetri informasi menunjukkan adanya perbedaan atau ketidakseimbangan
penerimaan informasi dengan melibatkan pihak yang memiliki keunggulan informasi,
sedangkan pihak lain tidak memilikinya. Keberadaan asimetri informasi menyebabkan
investor tidak dapat memberikan keputusan yang optimal karena investor dihadapkan pada
permasalahan atas ketidakjelasan risiko dan manfaat atas investasinya. Asimetri informasi
membuat investor bertindak dengan keputusan investasi yang berbeda dikarenakan investor
dihadapkan pada permasalahan atas ketidakjelasan risiko dan manfaat atas investasinya.
Akibatnya, asimetri informasi menimbulkan konsekuensi yang merugikan bagi perusahaan,
yaitu kurangnya minat atau partisipasi investor, biaya transaksi yang tinggi, pasar lemah, dan
penurunan keuntungan (Lev, 1988).

Adanya asimetri informasi dan kebutuhan atas pendanaan eksternal mengharuskan
perusahaan mengambil tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Salah satu tindakan yang
dapat dilakukan ialah dengan meningkatkan kualitas informasi yang tersaji dalam
pengungkapan. Pengungkapan adalah bentuk pemberian informasi kepada pihak-pihak
berkepentingan secara publik (Dahlan, 2003) dan merupakan bentuk mekanisme manajer
untuk berkomunikasi dengan investor (Healy dan Palepu, 1993). Pengungkapan informasi
melalui laporan keuangan tahunan harus dilaksanakan untuk kepentingan perusahaan dan
investor (Suwardjono, 2010).

Salah satu kualitas informasi yang harus menjadi perhatian perusahaan ialah informasi
akuntansi. Informasi laba adalah informasi yang sangat penting dan relevan dalam
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pengambilan keputusan terkait investasi. Laba dikatakan berkualitas tinggi apabila
menyediakan informasi lebih mengenai kondisi kinerja keuangan perusahaan yang relevan
untuk keputusan tertentu oleh pembuat keputusan tertentu (Dechow et al, 2010). Bachtiar
(2007) mengungkapkan bahwa salah satu penilaian kualitas laba ialah berdasarkan tingkat
akrual yang terkandung dalam laba. Kualitas akrual merupakan informasi yang penting bagi
investor karena memberikan informasi kepada investor tentang gambaran laba akuntansi ke
dalam arus kas sehingga kualitas laba yang rendah akan meningkatkan risiko informasi
(Francis et al., 2005).

Salah satu pengukur kualitas akrual dalam laba ialah dengan mengetahui tingkat
akrual diskresioner atau laba abnormal. Akrual diskresioner atau laba abnormal sering
dikaitkan dengan manajemen laba yang menunjukkan keputusan implementasi manajemen
dalam menentukan sistem akuntansi yang digunakan. Schipper dan Vincent (2003)
memandang manajemen laba (akrual diskresioner) sebagai pengukuran terbalik dari kualitas
laba. Tindakan manajemen laba menurunkan kualitas laba karena berpengaruh terhadap
menurunnya tingkat keputusan, estimasi, dan peramalan oleh pengguna laporan keuangan.

Bentuk kesalahan, baik disengaja maupun tidak disengaja, dalam akrual melemahkan
hubungan antara laba tahun berjalan dan arus kas masa depan sehingga mengurangi kualitas
laba (Bachtiar, 2007; Abbasi, 2013). Ukuran ini menunjukkan bahwa laba dikatakan lebih
berkualitas apabila nilai absolut akrual diskresionernya semakin kecil. Semakin tinggi tingkat
akrual diskresioner menunjukkan semakin rendah nilai kualitas laba (Ajward dan Takehara,
2011). Jika investor memiliki kemampuan berbeda dalam memproses informasi terkait laba,
kualitas laba yang buruk dapat menyebabkan investor terinformasi yang berbeda-beda pula
sehingga akan memperburuk asimetri informasi di pasar modal (Kim dan Verechia, 1991
dalam Bhattacharya et al., 2011). Berdasarkan pendapat tersebut, ukuran laba dikatakan
berkualitas tinggi apabila memiliki sedikit atau tidak terdapat gangguan persepsi di dalamnya
sehingga dapat memberikan informasi bagi investor untuk memprediksi dan menaksir
kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba pada masa mendatang.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa kualitas laba memiliki pengaruh negatif
terhadap asimetri informasi dan biaya modal ekuitas (Francis et al., 2004; Leuz dan
Verrechia, 2004; Francis et al., 2005; Brown dan Hillegeist, 2007; Lambert et al., 2007;
Bachtiar, 2007; Jayaraman, 2008; Bhattacharya et al., 2011; Ajward dan Takehara, 2011;
Bhattacharya et al., 2012). Artinya, semakin baik kualitas laba yang dilaporkan perusahaan
akan menurunkan tingkat asimetri informasi dan biaya modal ekuitas. Namun, pada sisi lain
terdapat hasil penelitian yang menyatakan bahwa kualitas laba memiliki pengaruh positif, di
antaranya oleh Abbasi et al. (2013) dan Enayati (2013). Terdapat juga penelitian yang
mengemukakan bahwa tidak terdapat hubungan yang signifikan, diantaranya Purwanto (2012)
dan Adriani (2013).

Berangkat dari adanya perbedaan hasil penelitian sebelumnya, penelitian ini berusaha
untuk melihat bagaimana tingkat kualitas laba yang diungkapkan perusahaan berpengaruh
terhadap tingkat asimetri informasi antara perusahaan dan investor. Selain itu, penelitian ini
juga dilakukan karena adanya perdebatan teoretis mengenai pengaruh kualitas laba terhadap
asimetri informasi. Hubungan dua variabel tersebut menarik untuk diteliti karena teori agensi
menjelaskan bahwa keberadaan asimetri informasi dapat memicu terjadinya manajemen laba
dan bagaimana pengaruhnya terhadap kualitas laba. Namun, beberapa penelitian



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 68

(Bhattacharya et al, 2011; Ajward dan Takehara, 2011; Bhattacharya et al., 2012; Enayati,
2013) menunjukkan bahwa kualitas laba dapat dipandang sebagai proksi risiko informasi
untuk menganalisis tingkat asimetri informasi yang terjadi. Kondisi ini sangat mungkin terjadi
karena manajemen dapat membuat keputusan pelaporan untuk mengurangi asimetri informasi
sebagai sinyal kepada investor mengenai kondisi perusahaan sebagaimana tertuang dalam
kualitas laba yang dilaporkan.

METODE PENELITIAN
Populasi penelitian ini yaitu perusahaan publik sektor manufaktur di Indonesia yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Pemilihan satu kelompok industri manufaktur sebagai
populasi dilakukan untuk menghindari bias yang disebabkan oleh efek industri (industrial
effect). Pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan purposive sampling method.
Artinya, sampel sengaja dipilih berdasarkan kriteria-kriteria tertentu agar dapat mewakili
populasinya (Sekaran dan Bougie, 2010: 276). Pengambilan sampel dilakukan dengan
beberapa kriteria sebagaimana dipresentasikan dalam tabel berikut.

Tabel 1 Penentuan Sampel

Keterangan Jumlah
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI (sejak 2012 - 2014) 139
Perusahaan manufaktur yang tidak berturut-turut terdaftar di BEI
sejak tahun 2012 – 2014 (karena delisting atau terdaftar setelah
2012)

(10)

Perusahaan manufaktur yang terdapat di Bursa Efek Indonesia (BEI)
periode tahun 2012 - 2014 memiliki total ekuitas bernilai negatif
selama periode penelitian.

(11)

Total perusahaan yang dapat dijadikan sampel 118

Total observasi (118 perusahaan x 3 tahun) 354

Kualitas laba merupakan tingkat baik-buruknya atau taraf (derajat) laba dan dapat
merefleksikan dampak ekonomis yang sesungguhnya dari suatu transaksi. Tingkat ketepatan
pengambilan keputusan yang berdasarkan informasi laba dapat menjelaskan makna kualitas
laba. Salah satu proksi untuk mengukur kualitas laba ialah mengukur tingkat akrual
diskresioner (Bhattacharya et al., 2011; Bhattacharya et al., 2012). Pemilihan pengukuran
berdasarkan akrual diskresioner karena pengukuran akrual diskresioner dipandang sebagai
pengukuran terbalik dari kualitas laba dan tingkat akrual diskresioner menunjukkan besaran
laba abnormal yang menurunkan kualitas laba. Ukuran ini menunjukkan bahwa laba
dikatakan lebih berkualitas apabila nilai absolut akrual diskresionernya semakin kecil.
Semakin tinggi tingkat akrual diskresioner menunjukkan semakin rendah nilai kualitas laba
(Ajward dan Takehara, 2011). Dalam penelitian ini, akrual diskresioner diperoleh dengan
menggunakan model Kothari et al. (2005). Alasan penggunaan model ini adalah karena model
ini dianggap sebagai model yang paling baik dalam mengukur akrual diskresioner dan
memberikan hasil yang kuat dengan tingkat kesalahan spesifikasi yang rendah dan dapat
meningkatkan reliabilitas kesimpulan. Selain itu, model Kothari et al. (2005) merupakan
pengembangan dari model Modified Jones dengan menambahkan kinerja perusahaan (ROA,
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Return On Assets) sebagai variabel kontrol dalam regresi total akrual untuk mengontrol
dampak kinerja dalam mengukur akrual diskresioner. Rumus akrual diskresioner diperoleh
dengan langkah-langkah berikut.
1. Menghitung total accruals (TAit)

......................................................................................(1)
Keterangan:
NIit = laba bersih perusahaan i pada periode t
CFOit = Arus kas dari kegiatan operasi perusahaan i pada periode t

2. Total accruals yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (Ordinary Least Square)

..........(2)

Keterangan:
Ait-1 = Total aset pada periode t-1

= Perubahan pendapatan dari tahun t-1 ke tahun t (REVt – REVt-1)
= Nilai kotor aktiva tetap pada tahun t
= Perubahan piutang bersih dari tahun t-1 ke tahun t (ARt – ARt-1)
= Return on Assets pada periode t

3. Menghitung akrual nondiskresioner
Nilai , , , dan yang diperoleh pada langkah ke-2 dimasukkan ke dalam

persamaan akrual nondiskresioner berikut ini kemudian (akan) dihitung secara manual
untuk mendapatkan nilai akrual non diskresioner. Adapun persamaan akrual
nondiskresioner yaitu:

...............(3)

4. Menghitung akrual diskresioner
....................................................................................(4)

Asimetri informasi adalah kesenjangan informasi yang terjadi karena adanya konflik
kepentingan antara manajer, pemegang saham dan stakeholder lainnya. Keberadaan asimetri
informasi menyebabkan investor tidak dapat memberikan keputusan yang optimal karena
investor dihadapkan pada permasalahan atas ketidakjelasan risiko dan manfaat atas
investasinya. Dalam penelitian ini, asimetri informasi diukur menggunakan bid-ask spread
(Purwanto, 2012; Adriani, 2013; Putri, 2013). Bid-ask spread yang digunakan merupakan
spread pasar, yaitu selisih antara harga jual tertinggi (highest ask) dan harga penawaran/beli
terendah (lowest bid) untuk saham tertentu.

SPREADit = (askit – bidit) / {(askit + bidit)/2}x 100
Keterangan:
aski,t = harga ask (harga penawaran) tertinggi saham perusahaan i yang terjadi pada tahun t.
bidi,t = harga bid (harga permintaan) terendah saham perusahaan i yang terjadi pd tahun t.

Teknik analisis data yang digunakan dalam pengujian hipotesis ialah analisis regresi
untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dan variabel dependen serta
untuk memprediksi nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami
kenaikan atau penurunan. Persamaan regresi dalam penelitian ini ditunjukkan seperti berikut.

Y = α + βX + e
Keterangan:
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X = kualitas laba yang diukur menggunakan akrual diskresioner
Y = asimetri informasi
α = konstanta
β = koefisien regresi
e = variabel lain yang memengaruhi Y

Sebelum pengujian  hipotesis dilakukan, peneliti juga melakukan analisis statistik
deskriptif, uji asumsi  klasik, dan uji ketepatan model. Seluruh analisis data dalam penelitian
ini dibantu  dengan perangkat lunak statistik SPSS for Windows versi 23. Adapun model
penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 1 Model Penelitian
HASIL & PEMBAHASAN
Setelah dilakukan uji asumsi klasik dan analisis regresi berganda, hasil pengujian
hipotesis dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2 Hasil Analisis Regresi

Variabel
Dependen Variabel Independen

Beta
t SigUnstandardize

d
Standardize

d

Asimetri Informasi Akrual Diskresioner 0,189 0,510
7,42

4
0,00

1
R2 = 0,260 F = 55,113 α = 0.762

Adj. R2 = 0,255
Signifikansi F =
0,000*

* = signifikansi pada probabilitas 0,005

Berdasarkan tabel 5.7, dapat diperoleh persamaan jalur kedua berikut ini.
Y = -0,762 + 0,189 X + e

Tabel 2 menjelaskan hasil pengujian secara simultan dan parsial pengaruh akrual
diskresioner (kualitas laba) terhadap asimetri informasi. Pada bagian uji F diperoleh nilai
signifikansi sebesar 0,000 (≤ 0,05) dan koefisien determinasi sebesar 25,5%. Hasil uji ini
menjelaskan bahwa akrual diskresioner (kualitas laba) berpengaruh positif terhadap asimetri
informasi dengan kontribusi sebesar 25,5%. Karena p-value lebih kecil pada signifikan
statistik pada α = 5%, hipotesis yang menyatakan bahwa kualitas laba berpengaruh negatif
terhadap asimetri informasi dapat diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa nilai laba yang
berkualitas memiliki andil yang besar dalam meminimalkan asimetri informasi.

Hasil pengujian membuktikan bahwa tingkat kualitas laba yang diukur dengan
menggunakan diskresioner akrual berpengaruh positif pada tingkat asimetri informasi yang
tercermin dalam bid-ask spread. Dengan kata lain, kualitas laba terbukti berpengaruh negatif
terhadap asimetri informasi sehingga H1 didukung. Hasil penelitian ini konsisten dengan

Kualitas Laba (X) Asimetri Informasi (Y)



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 71

penelitian Bachtiar (2007), Jayaraman (2008), Ajward dan Takehara (2011), Bhattacharya et
al. (2011), Brown dan Hillegeist (2007) dan Bhattacharya et al. (2012).

Asimetri informasi merupakan kesenjangan informasi yang terjadi sebagai akibat
adanya konflik kepentingan antara manajer, pemegang saham dan investor. Asimetri
informasi menghasilkan agency risk sehingga investor yang bersifat rasional bertindak dengan
memberikan harga atas agency risk tersebut. Salah satu indikator dan informasi yang
digunakan investor dalam menilai kinerja perusahaan dan sebagai acuan dalam menentukan
biaya dan konsekuensi ialah kualitas laba. Dechow et al. (2010) menyatakan bahwa kualitas
laba yang tinggi lebih menyediakan informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan yang
relevan untuk  pengambilan keputusan bagi beberapa pihak tertentu. Hal ini mengindikasikan
bahwa kualitas laba yang tinggi memberikan informasi yang lebih baik dan meminimalkan
asimetri informasi sehingga menjadi indikator utama dalam menilai kinerja fundamental
perusahaan.

Ajward dan Takehara (2011) menyatakan bahwa laba merupakan elemen utama dalam
informasi akuntansi untuk efisiensi dan efektivitas pasar modal sehingga kualitas laba harus
ditingkatkan, baik sebagai sinyal kepada investor mengenai kondisi perusahaan, maupun
dalam menurunkan asimetri informasi. Bhattacharya et al. (2011) menjelaskan bahwa salah
satu konsekuensi dalam menyajikan kualitas laba yang buruk adalah memperburuk tingkat
asimetri informasi. Kualitas laba yang buruk akan meningkatkan risiko adverse selection,
sebagaimana terwujud dalam biaya perdagangan dan tingkat likuiditas yang rendah dalam
pasar modal. Hasil penelitian Brown dan Hillegeist (2007) dan Bhattacharya et al. (2012)
menunjukkan bahwa kualitas laba yang buruk akan meningkatkan asimetri informasi dan
menurunkan likuiditas pasar modal.

Asimetri informasi yang diukur dengan bid-ask spread meningkat seiring dengan
tingkat akrual disekresioner sebagai proksi (dari) kualitas laba yang buruk (Jayaraman, 2008).
Penelitian Bachtiar (2007) menunjukkan bahwa akrual diskresioner berpengaruh terhadap
tingkat asimetri informasi yang terjadi selama periode pengumuman. Temuan ini
menunjukkan bahwa kualitas laba yang buruk meningkatkan asimetri informasi, paling tidak
selama periode dimana informasi yang berkaitan dengan laba telah diantisipasi oleh pelaku
pasar. Tingkat akrual diskresioner yang tinggi menyebabkan peningkatan asimetri informasi,
sebagaimana tercermin dalam bid-ask spread. Selanjutnya, hasil penelitian ini tidak konsisten
dengan hasil penelitian Abbasi et al. (2013) bahwa kualitas laba tidak memiliki pengaruh
terhadap asimetri informasi walaupun pengungkapan estimasi laba merupakan konsep
informatif yang diperkirakan dapat memengaruhi asimetri informasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laba yang semakin tinggi akan
menurunkan asimetri informasi. Sebaliknya, kualitas laba yang rendah akan meningkatkan
asimetri informasi. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas laba dapat digunakan sebagai
proksi risiko informasi untuk menganalisa tingkat asimetri informasi yang terjadi. Informasi
laba yang semakin berkualitas menunjukkan pihak manajemen telah mengurangi relatif
informasi yang merugikan dan memberikan informasi lebih lanjut tentang fitur kinerja
keuangan perusahaan. Sebaliknya, kualitas laba yang rendah menyediakan informasi yang
bias dan tidak menggambarkan kinerja keuangan sebenarnya sehingga investor tidak
sepenuhnya memperoleh informasi yang dibutuhkan dan meningkatkan asimetri informasi.



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 72

Hal ini menunjukkan implikasi bahwa kualitas laba dapat dijadikan sebagai proksi risiko
informasi yang terjadi antara manajer dan investor (Enayati, 2013).

Temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan implikasi baik, secara teoritis
maupun praktis untuk kepentingan praktisi dan kebijakan badan regulasi. Temuan dalam
penelitian ini memberikan tambahan kajian bahwa diperoleh gambaran yang lebih
komprehensif tentang bagaimana kualitas informasi yang disajikan perusahaan berperan
dalam meminimalkan asimetri informasi. Selain itu, temuan ini juga dapat memberikan
masukan dalam pengembangan ilmu dan saran untuk menyosialisasikan kualitas laba sebagai
proksi untuk asimetri informasi. Pada sisi praktis, temuan ini dapat menjadi masukan bagi
perusahaan, yaitu dengan meningkatkan kualitas laba untuk meminimalkan asimetri
informasi. Sedangkan, kontribusi bagi pihak regulator terkait (pemerintah, IAI dan OJK)
dalam merumuskan kebijakan, peraturan, dan standar yang terkait dalam peningkatan kualitas
pengungkapan informasi dalam laporan tahunan dan meningkatkan efektivitas impelementasi
pelaporan. Hal ini sangat penting untuk meningkatkan akses informasi tanpa mengubah
presisi informasi dan menghindari terjadinya insider trading.
SIMPULAN & SARAN
Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas laba berpengaruh negatif terhadap
asimetri informasi. Hasil ini menjelaskan bahwa laba yang semakin berkualitas (yang
dilaporkan) akan menurunkan tingkat asimetri informasi. Menurunnya tingkat asimetri
informasi terjadi karena kualitas laba yang tinggi menunjukkan bahwa pihak manajemen telah
mengurangi relatif informasi yang merugikan dan memberikan informasi lebih lanjut dan
tidak bias tentang fitur kinerja keuangan perusahaan. Temuan ini menjelaskan bahwa investor
telah mengantisipasi informasi terkait kualitas akrual sehingga laba yang semakin berkualitas
memberikan petunjuk yang relevan bagi investor dalam menentukan arah investasi dan
membuat keputusan ekonomis.
Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan penelitian-
penelitian sejenis dan menjadi perbendaharaan referensi untuk penelitian pada masa
mendatang dengan mempertimbangkan beberapa keterbatasan dan saran berikut.
1. Penelitian ini hanya menggunakan pengukuran kualitas laba berdasarkan kualitas akrual

yaitu akrual diskresioner. Penelitian berikutnya sebaiknya menambahkan komponen
innate accruals dalam mengukur kualitas akrual laba. Innate accruals memiliki pengaruh
yang lebih besar terhadap biaya modal dibandingkan dengan akrual diskresioner karena
komponen ini menggambarkan model bisnis dan lingkungan operasi perusahaan. Selain
itu, penelitian berikutnya juga dapat menggunakan proksi (atribut) kualitas laba lain,
seperti persistance (persistensi), predictability (kemampuan memprediksi), dan
smoothness.

2. Mengembangkan model penelitian dengan melihat pengaruh kualitas laba terhadap
asimetri informasi lebih lanjut terhadap bagaimana memengaruhi tingkat imbal saham
yang disyaratkan investor atau biaya modal ekuitas.
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ABSTRACT
The purpose of this study is to analyze implication of Earning Management which measured
in Discretionary Accrual of Jones Model to Companies Value which measured in Tobins Q
Ratio. Source of data collected from Indonesian Share Market which are Financial Report of
manufacturer industries listed from 2009 - 2013. This data analyzed using Simple Regression
and Determination Coefficient. The result of this study show that Earning Management is
significantly impact to Companies Value.

Keywords: Earning Management, Company Value, Discretionary Accrual, Tobins Q Ratio.

ABSTRAK
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa pengaruh Manajemen Laba terhadap
Nilai Perusahaan, yang mana Manajemen Laba diproksikan menggunakan metode
Discretionary Accrual dari Model Jones dan Nilai Perusahaan diukur menggunakan rasio
Tobins Q. Data yang digunakan adalah Laporan Keuangan dari perusahaan industri yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2009 – 2013. Data dianalisa menggunakan



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 75

Regresi Sederhana dan Koefisien Determinasi. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan
bahwa Manajemen Laba berpengaruh signifikan terhadap Nilai Perusahaan.

Kata Kunci: Manajemen Laba, Nilai Perusahaan, Discretionary Accrual, Rasio
Tobins Q

PENDAHULUAN
Secara umum pada perusahaan privat/swasta memaksimalkan nilai perusahaan di mata

masyarakat adalah salah satu tujuan yang selalu diusahakan oleh perusahaan, yang mana nilai
perusahaan tersebut tercermin pada harga sahamnya. Secara teknis, nilai perusahaan dilihat
dari cara perusahaan untuk mendapatkan dana dari pihak eksternal yaitu dengan cara
mengeluarkan Saham dan Obligasi yang diterbitkan di pasar modal. Tinggi rendahnya harga
Saham dan Obligasi banyak dipengaruhi oleh kondisi perusahaan yang mengeluarkan surat
surat berharga. Terutama adalah dari kondisi Profitabilitas perusahaan meski terdapat juga
faktor-faktor lain yang mempengaruhi nilai perusahaan misalnya corporate governance,
struktur kepemilikan, cash holding, resiko keuangan, investment opportunity, dan dividend
payout ratio.

Profitabilitas menjadi pertimbangan utama Investor dalam keputusannya untuk
berinvestasi di sebuah perusahaan baik dalam Saham maupun Obligasi karena Profitabilitas
dapat mencerminkan kondisi kinerja perusahaan. Oleh sebab itu tidak heran perusahaan selalu
berusaha meningkatkan nilai perusahaan dengan cara penyusunan Laporan Keuangan yang
menampilkan tingkat Profitabilitas yang bagus. Salah satu cara yang dilakukan perusahaan
dalam proses penyusunan Laporan Keuangan yang dapat mempengaruhi tingkat Laba yang
ditampilkanadalah Manajemen Laba/ Earnings Management yang meskipun dalam jangka
panjang tidak terdapatperbedaan laba kumulatif perusahaan denganlaba yang dapat
diidentifikasikan sebagai suatukeuntungan. Manajemen Laba mencakup usaha manajemen
untuk memaksimumkan ataumeminimumkan laba, termasuk perataan laba sesuai dengan
keinginanmanajemen. Beberapa penelitian telah dilakukan terkait dengan faktor-faktor yang
mempengaruhi nilai perusahaan, salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Rika
Susanti (2010) yang meneliti tentang Pengaruh Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, Resiko
Finansial dan Kebijakan Dividen terhadap Nilai Perusahaan. Hasil dari penelitian ini adalah
keempat variabel (Struktur Kepemilikan, Profitabilitas, Resiko Finansial dan Kebijakan
Dividen) berpengaruh terhadap Nilai Perusahaan. Adapun penelitian tentang Manajemen
Laba pernah dilakukan oleh Seny Selpiani (2013) yang meneliti Pengaruh Manajemen Laba
terhadap Biaya Modal Ekuitas pada perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek
Indonesia. Hasil dari penelitian ini adalah Manajemen Laba tidak mempengaruhi Biaya
Ekuitas dari perusahaan pertambangan yang listing di Bursa Efek Indonesia. Dengan
berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terkait dengan Nilai Perusahaan dan Manajemen
Laba, maka penelitian ini akan mencoba menguji apakah Manajemen Laba berpengaruh
terhadap Nilai Perusahaan?, dan seberapa besar pengaruh Manajemen Laba terhadap Nilai
Perusahaan. Dugaan sementara atau hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
H0 : β1 = 0 : Tidak terdapat pengaruh manajemen laba terhadap tingkat nilai perusahaan
Ha : β ≠ 0 : Terdapat pengaruh manajemen laba terhadap tingkat nilai perusahaan
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Manajemen Laba akan dideteksi dengan proksi Discretionary Accrual yang menggunakan
model Jones, dan menghitung nilai perusahaan dengan menggunakan rumus Tobins Q.
Adapun objek yang akan diteliti adalah perusahaan sektor industri yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia selama tahun 2009-2013.

METODOLOGI PENELITIAN
Objek penelitian ini adalah perusahaan industri  yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia

selama tahun 2009-2013. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu berupa Laporan
Keuangan perusahaan industi yang telah dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia. Populasi
dari penelitian ini adalah 146 perusahaan dan sampel yang diambil setelah memenuhi
beberapa kriteria pemilihan sampel adalah 5 perusahaan.

Tabel 1
Daftar Nama Sampel Perusahaan yang Diteliti
No Nama perusahaan Kode

1 PT Gudang Garam Tbk GGRM

2 PT Sepatu Bata Tbk BATA

3 PT Indofood Sukses Makmur INDF

4 PT Kimia Farma (Persero) Tbk KAEF

5 PT Astra International Tbk ASII

Variabel yang diuji adalah Manajemen Laba (X) yang dideteksi dengan menggunakanproksi
Discretionary Accrual yang menggunakan Model Jones dengan formula berikut:
DA (Discretionary Accrual) = TAC (Total Accrual) – NDTA (Nondiscretionary Accrual).
Dimana:

Notasi:
= estimated intercept perusahaan i periode t

= slope untuk perusahaan i periode t
PPEi,t = Gross Property, Plant, and Equipmentperusahaan i periode t
TAi,t-1= Perubahan total aktiva perusahaan i periode t
ΔSalesi,t = Penjualan perusahaan periode
t ΔTR i,t = Piutang dagang perusahaan i periode t

Sedangkan Nilai Perusahaan (Y) yang diukur dengan rasio Tobins Q yang dihitung dengan
formula berikut:
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Notasi:
Tobins Q = Nilai perusahaan
MVE = Nilai Ekuitas Pasar (Equity Market Value)
D = Nilai buku dari total hutang
BVE = Nilai buku dari ekuitas (Equity Book Value)
Hipotesis penelitian akan diuji menggunakan alat statistik yaitu Regresi Linier Sederhana
dengan Uji t untuk uji pengaruh dan Uji Determinasi untuk uji seberapa besar pengaruh
variable X (Manajemen Laba) terhadap Y (Nilai Perusahaan).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil dari perhitungan dan pembahasanDiscretionary Accrual adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Perhitungan Manajemen Laba dengan proksi Discretionary Accrual

Perusahaan Tahun TAC NDTA DA

Gudang Garam 2009 (1,384,709,000,000) 1.432760572 -1.384.710.000.000

Gudang Garam 2010 583,104,000,000 1.43831064 583.102.000.001

Gudang Garam 2011 4,236,589,000,000 1.257511703 4.236.587.000.001

Gudang Garam 2012 115,137,000,000 1.398131239 115.135.000.001

Gudang Garam 2013 1,910,961,000,000 1.339953667 1.910.959.000.001

Sepatu Bata 2009 18,604,172,000 1.506762589 18.604.170.000

Sepatu Bata 2010 17,864,449,000 1.643824667 17.864.447.000

Sepatu Bata 2011 (14,008,584,000) 1.599167472 -14.008.585.001

Sepatu Bata 2012 22,970,376,000 1.594220419 22.970.374.000

Sepatu Bata 2013 (307,242,000) 1.588106724 -307.243.001

Indofood 2009 207,309,000,000 1.147757198 207.307.000.001

Indofood 2010 (3,054,926,000,000) 1.013084262 -3.054.927.000.000

Indofood 2011 (77,318,000,000) 1.038876863 -77.319.000.000

Indofood 2012 (2,639,600,000,000) 1.066012296 -2.639.601.000.000

Indofood 2013 (3,512,155,000,000) 0.982249616 -3.512.155.000.001
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Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diperoleh gambaran dataManajemen Laba selama
periode tahun 2009-2013. Tanda positif dan negatif hanyamenunjukkan sifat dari praktek
Manajemen Laba tersebut, Manajemen Laba yang bernilaipositif menunjukan bahwa
Manajemen Laba dilakukan dengan penaikan labasedangkan Manajemen Laba yang bernilai
negatif menunjukan Manajemen Labadengan pola menurunkan laba.Teori yang dikemukakan
Sugiri (1998) yang dalam Widyaningdyah (2001:92) adalah membagi Manajemen Laba
dalam dua definisi yaitu (a) Dalam arti sempit, Manajemen Laba sebagai perilaku manajer
untuk mengolah dengan komponen Discretionary Accrualsdalam menentukan besarnya
earnings, (b) Dalam arti luas, Manajemen Laba merupakan tindakan manajer untuk
meningkatkan /menurunkan laba yang dilaporkan saat ini atas suatu unit, dimana manajer
bertanggung jawab tanpa mengakibatkan peningkatan/penurunan profitabilitas ekonomis
jangka panjang unit tersebut.

Pada data di atas tidak ada perusahaan yangbernilai nol yang menunjukan Manajemen
Laba dengan cara perataan laba. Berdasarkan tabel di atas dapat di ketahui hasil Manajemen
Laba perusahaan sebagai berikut: 1) Gudang Garam selama 5 tahun memiliki rata rata bernilai
positif yang berarti manajemen laba dilakukan dengan penaikan laba. 2) Sepatu Bata selama 5
tahun memiliki rata rata bernilai positif yang berarti manajemen laba dilakukan dengan
penaikan laba. 3) Indofood selama 5 tahun memiliki rata rata bernilai negatif yang berarti
manajemen laba dilakukan dengan penurunan laba. 4) Kimia Farma selama 5 tahun memiliki
rata rata bernilai negatif yang berarti manajemen laba dilakukan dengan penurunan laba. 5)

Kimia Farma 2009 (57,862,719,482) 1.912848255 -57.862.719.484

Kimia Farma 2010 (403,415,141) 1.978489477 -403.415.143

Kimia Farma 2011 90,210,422,650 1.824866966 90.210.422.648

Kimia Farma 2012 (24,848,657,113) 1.843825874 -24.848.657.115

Kimia Farma 2013 (38,141,334,756) 1.764475224 -38.141.334.758

Astra
International

2009 (1,295,000,000,000) 1.234995165 -1.296.000.000.000

Astra
International

2010 14,097,000,000,000 1.198649619 14.095.000.000.001

Astra
International

2011 11,747,000,000,000 1.101132744 11.745.000.000.001

Astra
International

2012 13,812,000,000,000 1.065555153 13.810.000.000.001

Astra
International

2013 1,047,000,000,000 0.948292943 1.046.000.000.000
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Astra International selama 5 tahun memiliki rata rata bernilai positif yang berarti manajemen
laba dilakukan dengan penaikan laba.

Sedangkan hasil dan pembahasan dari Rasio Tobins Q adalah sebagai berikut:
Tabel 3

Tobins Q Perusahaan Sample

Perusahaan Tahun Total Hutang MVE BVE TOBINS
Q

Gudang Garam 2009 8,929,428,000 4.14641E+13 27,222,035,572,000 1.52

Gudang Garam 2010 8,481,933,000 7.69635E+13 30,733,197,067,000 2.50

Gudang Garam 2011 13,534,319,000 1.19390E+14 39,075,170,681,000 3.05

Gudang Garam 2012 14,903,612,000 1.08326E+14 41,494,421,388,000 2.61

Gudang Garam 2013 21,353,980,000 8.08117E+13 50,748,897,020,000 1.59

Sepatu Bata 2009 115,335,753,000 4.68000E+13 41,552,573,947,000 1.13

Sepatu Bata 2010 152,743,590,000 8.78800E+13 48,272,511,910,000 1.82

Sepatu Bata 2011 162,169,217,000 7.15000E+13 51,502,761,283,000 1.39

Sepatu Bata 2012 186,619,508,000 7.80000E+13 57,224,179,892,000 1.36

Sepatu Bata 2013 283,831,895,000 7.15000E+13 67,784,674,105,000 1.05

Indofood 2009 24,886,781,000 3.11705E+13 40,358,066,219,000 0.77

Indofood 2010 22,423,117,000 4.28046E+13 47,253,531,883,000 0.91

Indofood 2011 21,975,708,000 4.03900E+13 53,563,957,292,000 0.75

Indofood 2012 25,249,168,000 5.13655E+13 59,364,155,832,000 0.87

Indofood 2013 39,719,660,000 5.79508E+13 78,053,069,340,000 0.74

Kimia Farma 2009 567,309,530,042 7.05358E+11 995,315,100,095 0.81

Kimia Farma 2010 543,257,475,734 8.83086E+11 1,114,034,358,578 0.86

Kimia Farma 2011 541,736,739,279 1.88836E+12 1,252,505,683,826 1.35

Kimia Farma 2012 634,813,891,119 4.10996E+12 1,441,533,689,666 2.29

Kimia Farma 2013 847,584,859,909 3.27686E+12 1,624,354,688,981 1.67
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Sumber: Data Diolah

Berdasarkan perhitungan menggunakan Tobins Q selama periode 2009-2013 di peroleh
gambaran data nilai perusahaan. Semakin besar nilai Tobin’s Q menunjukkan bahwa
perusahaan memilikiprospek pertumbuhan yang baik. Nilai perusahaan akan tercermin dari
harga sahamnya.Fama (1978) dalam Untung Wahyudi et.al, (2006). Semakin besar nilaipasar
aset perusahaan dibandingkan dengan nilai buku aset perusahaan makasemakin besar kerelaan
investor untuk mengeluarkan pengorbanan yang lebih untukmemiliki perusahaan tersebut.

Hasil perhitungan memperlihatkan nilai perusahaan: 1) Gudang Garam memiliki nilai
perusahaan selama 5 tahun antara lain pada tahun 2009 sebesar 1.52 , tahun 2010 sebesar 2.50
,tahun 2011 sebesar 3.05 , tahun 2012 sebesar 2.61 ,dan tahun 2013 sebesar 1.59. nilai
tertinggi perusahaan pada tahun 2011 sebesar 3.05 yang berarti perusahaan menunjukan
prospek yang baik dan yang terendah pada tahun 2009 sebesar 1.52. 2) Sepatu Bata memiliki
nilai perusahaan selama 5 tahun antara lain pada tahun 2009 sebesar 1.13 ,tahun 2010 sebesar
1.82, tahun 2011sebesar 1.39 ,tahun 2012 sebesar 1.36 ,dan tahun 2013 sebesar 1.05. nilai
tertinggi perusahaan pada tahun 2010 sebesar 1.82 yang berarti perusahaan menunjukan
prospek yang baik dan yang terendah pada tahun 2013 sebesar 1.05 3) Indofood memiliki
nilai perusahaan selama 5 tahun antara lain pada tahun 2009 sebesar 0.77 , tahun 2010 sebesar
0.91 ,tahun 2011 sebesar 0.75, tahun 2012 sebesar 0.87 ,dan tahun 2013 sebesar 0.74. Nilai
tertinggi perusahaan pada tahun 2010 sebesar 0.91 yang berarti perusahaan menunjukan
prospek yang baik dan yang terendah pada tahun 2013 sebesar 0.77. 4) Kimia Farma memiliki
nilai perusahaan selama 5 tahun antara lain pada tahun 2009 sebesar 0.81 , tahun 2010 sebesar
0.86 ,tahun 2011 sebesar 1.35, tahun 2012 sebesar 2.29 ,dan tahun 2013 sebesar 1.67. nilai
tertinggi perusahaan pada tahun 2012 sebesar 2.29  yang berarti perusahaan menunjukan
prospek yang baik dan yang terendah pada tahun 2009 sebesar 0.81. 5) Astra International
memiliki nilai perusahaan selama 5 tahun antara lain pada tahun 2009 sebesar 1.58, tahun
2010 sebesar 1.96 ,tahun 2011 sebesar 1.95 , tahun 2012 sebesar 1.69 ,dan tahun 2013 sebesar
1.29. Nilai tertinggi perusahaan pada tahun 2010 sebesar 1.96 yang berarti perusahaan
menunjukan prospek yang baik dan yang terendah pada tahun 2013 sebesar 1.29.

Astra
International

2009 40,006,000,000 1.40478E+14 88,897,994,000,000 1.58

Astra
International

2010 54,168,000,000 2.20838E+14 112,802,832,000,000 1.96

Astra
International

2011 77,683,000,000 2.99578E+14 153,443,317,000,000 1.95

Astra
International

2012 92,460,000,000 3.07675E+14 182,181,540,000,000 1.69

Astra
International

2013 107,800,000,006 2.75288E+14 213,886,199,999,994 1.29
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Uji Normalitas
Uji Normalitas dilakukan untuk memenuhi asumsi regresi yangmensyaratkan data harus

berdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan ujiKolmogorov-Smirnov untuk uji
normalitas. Dengan menggunakan SPSS diperoleh hasil uji normalitas sebagai berikut :

Tabel 4
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Manajemen Laba Nilai Perusahaan

N 5 5

Mean 1.4319E12 1.5000

Std. Deviation 1.63878E12 .26842

Absolute .293 .259

Positive .228 .204

Negative -.293 -.259

Kolmogorov-Smirnov Z .654 .579

Asymp. Sig. (2-tailed) .785 .891

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan Tabel 4 terlihat bahwa nilai asymptotic significanceManajemen Laba dan
Nilai Perusahaanyangdiperoleh pada uji Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,785 dan 0.891 yang
berada di atas tingkat signifikan0,05 (5%) maka dapat diartikan bahwa nilai residual
terdistribusi normal, dengandemikian persamaan regresi yang diperoleh memenuhi asumsi
normalitas dandapat digunakan untuk mengambil keputusan.

Analisis Regresi Sederhana
Analisis Regresi Sederhana dilakukan untuk melihat pengaruh variabel bebas terhadap

variabel terikat. Berikut adalah hasil dari analisis regresi sederhana atas data penelitian:

Tabel 5
Regresi Sederhana

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.
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B Std. Error Beta

1 (Constant) 1.276 .058 22.184 .000

manajemen laba 1.564E-13 .000 .955 5.572 .011

a. Dependent Variable: nilai perusahaan
Sumber: Data Diolah

Dari hasil perhitungan SPSS, diperoleh nilai a sebesar 1.276 dan nilai b sebesar 1.564 Dengan
demikian maka dapat dibentuk persamaan regresi liniersederhana sebagai berikut

Nilai a dan b dalam persamaan di atas dapat diinterpretasikan sebagaiberikut:a = 1.276
artinyanilai variabel Y (nilai perusahaan) taksiran pada saat variabel X (manajemen laba)sama
dengan nol.Artinya jika manajemen laba bernilai 0 satuan, maka nilai perusahaan pada
perusahaan industri yang terdaftardi Bursa Efek Indonesia bernilai 1.276 satuan.
b = 1.564 artinya koefisien regresi yang menunjukkan bahwapengaruh variabel X (manajemen
laba) terhadap variabel Y(nilai perusahaan) adalah searah (positif). Artinya jikamanajemen
laba meningkat sebesar satu satuan, maka nilai perusahaan pada perusahaan industri yang
terdaftardi Bursa Efek Indonesia akan meningkat sebesar 1.564 satuan.

Analisis Koefisien Determinasi
Koefisien Determinasi berfungsi untuk melihat berapa besar pengaruh yang diberikan oleh
variabel independen (X) terhadap variable dependen (Y). Nilai KD dapat dilihat pada tabel
output berikut:

Tabel 6
Koefisien Determinasi

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square Std. Error of the
Estimate

1 .955a .912 .883 .09200

a. Predictors: (Constant), manajemen laba
Sumber: Data Diolah
Koefisien Determinasi dihitung dengan formula :
KD =  R2 x 100%
Dengan demikian Koefisien Determinasi adalah:
KD = (0.955)2 x 100%

= 91%

Berdasarkan hasil perhitungan KD tersebut dapat disimpulkan bahwa Manajemen Laba
memberikan pengaruh terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri yang terdaftar di
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Bursa Efek Indonesia sebesar 91%, sedangkan 9% sisanya merupakan pengaruh dari variabel
lainnya yang tidak diteliti.

UJI HIPOTESIS
Untuk menguji apakah manajemen laba memberikan pengaruh yangsignifikan terhadap nilai
perusahaan, maka dilakukan pengujian hipotesissebagai berikut:
Ho : β1 = 0 : Tidak terdapat pengaruh manajemen laba terhadap tingkat nilai perusahaan
Ha : β ≠ 0 : Terdapat pengaruh manajemen laba terhadap tingkat nilai perusahaan
Taraf signifikansi  dipakai adalah 0,05
Kriteria uji : tolak Hojika nilai t-hitung > t-tabel, Ha terima atau tingkat signifikan kurang dari
taraf signifikan.
Nilai statistik uji t dapat diketahui dari tabel output berikut :

Tabel 7
Uji t

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized
Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1 (Constant) 1.276 .058 22.184 .000

manajemen laba 1.564E-13 .000 .955 5.572 .011

a. Dependent Variable: nilai perusahaan
Sumber: Data Diolah

Berdasarkan tabel 7, dapat diketahui nilai t hitung untuk Manajemen Laba adalah sebesar
5.572. Nilai ini akan dibandingkan dengan nilai t tabel pada table distribusi t. Dengan jumlah
sampel (n) = 5; jumlah variabel (k) = 2; taraf signifikansi = 5%; derajat kebebasan (df) = n - k
= 5- 2 = 3 sehingga t table yang diperoleh adalah 5.354. karena t hitung (5.572)  lebih besar
dari pada t table (5.354) atau dengan melihat tingkat signifikan 0.011 yang lebih kecil dari
pada tingkat kekeliruan 0.05(5%) diputuskan untuk menolak Ho sehingga Ha diterima. Jadi
berdasarkan hasil pengujian dapatdisimpulkan bahwa praktik manajemen laba memberikan
pengaruh yangsignifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan industri yangterdaftar di
Bursa Efek Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN
SIMPULAN
Berdasarkan hasil analisis dan uji yang telah dilakukan dapat ditarik simpulan sebagai berikut:
1. Manajemen Laba berpengaruh positif signifikan terhadap Nilai Perusahaan. Hal ini

dibuktikan dengan hasil uji hipotesis dan nilai koefisien regresi sebesar 1.564 artinya
menunjukkan bahwa pengaruh variabel Manajemen Laba terhadap variabel Nilai
Perusahaan adalah positif.
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2. Manajemen Laba memberikan kontribusi pengaruh sebesar 91% terhadap Nilai
Perusahaan yang diperlihatkan dari hasil koefisien determinasi.

SARAN
Berdasarkan hasil penelitian terdapat beberapa saran yang diharapkan dapatmenjadi masukan
yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan,yaitu :
1. Bagi Perusahaan Go Public
Perusahaan Go Publicdengan terbuktinya bahwa manajemen laba mempengaruhi nilai
perusahaan harusberkewajiban mengawasi jalannya kinerja manajer karena seorang manajer
yang menentukan kebijakan yang akan dipakai sehingga diharapkantetap berjalan dalam
batas-batas standar akuntansi yang berlaku umum danjangan sampai melakukan tindakan
manajemen laba yang mengarah padafraudulent financial reporting yang dapat mengurangi
tingkat kepercayaanpara investor dan menurunkan nilai perusahaan.
2. Bagi investor
Manajemen laba dalam penelitian ini dapat dilihat memiliki pengaruh yang sangat besar
hingga 91% dengan kata lain manajemen laba merupakan faktor utama pembentuk nilai
perusahaan sehingga sebelum melakukan investasi di suatu perusahaan, investor harus
meneliti terlebih dahulu dalam melihat infomasi akrual yang diberikan perusahaan terkait
praktik manajemen laba guna mengurangi resiko kerugian yang akan ditanggung investor.
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ABSTRACT

This research aims to know the influence of CSR and corporate image against istiqamah
Syariah Mandiri bank customers in Surabaya. This study used questionnaires in primary data
collection and quantitative approach using path analysis. The research sample was 30
customers who have at least one year to customers in BSM. Sampling in this study using
purposive sampling. The results showed that CSR is no direct impact significantly on
Istiqamah customers, but CSR significantly influence the constancy through the variable
image.

Keywords: CSR, Corporate Image, Istiqomah

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh CSR terhadap citra perusahaan dan
istiqamah nasabah bank Syariah Mandiri di Surabaya. Penelitian ini menggunakan kuesioner
dalam pengumpulan data primer dan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan Path
Analysis. Jumlah sampel yang digunakan adalah 30 nasabah yang telah menjadi nasabah BSM
minimal 1 tahun.Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan purposive sampling.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR tidak berpengaruh langsung secara signifikan
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terhadap Istiqamah nasabah, namun CSR berpengaruh signifikan terhadap istiqomah melalui
variabel citra.

Kata Kunci : CSR, Citra Perusahaan, Istiqamah

PENDAHULUAN
Selama dua puluh tahun terakhir, tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social

Responsibility) telah berkembang sebagai kerangka kerja untuk peran bisnis dalam
masyarakat (Dusuki dan Abdullah, 2005). Wacana tentang tanggung jawab sosial perusahaan
semakin menjadi tren di kalangan para pelaku usaha, baik di tingkat regional maupun global.
Dunia usaha menyadari bahwa perusahaan saat ini tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab
yang hanya berpijak pada keuangan namun juga harus memperhatikan aspek sosial dan
lingkungannya (Wibisono, 2007).

Sejarah adanya tanggung jawab sosial untuk memperhatikan kepentingan masyarakat
dan lingkungan telah terjadi sejak zaman kakek buyut Nabi Muhammad SAW yang
merupakan keturunan Hasyim bin Abd Manaf (lahir 461 M). Hasyim dan keturunannya yang
disebut bani hasyim dikenal sebagai salah satu suku yang berwibawa di antara penduduk
Mekkah, keahlian mereka adalah berdagang dan mengurusi masyarakat. Kepedulian terhadap
masyarakat ini bisa dilihat mukadimahnya, Hasyim bin Abd Manaf sejak kecil ditugasi oleh
ayahnya yaitu Abd Manaf seorang pemimpin Mekkah untuk menyediakan air dan makanan
bagi pengunjung Ka’bah. Suatu ketika terjadi paceklik dan kelaparan di Mekkah, Hasyim bin
Abd Manaf berinisiatif berdagang ke negeri paman Syam untuk membeli gandum, setibanya
di Mekkah ia membuat roti dari gandum lalu mencampurnya dengan rebusan daging dan
kuahnya lalu dibagikan ke siapa saja yang meminta (Muhammad, 2011).

Di Indonesia praktik tanggung jawab sosial belakangan ini memang sangat menarik
dan seharusnya disambut dengan baik, karena perusahaan yang berperan sebagai lembaga
profit telah secara sukarela membagi sebagian keuntungannya untuk kepentingan sosial.
Terlebih lagi sebagai negara yang mayoritas berpenduduk muslim, praktik fungsi sosial ini
menjadi sangat relevan dengan ajaran Islam untuk berbagi (Prastowo dan Huda, 2011).
Sebagaimana dalam Firman Allah SWT pada (QS.Al A’raf: 56)

ِحَھا وَ ٱۡألَۡرِض تُۡفِسدُواْ فِي َوَال  َن َخۡوٗفا َوَطَمعًۚا إِنَّ َرۡحَمَت ٱۡدُعوهُ بَۡعدَ إِۡصلَٰ ٥٦ٱۡلُمۡحِسنِینَ قَِریٞب ّمِ

Artinya: “ Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah SWT)
memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan
harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah SWT amat dekat kepada orang-orang
yang berbuat baik”.

Aktivitas fungsi sosial yang dijalankan oleh perbankan syariah sudah sesuai dengan
undang-undang No 21 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa bank syariah dapat melakukan
kegiatan yang bersifat bisnis, sosial yang dapat disalurkan kembali kepada orang yang berhak
untuk menerimanya. Pada tahun 2009 lalu, perbankan syariah di Indonesia bersinergi
mencanangkan Islamic Banking Corporate Social Responsibility (IB-CSR) dengan total
pembiayaan senilai Rp 1,450 miliar. IB CSR ini akan menyalurkan dananya kepada yang
berhak dengan komposisi 50% untuk pengusaha ekonomi mikro lewat dana bergulir, 25%
untuk sektor pendidikan, dan 25% untuk bantuan bencana alam. Berdasarkan dari
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pengumpulan dana melalui tiga sektor tersebut maka akan disisihkan 2,5% untuk dana
promosi tahun 2010.

Pemerintah membuat kebijakan tanggung jawab social perusahaan secara yuridis
dengan harapan agar perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia memiliki komitmen dan
keseriusan dalam menjalankan aktivitas tersebut. Dengan adanya kebijakan tersebut mampu
mendorong banyaknya aktivitas tanggung jawab social perusahaan yang dilakukan oleh
perusahaan-perusahaan di Indonesia akhir-akhir ini, seperti yang dilakukan oleh Bank Syariah
Mandiri yaitu dengan mengadakan pelatihan untuk guru, pelatihan tersebut diselenggarakan
berdasarkan kondisi kesejahteraan bangsa Indonesia. Data Indeks Pembangunan Manusia
(IPM/ Human Development Index) Indonesia tahun 2011 menunjukkan peringkat Indonesia
berada di urutan ke-124 dari 187 negara di dunia. Peringkat tersebut secara tidak langsung
menyatakan bahwa IPM Indonesia di bawah rata-rata, hal ini terjadi akibat kualitas penddikan
di Indonesia yang masih rendah. Merujuk data tersebut, salah satu cara untuk meningkatkan
kesejahteraan bangsa Indonesia adalah meningkatkan pendidikan.

Saputri (2010) yang meneliti tentang  analisis corporate social responsibility sebagai
pembentuk citra perusahaan dan pengaruhnya terhadap loyalitas pelanggan PT Fast Food
Indonesia di kota Semarang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa CSR  memang
berpengaruh terhadap citra perusahaan KFC di Semarang dan citra perusahaan juga
berpengaruh secara signifikan terhadap loyalitas pelanggan KFC di Semarang. Persamaan
penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama meneliti tentang CSR, citra
perusahaan dan loyalitas, hanya saja dalam penelitian ini istilah loyalitas diganti dengan
istiqamah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah indikator CSR yang
digunakan untuk pembentukan citra adalah  planet.

Dengan adanya fakta dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka perlu
dilakukan penelitian yang berjudul “Pengaruh Corporate Social Responsibility Terhadap Citra
Perusahaan dan Istiqamah Nasabah Bank Syariah Mandiri di Surabaya”. Hal ini berdasarkan
pada hasil indeks loyalitas nasabah bank syariah yang menyatakan bahwa BSM mendapat
peringkat pertama dibandingkan bank syariah lainnya.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas maka rumusan masalah yang
diangkat dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah CSR berpengaruh terhadap citra Bank Syariah Mandiri di Surabaya?
2. Apakah CSR dapat berpengaruh terhadap Istiqamah nasabah di Bank Syariah

Mandiri di Surabaya?
3. Apakah citra bank Syariah Mandiri berpengaruh terhadap Istiqamah nasabah Bank

Syariah Mandiri di Surabaya?

METODE PENELITIAN
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif, yaitu

sebuah penelitian yang menitik beratkan pada pengujian hipotesis yang selanjutnya akan
dilakukan uji statistik untuk menerima atau menolak hipotesis. Penelitian ini bersifat kausal
dimana peneliti akan menguji pengaruh antar variabel. Pendekatan ini dimulai dengan
perumusan hipotesis dan model analisis, kemudian mengidentifikasi variabel, menentukan
jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan selanjutnya adalah menentukan teknik
analisis. Metode pengukuran penelitian ini akan lebih mudah dipahami dengan menggunakan
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kuesioner sebagai alat untuk mengetahui persepsi nasabah atau responden, yaitu nasabah
Bank Syariah Mandiri di Surabaya.

Pada penelitian ini terdiri tiga variable yang digunakan yaitu variable eksogen,
variable intervening dan variable endogen. Variabel eksogen adalah variabel yang dapat
mempengaruhi perubahan dalam variabel endogen dan mempunyai hubungan yang positif
ataupun negatif bagi variabel tergantung. Variabel eksogen dalam penelitian ini adalah CSR
(X).Variabel intervening  merupakan variabel eksogen kedua untuk menentukan apakah
kehadirannya berpengaruh terhadap hubungan antara variabel independen dan dependen.
Variabel intervening dalam penelitian ini adalah citra perusahaan (Z).Variabel endogen
merupakan variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain yakni variabel yang di prediksi oleh
satu atau beberapa variabel lain. Variabel tergantung dalam penelitian ini adalah Istiqamah
(Y). Indikator pengukuran variabel CSR ini mengacu pada teori yang disampaikan oleh
Elkington dalam Wahyudi dan Azheri (2011) bahwa kegiatan CSR harus merujuk pada
keseimbangan tiga aspek yaitu, ekonomi, sosial dan lingkungan. Indikator variabel CSR ini
juga diukur berdasarkan pada teori yang disampaikan Ryandono (2010) yaitu kebodohan dan
kemiskinan, selain itu indikator pada variabel ini juga mengacu pada rekomendasi dari pihak
BSM, sehingga indikator ini telah disesuaikan dengan kondisi di lapangan, dan diukur dengan
menggunakan 5 item pernyataan:

1. BSM memberikan bantuan dana untuk renovasi masjid atau mushalla sebagai bentuk
tanggung jawab sosialnya dalam upaya perbaikan sarana umum.

2. BSM selalu memberikan santunan dan beasiswa terhadap anak yatim untuk
mengurangi tingkat kebodohan di masyarakat.

3. BSM mendirikan BSM- Care untuk 1000 anak korban letusan merapi sebagai bentuk
kepeduliannya terhadap lingkungan sekitar.

4. BSM memberikan bantuan kambing etawa kepada Ketua Kelompok Peternakan
Kambing Etawa sebagai upaya dalam perbaikan ekonomi masyarakat.

5. BSM memberikan pinjaman modal tanpa margin kepada masyarakat sebagai upaya
peningkatan kesejahteraan dalam jangka panjang.
Indikator-indikator tentang CSR dapat diukur dengan menggunakan Skala Likert yang

telah di modifikasi, yaitu jawaban tengah dihilangkan. Dalam penelitian ini tidak
menggunakan kategori jawaban tengah (ragu-ragu), alasan (Anshori dan Iswati, 2009):
1.Seringkali memiliki arti ganda
2.Menimbulkan kecenderungan menjawab ke tengah
3.Tidak dapat menunjukkan kecenderungan pendapat responden ke arah setuju atau tidak
setuju, sehingga banyak data penelitian dan informasi penelitian yang tidak dapat ditangkap
oleh peneliti Skala Likert tersebut adalah sebagai berikut:
a. Sangat tidak setuju = 1
b. Tidak setuju = 2
c. Setuju = 3
d. Sangat setuju = 4

Variabel citra perusahaan diukur dengan di ukur dengan mengacu pada tiga indikator
yang digunakan Dowling (2001) yaitu reputasi, popularitas, profil perusahaan, dan satu
indikator yang digunakan Spector (1961, dalam Semuel dan Wijaya, 2011) yaitu kesuksesan.
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Indikator-indikator ini telah disesuaikan dengan kondisi di lapangan sehingga indikatornya
dapat dinyatakan dalam 4 item pernyataan sebagai berikut :

1. BSM memiliki reputasi kinerja yang bagus dibandingkan dengan bank syariah lainnya,
khususnya dalam hal aktivitas fungsi sosial.

2. BSM memiliki tingkat popularitas yang tinggi dibandingkan bank syariah lainnya
karena aktivitas fungsi sosialnya.

3. BSM memiliki kemajuan inovasi dalam produk, layanan, dan aktivitas fungsi sosial.
4. BSM mendapat banyak penghargaan atas produk dan jasa yang  dihasilkan serta dalam

kegiatan fungsi sosial yang dijalankan.
Dalam penelitian ini citra perusahaan diukur menggunakan skala Likert yang telah di
modifikasi, yaitu jawaban tengah dihilangkan (Anshori dan Iswati, 2009).

Istiqamah dalam penelitian ini adalah komitmen yang kuat dari nasabah untuk tetap
menggunakan layanan perbankan dari BSM di Surabaya secara konsisten di masa mendatang.
Variabel ini dikembangkan berdasarkan Key Performance Indicator dari Tasmara (2010).
Sehingga dapat diukur dan disesuaikan dengan fakta yang terjadi di lapangan. Indikator
variabel ini dinyatakan dalam 5 item pernyataan sebagai berikut :

1. Nasabah akan terus menerus (kontinu) menggunakan produk dan jasa yang dihasilkan
oleh BSM.

2. Nasabah memiliki semangat untuk merekomendasikan BSM kepada keluarga maupun
teman.

3. Nasabah memiliki rasa percaya diri ketika menjadi nasabah BSM.
4. Nasabah mentaati segala aturan transaksi dan layanan yang telah dibuat oleh BSM.
5. Nasabah selalu optimis terhadap inovasi yang dibuat oleh BSM.

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data yaitu data primer dan data
sekunder, Data primer dapat membantu penelitidalam mengumpulkan informasi yang mereka
inginkan secara teliti (Cooper dan Emory, 1996). Dalam penelitian ini data primer di dapat
dari hasil jawaban responden atas penyebaran kuesioner dan data sekunder dalam penelitian
ini didapat dari internet. Prosedur pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah survey
lapangan, yaitu untuk memperoleh data primer dengan menyebarkan kuisioner kepada
responden. Kuesioner digunakan untuk memfokuskan pernyataan-pernyataan yang diberikan
kepada responden, sehingga setiap responden memperoleh pernyataan yang sama dan
penilaian yang diberikan tidak keluar dari topik penelitian dan studi kepustakaan, yaitu
mempelajari literatur-literatur sebagai bahan referensi untuk menyusun landasan teori yang
digunakan dalam penelitian ini. Target populasi dalam penelitian ini adalah nasabah Bank
Syariah Mandiri di wilayah Surabaya yang mengetahui program CSR yang telah dijalankan
oleh BSM dan minimal telah menjadi nasabah tabungan dan pembiayaan selama 1 tahun,
karena dirasa sudah cukup lama menerima produk dan jasa yang diberikan sehingga dirasa
memiliki tingkat loyalitas atau Istiqamah yang cukup. Adapun cara untuk penarikan sampel
adalah purposive sampling, yaitu pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas tujuan
tertentu yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian (Arikunto, 1998).

Dalam penelitian ini sampel diambil di setiap kantor cabang BSM di Surabaya,
karena fungsi sosial hanya berada di kantor wilayah namun di kantor wilayah tidak memiliki
nasabah sehingga peneliti mengambil sampel di setiap kantor cabang BSM yang ada di
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Surabaya. Teknik penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teknik
Maximum Likelihood Estimation. Jumlah sampel yang diambil sebesar 5-10 kali parameter.
Jumlah parameter keseluruhan 3, sehingga ukuran sampel dalam penelitian ini berjumlah 30
responden.

Teknik analisis yang digunakan penelitian ini adalah analisis jalur (path analysis).
Analisis jalur (path analysis) adalah analisis yang digunakan untuk menjelaskan hubungan
kausalitas antara satu atau beberapa variabel. Analisis jalur (path analysis) merupakan model
dasar yang digunakan untuk menganalisis jalur dan mengestimasi kekuatan dari hubungan-
hubungan kausal yang digambarkan dalam path model.

Berdasarkan permasalahan yang dihadapi, tujuan penelitian, dan landasan teori, maka
dapat digambarkan model analisis yang menjelaskan pengaruh CSR terhadap citra perusahaan
serta Istiqamah nasabah pada bank Syariah mandiri di Surabaya sebagai berikut :

Gambar 1.1
Model Analisis

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum dilakukan pengujian dengan menggunakan path analysis, maka terlebih

dahulu dilakukan pengujian asumsi. Uji asumsi analisis jalur terdiri dari dua yaitu uji outlier
dan uji normalitas. Hasil selengkapnya uji asumsi tersebut adalah sebagai berikut  :

Uji outlier merupakan uji yang digunakan secara bersamaan untuk mengamati
distribusi normal data. Artinya jika data tidak berdistribusi normal, maka dilakukan eliminasi
data yang outlier atau ekstrim, dan sebaliknya jika data sudah berdistribusi normal maka tidak
diperlukan lagi eliminasi data. Uji outlier terdiri dari outlier univariate dan multivariate.
Outlier univariate dilakukan dengan mengamati nilai Z score yang diolah dengan
menggunakan program SPSS. Data dikatakan tidak terjadi outlier jika mempunyai nilai
minimum dan maksimum Z score kurang dari + 3 (Ferdinand, 1999). Berikut adalah hasil
pengujian outlier univariate selengkapnya :

Tabel 1.1
Uji outlier data secara univariate

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (diolah)

Variabel
Z Score

Minimum Maksimum
Z Score : CSR -2,30481 1,81092
Z Score : Citra Perusahaan -1,79505 1,79505

Z Score : Istiqomah -2,61033 1,33807

CSR
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Tabel 1.1 menunjukkan bahwa pengujian outlier univariate dari masing-masing
variabel tidak menunjukkan hasil yang melebihi nilai standar yaitu + 3, sehingga ketiga
variabel tersebut sudah memenuhi asumsi outlier univariate.

Setelah melalui tahap ini akan dilakukan pengujian outlier multivariate. Pengujian
secara multivariate outlier dilakukan dengan menggunakan nilai Mahalanobis, dan dilakukan
dengan menggunakan software AMOS. Pengamatan multivariate outlier dilakukan pada
Mahalanobis distance, Farthest from the centroid. Data yang berada pada urutan teratas
merupakan data yang paling outlier, kemudian diikuti oleh data dibawahnya sampai dengan
urutan terakhir.

Standar multivariate outlier dari Mahalanobis adalah menggunakan nilai Chi Square
Tabel. Jika urutan teratas dari nilai Mahalanobis kurang dari Chi Square Tabel maka
keseluruhan data tidak mengalami outlier. Sebaliknya jika nilai Mahalanobis lebih dari nilai
Chi Square Tabel maka data mengalami outlier. Chi Square Tabel ditentukan berdasarkan
jumlah variabel yang digunakan dan tingkat kesalahan yang dianjurkan. Menurut Kelloway
tingkat kesalahan yang dianjurkan adalah 0,001. Berdasarkan dari Tabel nilai Chi Square pada
0,001 dan jumlah variabel 3 adalah 16,46. Pada pengujian tahap awal outlier multivariate
diperoleh nilai Mahalanobis yang sesuai standar. Berikut hasil  uji Mahalanobis dapat dilihat
pada tabel  berikut :

Tabel 1.2
Uji Outlier Data Secara Multivariate

Kategori
Observation

Data ke -
Mahalanobis d -squared

Maksimum 24 12,628

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (diolah)

Tabel menunjukkan bahwa pada pengujian outlier multivariate, nilai tertinggi dari
Mahalanobis D Square adalah 12,628 ada pada data ke 24. Nilai 12,628 tersebut berada di
bawah standar 16,46, sehingga data memenuhi asumsi multivariate outlier.

Uji normalitas yang harus dipenuhi adalah normalitas univariate dan multivariat. Uji
normalitas menggunakan skewness (kemencengan) dan kurtosis (keruncingan). Data dapat
dikatakan berdistribusi normal jika mempunyai nilai CR skewness dan kurtosis berada pada
kisaran + 2,58 baik secara univariate dan multivariate. Berikut adalah hasil pengujian
normalitas data secara univariate dan multivariate.

Tabel. 1.3
Uji Normalitas Data Secara Univariate

Variabel Skewness Kurtosis
Nilai CR Nilai CR

Fungsi Sosial -0,315 -0,703 -0,301 -0,336
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Citra Perusahaan -0,304 -0,680 -0,500 -0,559

Istiqomah -0,783 -0,1750 0,426 0,476
Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (diolah)

Tabel menunjukkan bahwa pengujian normalitas secara univariate tidak terdapat
variabel yang mempunyai nilai skewness CR lebih dari + 2,58 dan pada kurtosis tidak ada
variabel yang mempunyai nilai CR melebihi 2,58. Sehingga dari hasil ini dapat dikatakan
bahwa hasil pengujian normalitas telah memenuhi syarat univariate normal. Setelah dilakukan
pengujian normalitas univariate, dilakukan pengujian normalitas multivariate, yang hasilnya
ditampilkan dalam tabel 4.4.

Tabel. 1.4
Uji Normalitas Data Secara Multivariate

Nilai Multivariate CR

3,111 1,555

Sumber : Data diolah, 2016

Hasil Pengujian Analisis Jalur atau Path Analysis

Pengujian dengan menggunakan path analysis menurut Anderson (1998) haruslah
memenuhi persyaratan multivariate normal. Dikatakan memenuhi asumsi multivariate normal
jika nilai CR multivariate kurang dari 2,58. Sedangkan pada pengujian multivariate telah
memenuhi syarat karena diperoleh nilai 1,555 yang lebih rendah dari + 2,58. Dari hasil
pengujian ini maka data penelitian telah memenuhi syarat uji normalitas.
Berikut adalah gambar hasil pengujian path analysis dengan nilai koefisien jalur atau
standardized pada masing-masing variabel
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Berikut ini adalah tabel hasil pengujian analisis jalur berdasarkan nilai koefisien jalur :

Tabel 1.5
Nilai Koefisien Jalur Pengaruh Antar Variabel

Variabel Nilai Standardized
coefisient

Citra perusahaan <--- CSR 0,382
Istiqomah <--- CSR 0,012
Istiqomah <--- Citra perusahaan 0,545

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (diolah)

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa :
1. Jika variabel CSR berubah maka akan menyebabkan perubahan citra perusahaan.

Tanda positif menunjukkan perubahan yang searah yaitu jika variabel CSR meningkat
maka citra juga akan meningkat, dan sebaliknya apabila variabel CSR menurun maka
citra perusahaan juga akan menurun dengan nilai koefisien jalur 0,382.

2. Jika variabel CSR berubah maka tidak akan menyebabkan perubahan secara langsung
terhadap tingkat istiqomah nasabah, dan sebaliknya apabila variabel istiqomah
berubah maka tidak akan mempengaruhi variabel CSR dengan nilai koefisien jalur
0,012.

CSR

Citra
perusahaan

.26

d1

1

Istiqomah

.17

d2

1

.53

.02

.50

Gambar 1.1
Hasil Pengujian Path Analysis
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3. Jika variabel citra berubah maka akan menyebabkan perubahan terhadap tingkat
istiqomah nasabah. Tanda positif menunjukkan perubahan yang searah yaitu jika
variabel citra meningkat maka istiqomah nasabah juga akan meningkat, dan
sebaliknya apabila variabel citra menurun maka istiqomah juga akan menurun dengan
nilai koefisien jalur 0,545.

Berdasarkan nilai koefisien analisis jalur dapat diketahui bahwa nilai koefisien jalur
lebih besar pada jalur CSR melalui citra terhadap Istiqomah nasabah  dibandingkan nilai
koefisien jalur CSR terhadap Istiqomah. Hal ini menunjukkan bahwa untuk dapat
meningkatkan Istiqomah nasabah maka akan lebih efektif jika dilakukan dengan
meningkatkan citra terlebih dahulu yaitu dengan melakukan aktivitas CSR.

Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi merupakan koefisien yang menunjukkan besarnya pengaruh

atau kontribusi variabel eksogen terhadap endogen dan variabel endogen terhadap variabel
endogen. Tabel 1.6 menunjukkan hasil pengujian yang nilai koefisien determinasi :

Tabel 1.6
Nilai Koefisien Determinasi

Variabel R2

CSR Citra 14,6%

CSR dan citra Istiqamah 30,3 %

Sumber: Hasil Penelitian, 2016 (diolah)

Berikut adalah penjelasan dari tabel 1.6 :
1. Besarnya perubahan citra yang disebabkan oleh adanya fungsi sosial (X) adalah 14,6 % .

Dengan kata lain pengaruh fungsi sosial terhadap citra adalah 14,6 %.
2. Besarnya perubahan Istiqamah yang disebabkan oleh adanya fungsi sosial (X) dan citra

(Z) adalah 30,3 % . Dengan kata lain pengaruh fungsi sosial dan citra terhadap Istiqamah
adalah 30,3 %

Pembuktian Hipotesis
Parameter ada tidaknya pengaruh secara parsial dapat diketahui berdasarkan nilai CR

(Critical Rasio). Untuk menentukan ada tidaknya pengaruh variabel exogen terhadap endogen
dan endogen terhadap endogen, digunakan ketentuan melihat dari level of significant  =
0,05. Jika nilai signifikansi < 0.05 maka ada pengaruh variabel eksogen terhadap endogen
ataupun endogen terhadap endogen. Dan sebaliknya jika nilai signifikansi > 0,05 maka tidak
ada pengaruh variabel eksogen terhadap endogen ataupun endogen terhadap endogen. Hasil
selengkapnya uji hipotesis dapat dilihat pada tabel 1.7 sebagai berikut :

Tabel 1.7
Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung

Variabel CR hitung
Tingkat

Sig.
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Citra <--- CSR 2,227 0,026

Istiqomah <--- CSR 0,072 0,943

istiqomah <--- Citra 3,249 0,001

Sumber : Hasil Penelitian, 2016 (diolah)

Pengujian Hipotesis pertama : CSR berpengaruh terhadap Istiqamah nasabah BSM di
Surabaya

Pengujian dengan menggunakan nilai CR diperoleh nilai 0,072 dengan tingkat signifikansi
0,943. Nilai signifikansi ini lebih dari 0,05. Sehingga hipotesis pertama yang menyatakan
CSR berpengaruh terhadap Istiqamah nasabah BSM di Surabaya tidak diterima kebenarannya,
karena variabel CSR tidak berpengaruh secara langsung terhadap Istiqamah nasabah.

Pengujian Hipotesis kedua : CSR berpengaruh terhadap citra BSM di Surabaya.
Pengujian dengan menggunakan nilai CR diperoleh nilai 2,227 dengan tingkat

signifikansi 0,026. Nilai signifikansi ini kurang dari 0,05. Sehingga hipotesis kedua yang
menyatakan CSR berpengaruh terhadap citra BSM di Surabaya diterima kebenarannya.

Pengujian Hipotesis ketiga : Citra perusahaan berpengaruh terhadap Istiqamah nasabah di
BSM di Surabaya.

Pengujian dengan menggunakan nilai CR diperoleh nilai 3,249 dengan tingkat
signifikansi 0,001. Nilai signifikansi tersebut kurang dari 0,05. Sehingga hipotesis ketiga yang
menyatakan bahwa citra perusahaan berpengaruh terhadap Istiqamah nasabah BSM di
Surabaya diterima kebenarannya.

Koefisien Jalur Tidak Langsung
Pengujian dengan menggunakan path analisis, disamping untuk menguji pengaruh

langsung dari variabel eksogen terhadap variabel endogen, juga pengaruh tidak langsung dari
variabel eksogen terhadap variabel endogen melalui variabel endogen intervening, dalam
penelitian ini yang menjadi variabel endogen intervening adalah citra. Gambar pengaruh tidak
langsung dari CSR terhadap Istiqomah melalui citra adalah sebagai berikut :

Gambar 1.2
Koefisien jalur tidak langsung
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Gambar 1.2 menunjukkan bahwa koefisien jalur tidak langsung dari CSR terhadap
Istiqamah melalui citra merupakan perkalian dari koefisien jalur langsung dari CSR terhadap
citra yaitu 0,382 dan citra terhadap istiqamah dengan nilai 0,545. Sehingga nilai koefisien
tidak langsung adalah 0,382 x 0,545 = 0,208

Pembahasan
Pengaruh CSR Terhadap Istiqomah Nasabah Bank Syariah Mandiri

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat signifikansi CSR (X) terhadap istiqomah
(Y) melebihi nilai α (0,05) yaitu sebesar 0,943. Sehingga hipotesis pertama dalam penelitian
ini di tolak, yang artinya CSR tidak mempunyai pengaruh yang signifikan dalam menciptakan
istiqamah nasabah. Hasil penelitian ini berbeda dengan teori yang disampaikan oleh Andreas
(2011) menyatakan bahwa melaksanakan CSR adalah perbuatan yang mendatangkan berkah
atau keuntungan yang berlimpah untuk perusahaan, dan Piercsh et al dalam Mesaroch (2008)
yang menyampaikan bahwa program tanggung jawab sosial atau CSR memiliki efek yang
besar pada loyalitas nasabah, intensitas pembelian, dan sikap nasabah terhadap perusahaan
yang melakukan promosi program fungsi sosial.
Hasil penelitian yang dilakukan Khaeril, Haerani, dan Sudirman (2010) mendukung penelitian
ini dengan mengungkapkan bahwa tanggung jawab sosial (CSR) tidak berpengaruh secara
signifikan terhadap loyalitas nasabah (istiqamah). Pengaruh ketidak signifikansi variabel CSR
terhadap istiqamah nasabah dikarenakan kurangnya promosi yang intensif tentang program-
program CSR yang telah di lakukan, baik di pusat maupun di daerah-daerah (Khaeril,
Haerani, dan Sudirman:2010). Promosi tersebut dapat dilakukan dengan menyebarkan
informasi tentang program yang dijalankan dan memberikan progress report program tersebut
kepada nasabah, karena nasabah juga membutuhkan informasi tentang program CSR yang
dilakukan oleh bank.

Berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan, diketahui bahwa variabel CSR belum dapat
menjadi variabel yang berpengaruh secara signifikan terhadap istiqamah nasabah BSM di
Surabaya, karena BSM dirasa masih kurang dalam melaksanakan promosi kegiatan CSR,
sehingga masih banyak nasabah yang belum mengetahui tentang aktivitas CSR yang telah
dijalankan oleh BSM, selain itu nasabah juga berpendapat bahwa sikap istiqamah dapat
terbentuk jika BSM memiliki citra yang positif.

Pengaruh CSR Terhadap Citra
Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan CSR terhadap citra

BSM di Surabaya dengan nilai signifikansi 0,026. Hal ini menunjukkan bahwa hipotesis
kedua dalam penelitian ini dapat diterima, yang artinya bahwa CSR berpengaruh secara
signifikan terhadap citra. Dengan demikian hasil penelitian ini sesuai dengan teori yang
disampaikan oleh Ratnasari (2012), bahwa CSR mampu membuat perusahaan memiliki citra
yang positif. menurut survey yang dilakukan oleh Environics International (Toronto).
Conference Board (New York) dan Prince of Wales Business Leader Forum (London) dalam
Dewi (2005), menyatakan bahwa 60% dari 25.000 responden berpendapat bahwa tanggung
jawab sosial perusahaan merupakan salah satu faktor pembentuk citra baik perusahaan.

Pengaruh Citra Terhadap Istiqamah Nasabah
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Hasil penelitian menunjukkan terdapat pengaruh yang signifikan Hipotesis kedua
dalam penelitian ini dapat diterima dengan nilai signifikansi 0,001. Hal ini menunjukkan
bahwa citra berpengaruh terhadap istiqamah nasabah. Dengan demikian hasil penelitian ini
sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ratnasari (2012), bahwa citra yang positif dapat
meningkatkan minat konsumen untuk terus melakukan pembelian terhadap produk
perusahaan tersebut. Keller (1993), juga menambahkan bahwa suatu produk yang mendapat
perhatian besar dan citra yang positif maka akan menghasilkan kesetiaan yang lebih besar dan
mengurangi adanya persaingan yang terjadi. Selain itu Boohene et al (2011) juga menyatakan
bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara citra perusahaan dengan loyalitas
nasabah (istiqamah). Hasil penelitian yang dilakukan oleh Wei (2007) dan Khaeril et al
(2010) mendukung penelitian ini dengan mengungkapkan bahwa citra perusahaan memiliki
pengaruh yang signifikan terhadap istiqamah. Dengan adanya citra positif yang terbentuk
dalam benak nasabah maka akan membuat nasabah terus menerus melakukan interaksi
dengan bank. Sikap terus menerus inilah yang menjadi gambaran dari sikap istiqamah.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan
Berdasarkan analisis dan pengujian dengan menggunakan path analysis atau analisis jalur,

maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Variabel CSR tidak berpengaruh secara signifikan terhadap sikap Istiqomah nasabah Bank

Syariah Mandiri di Surabaya.
2. Variabel CSR berpengaruh secara signifikan terhadap Citra Bank syariah mandiri di

Surabaya.
3. Variabel Citra berpengaruh secara signifikan terhadap Istiqamah nasabah Bank Syariah

Mandiri di Surabaya.
4. Variabel CSR tidak berpengaruh langsung secara signifikan terhadap sikap Istiqamah

nasabah bank syariah mandiri di Surabaya, namun CSR berpengaruh signifikan terhadap
istiqomah melalui variabel citra.

Saran
Saran yang direkomendasikan setelah penelitian Pengaruh CSR Terhadap Citra dan

Istiqamah Nasabah Bank Syariah Mandiri Di Surabaya adalah sebagai berikut :
1. Untuk Pihak Bank Syariah mandiri

1.a. Bank Syariah Mandiri harus mempertahankan dan meningkatkan serta membuat
inovasi baru terhadap aktivitas CSR, misalnya memberikan pelatihan bisnis berbasis
syariah dan pembuatan outlet usaha secara gratis yang pada akhirnya dapat di
gunakan untuk memperbaiki perekonomian masyarakat dibandingkan dengan
memberi bantuan kambing etawa yang memiliki risiko gagal lebih besar.

1.b Bank Syariah Mandiri seharusnya mempublikasikan penghargaan-penghargaan yang
diperoleh tidak hanya melalui media elektronik saja namun juga melalui media cetak,
misalnya brosur yang dapat di letakkan di meja Customer Service, Teller atau di
tempat yang mudah diketahui oleh nasabah, selain brosur bank syariah mandiri juga
dapat menginformasikan penghargaan atas prestasi yang diperoleh dengan membuat
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majalah yang dapat diberikan kepada nasabah setiap setahun sekali. Hal ini
dikarenakan masih banyak nasabah yang tidak mengetahui penghargaan yang di
peroleh oleh BSM.

1c.  Bank Syariah Mandiri harus tetap membuat inovasi baru dalam produk, layanan serta
kegiatan CSR dan membuktikannya kepada nasabah bahwa BSM mampu membuat
inovasi baru dalam kinerjanya. Inovasi tersebut dapat dilakukan misalnya membuat
produk tabungan khusus untuk kaum dhuafa yang sebagian dana tabungannya
diperoleh dari hasil keuntungan bank setiap tahun.
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ABSTRACT

Indonesia's stock market continued to grow since reactivation in 1977. The number of
listed companies has grown from year to year until it reached the number of 532
companies in the beginning of August 2016. This study aimed to describe the portrait of
Indonesia's stock market, which includes an overview of literacy of capital market in
Indonesia, characteristics of the investor and the condition of stock market in Indonesia.
The method used the descriptive research method. Based on the description in the
discussion of the research results that the literacy of capital market in Indonesia is the
lowest when compared to literacy on other financial products. Indonesian investors are
still not mature enough in making an investment decision, because they still have a
dependency to foreign investors. As well as the Indonesian emiten is still quite a lot of
practices unethical behavior in capital market.

Keywords: Literacy, Investor, the Indonesian Capital Market

ABSTRAK
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Bursa saham Indonesia terus berkembang sejak pengaktifan kembali pada tahun 1977.
Jumlah emiten mengalami pertumbuhan dari tahun ke tahun hingga mencapai jumlah 532
perusahaan di awal Agustus 2016. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan potret
bursa saham Indonesia, yang mencakup gambaran tentang literasi pasar modal di
Indonesia, karakteristik investor dan  kondisi bursa saham Indonesia. Metode penelitian
yang digunakan, yaitu metode penelitian deskriptif. Berdasarkan deskripsi dalam
pembahasan penelitian diperoleh hasil bahwa literasi pasar modal di Indonesia tergolong
paling rendah bila dibandingkan literasi pada produk keuangan yang lain. Investor
Indonesia masih belum cukup matang dalam mengambil keputusan investasi, karena
masih memiliki ketergantungan kepada investor asing. Serta pasar modal Indonesia masih
cukup banyak praktik-praktik pelanggaran etika pasar modal.

Kata Kunci: Literasi, Investor, Pasar Modal Indonesia

PENDAHULUAN
Sejak pengaktifan kembali bursa saham Indonesia tahun 1977 (netralnews.com,

2016), berbagai upaya untuk mengembangkan dan menata mekanisme kerja di bursa telah
dilakukan oleh Bursa Efek Indonesia (BEI), yang sebelumnya bernama Bursa Efek
Jakarta (BEJ). Sekalipun hasilnya belum sepenuhnya mampu memenuhi harapan investor
Indonesia, namun telah banyak perbaikan kinerja yang telah dicapai oleh BEI. Salah satu
bukti kerja keras Bursa Efek Indonesis yaitu semakin bertambahnya jumlah emiten
hingga pada awal  Agustus 2016 berjumlah 532 perusahaan  (SahamOK, 2016). Tulisan
ini disajikan dengan tujuan memberikan deskripsi potret bursa saham Indonesia saat ini,
yang mencakup gambaran tentang literasi pasar modal di Indonesia, karakteristik investor
dan  kondisi bursa saham Indonesia..

METODE PENELITIAN
Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, karena kajian dilakukan dengan

mencermati dan menganalisis perkembangan literasi pasar modal, karakteristik investor
Indonesia, dan kondisi bursa saham hingga saat ini. Makalah ini disusun berdasarkan
kajian literatur tentang perkembangan bursa saham Indonesia yang bersumber dari media
cetak maupun internet.

HASIL & PEMBAHASAN
Peran Bursa Saham Indonesia terhadap Perekonomian

Pasar modal memiliki fungsi vital dan utama dalam sebuah perekonomian. Kehadiran
pasar modal berkontribusi dalam menentukan efisiensi sebuah  perekonomian  dan
menawarkan kapitalisasi yang lebih tinggi  dan mempengaruhi kualitas investasi (Andries,
2009). Semakin maju suatu bursa akan ikut berkontribusi terhadap kemajuan perekonomian
suatu negara. Selain itu semakin banyak jumlah emiten yang tercatat dan ditransaksikan
sahamnya di bursa, maka akan semakin tinggi likuiditas perdagangan di bursa dan sekaligus
potensi untuk sumber pendanaan bagi perusahaan yang selanjutnya akan menopang performa
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keuangan perusahaan-perusahaan go publik yang pada akhirnya akan berkontribusi terhadap
perkembangan perekonomian suatu negara.

Bursa saham Indonesia dalam jangka panjang  berhubungan dengan variabel-variabel
makroekonomi, seperti Gross Domestic Product, suku bunga, dan nilai tukar. Kondisi ini
berdampak pada saat terjadinya capital flight ketika terjadi krisis moneter tahun 1997. Selain
itu setiap peristiwa yang terjadi di bursa saham Amerika Serikat berdampak secara tidak
langsung terhadap bursa saham Indonesia melalui jalur pasar keuangan global (Purnomo &
Rider, 2011).  Selanjutnya pada tahun 2008, terjadi volatilitas harga saham yang tinggi
sebagai akibat terjadinya penurunan likuiditas saham di bursa saham Indonesia (Hudiyono &
Husodo, 2013).

Literasi Pasar Modal
Literasi pasar modal masyarakat Indonesia tergolong rendah, karena berdasarkan data di

Tabel 1, posisi tingkat literasi pasar modal berada di angka terendah bila dibandingkan literasi
perbankan, literasi asuransi, literasi perusahaan pembiayaan, literasi dana pensiun, dan literasi
pegadaian. Tingkat literasi pasar modal tahun 2013 sebesar 3,79% memberikan indikasi
bahwa dari 100 penduduk hanya 4 orang yang memahami pasar modal. Dengan kata lain, 96
persen penduduk Indonesia sama sekali belum mengenal pasar modal Indonesia. Kondisi ini
sangat memprihatinkan, karena di tengah upaya bursa untuk terus membuat pasar modal
berkembang dan semakin likuid. Namun di sisi lain, hanya sedikit sekali penduduk Indonesia
yang telah mengenal pasar modal Indonesia.

Utilitas pasar modal jauh lebih rendah lagi. Tabel 2 menunjukkan utilitas pasar modal
sebesar 0,11%. Hal ini berarti dari 1.000 penduduk Indonesia, hanya satu orang yang telah
bertransaksi di bursa saham. Rendahnya angka utilitas pasar modal merupakan tantangan
besar bagi Otoritas Jasa Keuangan untuk terus mengedukasi dan memfasilitasi masyarakat
untuk dapat mengakses produk pasar modal. Meskipun Bursa Efek Indonesia sudah
mengubah konversi per lot saham dari 500 lembar menjadi 100 lembar (Fauzian, 2014).
Namun masih perlu upaya berkelanjutan untuk                   memperkenalkan produk pasar
modal ke masyarakat.

Tabel 1. Indeks Literasi Keuangan Sektor Jasa Keuangan
Tingkat
Literasi

Perbank
an

Asuransi Perusaha
an
Pembiay
aan

Dana
Pensiun

Pasar
Modal

Pegadaia
n

Well Literate 21,80% 17,84% 9,80% 7,13% 3,79% 14,85%
Sufficient
Literate

75,44% 41,69% 17,89% 11,74% 2,40% 38,89%

Less Literate 2,04% 0,68% 0,21% 0,11% 0,03% 0,83%
Not Literate 0,73% 39,80% 72,10% 81,03% 81,03% 45,44%
Sumber: Strategi Nasional Literasi Keuangan OJK

Tabel 2. Indeks Utilitas Produk dan Jasa Keuangan
Perbank Asuransi Perusaha Dana Pasar Pegadaia
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an an
Pembiay
aan

Pensiun Modal n

Utilitas 57,58% 11,81% 6,33% 1,53% 0,11% 5,04%
(OJK, 2013)

Karakteristik Investor Indonesia
Pertumbuhan investor Indonesia masih tergolong rendah jika dibandingkan negara lain.

Pada tahun 2014, penduduk Indonesia yang sudah menjadi investor sebesar 400.000 orang
atau sekitar 0,2% jika dibandingkan total penduduk. Sementara di Singapura investor lokal
30% dari total penduduk dan Malaysia rasio ini sebesar 12,8% (Kusuma, 2014).

Return saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia masih lebih banyak
dinikmati oleh investor asing. Pada tahun 2012 lebih dari 80% dari total perdagangan di bursa
didominasi oleh investor asing. Kehadiran investor asing memberikan pengaruh positif
maupun negatif. Dampak positif kehadiran investor asing,  karena berdampak bursa saham
menjadi lebih likuid. Investor asing dapat memberikan tiga pengaruh positif, yaitu (1)
mengembangkan pasar modal negara tujuan (development effect), (2) meningkatkan
sumber pendanaan dari pihak eksternal (resource effect), dan (3) meningkatkan nilai
saham yang akan  meningkatkan nilai portofolio investor lokal (welfare effect). Di sisi lain,
dominasi kepemilikan saham oleh investor asing mengakibatkan kinerja pasar modal menjadi
sangat fluktuatif karena adanya potensi penarikan dana setiap  saat (Chandra, 2010).

Data Bursa Efek Indonesia tahun 2015 menunjukkan bahwa 86 persen total
perdagangan di bursa saham didominasi oleh 10 persen investor asing. Berdasarkan historis,
Dominasi investor asing pada investasi di bursa saham  Indonesia lebih banyak memberikan
dampak yang merugikan daripada menguntungkan. Sebagai contoh pada tahun 2008 ketika
terjadi krisis keuangan global, sebagian besar investor asing keluar dari bursa saham
Indonesia. Dampak  yang dirasakan, yaitu penurunan yang signifikan pada Indeks Harga
Saham Gabungan yang menyebabkan volatilitas harga saham yang besar di bursa saham.
Sementara investor lokal terbiasa mengikuti setiap keputusan investor besar tanpa memiliki
dasar pertimbangan yang rasional, karena sebagian investor lokal tidak memiliki pemahaman
analisa fundamental yang memadai. Prinsip yang banyak dipegang oleh investor lokal
menganut prinsip klasik yaitu membeli di saat harga saham naik dan menjual di saat harga
saham turun atau buy low and sell high (Setianto, 2016).

Karakter ‘ikut-ikutan’ kepada investor asing disebabkan masih rendahnya literasi pasar
modal di Indonesia. Rendahnya literasi pasar modal membawa implikasi yang luas dan
merugikan. Berikut pemaparan tentang karakteristik investor Indonesia beserta kasus-kasus
yang dialami. Investor Indonesia lebih berorientasi jangka pendek dan mengambil keputusan
dan tidak berdasarkan informasi, namun lebih memperhatikan rumor. Selain itu sebelum
memutuskan untuk membeli produk investasi khususnya saham, lebih banyak menggunakan
‘feeling’ (emosi), bukan didasarkan pada pertimbangan rasional. Sehingga banyak investor
yang dirugikan akibat pengambilan keputusan investasi saham yang tidak didasarkan pada
analisa yang tepat, yaitu analisa fundamental (Pratomo & Nugraha, 2009).

Kasus penipuan berkedok investasi di Indonesia terus bermunculan setiap tahun,
padahal latar  belakang pendidikan masyarakat Indonesia terus mengalami peningkatan dari



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 104

tahun ke tahun. Hal yang menyebabkan masalah ini, yaitu investor Indonesia mengabaikan
aspek risiko dalam berinvestasi, kurang dalam literasi produk pasar modal, dan tidak
mendasarkan pilihan investasi pada profil risiko (Muttaqien, 2015).

Investor Indonesia kurang peka terhadap pentingmya memperhatikan risiko, karena
publikasi informasi terkait produk keuangan seringkali timpang. Sebagai contoh, cukup
banyak penyampaian informasi fund fact sheet reksadana hanya mencantumkan peroleh imbal
hasil (return) pada beberapa periode, tetapi tidak menginformasikan dengan jelas terkait
risiko yang menyertai perolehan imbal hasil investasi (Rudiyanto, 2015).

Investor Indonesia mudah dikelabuhi oleh informasi yang menyesatkan terkait tawaran
yang berkedok investasi, karena masih rendahnya literasi produk pasar modal. Literasi produk
pasar modal pada tahun 2015, baru mencapai 3,79%. Sementara literasi produk perbankan
(21,80%) dan literasi produk asuransi (17,84%) masih lebih baik daripada  literasi produk
pasar modal (Neraca, 2015).

Investor Indonesia terkesan emosional dalam berinvestasi, karena sebagian investor
tidak memahami bahwa keputusan investasi bersifat personal dan harus sesuai dengan profil
risiko investor (Danareksa Investment Management, 2012). Sehingga tidak mungkin seorang
investor dalam memilih produk investasi mengikuti keputusan pihak lain yang dianggap lebih
expert. Berdasarkan kondisi ini, Otoritas Jasa Keuangan seharusnya menambahkan materi
edukasi bagi masyarakat, yaitu tentang profil risiko investor.

Kondisi pasar modal Indonesia
Sementara upaya edukasi pasar modal perlu terus dilakukan, upaya pembenahan di

bursa saham juga  harus terus dilakukan, karena masih banyak praktik pelanggaran etika yang
dilakukan oleh para emiten. Berikut ini kasus-kasus pelanggaran etika yang terjadi di pasar
modal Indonesia. Beberapa emiten saham di Indonesia melakukan tindakan yang tidak etis,
seperti melakukan window dressing sebelum IPO, mempublikasikan laporan keuangan yang
menyesatkan, terlibat kasus penyuapan, melakukan corporate action yang mengakibatkan
Unusual Market Activity (UMA) atau aktivitas perdagangan yang tidak biasa, melakukan
insider trading, dan perdagangan semu.

Saham yang diperdagangkan di bursa saham Indonesia tidak semuanya layak
melakukan Initial Public Offering (IPO). Hal ini nampak jelas bahwa sebelum pelaksanaan
IPO, sebagian emiten melakukan window dressing, sehingga kinerja keuangan emiten
kelihatan sangat baik. Namun setelah proses IPO berlangsung, kinerja emiten seperti
mengalami penurunan. Padahal itulah kinerja yang sebenarnya. Dengan kata lain, sebagian
saham yang tercatat di Bursa Efek Indonesia sebenarnya tidak layak untuk melakukan IPO
(Neraca, 2012).

Tindakan emiten yang tidak etis dalam bentuk mempublikasikan laporan keuangan yang
menyesatkan ditunjukkan oleh PT. Indofarma Tbk (Bloomberg: INAF.JK) pada tahun 2002,
membukukan laba hingga kuartal ketiga tahun  sebesar Rp 80 miliar. Namun setelah laporan
keuangan diaudit oleh KAP Hans Tuanakota Mustofa (Afiliasi Deloitte Touche Tohmatsu),
laporan keuangan INAF menunjukkan rugi sebesar Rp 59 miliar (Nugroho, Kumaladewi, &
Arthanto, 2010).

Emiten saham yang terlibat kasus penyuapan terjadi pada tahun 2016, dimana Komisi
Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Direktur Utama PT Agung Podomoro
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Land Tbk (APLN), sebagai tersangka kasus penyuapan terhadap anggota DPRD DKI Jakarta
terkait pembahasan raperda zonasi tata ruang Pantai Utara Jakarta (Maulana, 2016).

Tiga emiten saham yaitu saham PT Radana Bhaskara Finance Tbk (HDFA), saham PT
Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk (AGRO) dan saham PT Steady Safe Tbk (SAFE)
ditetapkan Bursa Efek Indonesia ke dalam kategori Unusual Market Activity (UMA) atau
aktivitas perdagangan yang tidak biasa, karena harga ketiga saham itu meningkat di luar
kebiasaan (Supriyatna, 2016).

Pada tahun 2012, PT Bank Danamon Indonesia Tbk terlibat kasus insider trading atau
kecurangan transaksi saham karena pendahuluan informasi yang dilakukan oleh mantan
Country Head UBS Group AG. melalui broker di Singapura dengan menggunakan rekening
bank isterinya (Pasopati, 2015).

Pembentukan harga semu menjelang penutupan perdagangan saham menunjukkan
gejala bahwa perdagangan di bursa saham Indonesia cenderung kurang sehat, karena harga
semu terbentuk bukan pada permintaan dan penawaran saham yang sebenarnya, melainkan
digerakkan oleh permintaan dan penawaran palsu. (Indopremier, 2012). Sebenarnya peristiwa
ini tidak termasuk perdagangan, namun karena ‘permainan’ investor ini mengakibatkan
terbentuknya harga saham yang baru, maka seolah-olah telah terjadi transaksi. Harga saham
yang terbentuk, sebenarnya bukan merupakan informasi, namun lebih sesuai jika
dikategorikan pada rumor. Hal yang menyedihkan, sebagian investor sebagai pengguna
informasi, menganggap ini sebagai informasi, karena proses pembentukannya melalui
mekanisme bursa yang resmi.

Disamping itu,  likuiditas bursa saham di Indonesia cenderung kurang likuid, karena
cukup banyak saham yang tidak aktif diperdagangkan (saham tidur). Pada tahun 2016,
berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, paling sedikit terdapat 100 saham yang tidak aktif
diperdagangkan di bursa saham Indonesia. Faktor-faktor yang menyebabkan suatu saham
tidak aktif diperdagangkan karena saham-saham tersebut tidak likuid. Hal yang menyebabkan
‘saham tidur’ tidak likuid, karena tidak adanya corporate action, jumlah lembar saham yang
dijual kepada publik terlalu sedikit, (Okezone.com, 2016). Kondisi seperti ini perlu
penanganan serius dari pihak Bursa Efek Indonesia, agar jumlah ‘saham tidur’ di Indonesia
semakin berkurang  dan likuiditas perdagangan semakin baik.

Persoalan lain yang masih ada di bursa saham Indonesia, yaitu masih rendahnya
prosentase kepemilikan publik pada sebagian besar emiten. Kebanyakan persentase
kepemilikan publik di bawah 40 persen (IDX, 2016). Fakta ini memiliki dampak yang kurang
baik bagi transparansi informasi bagi publik, karena dominasi kepemilikan saham oleh
institusi ataupun pihak manajerial, akan menimbulkan keberpihak-an manfaat hanya pada
kelompok-kelompok yang mendominasi kepemilikan saham. Sehingga fungsi kontrol sosial
dari pihak masyarakat tidak dapat berjalan dengan baik.

SIMPULAN & SARAN
Literasi pasar modal di Indonesia tergolong paling rendah bila dibandingkan literasi

pada produk keuangan yang lain. Investor Indonesia masih belum cukup matang dalam
mengambil keputusan investasi, karena masih memiliki ketergantungan kepada investor
asing. Serta pasar modal Indonesia masih cukup banyak praktik-praktik pelanggaran etika
pasar modal.
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Disarankan pihak Bursa Efek Indonesia, agar tidak jemu-jemu memantau terjadinya praktik-
praktik perdagangan bursa yang menyimpang dari aturan yang berlaku atau yang melanggar
etika dengan disertai oleh pemberian sanksi yang tegas, agar praktik-praktik di bursa saham
Indonesia semakin baik dan diapresiasi oleh para investor. Edukasi tentang profil risiko
investor juga harus diberikan kepada masysrakat, agar masyarakat yang telah maupun akan
berinvestasi memahami dengan baik tentang tingkat kesanggupannya untuk menerima risiko
investasi, dengan harapan keputusan investasi investor sudah sesuai dengan profil risiko yang
miliki
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ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of corporate governance practices (CG) and
Intellectual Capotal on Corporate Perfromance. Corporate Performance in this study is
proxied by profitability, Productivity and Market Valuation. This study measured the CG
practices by using institutional ownership, managerial ownership, the proportion of
independent board and audit committee. The Intellectual Capital measured by VAICTM.
Sample to be used in this study is banking sector firm that listed in Indonesia. Result indicated
that: (i) Value added intellectual capital efficiency VAICTM and managerial ownership had
positive significant impact to corporate performance (ROA); (ii) Institutional ownership had
the negative significant impact to corporate performance (ROA); and (iii) Proportion of
Board Independence and Audit Committee had no significant impact to corporate
performance. Futhermore, while corporate performance was measured by ATO and MB, the
model is not valid for prediction.

Keywords: Corporate governance, Intellectual Capital, and Corporate Performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh praktik tata kelola perusahaa dan modal
intelektual terhadap kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan dalam penelitian ini diproksikan
dengan profitabilitas, Produktivitas dan Penilaian Pasar. Penelitian ini mengukur tata kelola
perusahaan dengan proporsi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dan dewan
komisaris independen serta komite audit. Modal intelektual diukur dengan Value Added
Intelectual Capital. Sampel yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan
sektor perbankan yang listed di Bursa Efek  Indonesia. Hasil menunjukkan bahwa: (i) Value
added intellectual capital efficiency VAICTM dan kepemilikan manajerial signifikan
berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan (ROA); (ii) Kepemilikan Institusional
signifikan berpengaruh negative terhadap kinerja perusahaanand (iii) Proporsi Dewan
Komisaris Independen dan Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
Selanjutnya, apabila kinerja perusahaan diukur dengan Produktivitas (ATO) dan Penilaian
Pasar (MB), model tidak valid untuk dilakukan prediksi.

Kata kunci: Tata Kelola Perusahaan, Modal Intelektual, dan Kinerja Perusahaan

PENDAHULUAN
Dalam menjalankan sebuah perusahaan, kinerja perusahaan sangat penting untuk

diukur dan diketahui bagaimana perkembangannya dari tahun ke tahun. Informasi tentang
kinerja perusahaan ini berguna salah satunya untuk menetapkan kebijakan selanjutnya yang
akan diambil oleh pihak manajemen. Dalam beberapa wacana tentang kinerja perusahaan,
modal intelektual (intellectual capital) dan tata kelola perusahaan  (corporate governance)
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sebagai unsur-unsur yang perlu diungkapkan dan diterapkan untuk menilai suatu perusahaan
menjadi hal yang makin dipertimbangkan. Munculnya “new economy” yang secara prinsip
didorong oleh perkembangan teknologi informasi dan ilmu pengetahuan, juga telah memicu
tumbuhnya minat dalam pengungkapan modal intelektual (Petty & Guthrie, 2000).

Kekayaan dan daya saing perusahaan pada masa lalu selalu didasarkan pada
kepemilikan sumber daya yang bersifat fisik (tangible asset). Perkembangan ekonomi baru
yang dikendalikan oleh informasi dan pengetahuan, mengubah strategi bisnis suatu   industri.
Industri yang sebelumnya bertumpu pada asset wujud fisik,  yaitu produksi barang dan jasa
serta penciptaan nilai menjadi tergantung pada aset tidak berwujud (intangible assets).

Guthrie (2001) menduga perusahaan yang sukses tidak memperoleh manfaat hanya
dari aset berwujud dan mereka terutama mengandalkan untuk mengakses informasi intangible
dan knowledge creation sebagai sumber daya utama untuk sukses. Konsep tradisional dalam
mengevaluasi nilai perusahaan dan kinerja dengan aset berwujud secara gradual memberikan
cara untuk fokus pada intangible knowledge development dan integration ability. Intangible
knowledge development dan integration ability adalah serangkaian dari seluruh keahlian
manajemen yang dapat mengembangkan dan merestrukturisasi human capital, structural
capital, dan customer capital dari suatu organisasi.

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam penilaian dan pengukuran asset tidak
berwujud adalah modal intelktual. Modal Intelektual merupakan aset tidak berwujud yang
terdapat di dalam laporan keuangan. Selama ini pengungkapan Modal Intelektual sudah
banyak dilakukan dalam menentukan value perusahaan. Masuknya perusahaan-perusahaan
asing ke pasar Indonesia menuntut perusahaan dalam negeri untuk semakin memperbaiki nilai
(value) dan kinerja (performance) perusahaannya guna menghadapi persaingan yang semakin
ketat. Dalam proses perbaikan tersebut, perusahaan membutuhkan informasi yang lebih
relevan tentang elemen yang diukur tidak hanya aset berwujud (tangiable asset) namun juga
aset tidak berwujud (intangiable asset) guna mengungkapkan nilai dan kinerja perusahaan.

Selain memperbaiki pengungkapan laporan keuangan berupa pengungkapan modal
intektual sebuah perusahaan juga dirasa perlu melakukan penerapan dan pengelolaan tata
kelola perusahaan yang baik. Tuntutan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (good
corporate governance) semakin menguat setelah runtuhnya beberapa raksasa bisnis dunia
seperti Enron dan Worldcom di AS, serta tragedi jatuhnya HIH dan One-tel di Australia.
Berdasarkan beberapa hasil penelitian dan laporan dari Bank Dunia bahwa keruntuhan
perusahaan-perusahaan besar dunia disebabkan oleh karena buruknya pelaksanaan praktik-
praktik tata kelola perusahaan yang baik.

Newel dan Wilson (2002) menyatakan bahwa secara teoritis praktik corporate
governance yang baik dapat meningkatkan nilai perusahaan dengan cara meningkatkan
kinerja keuangan dan mengurangi risiko yang diakibatkan oleh tindakan manajemen yang
cenderung menguntungkan diri mereka sendiri. Penyebab utama berkembangnya kebutuhan
akan praktik-praktik corporate governance yang baik adalah sebagai akibat dari kebangkrutan
perusahaan-perusahaan ternama, baik di sektor keuangan maupun non keuangan seperti
WordCom di Amerika Serikat dan HIH dan One-tel di Australia.

Penelitian yang dilakukan Subagyo (2014) menunjukkan bahwa mekanisme corporate
governance dalam hal ini kepemilikan manajerial dan komite audit mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Namun demikian, penelitian tersebut belum



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 110

mengkaitkan pengaruh intelektual capital terhadap nilai peusahaan. Karena itu, penelitian ini
hendak menguji pengaruh dari praktik corporate governance dan Intellectual Capital terhadap
corporate performance  : studi empiris pada perusahaan sektor perbankan yang listed di BEI.

Penelitian ini akan menguji pengaruh dari modal intektual terhadap kinerja perusahaan
dan juga akan menguji pengaruh mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja
perusahaan. Kinerja Perusahaan (Corporate performance) dalam penelitian diproksikan
dengan tingkat profitabilitas, produktivitas dan penilaian pasar. Mekanisme tata kelola
perusahaan dalam penelitian ini meliputi kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial,
proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit.
Studi terdahulu (Bontis, 1998; Bontis et al., 2000) mengungkap bahwa intellectual
capital berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja organisasi. Dalam konteks ini
dimensi dari intellectual capital adalah interaktif, dapat ditransformasikan dan
aktivitas pelengkap, yang berarti bahwa produktivitas sumber daya dapat ditingkatkan
melalui investasi dalam sumber daya lainnya.
Intellectual capital merupakan sumber daya yang terukur untuk peningkatan
competitive advantages sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap kinerja
keuangan perusahaan (Chen, dkk (2005). Intellectual capital diyakini dapat berperan
penting dalam peningkatan nilai perusahaan maupun kinerja keuangan. Firer dan
Williams (2003) telah membuktikan bahwa intellectual capital (VAIC™) mempunyai
pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Ulum (2008) juga
menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh positif terhadap profitabilitas.
Jika perusahaan dapat mengelola, memanfaatkan serta mengembangkan intellectual
capital yang dimiliki, maka ROA akan meningkat pula. Dalam penelitian Ulum (2008)
intellectual capital digunakan sebagai alat untuk memprediksi kinerja keuangan
perusahaan di masa mendatang. Dalam konteks ini, intellectual capital diuji terhadap
kinerja keuangan perusahaan dengan lag 1 tahun. Peningkatan ROA inilah yang
mengindikasikan peningkatan kinerja keuangan, sehingga menghasilkan keuntungan
kompetitif bagi perusahaan. Dengan menggunakan VAIC™ yang diformulasikan oleh
Pulic (1998) sebagai ukuran kemampuan intelektual perusahaan (corporate intellectual
ability), maka diajukan hipotesis sebagai berikut : Modal Intektual berpengaruh positif
terhadap Kinerja Perusahaan
Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI, 2001) merumuskan tata kelola
perusahaa (corporate governance) sebagai suatu sistem tata kelola yang menjelaskan
hubungan berbagai partisipan dalam menentukan arah dan kinerja perusahaan. tata
kelola perusahaa adalah menciptakan nilai tambah bagi stakeholders. Corporate
governance yang efektif diharapkan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Manfaat
dari penerapan corporate governance dapat diketahui dari harga saham perusahaan
yang bersedia dibayar oleh investor. Penelitian ini menggunakan empat aspek corporate
governance yaitu kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi komisaris
independen, dan jumlah anggota komite audit.
Jensen & Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen
akan menurunkan permasalahan agensi karena semakin banyak saham yang dimiliki
oleh manajemen maka akan memperkuat motivasi manajemen dalam bekerja sehingga
meningkatkan nilai saham perusahaan di masa yang akan datang. Nilai saham
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menggambarkan nilai yang diberikan para investor terhadap perusahaan. Perusahaan
dengan nilai saham tinggi berarti nilai perusahaan tersebut baik dimata para calon
investor sehingga permintaan akan sahamnya juga tinggi. Nilai perusahaan tersebut
akan meningkat seiring dengan kinerja perusahaan yang semakin meningkat pula.
Penelitian Subagyo (2014) menunjukkan hasil yang positif dan signifikan atas pengaruh
kepemilikan manajerial terhadap nilai perusahaan. Hal ini berarti sejalan dengan
temuan Jensen & Meckling. Berdasarkan hal tersebut maka hipotesis dalam penelitian
ini adalah : Kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
Hasil penelitian Klapper dan Love (2002) menemukan adanya hubungan positif CG dan
kinerja perusahaan. Penerapan CG akan lebih berarti apabila dilakukan di negara
berkembang daripada di negara maju. Penelitian Black et al. (2003) membuktikan
bahwa CG index menjadi salah satu faktor yang dapat menjelaskan nilai pasar
perusahaan. Hasil penelitian Xu dan Wang (1997), Pizarro et al. (2008), dan Bjuggren et
al. (2007) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka, hipotesis pada penelitian ini adalah :
Kepemilikan Institusional berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan.
Penelitian oleh (Yermack, 1996;) yang menguji  pengaruh proporsi komisaris
independen terhadap kinerja menunjukkan hasil yang positif dan signifikan. Penelitian
lain menguji hubungan antara proporsi dewan komisaris dengan kecurangan pelaporan
keuangan (Beasley, 1996). Dengan membandingkan perusahaan yang melakukan
kecurangan dengan perusahaan yang tidak melakukan kecuarangan, ditemukan bahwa
perusahaan yang melakukan kecurangan memiliki persentase dewan komisaris
eksternal yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang
tidak melakukan kecurangan. Berkurangnya presentase kecurangan ini otomatis
meningkatkan kualitas laba sedangkan banyaknya laba merupakan patokan kinerja
suatu perusahaan. Semakin besar laba yang dihasilkan suatu perusahaan semakin
dianggap baik kinerjanya. Dengan demikian diharapkan kinerja perusahaan akan
semakin meningkat di masa depan dengan adanya komisaris independen di dalam suatu
perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka, hipotesis pada penelitian ini adalah :
Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja
perusahaan.
Keberadaan komite audit juga berpengaruh pada nilai perusahaan (Black et al. 2003;
Siallagan dan Machfoedz, 2006). Penelitian yang dilakukan oleh Anderson et al. (2004)
menemukan bahwa  komite audit yang seluruh anggotanya independen berhubungan
signifikan dengan cost of debt yang lebih rendah. Temuan ini menunjukkan bahwa
pelaporan keuangan pada perusahaan yang memiliki komite audit yang seluruhnya
independen, lebih dipercaya. Dengan demikian, keberadaan komite audit diharapkan
dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Berdasarkan uraian tersebut maka, hipotesis
pada penelitian ini adalah : Keberadaan komite audit berpengaruh positif terhadap
kinerja perusahaan.

METODOLOGI  PENELITIAN
Model (1) digunakan untuk menguji pengaruh intellectual capital dan mekanisme

corporate governance terhadap corporate performance. Model penelitian ini diadopsi dari
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model yang dikembangkan oleh Firer and William (2003). Perbedaan dengan model
penelitian ini dengan model Firer and William (2003) adalah model penelitian ini
memasukkan variabel tata kelola perusahaan .Hal ini dilakukan karena penelitian ini selain
akan menguji dampak modal intelektual terhadap kinerja perusahaan, juga akan menguji
dampak mekanisme tata kelola perusahaan terhadap kinerja perusahaan.

KP = α0+α1VAICTM
it +α2KIit+ α3KMit + α4PDKIit + α5KAit + α6Sizeit+α7Leverageit+ + εit (1)

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan listed BEI pada periode 2013-2014.
Sedangkan yang menjadi sampel dalam penelitian ini perusahaan listed BEI khusus sektor
perbankan karena industry ini merupakan Intellectual Capital intencive industry sector (Firer
& Williams, 2003;353). Selain itu, dari aspek intelektual, secara keseluruhan karyawan di
sektor perbankan lebih homogen dibandingkan dengan sektor ekonomi lainnya (Kubo dan
Saka, 2002;265).

Kinerja Perusahaan dalam penelitian menggunakan pengukuran yang digunakan oleh
(Firer and William, 2003).  Variabel ini diukur dengan menggunakan rasio profitabilitas,
produktivitas dan market valuation. Profitability (ROA) adalah rasio dari laba bersih terhadap
nilai buku dari total asset (ratio of the net income (less preference dividends) divided by book
value of total assets), Productivity (ATO) adalah rasio dari total pendapatan terhadap total
aset (ratio of the total revenue to total book value of assets), dan Market valuation (MB)
adalah rasio dari total market capitalization (harga saham x jumlah lembar saham beredar)
terhadap total aset.

The VAICTM (Pulic, 1998) membentuk pengukuran dasar yang mendasari untuk tiga
variabel independen utama dalam penelitian ini. VAICTM merupakan prosedur analitis yang
dirancang untuk memungkinkan manajemen, pemegang saham dan pemangku kepentingan
lainnya untuk secara efektif memantau dan mengevaluasi efisiensi value added (VA) dengan
total sumber daya perusahaan dan setiap komponen sumber daya utama. Intellectual capital
dihitung berdasarkan value added yang diciptakan oleh physical capital/capital employed
(VACA), human capital (VAHU), dan structural capital (STVA). Value Added (VA) dihitung
sebagai selisih antara output dan input (Pulic, 1999).
Praktik corporate governance pada penelitian ini diukur dengan menggunakan (1)
Kepemilikan institusional yaitu saham perusahaan yang dimiliki oleh institusi atau
lembaga (perusahaan asuransi, bank, perusahaan investasi dan kepemilikan institusi
lain). Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan institusional adalah
persentase jumlah saham yang dimiliki pihak institusional dari seluruh modal saham
perusahaan yang beredar, (2) Kepemilikan manajerial adalah jumlah kepemilikan
saham oleh pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan yang dikelola.
Indikator yang digunakan untuk mengukur kepemilikan manajerial adalah persentase
jumlah saham yang dimiliki pihak manajemen dari seluruh modal saham perusahaan
yang beredar, (3) Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak
terafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham
pengendali sertabebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat
mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Proporsi dewan komisaris
independent diukur dengan menggunakan indikator persentase anggota dewan
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komisaris yang berasal dari luar perusahaan dari seluruh anggota dewan komisaris
perusahaan, (4) Komite audit adalah auditor internal yang dibentuk dewan komisaris,
yang bertugas melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan
pengendalianintern perusahaan. Indikator yang digunakan untuk mengukur komite
audit adalah jumlah anggota komite audit pada perusahaan sampel. Berdasarkan
Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tentang pelaksanaan Good corporate
governance, jumlah anggota komite audit minimal 3 orang.

Seluruh hipotesis pada penelitian ini akan diuji dengan menggunakan analisis regresi
berganda. Sedangkan untuk menunjang analisis data dipergunakan alat bantu software PASW
Statistics versi 20. Sebelum dilakukan pengujian hipotesis, terlebih dahulu dilakukan uji
asumsi klasik untuk mendeteksi apakah ada unsur multikolinearitas, heterokedastisitas, atau
autokorelasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Setelah melakukan uji asumsi dan hasil tidak menunjukkan adanya masalah

multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi maka pengujian hipotesis dilakukan.
Banyak penelitian menggunakan ROA sebagai proksi dari kinerja perusahaan. Nora Riyanti
Ningrum (2012) menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen yang di proksikan
dengan  profitabilitas return on assets (ROA). ROA lebih dipilih daripada return on equity
(ROE) karena total ekuitas yang merupakan denominator ROE adalah salah satu komponen
dari VACA. Wahyuni Agustina (2015) dalam penelitiannya menggunakan proksi ROA
sebagai ukuran kinerja perusahaan tetapi  tetapi tidak disebutkan alasan secara mendalam
mengapa menggunakan ROA sebagai proksi untuk kinerja keuangan.

Model regresi berganda dengan dengan ROA sebagai variabel dependen, dapat
dijelaskan dengan persamaan sebagai berikut :

CP = 0.052559 + 0.003428VAICTM
it - 0.007007KIit + 0.032296KMit + 0.001755PDKIit -

0.000820KAit + 0.000962Sizeit - 0.074949Levit+ + εit

Tabel 3 menyajikan hasil pengujian model yang bertujuan untuk menguji apakah modal
intelektual dan mekanisme tata kelola perusahaan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.
Tabel 3. Hasil Regresi Linier Berganda
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N
R-squared
F-Statistic
Prob (F-Statistic)

t-stat Prob t-stat Prob t-stat Prob
Intercept 1.966335 0.0583 1.627132 0.1138 1.194457 0.2414
VAIC 4.670585 0.0001 -0.925835 0.3617 1.155803 0.2566
KI -2.883413 0.0071 -2.429001 0.0211 -0.21246 0.8331
KM 4.203257 0.0002 0.960211 0.3444 1.070999 0.2924
PDKI 0.333891 0.7407 -0.103075 0.9186 0.783522 0.4393
KA -1.362861 0.1827 -0.428488 0.6713 -1.529759 0.1362
Lev -3.258861 0.0027 -0.538937 0.5938 -1.760215 0.0882
Size 2.21733 0.0341 -0.292935 0.7715 0.67094 0.5072

Market Valuation (model 3)
(ROA) (ATO) (MB)

39 39 39

KINERJA PERUSAHAAN

0.85601 0.093639 0.292421

Profitabilitas (model 1) Productivity (model 2)

26.32756 0.457529 1.830193
0.000000 0.857334 0.116604

Pada table 3 diatas dapat dilihat hasil Uji F untuk masing-masing model  dengan nilai
Prob(F-statistic) berturut-turut, 0.00000 ; 0.857334 ; 0.11664. Berdasarkan tabel 3 diatas
maka dapat dijelaskan bahwa model 2 dan model 3 tidak valid untuk digunakan   sebagai
peramalan, karena itu pembahasan selanjutnya hanya membahas model 1 yang mempunyai
nilai Prob(F-satistic) 0.00000 dan nilai ini lebih kecil dari 0.05 yang memberi arti bahwa
model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja perusahaan berdasarkan variable-
variabel bebas yaitu VAICTM, KM, KI, PDKI dan KA serta variable kontrol leverage dan size.

Dari table 3 diatas juga dapat dilihat hasil pengujian keofisien korelasi menghasilkan
nilai R-squared sebesar 0.85601. Nilai tersebut menunjukkan bahwa variabel independen
yang ada dalam model penelitian (yaitu value added intellectual capital efficiency, komite
audit, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dan proporsi dewan komisaris)
mampu menjelaskan ROA sebesar 85,601%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain.

Uji hipótesis dilakukan untuk mendapatkan pengaruh variabel independen terhadap
variabel dependen dengan tingkat keyakinan 95% atau tingkat signifikansi sebesar 5%. Dasar
pengambilan keputusan adalah apabila hasil pengujian menunjukkan tingkat signifikansi >
0.05 maka kesimpulan yang dapat ditarik adalah menerima hipótesis awal (Ho diterima), yang
berarti variabel independen tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel
dependen. Sebaliknya, apabila hasil pengujian menunjukkan tingkat signifikansi < 0.05, maka
dapat disimpulkan bahwa hipótesis awal tidak diterima (Ho ditolak), yang berarti variabel
independen mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

Pengujian hipótesis secara partial dilakukan terhadap value added intelectual capital
efficiency, kepemilikan institusional, kepemilikian manajerial, proporsi dewan komisaris
independen, komite audit, dan variabel control leverage dan size. Pada table 3 hasil pengujian
hipotesis di atas, pada kolom t-statistic dan kolom Prob. dapat dilihat nilai t untuk masing-
masing variable penelitian dan dapat disimpulkan bahwa Value Added Intellectual Capital
efficiency(VAICTM), Kepemilikan Manajerial (KM) dan Kepemilikan Institusional
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Nilai koefisien untuk Value
Added Intellectual Capital efficiency(VAICTM), Kepemilikan Manajerial (KM) dan
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Kepemilikan Institusional  masing-masing adalah lebih kecil dari 0.05 yaitu 0.0001, 0.0002
dan 0.0071. Hasil ini menunjukkan bahwa semakin besar nilai Value Added Intellectual
Capital efficiency(VAICTM), Kepemilikan Manajerial (KM) dan Kepemilikan Institusional,
maka semakin tinggi corporate performance yang diproksikan dengan return on asset (ROA).
Temuan ini mengindikasikan bahwa besarnya Value Added Intellectual Capital
efficiency(VAICTM), Kepemilikan Manajerial (KM) dan Kepemilikan Institusional dapat
meningkatkan kinerja perusahaan. Sedangkan untuk variable proporsi dewan komisaris
independen (PDKI), dan komite audit (KA) tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja
perusahaan.

Untuk variable kontrol yaitu tingkat leverage perusahaan dan ukuran perusahaan
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil dapat dilihat pada
tabel 2 dimana nilai koefisien untuk kedua variable tersebut masing-masing 0.0027 dan
0.0341 yang lebih kecil dari 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat hutang perusahaan dan
ukuran perusahaan akan mempengaruhi kinerja perusahaan. Dengan tingkat hutang yang
besar maka perusahaan dapat memaksimalkan nilai hutang tersebut dalam mendorong
peningkatan kinerja perusahaan. Demikian juga untuk ukuran perusahaan, semakin besar
sebuah perusahaan maka semakin mempunyai sumber daya yang dapat digerakkan untuk
memaksimalkan kinerja, sehingga kinerja sebuah perusahaan akan semakin meningkat dengan
adanya sumberdaya yang besar yang dimiliki perusahaan tersebut.

Pengaruh  VAICTM terhadap kinerja perusahaan
Berdasarkan hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa value added intellectual
capital efficiency mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap kinerja perusahaan
yang diproksikan dengan profitabilitas yaitu ROA. Hal ini menunjukkan bahwa
perusahaan mampu memanfaatkan intellectual capital yang dimiliki perusahaan untuk
menciptakan nilai tambah bagi perusahaan sehingga dapat meningkatkan kinerja
perusahaan.  Value added intellectual capital dalam penelitian ini adalah gabungan dari
value added dari capital employee, human capital, dan structural capital, sehingga
dapat dijelaskan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan sumberdaya perusahaan,
personal skill dari setiap pegawai dan penggunaan teknologi informasi secara efisien
yang akan menciptakan value added dan meningkatkan corporate performance. Hasil
penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kirmizi, et al (2011),
menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh terhadap kinerja keuangan.
Demikian juga penelitian yang dilakukan oleh Firer dan Williams (2003) telah
membuktikan bahwa intellectual capital (VAIC™) mempunyai pengaruh positif
terhadap kinerja keuangan perusahaan. Penelitian Ulum (2008) juga menunjukkan
bahwa intellectual capital berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Jika perusahaan
dapat mengelola, memanfaatkan serta mengembangkan intellectual capital yang
dimiliki, maka ROA akan meningkat pula.

Pengaruh  kepemilikan institusioanl  terhadap kinerja perusahaan
Berdasarkan hasil pengujian maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan institusional

mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Xu dan Wang (1997), Pizarro et al. (2006), dan Bjuggren et al.
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(2007) menemukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja
perusahaan. Kinerja perusahaan dapat meningkat jika lembaga institusi mampu menjadi alat
pemonitoran yang efektif. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Klapper dan Love (2002)
bahwa terdapat hubungan positif corporate governance dan kinerja perusahaan.

Pengaruh  kepemilikan manajerial terhadap kinerja perusahaan
Apabila dilihat dari aspek kepemilikan manajerial, maka dalam penelitian ini dapat
dijelaskan bahwa kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persentase
kepemilikan manajerial maka akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan
semakin tingginya kepemilikan manajerial maka manajemen akan lebih
bertanggungjawab terhadap hasil operasi perusahaan sehingga kinerja perusahaan juga
akan semakin meningkat. Kepemilikan oleh manajeman dapat digunakan sebagai alat
kontrol dalam menjalan operasi perusahaan yang lebih baik. Manajemen akan lebih
peduli terhadap perusahaan karena mereka juga sebagai pemilik perusahaan tersebut.

Pengaruh  proporsi dewan komisaris independen terhadap kinerja perusahaan
Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa probabilitas variable DKI adalah sebesar

0.7407 yang berarti tidak terdapat pengaruh antara proporsi dewan komisaris independen
dengan kinerja perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa fungsi kontrol yang seharusnya
dilakukan oleh komisaris mungkin tidak berjalan efektif. Keberadaan dewan komisaris
independen tidak efektif dan belum mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian ini
tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yermack, 1996), dan Tri SN, et al, 2010
yang menunjukkan bahwa komisaris independen berpengaruh positif pada kinerja. Fungsi
pengawasan yang dilakukan oleh komisaris independen belum dapat mengurangi perilaku
opportunis manajemen sehingga kinerja perusahaan belum dapat ditingkatkan.

Pengaruh  komite audit terhadap kinerja perusahaan
Dari hasil pengujian menunjukkan bahwa probabilitas variable KA adalah sebesar

0.1827 yang berarti tidak terdapat pengaruh antara keberadaan komite audit dengan kinerja
perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit belum dapat
meningkatkan corporate performance. Keberadaan komite audit dalam perusahaan hanya
bersifat formalitas dan memenuhi persyaratan undang-undang.

KESIMPULAN
Penelitian ini didesain untuk menguji secara empiris pengaruh antara efisiensi value added
intellectual capital, kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, proporsi dewan
komisaris independen dan komite audit terhadap kinerja perusahaan. Dari pengujian yang
dilakukan, maka kesimpulan dari penelitian ini adalah :

1. Value added intellectual capital efficiency mempunyai pengaruh positif signifikan
terhadap kinerja perusahaan yang diproksikan dengan profitabilitas yaitu ROA. Hal ini
menunjukkan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan intellectual capital yang
dimiliki perusahaan untuk menciptakan nilai tambah bagi perusahaan sehingga dapat
meningkatkan kinerja perusahaan.  Value added intellectual capital dalam penelitian
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ini adalah gabungan dari value added dari capital employee, human capital, dan
structural capital, sehingga dapat dijelaskan bahwa perusahaan mampu memanfaatkan
sumberdaya perusahaan, personal skill dari setiap pegawai dan penggunaan teknologi
informasi secara efisien yang akan menciptakan value added dan meningkatkan
kinerja perusahaan.

2. Kepemilikan institusional mempunyai pengaruh terhadap kinerja perusahaan. Kinerja
perusahaan dapat meningkat jika lembaga institusi mampu menjadi alat pemonitoran
yang efektif. Dengan adanya kepemilikan institusional maka akan dapat mengurangi
konflik kepentingan diantara manajemen dengan pemilik perusahaan sehingga dapat
meningkatkan kinerja perusahaan.

3. Kepemilikan manajerial berpengaruh positif dan signifikan terhadap corporate
performance. Temuan ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi persentase
kepemilikan manajerial maka akan meningkatkan kinerja perusahaan. Dengan
semakin tingginya kepemilikan manajerial maka manajemen akan lebih
bertanggungjawab terhadap hasil operasi perusahaan sehingga kinerja
perusahaan juga akan semakin meningkat.

4. Tidak terdapat pengaruh antara proporsi dewan komisaris independen dengan kinerja
perusahaan. Hasil ini mengindikasikan bahwa fungsi kontrol yang seharusnya
dilakukan oleh komisaris mungkin tidak berjalan efektif. Keberadaan dewan komisaris
independen tidak efektif dan belum mampu meningkatkan corporate performance.

5. Tidak terdapat pengaruh antara keberadaan komite audit dengan kinerja perusahaan
Hasil ini mengindikasikan bahwa keberadaan komite audit belum dapat meningkatkan
kinerja perusahaan. Keberadaan komite audit dalam perusahaan hanya bersifat
formalitas dan memenuhi persyaratan undang-undang.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan literature review tentang tidak
validnya ATO dan MB sebagi proksi dari kinerja perusahaan. Banyak penelitian
menggunakan ROA sebagai proksi dari kinerja perusahaan. Nora Riyanti Ningrum
(2012) menggunakan kinerja keuangan sebagai variabel dependen yang di proksikan
dengan  profitabilitas return on assets (ROA). ROA lebih dipilih daripada return on
equity (ROE) karena total ekuitas yang merupakan denominator ROE adalah salah
satu komponen dari VACA. Wahyuni Agustina (2015) dalam penelitiannya
menggunakan proksi ROA sebagai ukuran kinerja perusahaan tetapi  tetapi tidak
disebutkan alasan secara mendalam mengapa menggunakan ROA sebagai proksi untuk
kinerja keuangan.
Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian selanjutnya disarankan untuk menguji
tentang kinerja perusahaan yang diproksikan selain dengan ROA. Selain itu,
disarankan juga untuk menambah jumlah sampel penelitian dan memperluas periode
pengamatan agar dapat lebih menggambarkan kondisi factor-faktor yang berpengaruh
terhadap corporate performance misalnya tidak hanya perusahaan sector perbankan
tetapi perusahaan sector keuangan . Penelitian selanjutnya perlu mempertimbangkan
untuk menambah variable lainnya seperti pengungkapan CSR, ROE dan Karakteristik
komite audit sebagai variable yang mempengaruhi kinerja perusahaan.
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ABSTRACT

The aim of Ministry of Finance regulation No.17/PMK.01/2008 is to maintain the
independence of auditor. In fact, we found some evidence that accountant’s firm disobeying
the regulation. So, the main purpose of this research is to examine the effect of accountant’s
firm size, client size, and financial distress on the auditor switching. This research use
quantitative method approach. The secondary data used in this researcher the annual
financial statement and independent auditors’ report on the financial sector companies listed
in Indonesia Stock Exchange (IDX). The observation period is from 2010 to 2013. Samples
were obtained by purposive sampling method with total sample are 144 companies. For
techniques data analysis using logistic regression analysis with E-views program. The result
show that the accountants’ firm size has negative effect on the auditor switching while client
size and financial distress have no significant effect on the auditor switching. This result
confirms that financial sector companies trust the big accountant’s firm to evaluate the
performance. The satisfaction service by accountant’s firm making the companies obey the
rule to not changing their auditor, until maximum years allowed.

Key words:  auditor switching, accountant firms’ size, client size, financial distress, and
Solvency.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara yang mengharuskan adanya auditor switching
sebagai upaya pemerintah Indonesia untuk menjaga indepedensi akuntan publik dalam
pelaksanaan audit. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK.01/2008 pasal 3 ayat (1)
sampai (3) yang mengatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari
suatu entitas dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik paling lama untuk 6 (enam) tahun buku
berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-
turut. Kantor Akuntan Publik maupun Akuntan Publik dapat menerima kembali penugasan
audit untuk klien tersebut setelah 1 (satu) tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas
laporan keuangan klien tersebut.

Berdasarkan peraturan tersebut, perusahaan diwajibkan melakukan auditor swtching
dalam hal ini merupakan pergantian KAP (Kantor Akuntan Publik), setelah enam tahun
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menerima penugasan jasa audit dari KAP. Pada faktanya, terdapat perusahaan yang
melakukan auditor switching sebelum waktu yang diwajibkan padaperaturan
pemerintahselama beberapa tahun berturut-turut seperti PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga
Tbk yang menggunakan jasa audit KAP Tasnim Ali Widjanarko & Rekan untuk audit
laporan keuangan pada tahun 2008, KAP Kanaka Puradiredja, Suhartono untuk audit
laporan keuangan pada tahun 2009, KAP RSM AAJ Associates untuk audit laporan
keuangan pada tahun 2010, dan KAP Ernst & Young untuk audit laporan keuangan pada
tahun 2011. PT Trimegah Securities Tbk juga melakukan auditor switching selama beberapa
tahun berturut-turut yakni dengan menggunakan jasa audit KAP Delloite untuk audit laporan
keuangan pada tahun 2011, KAP BDO untuk audit laporan keuangan pada tahun 2012, dan
KAP Ernst & Young untuk audit laporan keuangan pada tahun 2013 (http://www.idx.co.id).

Auditor switching yang dilakukan secara berturut–turut seperti pada kedua
perusahaan tersebut, dapat menimbulkan banyak pertanyaaan bagi para pengguna laporan
keuangan, seperti  investor, kreditor, pemasok, pelanggan, pemerintah, dan masyarakat,
mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan melakukan Auditor
switching. Beberapa hasil penelitian sebelumnya seperti penelitian Susan dan Trisnawati
(2011), dalam penelitiannya diungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan pada
Ukuran KAP terhadap Auditor Switching. Yang artinya bahwa perusahaan yang
menggunakan KAP besar cenderung untuk tidak melakukan auditor switching, sebaliknya jika
perusahaan menggunakan KAP kecil cenderung akan melakukan auditor switching untuk
meningkatkan kualitas laporan keuangannya. Hasil yang sama juga diperoleh dalam penelitian
Aprillia (2013).

Nasser et al (2006) mengungkapkan bahwa Ukuran Klien berpengaruh signifikan
terhadap auditor switching. Yang artinya bahwa perusahaan besar memiliki kecenderungan
untuk tidak melakukan auditor switching, hal ini dilakukan meningkatkan kredibilitas
perusahaan. Hasil ini tidak sesuai dengan Wijayani dan Januarti (2011) yang mengatakan
bahwa ukuran klien tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Sinarwati (2010)
mengungkapkan bahwa Financial Distress merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi
perusahaan secara signifikan dalam melakukan Auditor Switching. Perusahaan yang
mengalami kesulitan keuangan cenderung untuk melakukan auditor switching agar dapat
mengurangi biaya audit. Tetapi penelitian Aprillia (2013) menunjukkan bahwa financial
distress tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching.

Berdasarkan penjelasan sebelumnya, penulis memutuskan melakukan penelitian
terhadap: “Pengaruh Kantor Akuntan Publik, Ukuran Perusahaan, dan Financial Distress
terhadap Auditor Switching di Sektor Keuangan” dengan tujuan untuk mengetahui dan
menganalisa pengaruh Ukuran KAP, Ukuran klien, dan financial distress terhadap auditor
switching. Diharapkan penelitian ini dapat berkontribusi untuk mengembangkan studi bidang
auditing khususnya mengenai auditor switching, pemahaman tentang pentingnyaauditor
switchingbagi KAP maupun akuntan publik, dan sebagai acuan untuk penelitian selanjutnya
yang berkaitan dengan auditor switching.

METODE PENELITIAN
Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Dalam penelitian

ini, data sekunder diperoleh dari laporan keuangan tahunan dan laporan auditor independen
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dari perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode
pengamatan tahun 2010 sampai dengan 2013.  Populasi dalam penelitian ini adalah
perusahaan sektor keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2009
sampai dengan tahun 2013 dan Pengambilan sample dalam penelitian ini diperoleh dengan
metode purposive sampling. Berikut kriteria yang telah ditetapkan peneliti: Perusahaan sektor
keuangan yang listing di BEI selama periode 2010 sampai dengan 2013; Perusahaan
melakukan pergantian auditor tidak secara mandatory; Perusahaan yang menerbitkan
laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember selama periode
penelitian; Laporan keuangan memiliki data lengkap yang dibutuhkan dalam penelitian; dan
Laporan Keuangan bermata uang Rupiah (Rp).

Variabel Dependen:
Variabel dependen pada penelitian ini adalah variabel auditor switching, dimana

auditor switching merupakan keputusan sebuah perusahaan untuk mengganti KAP atau
akuntan publik yang telah melaksanakan audit pada periode tertentu untuk melaksanakan
audit pada periode berikutnyaAuditor switching dalam penelitian ini berfokus keputusan
perusahaan melakukan pergantian KAP. Variabel auditor switchingmenggunakan Variabel
Dummy dengan skor0 untuk tidak ada pergantian KAP dan 1 untuk adanya pergantian KAP
(Wijayani dan Januarti : 2011).

Variabel Independen:
Ukuran KAP merupakan pengukuran terhadap besar kecilnya KAP. Dimana

pengukuran terhadap KAP terbagi menjadi dua, KAP yang berafiliasi dengan KAP big ten
sebagai KAP besar dan KAP yang tidak berafiliasi dengan KAP big ten. Variable ini
menggunakan variable dummy dengan dengan skor 0 untuk KAP kecil dan 1 untuk KAP
besar (Aprillia : 2013).

Ukuran Klien merupakan besarnya ukuran sebuah perusahaan, yang ditunjukkan
melalui total assetnya. Semakin besar total aset yang dimiliki maka semakin besar juga
ukuran perusahaan tersebut. Variabel ukuran klien diukur dengan Ln Total Asset (LnTA)
(Juliantari dan Rasmini: 2013).

Financial Distress merupakan kondisi dimana keuangan perusahaan dalam keadaan
sedang krisis atau terancam kebangkrutan. financial distress merupakan kondisi keuangan
perusahaan yang ditunjukkan oleh rasio keuangan yaitu rasio solvabilitas. Solvabilitas
ditunjukkan dengan membandingkan total kewajiban dengan totalaktiva(Damayanti dan
Sudarma : 2008). Semakin tingginya rasio solvabilitas ini, maka potensi perusahaan
mengalami kebangkrutan semakin besar.

Teknik Pengolahan data
Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini akan diolah kemudian dianalisis dengan

menggunakan analisis statistik deskriptif dan pengujian hipotesis melalui teknik analisis
regresi logistik. Analisis data pada penelitian ini menggunakan program Eviews.dengan
model penelitian sebagai berikut:
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Keterangan:
AS = Auditor Switching

= Konstanta
= Koefisien Regresi

UA = Variabel Ukuran KAP
UK = Variabel Ukuran Klien
FD = Variabel Financial Distress
e = Error

HASIL & PEMBAHASAN
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor keuangan

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2009-2013. Populasi dalam
penelitian ini dipilih karena BEI merupakan bursa efek terbesar di Indonesia dan dalam
kondisi yang relatif normal selama periode 2009-2013. Analisis statistik dalam penelitian ini
hanya menggunakan data yang terhitung dari tahun 2010 sampai dengan 2013. Data tahun
2009 hanya untuk melengkapi data tahun 2010, karena beberapa variabel penelitian
membutuhkan data dari tahun sebelumnya.

Jumlah perusahaan sektor keuangan listing di BEI, dan telah mempublikasikan laporan
keuangan yang disertai dengan laporan auditor independen selama periode 2010-2013 yaitu
84 perusahaan. Melalui metode purposive sampling, terpilih 36 perusahaan dari 84
perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini, dengan total sampel secara
keseluruhan adalah 36 x 4 = 144. Berikut disajikan proses seleksi sampel melalui metode
purposive sampling dan hasil seleksi sampel perusahaan:

Tabel 1. Proses Seleksi Sampel Berdasarkan Kriteria
Kriteria Jumlah

Perusahaan sektor keuangan yang listing di BEI selama
periode 2010-2013.

84

Perusahaan yang delisting selama periode 2010-2013. (3)
Perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara
mandatory.

(26)

Data tidak tersedia secara lengkap selama periode 2010-2013 (19)
Jumlah perusahaan sampel 36
Tahun pengamatan 4
Jumlah sampel selama tahun pengamatan 144

Tabel 2. Hasil Hosmer and Lemeshow Goodness of FitTest
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Sumber: Output Eviews

Pada Tabel 2 ditunjukkan bahwa nilai H-L Statistic sebesar 8,7506 dengan nilai Prob
Chi-square sebesar 0,3638 atau lebih besar dari 0,05 , yang menunjukkan bahwa model
mampu memprediksi nilai observasinya, atau dapat dikatakan model diterima karena tidak
ada perbedaan dengan data observasinya.

Koefisien determinasi dapat mengukur seberapa jauh kemampuan variabel independen
dalam menjelaskan variabel dependen. Pada Eviews koefisien determinasi dapat dilihat dari
McFadden R Square. Pada tabel 3 ditunjukkan bahwa nilai McFadden R Square sebesar
0,167461 yang artinya, variabel independen (ukuran KAP, ukuran klien dan financial distress)
hanya dapat menjelaskan variabel dependen (auditor switching)sebesar 16,75% sedangkan
sisanya 83,25% diterangkan oleh variabel-variabel lain diluar penelitian ini.

Tabel 3. Hasil Uji Logistik
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Sumber: Output Eviews

Pengaruh Ukuran KAP terhadap Auditor Switching
Hasil pengujian (Tabel 3) dalam penelitian ini menunjukkan bahwa koefisien regresi

sebesar
-1,808 dengan signifikansi sebesar 0,001 (<0,05). Sehingga penelitian ini membuktikan
bahwa ukuran KAP berpengaruh negatif terhadap auditor switching. Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP big ten cenderung untuk
tidak melakukan auditor switching. Hal ini karena KAP big ten memiliki kualitas dan citra
yang lebih baik bila dibandingkan dengan KAP non big ten, sehingga dapat meningkatkan
kualitas laporan keuangan dan pendapat yang diberikan, dan dapat meningkatkan reputasi
perusahaan di hadapan pengguna laporan keuangan. Hasil penelitian ini konsisten dengan
penelitian Susan dan Trisnawati (2011) dan Aprillia (2013) tetapi tidak konsisten dengan
penelitian Divianto (2011) yang menyatakan bahwa Ukuran KAP tidak berpengaruh
signifikan terhadap auditor switching.

Pengaruh Ukuran Klien terhadap Auditor Switching
Hasil pengujian (Tabel 3) dalam penelitian ini menunjukkan koefisien regresi sebesar -

0,185 dengan signifikansi sebesar 0,202 (>0,05). Sehingga penelitian ini membuktikan bahwa
ukuran klien tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Hasil penelitian ini
belum dapat membuktikan ukuran perusahaan klien yang diukur dengan total aset perusahaan
akan mempengaruhi keputusan manajemen perusahaan untuk melakukan auditor switching.
Artinya bahwa besar atau kecilnya sebuah perusahaan tidak menjamin bahwa perusahaan
tersebut akan melakukan auditor switching. Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian
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Wijayani dan Januarti (2011) Tetapi penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Nasser et
al (2006) yang menyatakan bahwa ukuran klien berpengaruh positif terhadap auditor
switching.
Pengaruh Financial Distress terhadap Auditor Switching

Hasil pengujian (Tabel 3) dalam penelitian ini menunjukkan koefisien regresi sebesar -
0,004 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,740 (>0,05). Sehingga penelitian ini membuktian
bahwa financial distress tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching. Hasil
penelitian ini menunjukkan kesulitan keuangan yang dialami sebuah perusahaan tidak
berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk mengganti KAP sekalipun mengganti KAP
dengan yang lebih kecil dapat mengurangi audit fee. Hasil penelitian ini konsisten dengan
penelitian Wijayani dan Januarti (2011), Putra (2014) dan Aprillia (2013). Wijayani dan
Januarti (2011) mengungkapkan bahwa perusahaan dalam kondisi financial distress
cenderung untuk tidak berganti KAP karena memperhatikan presepsi pemegang saham
sebagai pemilik dana perusahaan, jika sering berganti KAP akan timbul anggapan negatif.
Tetapi, penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian Sinarwati (2010); dan Pratini dan
Astika (2013) yang menyatakan bahwa financial distress berpengaruh positif terhadap auditor
switching.

SIMPULAN & SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti secara empiris bagaimana pengaruh ukuran
KAP, ukuran klien dan financial distress terhadap auditor switching. Dimana, variabel
penelitian yang digunakan adalah auditor switching sebagai variabel dependen, dengan
ukuran KAP, ukuran klien, dan financial distress sebagai variabel dependen. Penelitian ini
menggunakan analisis regresi logistik (logistic regression) dengan Eviews.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: (1) Dari hasil uji regresi
logistik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ukuran KAP pada tingkat
signifikansi sebesar 0,001 (<0,05) berpengaruh negatif terhadap auditor switching. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa perusahaan yang telah menggunakan jasa KAP big ten
cenderung untuk tidak melakukan auditor switching, sebaliknya perusahaan yang tidak
menggunakan jasa KAP big ten memiliki kecenderungan untuk melakukan auditor switching.
(2) Dari haril uji analisis regresi logistik, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel
ukuran klien dengan tingkat signifikansi sebesar 0,202 (>0,05) tidak berpengaruh signifikan
terhadap auditor switching. (3) Dari hasil uji analisis regresi logistik, hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa varibel financial distress dengan tingkat signifikansi sebesar 0,740
(>0,05)tidak berpengaruh signifikan terhadap auditor switching.

Berikut keterbatasan dan saran dari peneliti. Penelitian ini hanya berfokus pada
perusahan perbankan sehingga Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas sampel
menjadi semua sektor perusahaan yang terdaftar di BEI dan dapat mempertimbangkan untuk
menambah variabel-variabel lain yang mempengaruhi auditor switching (Susan dan
Trisnawati : 2011) karena kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel
dependen dalam penelitian ini masih rendah yakni 16,75% misalnya variabel kepemilikan
publik dan pertumbuhan jumlah saham (Suparlan dan Andayani : 2010), variabel pergantian
manajemen (Wijayani dan Januarti : 2011). Peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya
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memperhatikan pergantian KAP sebagai indikator dalam mengukur auditor switching tetapi
juga memperhatikan pergantian auditor independen yang bertanggung jawab terhadap opini
audit (Wijayani dan Januarti : 2011). Peneliti selanjutnya diharapkan dapat
mempertimbangkan untuk menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang karena
periode pada penelitian ini terbatas hanya pada tahun 2010 dan 2013.
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ABSTRACT

Understanding of the principles of good corporate governance (GCG), which consists of
transparency, accountability, responsibility, independence and fairness play an important
role in generating social performance of companies (Corporate Social Performance)
expected stakeholders. This study aimed to obtain the management of CSR activities in a coal
mining company in East Kalimantan with regard to the principles of GCG through the
perception that people living around the mining area. This research method is descriptive
qualitative and methods of sample selection is purposive sampling. Sampling was done
through various ways such as observation, interviews and documentation. From this research
known CSR management conditions are still far from the expectations of local communities is
an indication of poor social performance of companies.

Key Words: transparency, accountability, responsibility, independence and fairness

ABSTRAK

Pemahaman terhadap prinsip-prinsip GCG (Good Corporate Governance) yang terdiri
atas transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan memegang peranan
yang penting dalam menghasilkan kinerja sosial perusahaan (Corporate Social Performance)
yang diharapkan stakeholder. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran
pengelolaan kegiatan CSR perusahaan tambang batu bara di Kalimantan Timur dengan
memperhatikan prinsip-prinsip GCG melalui persepsi masyarakat yang tinggal di sekitar
daerah penambangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan
metode pemilihan sampel adalah purposive sampling. Metode pengambilan sampel melalui
beberapa cara berupa observasi, interview dan dokumentasi. Dari riset ini diketahui kondisi
pengelolaan CSR masih jauh dari harapan masyarakat lokal yang merupakan indikasi
rendahnya kinerja sosial perusahaan.

Kata Kunci: transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi dan keadilan

PENDAHULUAN
Pemahaman yang memadai terhadap kinerja sosial perusahaan (corporate social

performance) akan meningkatkan kesadaran perusahaan atas tanggungjawabnya terhadap
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stakeholder terhadap tindakan-tindakannya yang akan memberikan pengaruh secara langsung
ataupun tidak langsung. Adanya asumsi bahwa perusahaan dan masyarakat akan saling
mempengaruhi dan perusahaan harus bertanggung jawab secara sosial terhadap lingkungan.
Sehingga pada level dasar, perusahaan memiliki beberapa kewajiban kepada masyarakat
diatas keuntungan. Kewajiban perusahaan di deskripsikan sebagai tanggung jawab sosial yang
merupakan harapan sosial kepada perusahaan untuk memiliki kewjiban moral.

Pemahaman mengenai pentingnya kegiatan CSR (Corporate Social Responsibility) di
Indonesia adalah hal yang baru (Sedyono, 2007; Gillespie, 2012). Sehingga penerimaan akan
pentingnya konsep tersebut masih dalam tahap perkembangan. Di Indonesia, penerapan CSR
(Corporate Social Responsibilities) belum sepenuhnya dilakukan oleh banyak dunia usaha.
Karena pola pemikiran yang lebih mengutamakan kepentingan pemilik perusahaan
(shareholder) dibanding kepentingan stakeholders seperti masyarakat disekitar perusahaan.

Aktivitas tambang batu bara selalu diikuti dengan potensi kerusakan lingkungan yang
sangat besar yang dapat berdampak kepada masyarakat sekitar perusahaan. Sehingga sangat
penting bagi pihak perusahaan untuk memahami dan mengimplementasikan dengan benar
konsep CSR (Corporate Social Responsibility).

Penelitian ini merupakan kelanjutan dari penelitian sebelumnya (Subhan dan
Deviyanti, 2015). Penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif dengan
menggunakan SEM (Structure Equation Modeling). Dari penelitian penelitian tersebut
diperoleh indikator-indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja sosial perusahaan
tambang kepada komunitas lokal disekitar perusahaan.

Dari penjelasan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh gambaran
mengenai Kinerja Sosial Masyarakat (Corporate Social Performance) kepada komunitas lokal
disekitar perusahaan tambang batu bara yang berada di Kalimantan Timur dilihat dari sudut
pandang masyarakat lokal yang tinggal di sekitar daerah penambangan. Pada penelitian
tersebut akan digunakan pendekatan metode kualitatif deskriptif. Sehingga akan diperoleh
gambaran tata kelola CSR dengan menggunakan indikator-indikator pengukuran GCG (Good
Corporate Governance) yang terdiri atas transparansi, akuntabilitas, tanggungjawab,
kebebasan dan keadilan yang merupakan ukuran Kinerja Sosial Perusahaan (Corporate Social
Performance) yang dihasilkan pada penelitian sebelumnya.

METODE PENELITIAN
Metode penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian ini berusaha

mengungkapan kinerja sosial perusahaan dengan memperhatikan fenomena sosial yang terjadi
melalui persepsi rensponden. Metode pemilihan sampel adalah purposive sampling.
Responden penelitian ini terdiri atas responden utama dan responden pendukung. Responden
utama adalah masyarakat yang tinggal di sekitar perusahaan tambang yang berada di Kota
Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Responden utama penelitian ini berjumlah 60
orang. Sementara responden pendukung adalah sejumlah kecil orang-orang yang memberikan
informasi mengenai latar belakang objek penelitian (Rosada dan Nurliani, 2015; Moleo et al.,
2006). Responden pendukung dari penelitian ini adalah 8 orang yang disesuaikan antara
informasi yang dibutuhkan dengan pekerjan yang dimiliki oleh orang tersebut.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi (Rosada
dan Nurliani, 2015). Untuk wilayah Kota Samarinda pengambilan data dilakukan di beberapa
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daerah yaitu Kelurahan Sambutan, Kelurahan Makroman, Kelurahan Pulau Atas, dan
Kelurahan Tanah Merah. Untuk wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, pengambilan data
dilakukan di Desa Jonggon, Desa Senoni, Desa Bangun Rejo dan Desa Karang Tunggal.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Transparansi

Transparansi merupakan suatu bentuk pengungkapan informasi dalam proses
pembuatan suatu keputusan dan pengungkapan informasi dan  informasi yang relevan tentang
CSR yang dilakukan perusahaan (Nur’ainy et. al., 2013). Untuk meningkatkan transparansi
kepada masyarakat sekitar, maka perusahaan harus menyediakan saluran komunikasi yang
dapat diakses dan mudah dipahami oleh masyarakat sekitar. Untuk menjaga obyektivitas
dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan
relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan (KNKG,
2006)

Dari hasil interview dengan responden penelitian terlihat kurangnya implementasi
prinsip transparansi dalam kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan menyebabkan
rendahnya kinerja sosial perusahaan. Mengenai kemudahan dalam mendapatkan informasi
CSR oleh masyarakat, mayoritas responden sebesar 87% menyatakan tidak mudah untuk
memperoleh informasi CSR dari perusahaan. Hasil yang sama tampak searah dengan
penyediaan sarana komunikasi yang khusus bagi masyarakat untuk mengetahui kegiatan CSR,
mayoritas responden sebesar 90% menyatakan bahwa perusahaan tidak menyediakan sarana
komunikasi yang khusus bagi mereka untuk mengetahui kegiatan CSR perusahaan.

Sementara saluran komunikasi yang sering digunakan oleh masyarakat baik langsung
datang ke perusahaan (melalui humas) atau pun contact person di dalam perusahaan,
masyarakat sangat sulit untuk mendapatkan informasi. Hal ini dapat dilihat dari jawaban
responden atas pernyataan bahwa masyarakat dapat menggunakan saluran komunikasi yang
disediakan oleh perusahaan dengan mudah untuk mendapatkan informasi mengenai CSR
perusahaan, sebagian besar responden sebesar 91% menjawab tidak mudah untuk
menggunakan saluran komunikasi yang disediakan oleh perusahaan. Berdasarkan kondisi
dilapangan perusahaan akan membuka komunikasi dengan masyarakat ketika masyarakat
melakukan tindakan-tindakan yang akan merugikan perusahaan, seperti penutupan jalan ke
lokasi tambang yang melalui wilayah masyarakat setempat dan demonstrasi.

Hal serupa juga tampak sama atas respon dari responden mengenai perusahaan selalu
memberikan informasi yang memadai mengenai kebijakan-kebijakan yang digunakan dalam
pelaksanaan kegiatan.  Mayoritas responden sebesar 88,8% menyatakan bahwa perusahaan
tidak memberikan informasi yang memadai mengenai kebijakan-kebijakan CSR yang
dilaksanakannya. Selama ini pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan jarang
mendengarkan pendapat dari masyarakat. Hampir seluruh kebijakan-kebijakan CSR
perusahaan baik dalam hal kelayakan nilai ganti rugi dan kegiatan sosial lainnya tidak pernah
dikomunikasikan dengan masyarakat. Sehingga sering muncul kecemburuan antara sebagian
kecil masyarakat yang mendapatkan dana ganti rugi dengan sebagian besar masyarakat yang
tidak mendapatkan dan besaran ganti rugi yang diberikan antara masyarakat setempat.
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Dengan rendahnya transparansi perusahaan terhadap masyarakat sekitar dalam
pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukannya akan menyebabkan image yang tidak baik atas
keberadaan perusahaan tersebut. Hal itu akan mendorong penolakan masyarakat atas
keberadaan perusahaan tersebut di lingkungan masyarakat. Maka kebutuhan perusahaan untuk
menentukan bentuk program CSR yang tepat bagi masyarakat lokal sangatlah penting, Karena
image ataupun reputasi yang diperoleh perusahaan dari masyarakat akan dinilai sebagai
kesesuaian antara harapan dan apa yang diperoleh masyarakat lokal didasarkan cara
implementasi program CSR tersebut (Barktus, Morris dan Seifert, 2002).

Akuntabilitas
Akuntabilitas menggambarkan kejelasan fungsi, struktur dan sistem pengelolaan

kegiatan CSR yang dilaksanakan perusahaan, sehingga memberikan jaminan bahwa kegiatan
tersebut dilaksanakan secara efektif (Nur’ainy et. al., 2013). Dengan kejelasan sistem
pelaksanaan kegiatan CSR oleh perusahaan, sehingga perusahaan dapat
mempertanggungjawabkan kegiatan CSR tersebut kepada masyarakat sekitar.

Pemahaman tentang harapan masyarakat lokal akan membantu perusahaan yang
beroperasi di daerah tersebut untuk mengintegrasikan harapan masyarakat ke dalam strategi
CSR dan menyelaraskan kepentingan perusahaan dan masyarakat di negara berkembang.
Seperti yang diungkapkan oleh Ogula (2012).

Sebelum pelaksanaan kegiatan CSR, adalah penting bagi suatu perusahaan melakukan
pemetaan atas kondisi sosial, ekonomi dan lingkungan masyarakat di sekitarnya. Sehingga
keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan program CSR adalah hal
yang utama. Dari informasi tersebut, maka perusahaan dapat menentukan program CSR yang
tepat bagi masyarakat. Selain itu, keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan
pelaksanaan kegiatan CSR akan memperjelas sistem pengelolaan kegiatan CSR yang
dilakukan perusahaan terutama dalam penyusunan kebijakan-kebijakan CSR. Sehingga
dengan keterilbatan masyarakat sekitar diharapkan perusahaan mampu memenuhi harapan
masyarakat dan mempertanggunjawabkan hasil kegiatan CSR kepada masyarakat sekitarnya.

Sebagian besar responden 88% menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan
pernyataan bahwa masyarakat dilibatkan dalam proses pemetaan permasalahan sosial,
lingkungan dan ekonomi di lingkungannya. Hal serupa juga tampak dari ketidak setujuan
mayoritas responden sebesar 87,70% atas pernyataan bahwa masyarakat lokal dilibatkan
dalam pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan di lingkungan mereka.

Akibat tidak terlibatnya mayoritas masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan CSR yang
dilakukan oleh perusahaan menyebabkan ketidakpahaman masyarakat atas program CSR
yang dilaksanakan oleh perusahaan. Hal ini tampak dari ketidaksetujuan sebagian besar
responden yaitu 89,22% atas pernyataan bahwa masyarakat lokal paham dengan kebijakan-
kebijakan yang diambil perusahaan dalam pelaksanaan kegiatan CSR di lingkungan mereka.
Hasil yang sama juga terlihat dari pernyataan bahwa kebijakan-kebijakan dalam pelaksanaan
program CSR yang dijalankan merupakan hasil kesepakatan antara masyarakat lokal dan
perusahaan . Dimana sebagian besar responden yaitu 84,25% menolak pernyataan tersebut.

Tanggung Jawab



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 131

Responsibilitas merupakan gambaran cara perusahaan melaksanakan operasinya
sesuai dengan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat dan peraturan pemerintah (Nur’ainy et.
al., 2013; KNKG, 2006). Dalam kegiatan penambangan batu bara di Kota Samarinda dan
Kabupaten Kutai Kartanegara, permasalahan yang muncul adalah penggundulan hutan yang
menyebabkan longsor dan banjir, pencemaran sumber air masyarakat sekitar yang
mengakibatkan kerugian bagi petani di sekitar daerah tambang, kerusakan bangunan akibat
getaran dari suara ledakan bahan peledak, masalah kesehatan dan kebersihan akibat debu dari
batu bara, kerusakan fasilitas umum seperti jalan di sekitar lingkungan warga akibat
kendaraan tambang yang melewati jalan tersebut dan banyaknya danau yang tidak ditutup
setelah proses penambangan selesai yang dapat membahayakan masyarakat disekitarnya.

Kondisi diatas adalah masalah-masalah yang ditemukan di lokasi penelitian.
Rendahnya tingkat tanggung jawab perusahaan tampak dari hasil yang diperoleh dari hasil
penelitian ini. Sebagian besar responden yaitu 74.30% menyatakan bahwa perusahaan tidak
dapat mengatasi dampak negatif yang muncul dari aktivitasnya terhadap lingkungan
masyarakat sekitarnya. Hal senada juga tampak dari persetujuan mayoritas responden sebesar
79% yang menyatakan bahwa perusahaan tidak dapat memenuhi komitmennya kepada
masyarakat sekitar melalui program CSR yang dilakukannya.

Selain permasalahan tersebut diatas, sebagian besar responden sebesar 73%
menganggap perusahaan tidak pernah menindaklanjuti masukan-masukan dari masyarakat
lokal untuk memperbaiki pelaksanaan program CSR yang dilakukannya. Kondisi yang sama
juga tampak dari kesamaan pendapat responden sebesar 74,86% atas pendapat bahwa
perusahaan tidak pernah menindaklanjuti masukan-masukan dari masyarakat lokal untuk
memperbaiki aktivitasnya yang mengganggu lingkungan masyarakat sekitar.

Kondisi yang tampak dari hasil penelitian ini menggambarkan rendahnya keinginan
perusahaan dalam memenuhi kewajibannya terutama dampak yang ditimbulkan dari aktivitas
yang merusak lingkungan. Sehingga banyak masyarakat yang cenderung untuk melakukan
tindakan-tindakan yang dapat merugikan perusahaan agar perusahaan memperhatikan
keluhan-keluhan masyarakat. Hal tersebut dapat mengindikasikan ancaman bagi
kelangsungan usaha dari perusahaan.

Keberadaan perusahaan dalam lingkungan masyarakat berarti perusaahaan telah
menjadi bagian dari masyarakat tersebut. Sehingga perusahaan memiliki tanggungjawab atas
pengaruh yang ditimbulkannya kepada masyarakat (Gyves dan O’Higgins, 2008).

Indenpendensi
Perusahaan harus bersikap independen dalam melaksanakan program CSR di

lingkungan sekitarnya. Bersikap independen adalah perusahaan harus mampu untuk bebas
dalam mengambil keputusan dengan pertimbangan dampak yang dimunculkannya kepada
masyarakat sekitar. Sehingga perusahaan harus menghindari adanya conflict of interest
dengan pihak lain yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengambil kebijakan CSR
(Nur’ainy et. al., 2013). Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-
masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak
lain (KNKG, 2006). Sehingga sangatlah penting bagi perusahaan untuk mengadakan
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departemen atau fungsi baik secara internal maupun eksternal yang secara khusus bertugas
untuk mengelola kegiatan CSR.

Kondisi independensi tercermin dari bagaimana tata kelola program CSR dapat
dirasakan oleh masyarakat sekitar dari cara-cara program CSR itu dilaksanakan. Dalam
penelitian ini, tampak mayoritas responden sebesar 77% merasa bahwa pihak yang mengelola
kegiatan CSR bukanlah departemen yang secara khusus dibentuk di dalam perusahaan atau
lembaga di luar perusahaan yang menangani program CSR. Selain itu, sebagian besar
responden yaitu 83% menyatakan bahwa masyarakat lokal tidak dilibatkan dalam pengawasan
kegiatan CSR yang dilaksanakan oleh perusahaan.

Perusahaan melibatkan pihak-pihak yang ahli dalam bidang tertentu untuk menangani
masalah-masalah yang muncul dari kegiatannya seperti masalah lingkungan. Tetapi dari
kondisi di lapangan, ketidakmampuan perusahaan dalam menangani masalah lingkungan yang
muncul menggambarkan bahwa tata kelola dalam mengendalikan kerusakan lingkungan
adalah tidak sesuai dengan yang seharusnya. Hal ini sejalan dengan  pendapat sebagian besar
responden 74% yang menyatakan bahwa perusahaan tidak melibatkan pihak-pihak yang ahli
dan LSM dalam menangani masalah-masalah yang khusus seperti lingkungan.

Keadilan
Perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan

pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan (KNKG, 2006: p.
5). Sehingga komunitas lokal merupakan salah satu stakeholder yang harus mendapat
perhatian yang sama dengan pihak lainnya mengingat masyarakat lokal merupakan pihak
yang akan merasakan dampak yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan (Nur’ainy et al.,
2013).

Kebutuhan perusahaan menggunakan aktivitas CSR untuk memberikan kontribusi
kepada pengembangan komunitas yang berkelanjutan (sustainable community development)
khususnya kepada masyarakat lokal untuk meningkatkan status sosial dan keunggulan
kompetitif yang mempengaruhi keberadaan perusahaan (Moon 2007, Adewuyi dan
Olowookere 2010). Hal tersebut dapat terjadi, karena komunitas lokal telah mendapat
informasi dengan baik mengenai dampak negatif yang dimunculkan dari aktivitas perusahaan
terhadap kehidupan dan generasi masa depan. Sehingga pengembangan komunitas yang
berkelanjutan harus mampu memberikan pengaruh bagi kehidupan masyarakat sekitar dan
generasi masa depan komunitas tersebut melalui program-program CSR yang dilakukan oleh
perusahaan.

Dalam melaksanakan aktivitas operasinya, perusahaan harus memperhatikan
masyarakat sekitar perusahaan sebagai salah satu stakeholder. Kewajiban perusahaan untuk
memperhatikan masyarakat lokal karena pada satu sisi perusahaan memperoleh keuntungan
dengan melakukan perusakan lingkungan dan di sisi yang lain masyarakat sekitar adalah
pihak yang paling merasakan dampak dari perusakan lingkungan tersebut. Sehingga
kewajiban perusahaan untuk memperhatikan kepentingan masyarakat sekitar haruslah sesuai
dengan dampak yang ditimbulkannya. Melalui program CSR, perusahaan harus mampu untuk
meningkatkan kondisi sosial masyarakat sekitar yang bersifat memberdayakan masyarakat
sekitar (community development).
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Dari kondisi di lokasi penelitian tampak bahwa program CSR yang dilakukan
perusahaan hanya bersifat jangka pendek atau hanya untuk mengurangi gejolak di masyarakat
akibat dampak negatif yang dimunculkan dari aktivitasnya. Hal ini tampak dari hasil
penelitian yang dilakukan. Penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat hanya sebatas
penerimaan karyawan harian dan dalam jumlah yang sangat terbatas dan tidak ada usaha
perusahaan untuk memberdayakan masyarakat sekitar seperti melalui program pelatihan dan
pemberian modal kerja. Sebagian besar responden yaitu 60,14% menyatakan bahwa
perusahaan tidak menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi masyarakat.

Hal serupa juga terlihat dari besarnya kompensasi yang diberikan perusahaan untuk
mengganti kerugian yang diderita oleh masyarakat sekitar yang muncul dari aktivitasnya. Hal
ini dikarenakan penentuan besarnya kerugian dilakukan secara sepihak oleh perusahaan.
Sehingga masyarakat merasakan kompensasi yang diberikan tidak sesuai dengan kerugian
yang dideritanya. Dari hasil kuesioner tampak bahwa sekitar 84,16% responden merasa ganti
rugi yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan kerugian yang mereka derita.

Hasil yang sama juga tampak pada usaha perusahaan untuk membangun fasilitas
umum bagi masyarakat sekitar. Sebesar 83,24% menyatakan bahwa perusahaan tidak
mengutamakan pembangunan fasilitas umum bagi masyarakat. Pembangunan fasilitas umum
oleh perusahaan hanya dilakukan sebatas perbaikan karena kerusakan fasilitas umum yang
disebabkan oleh aktivitas perusahaan itu sendiri seperti perbaikan jalan. Usaha perbaikan itu
pun tersebut terkesan terpaksa setelah mendapat peringatan dan aktivitas penutupan lokasi
jalan ke perusahaan oleh masyarakat.

Dari penjelasan diatas, terlihat penerapan prinsip keadilan yang dilakukan perusahaan
tambang di Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai
Kartanegara masih jauh dari yang seharusnya. Program CSR yang dilakukan perusahaan
hanya sebatas merupakan bentuk untuk mengurangi gejolak di masyarakat sekitar dan bersifat
ganti rugi. Program CSR yang dilakukan perusahaan belum menyentuh aspek pemberdayaan
masyarakat (community development).

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan
1. Kondisi rendahnya implementasi faktor-faktor transparansi, akuntabilitas, responsibilitas,

independensi dan keadilan mengakibatkan rendahnya kinerja sosial perusahaan tambang
batu baara di Kalimantan Timur khususnya di Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai
Kartanegara.

2. Rendahnya implementasi transparansi mempengaruhi kinerja sosial perusahaan
dikarenakan kesulitan memperoleh informasi, ketiadaan sarana komunikasi yang khusus,
kesulitan menggunakan akses informasi yang disediakan dan ketidaklengkapan informasi
yang diberikan.

3. Akuntabilitas yang rendah memberikan pengaruh terhadap kinerja sosial perusahaan
melalui ketiadaan masyarakat dalam proses pemetaan permasalahan dan pelaksanaan
kegiatan CSR, ketidakpahaman masyarakat dengan kebijkan-kebijakan yang digunakan
perusahaan, dan kebijakan-kebijakan tersebut bukan hasil dari kesepakatan antara
masyarakat dengan perushaan.
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4. Implementasi responsibilitas yang rendah menyebabkan rendahnya kinerja sosial
perusahaan karena ketidakmampuan perusahaan dalam mengatasi dampak negatif dari
aktivitasnya, ketidakmampuan perusahaan memenuhi komitmennya dengan masyarakat,
dan tidak ditindaklanjutinya masukan-masukan dari masyarakat untuk memperbaiki
aktivitas operasi dan CSRnya.

5. Faktor independensi yang rendah mempengaruhi rendahnya kinerja sosial perusahaan
dikarenakan pihak pengelola CSR bukanlah lembaga yang dibentuk secara khusus,
masyarakat tidak dilibatkan dalam pengawasan kegiatan, dan perusahaan tidak melibatkan
pihak-pihak yang ahli dalam menangani masalah-masalah lingkungan yang khusus.

6. Implementasi prinsip keadilan yang rendah mengakibatkan rendahnya kinerja sosial
perusahaan dikarenakan perusahaan tidak menciptakan lapangan kerja yang memadai bagi
masyarakat, ganti rugi yang diberikan oleh perusahaan tidak sesuai dengan kerugian yang
mereka derita dan perusahaan tidak mengutamakan pembangunan fasilitas umum bagi
masyarakat.

Saran

1. Penelitian ini terbatas pada jenis industri pertambangan batu bara, sehingga masih
membuka untuk memperluas penelitian ini ke bidang industri pertambangan yang lain.

2. Stakeholder yang menjadi objek riset dalam penelitian ini terbatas pada masyarakat lokal
di sekitar daerah penambangan batu bara, sehingga peneliti selanjutnya dapat memperluas
cakupan responden kepada stakeholder yang lain.

3. Lokasi penelitian hanya dilakukan pada wilayah Provinsi Kalimantan Timur khususnya di
Kota Samarinda dan Kabupaten Kutai Kartanegara. Sehingga potensi untuk menemukan
pola-pola yang berbeda dari penelitian ini sangat dimungkinkan di daerah yang lain.
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ANALISIS PENGARUH FRAUD DIAMOND DALAM MENDETEKSI
KECURANGAN LAPORAN KEUANGAN

Aisyah Wijayanti Kusumaningrum
Murtanto

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti

ABSTRACT
The objective of the empirical study is to examine and to analyze the influence of fraud

diamond for detecting financial statement fraud. This research uses secondary data. The
sample of this research is banks that listed in Indonesian Stock Exchange for the period of
2010 until 2014. Total sampel is 110. The sampling method used in this research is purposive
sampling method. The research is using logistic regression for analysing data.

The result shows that (1) the personal financial needss variable that proxied by
insiders’ stock ownership, the financial targets variable that proxied by ROA, the nature of
industry variable that proxied by loan to deposit ratio and the ineffective monitoring variable
that proxied by ineffective whistle blowing system have negative influence; (2) the external
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pressure variable that proxied by debt ratio, the ineffective monitoring variable that proxied
by ineffective antifraud program and training and the structural organization variable that
proxied by director changes have positive influence on detecting financial statement fraud;
(3) the financial stability variable that proxied by CAR and NIM, the rationalization variable
that proxied by auditor changes, the positioning variable that proxied by CEO’s tenure and
the intelegence variable that proxied by CEO’s education do not have influence on detecting
financial statement fraud.
Key words : fraud diamond,  eckel index, income smoothing

ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh fraud diamond

untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder.
Sampel penelitian adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada
periode 2010 sampai 2014. Jumlah sampel adalah 110. Metode sampel yang digunakan
penelitian purposive sampling. Penelitian ini menggunakan regresi untuk pengolahan data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel kebutuhan keuangan personal yang
diproksikan dengan kepemilikan saham pihak dalam, variabel target keuangan yang
diproksikan dengan ROA, variabel sifat industry yang diproksikan dengan loan to deposit
ratio, dan monitoring tidak efektif yang diproksi dengan program dan pelatihan antifraud
tidak efektif, variabel monitoring tidak efektif yang diproksikan oleh whistleblower system
memiliki pengaruh negative terhadap deteksi kecurangan laporan keuangan; (2) variabel
tekanan eksternal yang ditunjukkan oleh rasio utang, variabel monitoring tidak efektif yang
diproksikan oleh program dan pelatihan antifraud tidak efektif dan pelatihan dan variabel
struktur organisasi yang diproksikan oleh perubahan direktur memiliki pengaruh positif pada
mendeteksi kecurangan laporan keuangan; (3) variabel stabilitas keuangan yang diproksikan
oleh CAR dan NIM, variabel rasionalisasi yang diproksikan oleh perubahan auditor, variabel
posisi yang diproksikan oleh penguasaan/tenur CEO dan variabel intelejensi/kecerdasan yang
diproksikan oleh pendidik tidak memiliki pengaruh pada mendeteksi kecurangan laporan
keuangan.
kata kunci: fraud diamond, indek eckel, perataan laba

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan (KDPPLK) pada
Paragraf 24 (IAI, 2015) menjelaskan bahwa karakteristik kualitatif merupakan ciri khas yang
membuat informasi dalam laporan keuangan berguna bagi pengguna. Terdapat empat
karakteristik kualitatif pokok yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan, dan dapat
diperbandingkan.

Berdasarkan pernyataan di atas, maka sudah seharusnya laporan keuangan dibuat
secara benar sesuai dengan yang seharusnya terjadi. Laporan keuangan yang wajar tidak
dibuat melebihi atau mengurangi dari yang sebenarnya terjadi. Namun, sampai saat ini masih
saja banyak perusahaan yang mengabaikan karakteristik keandalan sehingga memicu
terjadinya tindak kecurangan, khususnya terhadap laporan keuangan.

ACFE membagi kecurangan dalam tiga tipe, yaitu internal fraud, external fraud dan
fraud against individuals. Dari ketiga tipe kecurangan tersebut, internal fraud atau
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kecurangan dari dalam perusahaan memang sangatlah sulit untuk diungkapkan karena
kecurangan tipe tersebut dilakukan oleh para pejabat atau pegawai  dari dalam perusahaan
sendiri.

Berbagai cara dapat dilakukan dengan mudah bagi manajemen untuk membuat
laporan keuangan yang curang. Salah satunya adalah dengan melakukan praktek perataan laba
(income smoothing). Hal ini dilakukan dengan meratakan laba tahunan agar terlihat tidak
terlalu fluktuatif bagi investor.

Cressey (1953) dalam Tuanakotta (2007) mengembangkan teori pemicu terjadinya
tindak kecurangan yang dikenal dengan fraud triangle atau segitiga kecurangan, yaitu
pressure (tekanan), opportunity (peluang), dan rationalization (rasionaliasi). Kemudian SAS
No. 99 tahun 2002 menguraikan fraud triangle lebih terperinci. SAS No. 99 membagi faktor
tekanan (pressure) dan peluang (opportunity) ke dalam beberapa kategori. Untuk pressure
factor, SAS No. 99 membagi menjadi financial stability, external pressure, personal financial
needs, dan financial targets. Sedangkan untuk opportunity factor terbagi menjadi nature of
industry, ineffective monitoring, dan organizational structure.

Wolfe dan Hermanson (2004) dalam The CPA Journal mengemukakan bahwa
seseorang yang memiliki kapabilitas tertinggi memiliki kemampuan yang lebih besar untuk
melakukan kecurangan. Mereka juga menyebutkan komponen dari kapabilitas diantaranya
adalah position/function (posisi/jabatan), brains (kecerdasan), confidence/ego (kepercayaan
diri/ego), coercion skills (kemampuan untuk memaksa), effective lying (keefektifan
berbohong), dan immunity to stress (kekebalan terhadap tekanan).

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendeteksi kecurangan laporan keuangan
(financial statement fraud) dengan menggunakan indikator fraud yang dikembangkan oleh
Wolfe dan Hermanson (2004) dengan mengacu pada penelitian yang dilakukan oleh Skousen
et al. (2009) serta penelitian yang dilakukan oleh Hermawati dan Murtanto (2013).

Hermawati dan Murtanto (2013) juga berhasil mengungkapkan pengaruh ketiga
komponen dari fraud triangle yang diadopsi dalam SAS No.99 dalam mendeteksi financial
statement fraud di perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dalam penelitian yang
dilakukan, Hermawati dan Murtanto (2013) menggunakan perataan laba (income smoothing)
sebagai proksi dari financial statement fraud yang diukur dengan menggunakan indeks Eckel
(1981).

Kustono (2010) melakukan penelitian terhadap studi-studi terdahulu untuk
mengidentifikasi praktek perataan laba. Kustono (2010) melakukan konstruksi terhadap dua
model pengukuran perataan laba, salah satunya adalah model variabilitas laba yang
dikembangkan oleh Eckel (1981). Menurutnya model variabilitas laba yang digunakan dalam
kerangka pikir Eckel tidak menunjukkan adanya upaya sistematis untuk menekan variabilitas.
Dengan kata lain, Eckel tidak memperlihatkan seberapa tinggi derajat standar deviasi dapat
diakui sebagai laba yang diratakan. Sehingga Kustono berhasil menemukan model
pengukuran baru untuk mengidentifikasi perataan laba yang dinamakan korelasi akrual
akuntansi (AA).

Rumusan Masalah
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Berdasar latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dianalisis dalam penelitian ini
adalah: Apakah terdapat pengaruh faktor fraud diamond dalam deteksi kecurangan laporan
keuangan?

Rerangka Penelitian

METODE PENELITIAN
Rancangan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis yaitu dengan menganalisis pengaruh
faktor fraud diamond terhadap kecurangan laporan keuangan. Unit analisis dalam penelitian
ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 – 2014 berturut-turut.
Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data sekunder berupa laporan tahunan dan
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laporan keuangan yang diperoleh dari website Bursa Efek Indonesia. Periode data yang
dikumpulkan adalah selama lima tahun yaitu tahun 2010 – 2014.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran
Variabel dan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan secara

ringkas dalam tabel 1 di bawah ini.
Tabel 1. Variabel dan Pengukuran

No
Jenis

Variab
el

Nama
Variabel Proksi Skala Rumus

1. Dependen
Financial Statement

Fraud
Indeks Eckel
(FRAUDIE)

Nomina
l

3.
Independe

n
Financial Stability

Capital
Adequacy

Ratio (CAR)
Rasio

4.
Net Interest

Margin (NIM)
Rasio

5. External Pressure
Debt Ratio

(DEBT)
Rasio

6.
Personal Financial

Needs

Insiders’
Stock

Ownership
(ISOWN)

Rasio

7. Financial Targets
Return on

Assets (ROA)
Rasio

8. Nature of Industry
Loan to

Deposit Ratio
(LDR)

Rasio

9.

Ineffective
Monitoring

Ineffective
Antifraud

Program and
Training

(INAFPT)

Nomina
l

Kode 1 = Tidak mengimplementasikan
program dan pelatihan anti
kecurangan selama tahun 2010 –
2014

Kode 0 = Mengimplementasikan program dan
pelatihan anti kecurangan selama
tahun 2010 – 2014

10.

Ineffective
Whistle
Blowing
System

(INWBS)

Nomina
l

Kode 1 = Tidak mengimplementasikan sistem
whistle blowing selama tahun
2010 – 2014

Kode 0 = Mengimplementasikan sistem
whistle blowing selama tahun
2010 – 2014

11.
Organizational

Structure
Director Changes

(DIRCHG)
Nomin

al

Kode 1 = Ada perubahan direksi selama tahun
2010 – 2014

Kode 0 = Tidak ada perubahan direksi selama
tahun 2010 – 2014

12. Rationalization
Auditor
Changes

(AUDCHG)

Nomin
al

Kode 1 = Ada perubahan auditor selama tahun
2010 – 2014

Kode 0 = Tidak ada perubahan auditor selama
tahun 2010 – 2014

13. Positioning CEO’s Nomin Kode 1 = Masa jabatan CEO 3 tahun atau lebih
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No
Jenis

Variab
el

Nama
Variabel Proksi Skala Rumus

Tenure
(CEOTEN)

al Kode 0 = Selain tersebut di atas

14. Intelegence
CEO’s

Education
(CEOEDU)

Nomin
al

Kode 1 = Pendidikan terakhir CEO minimal
S1

Kode 0 = Selain tersebut di atas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji hipotesis pengaruh fraud diamond terhadap income smoothing yang diukur
dengan Eckel Index dapat dilihat melalui output uji Wald yang disajikan dalam tabel 2
berikut :

Tabel 2. Hasil Analisis Uji Hipotesis dengan Variabel Dependen Income Smoothing yang
Diukur dengan Eckel Index

Ha Hipotesis Alternatif Nilai
sig

Keputusan

1. Faktor Tekanan (Pressure Factors) :
1.1. Financial Stability

Ha1

Financial Stability yang diproksikan dengan
Capital Adequacy Ratio berpengaruh negatif
dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan

0,318
Sig = 0,318 > 0,05
maka Ha ditolak

Ha2

Financial Stability yang diproksikan dengan Net
Interest Margin berpengaruh negatif dalam
mendeteksi kecurangan laporan keuangan

0,957
Sig = 0,957 > 0,05
maka Ha ditolak

1.2. External Pressure

Ha3

External Pressure yang diproksikan dengan Debt
Ratio berpengaruh positif dalam mendeteksi
kecurangan laporan keuangan

0,014
Sig = 0,014 < 0,05
maka Ha diterima

1.3. Personal Financial Needs

Ha4

Personal Financial Needs yang diproksikan
dengan Insiders’ Stock Ownership berpengaruh
negatif dalam mendeteksi kecurangan laporan
keuangan

0,022
Sig = 0,022 < 0,05
maka Ha diterima

1.4. Financial Targets

Ha5

Financial Targets yang diproksikan dengan
Return on Assets berpengaruh negatif dalam
mendeteksi kecuranagan laporan keuangan

0,008
Sig = 0,008 < 0,05
maka Ha diterima

2. Faktor Peluang (Opportunity Factors) :
2.1. Nature of Industry

Ha6
Nature of Industry yang diproksikan dengan Loan
to Deposit Ratio berpengaruh negatif dalam

0,035
Sig = 0,035 < 0,05
maka Ha diterima



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 141

Ha Hipotesis Alternatif Nilai
sig

Keputusan

mendeteksi kecurangan laporan keuangan
2.2. Ineffective Monitoring

Ha7

Ineffective Monitoring yang diproksikan dengan
Ineffective Antifraud Program and Training
berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan
laporan keuangan

0,017
Sig = 0,017 < 0,05
maka Ha diterima

Ha8

Ineffective Monitoring yang diproksikan dengan
Ineffective Whistleblowing System berpengaruh
positif dalam mendeteksi kecurangan laporan
keuangan

0,007
Sig = 0,007 < 0,05
maka Ha diterima

2.3. Organizational Structure

Ha9

Organizational Structure yang diproksikan
dengan Director Changes berpengaruh positif
dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan

0,008
Sig = 0,008 < 0,05
maka Ha diterima

3. Faktor Rasionalisasi (Rationalization Factor) :

Ha10

Rationalization yang diproksikan dengan Auditor
Changes berpengaruh positif dalam mendeteksi
kecurangan laporan keuangan

0,765
Sig = 0,765 > 0,05
maka Ha ditolak

4. Faktor Kapabilitas (Capability Factors) :
4.1. Positioning

Ha11

Positioning yang diproksikan dengan CEO’s
Tenure berpengaruh positif dalam mendeteksi
kecurangan laporan keuangan

0,613
Sig = 0,613 > 0,05
maka Ha ditolak

4.2. Intelegence

Ha12

Intelegence yang diproksikan dengan CEO’s
Education berpengaruh positif dalam mendeteksi
kecurangan laporan keuangan

0,368
Sig = 0,368 > 0,05
maka Ha ditolak

PEMBAHASAN

Pengaruh Financial Stability yang Diproksikan dengan Capital Adequacy Ratio (CAR)
dan Net Interest Margin (NIM) dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan

Variabel CAR pada tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,318 yang lebih
besar daripada nilai alpha 0,05. Hal ini berarti Ha1 ditolak (Ho diterima) dan dapat
disimpulkan bahwa CAR tidak berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan penelitian lain yang dilakukan oleh
Adiwitarsa (2011), Indriani (2010) serta Setiawati dan Na’im (2001). Namun, hasil pengujian
Ha1 dalam penelitian ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmawati (2013),
Sari (2012), serta Zahara dan Sylvia (2009). Menurut Sari (2012), CAR tidak berpengaruh
karena Corporate Governance di perusahaan telah dijalankan dengan baik, sehingga
memunculkan kesimpulan bahwa ketentuan kewajiban pemenuhan batasan nilai minimum
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rasio CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak berpengaruh dalam mendeteksi
kecurangan laporan keuangan.

Variabel NIM pada tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,957 yang lebih
besar daripada nilai alpha 0,05. Hal ini berarti Ha2 ditolak (Ho diterima) dan dapat
disimpulkan bahwa NIM tidak berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Hasil penelitian ini berlawanan dengan penelitian yang dilkakukan oleh
Kusumaningrostati dan Mutasowifin (2014) dan Sari (2012). Hasil pengujian Ha2 dalam
penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawati (2010). Penelitian
tersebut menemukan bahwa NIM tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan.
NIM tidak berpengaruh terhadap kecurangan laporan keuangan berarti bahwa tinggi atau
rendahnya nilai NIM tidak mampu mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh External Pressure yang Diproksikan dengan Debt Ratio (DEBT) dalam
Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan

Variabel DEBT pada tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,014 yang lebih
kecil daripada nilai alpha 0,05. Hal ini berarti Ha3 diterima (Ho ditolak) dan dapat
disimpulkan bahwa DEBT berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan
keuangan.

Hasil pengujian Ha3 dalam penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Hapsari (2014), Rachmawati dan Marsono (2014), Rahmanti dan Daljono
(2013), Christiana (2012), Indriani (2010) serta Budiasih (2009). Subroto (2012) dalam
Rachmawati dan Marsono (2014) menyatakan bahwa kemampuan perusahaan dalam
memenuhi kewajibannya tidak berpengaruh terhadap kecurangan pelaporan keuangan.
Alasannya adalah karena tidak sepenuhnya manajemen mengalami tekanan eksternal ketika
memenuhi kewajibannya. Mereka mempunyai kewajiban untuk memenuhi hutangnya, namun
kecurangan laporan keuangan bukanlah satu-satunya cara untuk memenuhi kewajibannya
tersebut. Mereka bisa lebih berusaha meningkatkan kinerjanya agar dapat menghasilkan
keuntungan yang baik untuk memenuhi kewajibannya.

Variabel DEBT berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan
dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Restiani dan Murtanto
(2015), Dalnial et al. (2014), Sihombing dan Rahardjo (2014), Hermawati dan Murtanto
(2013), Lou dan Wang (2009) serta Skousen et al. (2009).

Pengaruh Personal Financial Needs yang Diproksikan dengan Insiders’ Stock Ownership
(ISOWN) dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan

Variabel ISOWN pada tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,022 yang
lebih kecil daripada nilai alpha 0,05. Hal ini berarti Ha4 diterima (Ho ditolak) dan dapat
disimpulkan bahwa ISOWN berpengaruh negatif dalam mendeteksi kecurangan laporan
keuangan.

Jensen dan Meckling (1976) menjelaskan bahwa kepemilikan saham oleh manajer
dapat mensejajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham. Manajer dapat menyamakan
dirinya sebagai pemegang saham yang potensial karena dengan memiliki saham perusahaan,
manajer akan merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya. Begitu
pula jika terjadi kesalahan maka manajer juga akan menanggung kerugian sebagai salah satu
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konsekuensi kepemilikan saham. Hal ini merupakan insentif bagi manajer untuk
meningkatkan kinerja perusahaan.

Pendapat Jensen dan Meckeling (1976) tersebut sesuai dengan hasil pengujian Ha4

dalam penelitian ini. Selain itu hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian yang
dilakukan oleh Hapsari (2014) Indriani (2010), Skousen et al. (2009) serta Ujiyantho dan
Pramuka (2007). Penelitian tersebut menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh manajerial
berpengaruh negatif dalam kecurangan laporan keuangan. Hasil lain ditemukan dalam
penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2014), Hermawati dan Murtanto (2013) serta
Rahmanti dan Daljono (2013). Ketiga penelitian tersebut menyatakan bahwa kepemilikan
saham oleh orang dalam tidak berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh Financial Targets yang Diproksikan dengan Return on Assets (ROA) dalam
Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan

Variabel ROA pada tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,008 yang lebih
kecil daripada nilai alpha 0,05. Hal ini berarti Ha5 diterima (Ho ditolak) dan dapat
disimpulkan bahwa ROA berpengaruh negatif dalam mendeteksi kecurangan laporan
keuangan.

Hasil pengujian Ha5 dalam penelitian ini sesuai dengan hasil penelitian yang telah
dilakukan oleh Kusumaningrostati dan Mutasowifin (2014), Rahmanti dan Daljono (2013)
serta Zahara dan Sylvia (2009). Ketiga penelitian tersebut juga menemukan adanya pengaruh
negatif ROA dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh negatif dalam penelitian ini berarti bahwa semakin rendah nilai ROA
mengindikasikan semakin rendah pula laba yang diperoleh sehingga kinerja perusahaan
terkesan buruk bagi investor. Hal tersebut memicu terjadinya tindak kecurangan laporan
keuangan. Namun, nilai ROA yang tinggi justru akan mengurangi tindak kecurangan laporan
keuangan. Sesuai dengan penjelasan dalam penelitian Kusumaningrostati dan Mutasowifin
(2014) yang menyatakan bahwa pengaruh yang negatif menjelaskan jika rasio ROA
meningkat, maka manajemen akan mengurangi tindakan income smoothing. Selain itu
ternyata ROA tidak berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan pada
penelitian Restiani dan Murtanto (2015), Sihombing dan Rahardjo (2014), Rahmawati (2013),
Sari (2012) dan Skousen et al. (2009).
Pengaruh Nature of Industry yang Diproksikan dengan Loan to Deposit Ratio (LDR)
dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan

Variabel LDR pada tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,035 yang lebih
kecil daripada nilai alpha 0,05. Hal ini berarti Ha6 diterima (Ho ditolak) dan dapat
disimpulkan bahwa LDR berpengaruh negatif dalam mendeteksi kecurangan laporan
keuangan.

Hasil pengujian Ha5 dalam penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan
oleh Rahmawati (2013) dan Adiwitarsa (2011). Namun hasil penelitian ini bertolak belakang
dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari (2012) serta Zahara dan Veronica (2009).

Sari (2012) menyimpulkan bahwa LDR tidak berpengaruh dalam mendeteksi
kecurangan laporan keuangan karena perusahaan perbankan cenderung menjaga likuiditasnya
dengan memilih menaruh dana di Sertifikat Bank Indonesia (SBI) daripada meminjamkan
kepada bank lain yang kekurangan likuiditas atau melakukan ekspansi kredit ke nasabah.
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Langkah ini diambil oleh para manajer dalam rangka menjaga kemampuan likuiditas bank
daripada harus melakukan kecurangan laporan keuangan.
Pengaruh Ineffective Monitoring yang Diproksikan dengan Ineffective Anti Fraud
Program and Training (INAFPT) dan Ineffective Whistle Blowing System (INWBS)
dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan

Variabel INAFPT pada tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,017 yang
lebih kecil daripada nilai alpha 0,05. Hal ini berarti Ha7 diterima (Ho ditolak) dan dapat
disimpulkan bahwa INAFPT berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan
keuangan.

Hasil pengujian Ha7 dalam penelitian ini mendukung penelitian yang telah dilakukan
oleh Hermawati dan Murtanto (2013) serta ACFE Canada (2006). Keduanya menyimpulkan
bahwa ineffective anti fraud program and training berpengaruh positif dalam mendeteksi
kecurangan laporan keuangan.

Variabel INWBS pada tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,007 yang
lebih kecil daripada nilai alpha 0,05. Hal ini berarti Ha8 diterima (Ho ditolak) dan dapat
disimpulkan bahwa INWBS berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan
keuangan.

Hasil pengujian Ha8 dalam penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan
oleh ACFE Canada (2006). Ketidakefektifan sistem whiste blowing berpengaruh positif dalam
mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Hal tesebut berarti semakin tidak efektifnya sistem
whistle blowing akan mengakibatkan semakin rendahnya pengawasan sehingga memberikan
peluang bagi perusahaan untuk melakukan kecurangan laporan keuangan. Namun hasil
penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hermawati dan Murtanto
(2013). Penelitian tersebut mengemukakan bahwa INWBS berpengaruh negatif dalam
mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Pengaruh Organizational Structure yang Diproksikan dengan Director Changes
(DIRCHG) dalam Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan

Variabel DIRCHG pada Tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,008 yang
lebih kecil daripada nilai alpha 0,05. Hal ini berarti Ha9 diterima (Ho ditolak) dan dapat
disimpulkan bahwa DIRCHG berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan
keuangan.

Hasil pengujian Ha9 dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Restiani dan Murtanto (2015). Penelitian lain yang dilakukan oleh Wolfe dan Hermanson
(2004) juga mendukung hasil penelitian ini. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa pergantian
direksi bisa jadi merupakan upaya perusahaan untuk menyingkirkan direksi yang dianggap
mengetahui fraud yang dilakukan perusahaan.

Di lain sisi, hasil penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan
oleh Sihombing dan Rahardjo (2014). Penelitian tersebut mengungkapkan perubahan direksi
tidak berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan apabila pemangku
kepentingan tertinggi di perusahaan menginginkan adanya perbaikan kinerja perusahaan
dengan cara merekrut direksi yang dianggap lebih kompeten daripada direksi sebelumnya
(Wolfe dan Hermanson, 2004 dalam Sihombing dan Rahardjo, 2014).
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Pengaruh Rationalization yang Diproksikan dengan Auditor Changes (AUDCHG) dalam
Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan

Variabel AUDCHG pada Tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,765 yang
lebih besar daripada nilai alpha 0,05. Hal ini berarti Ha10 ditolak (Ho diterima) dan dapat
disimpulkan bahwa AUDCHG tidak berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan
keuangan.

Hasil pengujian Ha10 dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan
oleh Restiani dan Murtanto (2015) serta Hermawati dan Murtanto (2013). Pergantian auditor
telah diatur oleh pemerintah Indonesia dalam Surat Keputusan Kementerian Keuangan
No.423/KMK.06/2008 yang mengharuskan mengganti KAP yang telah mendapat penugasan
audit selama lima tahun berturut-turut. Penelitian ini dilakukan setelah tahun 2008, sehingga
kemungkinan pergantian auditor yang terjadi pada periode penelitian (2010-2014) merupakan
pelaksanaan dari peraturan tersebut.

Hasil penelitian ini bertentangan dengan Rachmawati dan Marsono (2014), Lou dan
Wang (2009) serta Skousen et. al (2009). Ketiga penelitian tersebut menemukan bahwa
pergantian auditor berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Lou
dan Wang (2009) menyatakan bahwa pergantian auditor berpengaruh terhadap kecurangan
pelaporan keuangan. Alasan hipotesis ini diterima adalah karena pergantian auditor oleh suatu
perusahaan dalam kurun waktu tertentu memungkinkan perusahaan untuk melakukan
kecurangan laporan keuangan yang disajikan sehingga kegunaan berpindah auditor adalah
agar kecurangan yang dilakukan perusahaan tidak diketahui oleh auditor yang baru.
Pengaruh Positioning yang Diproksikan dengan CEO’s Tenure (CEOTEN) dalam
Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan

Variabel CEOTEN pada Tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,613 yang
lebih besar daripada nilai alpha 0,05. Hal ini berarti Ha11 ditolak (Ho diterima) dan dapat
disimpulkan bahwa CEOTEN tidak berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan
keuangan.

Hasil pengujian Ha11 dalam penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan
oleh Hermawati dan Murtanto (2013) serta Skousen et al. (2009). Masa jabatan CEO lebih
dari tiga tahun tidak berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan. Hal ini
dapat terjadi karena CEO yang menjabat lebih dari tiga tahun justru lebih banyak pengalaman
dan lebih bisa mempelajari kesalahan pengambilan keputusan sebelumnya untuk
memperbaikinya di masa yang akan datang dengan kemampuan dan teknik yang dimiliki
tanpa harus melakukan kecurangan laporan keuangan.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh ACFE Canada
(2006). Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa semakin lama seseorang bekerja di sebuah
perusahaan, semakin tinggi pula tingkat otoritasnya. Seorang yang lebih lama menjabat akan
lebih mengetahui pengendalian dan operasional perusahaan, termasuk kelemahan
pengendalian perusahaan. Oleh karena itu, hal tersebut memicu terjadinya kecurangan laporan
keuangan.
Pengaruh Intelegence yang Diproksikan dengan CEO’s Education (CAR) dalam
Mendeteksi Kecurangan Laporan Keuangan

Variabel CEOEDU pada Tabel 2 menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,368 yang
lebih besar daripada nilai alpha 0,05. Hal ini berarti Ha12 ditolak (Ho diterima) dan dapat
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disimpulkan bahwa CEOEDU tidak berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan
keuangan.

Hasil pengujian Ha12 dalam penelitian ini sesuai dengan penelitian yang telah
dilakukan oleh Soselisa dan Mukhlasin (2008). Namun, penelitian ini bertentangan dengan
penelitian yang dilakukan oleh Hermawati dan Murtanto (2013) serta ACFE Canada (2006).
Kedua penelitian tersebut menyatakan bahwa pendidikan CEO, seorang eksekutif tertinggi,
memiliki pengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

KESIMPULAN
Berdasarkan hasil uji, analisis dan pembahasan, maka penelitian ini dapat

disimpulkan sebagai berikut: 1) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa financial stability
yang diproksikan dengan capital adequacy ratio tidak berpengaruh dalam mendeteksi
kecurangan laporan keuangan, 2) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa financial stability
yang diproksikan dengan net interest margin tidak berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan
laporan keuangan, 3) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa external pressure yang
diproksikan dengan debt ratio berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan
keuangan, 4) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa personal financial needs yang
diproksikan dengan insiders’ stock ownership berpengaruh negatif dalam mendeteksi
kecurangan laporan keuangan, 5) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa financial targets
yang diproksikan dengan return on asset berpengaruh negatif dalam mendeteksi kecurangan
laporan keuangan, 6) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nature of industry yang
diproksikan dengan loan to deposit ratio berpengaruh negatif dalam mendeteksi kecurangan
laporan keuangan, 7) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ineffective monitoring yang
diproksikan dengan ineffective anti fraud program and training berpengaruh positif dalam
mendeteksi kecurangan laporan keuangan, 8) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
ineffective monitoring yang diproksikan dengan ineffective whistle blowing system
berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan, 9) hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa organizational structure yang diproksikan dengan director changes
berpengaruh positif dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan, 10) hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa rationalization yang diproksikan dengan auditor changes tidak
berpengaruh dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan, 11) hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa positioning yang diproksikan dengan CEO’s tenure tidak berpengaruh
dalam mendeteksi kecurangan laporan keuangan, 12) hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
intelegence/brains yang diproksikan dengan CEO’s education tidak berpengaruh dalam
mendeteksi kecurangan laporan keuangan.

Keterbatasan dan saran
Berdasarkan seluruh proses yang dilakukan dalam penelitian ini memiliki keterbatasan

dan saran sebagai berikut : 1) penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor perbankan
sebagai sampel penelitian sehingga tidak dapat digeneralisir untuk diaplikasikan pada industri
lain, 2) variabel dari dimensi capability (kapabalitas) belum dimasukkan seluruhnya dalam
penelitian ini, yaitu confidence/ego (kepercayaan diri), coercion skills (kemampuan untuk
memaksa), effective lying (keefektifan berbohong) dan immunity to stress, 3) pengukuran dari
proksi rationalization dan capability dalam penelitian ini masih bersumber pada data



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 147

sekunder, 4) referensi penelitian yang menggunakan proksi ineffective antifraud program and
training serta ineffective whistleblowing system masih terbatas
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PENGARUH SIFAT MACHIAVELLIAN DANKOMPETENSI
TERHADAP KUALITAS AUDIT

(STUDI EMPIRIS PADA AUDITOR BADAN PEMERIKSA KEUANGAN)

Saryati
Raden Rosiyana Dewi

(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, sarisastrosuwito15@gmail.com)
(Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Trisakti, yosieis@yahoo.com)

ABSTRACT

The objective of the empirical study is to examine and analyze the effect of Machiavellian of
audit quality, analyze the effect of competence of audit quality, and analyze machiavellian
and competence of the Audit Quality with empirical study on The Audit Board of The Republic
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of Indonesia. The sample of this empirical study is 105 auditors onThe Audit Board of The
Republic of Indonesia. This research uses multiple regression analysis as hypothesistesting.
The result of this empirical study are (1) Machiavellian is negative directly have an impact to
the audit quality (2) Competence is positive directly have an impact to the audit quality (3)
The machiavellian and competence directly affect the audit quality on The Audit Board of The
Republic of Indonesia.

Keywords: Machiavellian, Competence, Quality Audit

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sifat Machiavellian
terhadap Kualitas Audit, menganalisis pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit, dan
menganalisis pengaruh Sifat Machiavellian dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit dengan
studi empiris pada Badan Pemeriksa Keuangan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah 105 auditor pada Badan Pemeriksa Keuangan. Pengujian dilakukan dengan
menggunakan analisis regresi berganda. Hasil dari penelitian ini adalah (1) Sifat
Machiavellian secara langsung berpengaruh negatif terhadap Kualitas Audit (2) Kompetensi
secara langsung berpengaruh positif terhadap Kualitas Audit (3) Sifat Machiavellian dan
Kompetensi secara langsung berpengaruh terhadap Kualitas Audit pada Badan Pemeriksa
Keuangan.

Kata kunci: Sifat Machiavellian, Kompetensi, Kualitas Audit

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Seluruh negara bersiap dalam menghadapi era MEA (masyarakat Ekonomi Asean),
termasuk Indonesia.  Kesuksesan negara dalam menghadapi persaingan global ini tidak
terlepas dengan dukungan dari Sumber Daya Manusia yang berkompeten dan memiliki
karakter yang baik.  Meningkatnya tuntutan masyarakat atas pengelolaan dan tanggung jawab
keuangan yang transparan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas
dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, segenap penyelenggara negara harus memiliki komitmen
dan tujuan bersama untuk menciptakan good corporate governance.

Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atau disingkat dengan BPK adalah
lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang memiliki wewenang
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia tahun 1945. BPK masuk dalam kategori
lembaga yang mandiri dan bebas.Pengelolaan keuangan negara yang dimaksud di sini adalah
keseluruhan kegiatan pejabat pengelolakeuangan negarasesuai dengan kedudukan dan
kewenangannya,yangmeliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan
pertanggungjawaban, untuk menciptakan pemerintahan yangbersih dan bebas dari korupsi,
kolusi, dan nepotisme.

BPK memegang peranan penting dalam melaksanakan pemeriksaan penyelenggaraan
negara yang bersih dan transparan untuk mewujudkan good corporate governance yang
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menjadi komitmen bersama tersebut, baik buruknya kualitas audit BPK akan sangat
berpengaruh bagi suksesnya penyelenggaraan negara yang bersih.

Meskipun audit telah dilaksankan, namun masih terdapat masalah dalam penyelenggaraan
pengelolaan keuangan di Indonesia, dalam siaran pers yang disampaikan BPK pada tanggal
12 April 2016 menyebutkan bahwa selama Semester II Tahun 2015 BPK menemukan 2.537
masalah berdampak finansial senilai Rp9,87 triliun yang terdiri atas masalah yang
mengakibatkan kerugian negara senilai Rp710,91 miliar, potensi kerugian negara senilai
Rp1,15 triliun dan kekurangan penerimaan senilai Rp8 triliun, dengan masih adanya potensi
kerugian negara dan kekurangan penerimaan yang diakibatkan tindakan curang oleh beberapa
oknum tersebut maka kualitas audit BPK yang tinggi sangat penting untuk mengurangi
kerugian yang dialami negara dan demi mewujudkan kesejahteraan semua masyarakat.

Menurut Deangelo (1981) kualitas audit didefinisikan sebagai probabilitas nilaian-pasar
bahwa laporan keuangan mengandung kekeliruan material dan auditor akan menemukan dan
melaporkan kekeliruan tersebut, dengan definisi tersebut seorang auditor harus mempunyai
kompetensi yang memadai untuk dapat menemukan kekeliruan dalam penyajian laporan
keuangan. Menurut pernyataan standar umum pertama Standar Pemeriksaan Keuangan
Negara (SPKN) menyebutkan “Pemeriksa secara kolektif harus memiliki kecakapan
profesional yang memadai untuk melaksanakan tugaspemeriksaan”. Dengan pernyataan
standar pemeriksaan ini semua organisasi pemeriksa bertanggung jawab untuk memastikan
bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa yang secara kolektif memiliki
pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas tersebut.

Dalam melaksanakan tanggung jawab profesionalnya, Auditor BPK mungkin menghadapi
sifat-sifatdari dalam pribadi seorang auditor yang dapat mempengaruhi kualitas auditnya,
salah satunya adalah sifat machiavellian. Robbins (2008:139) mendefinisikan machiavellian
sebagai tingkat di mana seseorang individu pragmatis, mempertahankan jarak emosional, dan
yakin bahwa hasil lebih penting daripada proses. Sifat machiavellianini merupakan sifat yang
memiliki dampak buruk bagi suatu profesi karena seseorang yang menganut sifat
machiavellian akan cenderung memiliki sikap manipulatif dalam kehidupannya, yang akan
selalu memanfaatkan orang lain demi kepentingan pribadi dan keluarganya.
Penelitian yang dilakukan oleh Efendi (2010) serta Triarini dan Latrini (2016) mengatakan
bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit, dari penelitian tersebut peneliti
ingin meneliti kembali pengaruh variabel  dari aspek hard skill dari penelitian tersebut yaitu
kompetensi terhadap kualitas audit yang dilakukan auditor BPK.
Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah dalam penelitian ini peneliti
menambahkan satu variabel penelitian baru dari aspek soft skill yaitu sifat machiavellian.
Dengan memperhatikan penelitian yang telah dilakukan oleh Saputri dan Wirama (2015)
bahwa ada pengaruh sifat machiavellian terhadap perilaku disfungsional auditor.
Berdasarkan hasil penelitian terdahulu dan fenomena terkait kualitas audit BPK peneliti
melakukan penelitian terhadap faktor yang mempengaruhi kualitas audit BPK dengan judul
“Pengaruh Sifat Machiavellian dan Kompetensi terhadap Kualitas Audit (Studi Empiris Pada
Auditor Badan Pemeriksa Keuangan)”.

Rumusan Masalah
1. Apakah ada pengaruh sifat machiavellian terhadap kualitas audit BPK ?
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2. Apakah ada pengaruh kompetensi terhadap kualitas audit BPK ?

Tujuan Penelitian
1. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh sifat machiavellian terhadap

kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor BPK
2. Untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh kompetensi terhadap kualitas

audit yang dilaksanakan oleh auditor BPK.

Rumusan Hipotesis
Pengaruh Sifat Machiavellian terhadap Kualitas Audit

Robbins (2008:139) mendefinisikan machiavellian sebagai tingkat dimana seseorang
individu pragmatis, mempertahankan jarak emosional, dan yakin bahwa hasil lebih
penting daripada proses. Sifat machiavellian ini merupakan sifat yang memiliki dampak
buruk bagi suatu profesi. Karena seseorang yang menganut sifat machiavellian akan
cenderung memiliki sikap manipulatif dalam kehidupannya.
Sartika (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sifat machiavellian adalah
kepribadian yang cenderung mementingkan keuntungan pribadi, kurang mempunyai
afeksi dalam hubungan personal, mengabaikan moralitas konvensional, dan
memperlihatkan komitmen ideologi yang rendah, sehingga mempunyai kecenderungan
untuk memanipulasi orang lain. Sifat machiavellian merupakan sifat yang kurang baik
dalam semua profesi, sifat di mana seseorang mementingkan diri sendiri dan
keluarganya dengan memanipulasi orang lain, sifat ini mampu menghambat dalam
mewujudkan keberhasilan kerja tim dan pencapaian tujuan organisasi.
Penelitian Saputri dan Wirama (2015) mendapatkan bukti empiris bahwa sifat
machiavellian berpengaruh positif dan terhadap perilaku disfungsional auditor, yang
berarti sifat machiavellian mempunyai pengaruh negatif terhadap suatu kualitas
kinerja organisasi.
Berdasarkan hal tersebut peneliti ingin meneliti kembali pengaruh negatif variabel
tersebut terhadap kualitas audit, maka dapat dikatakan semakin rendah sifat
Machiavellian yang dimiliki auditor, maka akan meningkatkan kualitas audit.
Dari pernyataan tersebut dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut:
H1: Sifat machiavellian berpengaruh negatif terhadap kualitas audit.

Pengaruh Kompetensi terhadap Kualitas Audit
Dalam Pernyataan standar umum SPKN disebutkan bahwa pemeriksaan dilakukan
oleh personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara kolektif mempunyai
keahlian dan pengetahuan yang memadai. Semua organisasi pemeriksa bertanggung
jawab untuk memastikan bahwa setiap pemeriksaan dilaksanakan oleh para pemeriksa
yang secara kolektif memiliki pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dibutuhkan
untuk melaksanakan tugas tersebut.     Standar umum pertama dalam SPAP SA Seksi
210 dan 230 juga menyatakan hal yang sama mengenai kualitas auditor yang
diharapkan. Menurut Arens et al (2014), dalam pengertian auditing menyebutkan
bahwa auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Penelitian
Triarini & Latrini (2016), Yulianti (2015),  Efendy (2010) mendapatkan bukti empiris
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bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Semakin baik
kompetensi auditor, semakin baik juga kualitas audit yang dihasilkan. Berdasarkan hal
tersebut, dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut :
H2: Kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit.

METODE PENELITIAN
Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda,
yang akan diuji dengan menggunakan uji data validitas dan reabilitas serta uji asumsi klasik.

Persamaan statistik pada penelitian ini adalah :
+

Y = Kualitas Audit
X1 = Sifat Machiavellian
X2 = Kompetensi
α = Konstanta
β = Koefisien regresi yang menunjukkan elastisitas dari masing-masing variabel
ε = Pengaruh variabel lain di luar model atau error

Pengukuran Variabel
Sifat Machiavellian

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu sifat machiavellian dilihat dari sifat
machiavellian yang mungkin dimiliki oleh auditor BPK dilihat dari aspek afeksi, komitmen
ideologi rendah, ego, manipulatif, dan agresif . Pengukuran yang digunakan untuk mengukur
variabel sifat machiavellian ukuran yang terdiri dari 9 item pernyataan sesuai penelitian yang
telah dilakukan oleh. Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan
Skala Likert 5 poin, di mana semakin mengarah ke poin 5 menunjukkan bahwa sifat
machiavellian auditor rendah sedangkan semakin mengarah ke poin 1 menunjukkan bahwa
sifat machiavellian yang dimiliki auditor semakin tinggi.

Kompetensi
Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kompetensi yang dilihat dari segi sikap,

pengetahuan, dan keterampilan auditor BPK dalam menjalankan audit. Pengukuran yang
digunakan untuk mengukur variabel kompetensi terdiri dari 10 item pernyataan. Masing-
masing item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan Skala Likert 5 poin, di mana
semakin mengarah ke poin 1 menunjukkan bahwa kompetensi auditor rendah sedangkan
semakin mengarah ke poin 5 menunjukkan bahwa kompetensi auditor tinggi dalam
menghasilkan audit yang berkualitas.

Kualitas Audit
Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor

BPK, pengukuran yang digunakan untuk mengukur variabel kualitas audit terdiri dari 12 item
pernyataan. Masing-masing item pertanyaan tersebut diukur dengan menggunakan Skala
Likert 5 poin, di mana semakin mengarah ke poin 1 menunjukkan bahwa kualitas audit yang
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dihasilkan auditor rendah, sedangkan semakin mengarah ke poin 5 menunjukkan bahwa
kualitas audit yang dihasilkan auditor tinggi.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Demografi Responden
Keterangan Jumlah Prosentase

Jenis Kelamin
Perempuan 60 57%
Laki-laki 45 43%

Usia
<30tahun 27 26%
30 – 40 tahun 63 60%
41 – 50 tahun 12 11%
>50 tahun 3 3%

Peran
ATY 53 50%
ATS 30 29%
KTY 16 15%
KTS 5 5%
PT 1 1%

Tingkat Pendidikan
D3 2 2%
S1 78 74%
S2 24 23%
S3 1 1%

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa responden perempuan lebih banyak yaitu 57%
dibandingkan responden laki-laki yang hanya 43%. Selanjutnya responden dikelompokkan
berdasarkan usia dan diketahui bahwa mayoritas responden berusia 30 – 40 tahun yaitu
sebanyak 60%, yang berusia kurang dari 30 tahun sebanyak 26%, sedangkan mereka yang
berusia 41 – 50 tahun sebanyak 11% dan yang berusia lebih dari 50 tahun hanya sebanyak
3%. Berdasarkan perannya sebagai auditor diketahui bahwa mayoritas adalah Anggota Tim
Yunior (ATY) yaitu sebanyak 50%, Anggota Tim Senior (ATS) sebanyak 29%, Ketua Tim
Yunior (KTY) sebanyak 15%, Ketua Tim Senior (KTS) sebanyak 5%, dan Pengendali Teknis
(PT) sebanyak 1%. Berdasarkan tingkat pendidikan diketahui bahwa mayoritas responden
adalah berpendidikan S1 yaitu sebanyak 74%. Kemudian mereka yang berpendidikan D3
sebanyak 2%, S2 sebanyak 23%, dan S3 sebanyak 1%. Selanjutnya responden dikelompokka
berdasarkan masa kerja, diketahui bahwa masa kerja kurang dari 5 tahun adalah sebanyak
13%, yang memiliki masa kerja di bawah 5-10 tahun sebanyak 59% dan yang memiliki masa
kerja di atas 10 tahun 28%.
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Statistik Deskriptif

Tabel Hasil Pengujian Statistik Deskriptif

Berdasarkan hasil pengujian statistik deskriptif sifat Machiavellian, Kompetensi, dan
Kualitas Audit di atas menunjukkan jumlah responden (N) ada 105, Sifat Machiavellian dan
rata-rata total skor dari seluruh responden adalah 34,67 hal ini menunjukan bahwa responden
dari penelitian ini memiliki nilai sifat machivellian yang cukup tinggi. Kompetensi memiliki
rata-rata total skor dari seluruh responden adalah 40,66 juga menunjukan nilai kompetensi
responden adalah baik karena mendekati nilai maksimum 50.

Analisis Data
Uji Validitas

Tabel Hasil Pengujian Validitas
No
Item

Variabel Item
Pertanyaan

Nilai Sig. (2-
tailed)

Keterangan

1
Sifat
Machiavellian

9 0,000 Valid

2 Kompetensi 10 0,000 Valid
3 Kualitas Audit 12 0,000 Valid

Dari hasil uji validitas terhadap item pertanyaan terkait variabel sifat Machiavellian,
Kompetensi, dan Kualitas Audit menunjukkan bahwa setiap item pernyataan dengan skor
total variabel sifat machiavellian (X1) mempunyai nilai sig. pearson correlation< sig. 0,05
sehingga dengan demikian dapat diinterpretasikan bahwa setiap item indikator instrumen
untuk semua variabel tersebut valid.
Uji Reliabilitas

Tabel  Hasil Pengujian Reliabilitas
Variabel Cronbach's

Alpha
Cronbach's Alpha

Based on
Standardized Items

N of
Items

Sifat
Machiavellian

,649 ,657 9

Kompetensi ,871 ,878 10
Kualitas Audit ,886 ,895 12

N
Rang

e
Min Max Sum Mean

Std.
Deviation

Sifat
Machiavellian

105 19 26 45 3640 34,67 3,287

Kompetensi 105 20 30 50 4269 40,66 3,695
Kualitas Audit 105 21 39 60 5006 47,68 4,586
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Dari table di atas dapat dilihat bahwa nilai Cronbach's Alpha yang dimiliki variabel sifat
Machiavellian, Kompetensi, dan Kualitas Audit di atas angka 0,6 sehingga dapat dikatakan
semua instrumen dari variable adalah reliabel.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Hasil uji normalitas pada tabel di atas didapatkan nilai Kolmogorov-Smirnov Z sebesar 1,156.
Nilai Sig. (2-tailed) pada 0,138 dan lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa sebaran
data tidak menunjukkan penyimpangan, yang berarti bahwa sebaran data dalam penelitian ini
telah memenuhi asumsi normalitas.

Uji Multikolinearitas
Tabel Hasil Pengujian Multikolinearitas

Variabel Independen
Coollinearity Statistic

Kesimpulan
Tolerance VIF

Sifat Machiavellian 0,828 1,207 Tidak ada multikolinearitas

Kompetensi 0,828 1,207 Tidak ada multikolinearitas

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa angka tolerance dari variabel independen sifat
machiavellian dan kompetensi mempunyai nilai tolerance lebih dari 0,10 yaitu 0,827 yang
berarti bahwa tidak ada korelasi antar variabel independen. Sementara itu, hasil perhitungan
nilai VIF juga menunjukkan hal yang sama, tidak ada variabel independen yang memiliki
nilai VIF lebih dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan dalam model regresi dalam
penelitian ini tidak terjadi multikolinieritas antar variabel independen tersebut.

Uji Heteroskedastisitas

Tabel Hasil Pengujian Heteroskedastisitas

Model Sig.
1 (Constant) ,256

Sifat Machiavellian ,145
Kompetensi ,470

Dependent Variable: ABSRESID

Uji Glejser menunjukkan bahwa probabilitas signifikansi variabel independen sifat
Machiavellian mempunyai nilai probabilitas signifikansi sebesar 0,145 dan variabel
kompetensi sebesar 0,470 dan semua nilai tersebut mempunyai nilai signifikansi di atas 0,05.
Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini memenuhi
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asumsi heteroskedastisitas. Dengan kata lain pada model regresi ini variasi data homogen,
terjadi kesamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Uji Analisis Regresi Berganda
Persamaan regresi berganda : +

Tabel Pengujian Analisis Regresi Berganda
Variabel B T Sig
Constant 7,595 2,329 0,022

Machiavellism -0,086 -1,009 0,315
Kompetensi 1,059 14,041 0,000

a. Dependent Variable: Kualitas Audit

Berdasarkan hasil di atas dapat dijabarkan persamaan regresi berganda sebagai berikut :
Y = 7,595 – 0,086X1 + 1,059X2

Hipotesis pertama (H1) menyebutkan bahwa sifat machiavellian berpengaruh negatif
terhadap kualitas audit,dari hasil perhitungan yang dapat dilihat di tabel di atas diperoleh b1 =
-0,086 yang artinya sifat machiavellian berpengaruh negatif terhadap kualitas audit. Naiknya
sifat machiavellian akan menurunkan kualitas audit.Dengan nilai signifikansi dari t = 0.315/2
= 0.1575> 0.05 maka secara statistik terbukti pengaruh negatif dari sifat machiavellian
terhadap kualitas audit tidak signifikan.
Robbins (2008) menyebutkan bahwa sifat machiavellian ini merupakan sifat yang
memiliki dampak buruk bagi suatu profesi. Karena seseorang yang menganut sifat
machiavellian akan cenderung memiliki sikap manipulatif dalam kehidupannya.
Machiavellian sebagai sebuah proses di mana manipulator mendapatkan lebih banyak
reward atau penghargaan dibandingkan yang dia peroleh ketika tidak melakukan
manipulasi.

Sartika (2013) dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa sifat machiavellian adalah
kepribadian yang cenderung mementingkan keuntungan pribadi, kurang mempunyai
afeksi dalam hubungan personal, mengabaikan moralitas konvensional, dan
memperlihatkan komitmen ideologi yang rendah, sehingga mempunyai kecenderungan
untuk memanipulasi orang lain.
Berdasarkan hasil penelitian kali ini, peneliti tidak menemukan hasil penelitian ini yang sama
dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Sartika (2013) serta Saputri dan Wirama (2015)
yang menyatakan bahwa sifat machiavellian berpengaruh positif dan terhadap perilaku
disfungsional auditor, atau sifat machiavellian mempunyai pengaruh negatif terhadap suatu
kualitas kinerja organisasi.

Hipotesis kedua (H2) menyebutkan bahwa kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas
audit,  dari hasil perhitungan yang dapat dilihat di tabel di atas diperolehb2 = 1,059 yang
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artinya kompetensi berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Naiknya kompetensi akan
meningkatkan kualitas audit.Dengan nilai sig dari t = 0.000/2 = 0.000< 0.05 maka secara
statistik terbukti pengaruh positif dari kompetensi terhadap kualitas audit signifikan.
Penelitian ini memberikan bukti yang sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh
Triarini & Latrini (2016), Yulianti (2015),  Efendy (2010) bahwa kompetensi berpengaruh
positif terhadap kualitas audit. Semakin baik kompetensi auditor, semakin baik juga kualitas
audit yang dihasilkan.
Kompetensi merupakan sejumlah karakteristik individu yang berhubungan dengan acuan
kriteria perilaku yang  diharapkan dan kinerja terbaik dalam sebuah pekerjaan atau situasi
yang diharapkan untuk dipenuhi (Spencer & Spencer (1993)), bahkan untuk profesi auditor
Tuanakotta (2011) menyebutkan bahwa setiap auditor wajib memenuhi persyaratan tertentu
untuk menjadi auditor, melalui persyaratan tersebut maka kompetensi kompetensi dari
keahlian seorang auditor yang akan menghasilkan laporan audit yang sesuai.  Kompetensi
tersebut diperoleh dari pengetahuan, pengalaman, dan pelatihan. Pentingnya tingkat
kompetensi pada setiap individu auditor tidak dapat dipungkiri untuk menghasilkan kualitas
dari laporan audit yang memadai.

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)
Nilaisignifikansi dari F = 0.000 < 0.05 sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-
sama terbukti bahwa sifat machiavellian dan kompetensi terbukti secara simultan berpengaruh
signifikan terhadap kualitas audit.

Uji Koefisien Determinasi Majemuk (R2)
Tabel Hasil Pengujian Koefisien Determinasi

Model R R Square
Adjusted R

Square
1 ,830a ,688 ,682
a. Predictors: (Constant), Kompetensi, Sifat Machiavellian
b. Dependent Variable: Kualitas Audit

Berdasarkan output model summary, besarnya R2 (koefisien determinasi) adalah 0,688
artinya bahwa variasi dari variabel independen sifat machiavellian dan kompetensi mampu
menjelaskan variasi dari variable dependen kualitas audit sebesar 68,8%. Sedangkan sisanya
(100% - 68,8% = 31,2%) adalah variasi dari variabel independen lain yang mempengaruhi
kualitas audit tetapi tidak dimasukkan dalam model.

SIMPULAN, KETERBATASAN DAN IMPLIKASI
Simpulan
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sifat machiavellian dan kompetensi
terhadapkualitas audit yang dilakukan oleh auditor BPK. Berdasarkanhasil penelitian yang
telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :
1. Sifat machiavellian dan kompetensi secara simultan berpengaruh terhadapkualitas audit

yang dilaksanakan oleh aparat auditor BPK.
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2. Sifat machiavellian berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap kualitas audit,
sehingga rendahnya sifat machiavellian dalam diri seorang auditor belum tentu menjamin
akan menurunnya kualitas audit. Sifat machivellian berpengaruh tidak signifikan
disebabkan sampel pada penelitian ini mayoritas merupakan anggota tim yaitu sebesar
79% dari total seluruh sampel sehingga sifat agresifitas dan kesempatan untuk melakukan
hal yang bersifat manipulatif masih bersifat rendah.

3. Kompetensi berpengaruh signifikan positif terhadap kualitas audit, sehingga semakin
baiktingkat kompetensi, maka akan semakin baik kualitas audit yang dilakukannya.

Keterbatasan
Keterbatasan dari penelitian ini yangmungkin mempengaruhi hasil penelitian, di antaranya

adalah unit analisis yang masih terbatas hanya pada Kantor Pusat BPK dan mayoritas masih
mempunyai peran anggota tim, untuk penelitian mendatang dapat dilakukan di beberapa
kantor perwakilan BPK sehingga hasilnya dapat di generalisasi untuk semua auditor BPK, dan
sampel yang diambil adalah auditor yang mempunyai peran setingkat ketua tim ke atas,
sehingga akan menghasilkan hasil penelitian yang lebih baik. Selain itu metode pengumpulan
data yang terbatas hanya melalui penyebaran instrumen kuesioner, penelitian selanjutnya
dapat dilakukan penelitian dengan mengkombinasikan dengan metode wawancara langsung
untuk mengumpulkan data yang lebih valid.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel independen yang diteliti
berpengaruh terhadapvariabel kualitas audit sebesar 68,8%, berarti bahwa ada pengaruh
sebesar 31,2% yang berasal dari variabel-variabel independen lain di luar model. Penelitian
selanjutnya disarankan untukmeneliti pengaruh variabel-variabel lain yang belum termasuk
dalam model dalam penelitian ini.

Implikasi
Penelitian ini berimplikasi pada auditor BPK. Adanya pengaruh sifat machiavellian dan
kompetensi terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor BPK menunjukkan bahwa
penguasaan terhadap metode dan teknik audit serta segala hal yang menyangkut pemerintahan
seperti organisasi, fungsi, program, dan kegiatan pemerintah akan dapat ditunjang oleh sifat
dari dalam diri auditor yang menyadari bahwatercapainya tujuan pelaksanaan audit
merupakan kebutuhan organisasi BPK sekaligus kebutuhan auditor BPK. Bagi para penentu
kebijakan perlu menjagadan meningkatkan kompetensi auditor melalui pemberian pendidikan
dan pelatihan terkait audit sertakesempatan meningkatkan pendidikan, penentu kebijakan juga
tidak boleh melalaikan sifat dari dalam diri yangdimiliki para auditor dalam menjalankan
tugas audit. Pihak penentu kebijakan dalam hal ini atasan perlu mengetahui hal apa saja yang
berpotensi menaikkan atau menurunkan sifat-sifat tersebut baik sifat yang baik maupun yang
buruk, serta membuat kebijakan yang dapat menanamkan etika yang baik dalam diri auditor.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan pengaruh sifat machiavelliandan kompetensi
terhadap kualitas audit yang dilaksanakan oleh auditor BPK. Secara teoritis, hasil penelitian
tersebut mendorong arah penelitian selanjutnya untuklebih spesifik meneliti hal-hal lain yang
dapat mempengaruhi kualitas audit yang dilakukan auditor BPK.
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ABSTRACT

The objective of the empirical study is to analyze the effect of  financial target, financial
stability, external pressure, nature of industry, ineffective monitoring, change in auditor, total
accrual ratio, and  change in director on  the relation of financial statement fraud. Sample
that used in this research are 80 manufacturing companies that listed in Indonesian Stock
Exchange for the period of   2013 until 2015. The sampling technique used in this research is
purposive sampling method. Th etools that used to analyze the hypothesis in this research is
multiple regression analysis. Software that used in this research is SPSS 20.

The result of the empirical studies are financial target, external pressure, total accrual
ratio and change in director have significant influence to financial statement fraud. While
financial stability, nature of industry, ineffective monitoring, andchange in auditor doesn’t
have significant influence to financial statement fraud.
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Keywords: Fraud,  Financial Target, Financial Stability, External Pressure, Nature of
Industry, Ineffective Monitoring, Change In Auditor, Total Accrual Ratio,
Change In Director and Financial Statement Fraud.

PENDAHULUAN
Latar Belakang

Era global seperti ini persaingan bisnis semakin ketat. Perusahaan melakukan berbagai
kebijakan untuk dapat mempertahankan bisnisnya. Bisa dengan cara memaksimalkan
penjualan, baik penjualan tunai maupun penjualan kredit. Semakin besar piutang semakin
besar pula resiko yang timbul disamping memperbesar profitabilitas. Selain itu dapat juga
dengan melakukan berbagai inovasi terhadap produk yang dijual. Hal ini dilakukan untuk bisa
mencapai tujuan perusahaan tersebut. Secara umum keberhasilan suatu perusahaan bisa dilihat
berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Sedangkan tingkat efisiensi perusahaan
dalam menjalankan bisnisnya bisa diketahui dengan cara membandingkan laba yang didapat
dengan modal yang menghasilkan laba (profitabilitas).

Pengukuran keberhasilan pengelolaan modal kerja dapat menggunakan rasio
perputaran modal kerja. Dengan menggunakan rasio ini  dapat diketahui efektifitas
penggunaan modal kerja perusahaan pada satu periode tertentu, Kasmir (2010:224). Yaitu
apak perusahaan dapat memanfaatkan modal kerjanya dengan baik sehingga bisa
menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Pengukuran perputaran modal kerja ini dengan
membandingkan penjualan dengan aktiva ancar. Dari sini bisa diketahui apabila semakin
tinggi perputaran modal kerja berarti pemanfaatan modal kerja semakin efektif.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perputaran modal kerja,

perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas perusahaan otomotif BEI
tahun 2010-2014.

TINJAUAN TEORI
Laporan Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:13) laporan keuangan adalah suatu
penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan
keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan laba
rugi, laporan perubahan posisi keuangan atau laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan.

Komponen Laporan Keuangan Lengkap menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI,
2015 : 13) terdiri dari :
1. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
3. Laporan perubahan ekuitas selama periode
4. Laporan arus kas selama periode
5. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi

penjelasan lain
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6. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu
kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan
keuangan, atau ketika entitas mengklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya.

Modal Kerja
Modal kerja adalah aktiva lancar atau dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan

operasi perusahaan sehari- hari dalam rangka menghasilkan pendapatan. Riyanto (2001 : 57-58)
memberikan pengertian modal kerja dalam 3 konsep, yaitu: konsep kuantitatif, konsep kualitatif dan
konsep fungsional.

Perputaran Modal Kerja
Pada dasarnya modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar yang selama

perusahaan dalam keadaan usaha. Periode perputaran modal kerja (working capital turnover)
dimulai saat kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat dimana
kembali lagi menjadi kas. Perputaran modal kerja merupakan suatu rasio untuk mengukur
keefektifan penggunaan modal kerja. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan penjualan
bersih dengan modal kerja. Modal kerja disini didapat dari jumlah aktiva lancar pada periode
perhitungan.

Perputaran Modal Kerja =
Penjualan bersih

Modal kerja

Piutang
Piutang merupakan klaim (hak untuk mendapatkan) uang dari entitas lain. Piutang juga

disebut tagihan atau receivable. Menurut bukti pendukungnya piutang dapat dikelompokkan
menjadi:
1. Piutang Wesel / Notes Receivable yaitu tagihan yang didukung oleh instrument kredit

resmi seperti promes. Promes adalah janji tertulis untuk membayar uang pada tanggal
tertentu tanpa syarat.

2. Piutang Usaha Biasa yaitu tagihan yang didukung oleh bukti usaha biasa biasa seperti
faktur atau bukti bahwa perusahaan telah menjual barang/jasa ke pihak yang berhutang
(debitur).

Perputaran Piutang

Perputaran piutang merupakan suatu  rasio yang digunakan untuk mengukur berapa
lama penagihan piutang selama satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin baik
manajemen penagihan piutang perusahaan itu. Rasio ini diukur dengan membandingkan total
penjualan kredit dengan rata-rata piutang periode penelitian.

Rumus untuk menghitung perputaran piutang:

Perputaran Piutang = Penjualan kredit
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Rata-rata piutang

Persediaan

Persediaan barang dagangan adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan yang
didapatkan dengan cara membelinya dari pemasok atau membuatnya sendiri kemudian
disimpan untuk sementara yang diperuntukkan untuk dijual kepada konsumen atau untuk
memproduksi barang yang akan dijual dalam operasi usahanya.

Persediaan didefinisikan dalam PSAK 14 sebagai aset yang dimiliki untuk dijual
dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk dijual, dalam bentuk bahan atau
perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Perputaran Persediaan
Perputaran persediaan (inventory turnover) adalah rasio yang menunjukkan jumlah

persediaan yang perusahaan gunakan untuk mendukung tingkat penjualan tertentu. Rasio ini
dihitung dengan cara membandingkan jumlah Harga Pokok Penjualan (HPP) dengan
persediaan rata-rata selama periode penlitian. Rumus untuk menghitung perputaran
persediaan sebagai berikut:

Perputaran Persediaan =
Harga Pokok Penjualan (HPP)

Persediaan Rata-rata

Profitabilitas
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Rasio ini

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau
keuntungan, profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan perbandingan antara laba dengan
aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Yang termasuk dalam ratio ini adalah:
1. Gross Profit Margin ( Margin Laba Kotor)

Merupakan perandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan Harga Pokok penjualan
dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari
jumlah penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

Gross Profit Margin =
Laba Kotor

Penjualan bersih

2. Net Profit Margin (Margin Laba Bersih)
Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu
dibandingkan dengan volume penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan Rumus yaitu:

Net Profit Margin =
Laba Setelah Pajak

Penjualan bersih
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3. Return on Assets (Pengembalian atas aset)
Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan
laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Rasio ini dapat dihitung
dengan rumus yaitu:

Return on Assets =
Laba Setelah Pajak

Aktiva

4. Return on Equity (Pengembalian atas Ekuitas)
Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk
menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun
saham preferen. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

Return on Equity =
Laba Setelah Pajak

Ekuitas Pemegang Saham

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah
metode penelitan yang bersifat deskriptif dan lebih banyak menggunakan analisis. Penelitan
kuantitatif bertujuan mencari hubungan yang menjelaskan sebab - sebab dalam fakta - fakta
sosial yang terukur, menunjukan hubungan variabel serta menganalisa. Penelitian kuantitatif
ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi
yang harus disimpulkan.

Metode Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda berguna untuk
membuktikan ada tidaknya hubungan fungsionel antara dua variabel independen atau lebih
dengan satu veriabel dependen.
Menurut Sugiono (2010:277) formulasi persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai
berikut:

Keterangan :
Y =  Profitabilitas
a =  Konstanta
X1 = Perputaran Modal Kerja
X2 = Perputaran Piutang
X3 = Perputaran Persediaan
b1.b2.b3 =  Koefisien Determinasi
e = Variabel Penggangu

1. Uji Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif merupakan suatu analisis yang digunakan dalam penelitian,

dengan menyajikan data mentah yang telah diolah menjadi data yang mudah dipahami.

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
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Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data variabel-variabel
dalam penelitian. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini mencakup nilai rata-
rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum.

2. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi data di dalam
variabel yang digunakan dalam penelitian ini normal atau tidak.

b. Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan
sempurna antara variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah didalam model regresi
terdapat ketidaksamaan varian nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain.

d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi
linear terdapat korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan periode t-
1.

3. Pengujian Hipotesis
a. Uji t

Pengujian uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara
parsial terhadap variabel dependen.

b. Uji F
Pengujian uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara
simultan terhadap variebel dependen.

4. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi menjelaskan besarnya prosentasi total variabel dependen yang
dijelaskan oleh model. Semakin besar R2 maka semakin besar pengaruh model dalam
menjelaskan variabel dependen.

Definisi dan Pengukuran Variabel
1. Perputaran modal kerja adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat

keefektifan penggunaan modal kerja. Rumus :

Perputaran Modal Kerja =
Penjualan bersih

Modal kerja

2. Perputaran piutang adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama
penagihan piutang selama satu periode. Rumusnya :

Perputaran Piutang =
Penjualan kredit
Rata-rata piutang

3. Perputaran persediaan adalah rasio yang menunjukkan jumlah persediaan yang
perusahaan gunakan untuk mendukung tingkat penjualan tertentu.. Rumusnya :
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Perputaran Persediaan =
Harga Pokok Penjualan (HPP)

Persediaan Rata-rata

4. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Rasio ini
digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau
keuntungan. Rumusnya :

Return on Assets =
Laba Setelah Pajak

Aktiva

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Hasil Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif
X1 X2 X3 Y

N     Valid 35 35 35 35
Missing 0 0 0 0

Mean 2,073558523 4,867394689 3,663138814 1,01148023
Std. Dev ,5373631697 2,009433313 1,864809721 ,0737029534
Min ,7863107 2,1050499 1,2122596 ,0006630
Max 3,4070477 10,5903295 7,4969847 ,2699450

Sumber : Data diolah, 2016
Dari hasil statistik deskriptif tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa variabel X1 (perputaran
modal kerja) nilai mean sebesar 2,073558523, dengan std. deviation 0,5373631697, nilai
minimum sebesar 0,7863107 dan nilai maximum sebesar 3,4070477. Variabel X2 (perputaran
piutang) nilai mean sebesar 4,867394689, dengan std. deviation sebesar 2,009433313, nilai
minimum sebesar 2,1050499 dan nilai maximum sebesar 3,4070477. Variabel X3 (perputaran
persediaan) nilai mean sebesar 3,663138814 dengan std. deviation sebesar 1,2122596, nilai
minimum  sebesar 1,2122596 dan nilai maximum sebesar 7,4969847. Variabel Y
(profitabilitas) nilai mean sebesar 1,01148023 dengan std. deviation sebesar 0,737029534,
nilai minimum sebesar 0,0006630 dan nilai maximum sebesar 0,2699450.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Unstandardized
Residual

N 35
Normal Parameters a,b Mean .0000000

Std. deviation ,05208411
Absolute ,122

Most Extreme Differences Positive ,122
Negative -,073

Kolmogorov-Smirnov Z ,719
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Asymp. Sig. (2-tailed) ,679
Sumber : Data Olahan, 2016
Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa variabel
unstandardized residual memiliki nilai sig > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data
terdistribusi secara normal.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

Sumb
er :
Data
Olaha
n,
2016
Berda
sarka
n
hasil

uji pada tabel 5 diatas menunjukkan bahwa varibel independen (perputaran modal kerja,
perputaran piutang dan perputaran persediaan) memiliki nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF <
10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas di dalam model regresi
pada penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber : Data olahan, 2016
Berdasarkan hasil uji pada tabel 6 diatas menunjukkan bahwa varibel independen (perputaran
modal kerja, perputaran piutang dan perputaran persediaan) memiliki nilai sig  > 0,05. Maka
dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas di dalam model regresi pada
penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model R R
Square

Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin
Watson

1 ,708a ,501 ,452 ,0545461185 1,002

Model Unstandardize
d Coeficient

Standardiz
ed

coeficient

t Sig Collineratity
Statistics

B Std.error Beta Tolerance VIF
(Constan
t)

-,132 ,043 -3,064 ,004

X1 ,122 ,024 ,892 4,994 ,000 ,505 1,981
X2 ,023 ,009 ,619 2,620 ,013 ,288 3,469
X3 ,-036 ,011 -,903 -3,197 ,003 ,202 4,957

Model Unstandardized
Coeficient

Standardize
d coeficient

t Sig Collineratity
Statistics

B Std.error Beta Tolerance VIF
(Constant
)

,016 ,023 ,690 ,496

X1 ,021 ,013 ,393 1,641 ,111 ,505 1,981
X2 -,002 ,005 -,170 -,536 ,596 ,288 3,469
X3 -,001 ,006 -,092 -,242 ,810 ,202 4,957
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Sumber : Data Olahan, 2016
Berdasarkan tabel 8 uji autokorelasi diatas menunjukkan bahwa nilai durbin watson 1,002
maka dapat disimpulkan bahwa ada gejala autokorelasi di dalam model regresi pada
penelitian ini.

Hasil Regresi Linear Berganda
Tabel 6. Hasil Reresi Linear Berganda

Sumber : Data olahan, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut :
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

= -0,132 + 0,122 X1 + 0,023 X2 + -0,036 X3 + e
Berdasarkan persamaan regresi yang telah terbentuk diatas dapat di interpretasikan hasilnya
sebagai berikut :
1. Konstanta (a) sebesar -0,132 artinya, apabila perputaran modal kerja, perputaran piutang

dan perputaran persediaan pada perusahaan otomotif di BEI nol (0) maka profitabilitas
perusahaan akan sebesar -0,132.

2. Nilai koefisien regresi perputaran modal kerja sebesar 0,122 dan bertanda positif, ini
menunjukkan bahwa perputaran modal kerja mempunyai hubungan yang searah dengan
profitabilitas

3. Nilai koefisien regresi perputaran piutang sebesar 0,023 dan bertanda positif , ini
menunjukkan bahwa perputaran piutang mempunyai hubungan yang searah dengan
profitabilitas.

4. Nilai koefisien regresi perputaran persediaan sebesar -0,036 dan bertanda negatif, ini
menunjukkan bahwa perputaran persediaan mempunyai hubungan yang berlawanan arah
dengan profitabilitas.

Uji t
Tabel 7. Hasil Uji t

Variabel thitung ttabel Sig Std Keterangan
Perputaran
modal kerja 4,994 2,04227 0,000 < 0,05 H1 diterima

Model Unstandardize
d Coeficient

Standardize
d coeficient

t Sig Collineratity
Statistics

B Std.error Beta Tolerance VIF

(Constant
)

-,132 ,043 -3,064 ,004

X1 ,122 ,024 ,892 4,994 ,000 ,505 1,981

X2 ,023 ,009 ,619 2,620 ,013 ,288 3,469

X3 ,-036 ,011 -,903 -3,197 ,003 ,202 4,957
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Perputaran
piutang

2,620 2,04227 0,013 < 0,05 H2 diterima

Perputaran
persediaan -3,197 2,04227 0,003 < 0,05 H3 diterima

Sumber : Data olahan, 2016
Dari tabel diatas terlihat bahwa perputaran modal kerja (X1) berpengaruh terhadap
profitabilitas (Y) dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Perputaran piutang (X2) berpengaruh
terhadap profitabilitas (Y) dengan signifikansi 0,013 < 0,05. Perputaran persediaan (X3)
berpengaruh terhadap profitabilitas (Y) dengan signifikans 0,003 < 0,05.

Uji F
Tabel 8. Hasil Uji F

Model Fhitung Ftabel Sig Std Keterangan

1 10,359 2,91 0,000 < 0,05 H4 diterima

Sumber : Data olahan, 2016
Dari tabel diatas menunjukkann nilai sig 0,005 < 0,05 dan Fhitung > Ftabel (10,359 > 2,91)
sehingga H4 diterima. Jadi perputaran modal kerja (X1), perputaran piutang (X2) dan
perputaran persediaan (X3) secara bersama berpengaruh terhadap profitabilitas (Y).

Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

Durbin-
Watson

1 ,708a ,501 ,452 ,0545461185 1,002

Sumber : Data olahan, 2016
Tabel diatas  menunjukkan angka Adjusted R Square sebesar 0,501 atau 50%. Hal ini
menunjukkan bahwa prosentase pengaruh sumbangan variabel independen yaitu perputaran
modal kerja, perputaran piutang dan perputaran persediaan adalah sebesar 50%.

Pembahasan
Hasil penelitian dengan meggunakan uji regresi linear berganda dapat dianalisa bahwa

secara simultan dari ketiga variabel bebas yang diteliti yaitu perputaran modal kerja,
perputaran piutang dan perputaran persediaan pada perusahaan otomotif BEI tahun 2010-2014
memiliki pengaruh terhadap profitablitas. Dibuktikan dengan nilai sig 0,005 < 0,05 dan Fhitung

> Ftabel (10,359 > 2,91) sehingga H4 diterima. Jadi perputaran modal kerja (X1), perputaran
piutang (X2) dan perputaran persediaan (X3) secara bersama berpengaruh terhadap
profitabilitas (Y). Uji R Square menunjukkan angka Adjusted R Square sebesar 0,501 atau
50%. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase pengaruh sumbangan variabel independen yaitu
perputaran modal kerja, perputaran piutang dan perputaran persediaan adalah sebesar 50%.
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Hasil pengujian secara parsial variabel perputaran modal kerja diperoleh nilai thitung

sebesar 4,994. Ternyata thitung lebih besar dari ttabel (4,994 > 2,04227) dan nilai signifikansi
sebesar 0,000 ternyata nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Maka dapat
disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau dengan kata lain variabel perputaran
modal kerja secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan otomotif di BEI
tahun 2010-2014.

Hasil penelitian secara parsial variabel perputaran piutang diperoleh nilai nilai thitung

sebesar 2,620. Ternyata thitung lebih besar dari ttabel (2,620 > 2,04227) dan nilai signifikansi
sebesar 0,013 ternyata nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,013 < 0,05). Maka dapat
disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau dengan kata lain variabel perputaran
piutang secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan otomotif di BEI tahun
2010-2014.

Hasil pengujian secara parsial variabel perputaran persediaan diperoleh nilai thitung

sebesar -3,197. Ternyata thitung lebih kecil dari -ttabel (-3,197 < -2,032) dan nilai signifikansi
sebesar 0,003 ternyata nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,003 < 0,05). Maka dapat
disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau dengan kata lain variabel perputaran
persediaan berpengaruh terhadap profiabilitas perusahaan otomotif di BEI tahun 2010-2014.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan
Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Perputaran modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan otomotif BEI

tahun 2010-2014
2. Perputaran piutang  berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan otomotif BEI tahun

2010-2014
3. Perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan otomotif BEI tahun

2010-2014
4. Perputaran modal kerja, piutang dan persediaan secara bersama-sama  berpengaruh

terhadap profitabilitas perusahaan otomotif BEI tahun 2010-2014

Saran
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sulit digenealisasikan, karena penelitian

ini hanya meneliti perusahaan otomotif saja. Diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan
sampel perusahaan manufaktur yang lain, sehingga hasil penelitian ini dapat diperbandingkan.
Begitu juga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 50% pengaruh profitabilitas dari
tiga variabel yang diteliti dan sisanya merupakan faktor lain yang mempengaruhi tingkat
profitabilitas  perusahaan yang tidak dijadikan variabel dalam penelitian ini. Bagi peneliti
selanjutnya dapat menggunakan varibel lain seperti rasio keuangan, perputaran kas dan
manajemen modal kerja.
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ABSTRACT

The purpose of the study was to determine the exlent to which readiness of the government of
Nganjuk for the implementation of PP No. 27 of 2014 concercing the management goods
owned of countries /regions, in indicated with human resources, commitment and information
systems. Type of research is descriptive exploratory. The research was conducted by taking
Object the research in Nganjuk Regional Government. The type of data  two used in this study
is primary data to able to the collection of data interview and quesionair spread various
SKPD in Nganjuk Regional Government and secondary data acquired from the books and of
internet. Data available for analysis techinique data used  by means of three stage this is
collection data, reduksi data, persentation data and verifikasi data. Based on data analysis
techinique data previously than to able to be concluded readiness of the government of
Nganjuk in indicated with human resources,a categories quite ready because of  there are still
found Constraints this lack of guidance and workshops , lack of socialization because with
human resources that have the ability to duties the Government can realize the purpose of go
governance. Whereas the indicators commitment is a category the readiness, because
Nganjuk Regional Government As the executive PP has the readiness is committed the
purpose to success of reached the target of performance Government and the readiness
indicators information systems included in catagories ready, by reason of Nganjuk Regional
Government has prepared Sistem Informasi Barang Daerah (SIMBADA) As discipline
administration a quick and accurate.
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui sejauh mana kesiapan Pemerintah Kabupaten
Nganjuk dalam implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dalam perspektif Sumber Daya manusia,
komitmen organisasi dan sistem informasi. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian
deskriptif. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek pada Pemerintahan Daerah
Kabupaten Nganjuk. Jenis data pada penelitan ini ada dua yaitu primer yang didapatkan dari
Pengumpulan data dengan cara wawancara dan kuesioner yang di sebar  di beberapa SKPD
Pemerintahan Kabupaten Nganjuk dan sekunder yang diperoleh buku, dan Internet. Teknik
analisa data dilakukan dengan menggunakan tiga tahapan yaitu,  pengumpulan data, reduksi
data, penyajian data dan verifikasi (penarikan kesimpulan). Berdasarkan analisis data dapat
disimpulakan kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk yang diindikasikan dengan
indikator Sumber Daya Manusia dengan katagori cukup siap dikarenakan masih terdapat
kendala kurangnya Bimbingan dan pelatihan, dan  minimnya sosialisasi karena dengan
Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan menjalankan tugas pemerintahan dapat
mewujudkan tujuan Pemerintahan yang baik. Sedangkan indikator Komitmen dalam katagori
siap, dengan alasan Kabupaten Nganjuk selaku pelaksana PP harus memiliki kesiapan
berkomitmen yang bertujuan untuk keberhasilan dan mencapai target pelaksanaan kinerja
Pemerintah dan kesiapan dalam indikator Sistem Informasi termasuk dalam katagori siap,
dengan alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk telah menyediakan Sistem Informasi
Barang Daerah (SIMBADA) sebagai tertib administrasi yang cepat dan akurat.

Kata kunci : Kesiapan, Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, PP No. 27 Tahun
2014, Sumber Daya Manusia, Komitmen dan Sistem Informasi.

PENDAHULUAN

Sesuai dengan lampiran yang terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah menyatakan bahwa PP No. 6 Tahun 2006
sebagaimana telah diubah dengan PP No. 38 Tahun 2008 tenang Perubahan atas PP No. 6
Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sudah tidak sesuai dengan
perkembangan Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah saat ini, sehingga perlu diganti.
Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2006 maupun PP No. 38 Tahun 2008 masih memiliki
banyak kekurangan, diantaranya adalah belum adanya aturan khusus mengenai pengelolaan
aset yang meliputi sewa barang milik daerah, kerja sama pemanfaatan, maupun barang milik
negara yang terletak diluar Negeri.

Berdasarkan pernyataan diatas, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 untuk menggantikan Peraturan Pemerintah  Nomor 6 Tahun 2006 dan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 agar terciptanya  beberapa penyempurnaan atas
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peraturan sebelumnya.maka pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 terdapat
pokok-pokok penyempurnaan tersebut antara lain :

1. Penyempurnaan Siklus Pengelolaan BMN/D,
2. Harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain,
3. Penguatan dasar hukum pengaturan,
4. Penyederhanaan birokrasi,
5. Pengembangan manajemen aset negara,
6. Penyelesaian kasus yang telah terlanjur terjadi
Dengan perubahan tersebut, diharpakan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014

mampu mengakomodir dinamika pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, meminimalisir
multitafsir atas pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah,mempertegas hak, kewajiban,
tanggung jawab, dan kewenangan pengguna dan pengelola, harmonisasi dengan peraturan
terkait.

Barang milik daerah merupakan unsur penting dalam rangka penyelenggaraan
pemerintahan dan pelayanan  masyarakat yang dimana harus dikelola dengan baik dan benar,
karena aset daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah. Maka dari itu perlu
mengalami berbagai kegiatan penyesuaian terhadap seluruh kegiatan atau siklus pengelolaan
barang daerah sehingga aset-aset yang dimiliki oleh daerah dapta berfungsi secara maksimal
dalam  mendukung pelaksanaa tugas dan kewenagan Pemerintah Daerah.

Dalam pengelolaan barang milik daerah yang baik bertujuan untuk menghasilkan
informasi mengenai barang daerah yang baik pula. Dalam Standar Akuntansi Pemerintah
(SAP) pernyataan Nomor 07  Tahun 2010 mengenai aset tetap menyatakan bahwa " aset tetap
merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian
neraca". Sehingga  pengelolaan barang milik daerah merupakan salah satu unsur penentu
pendapatan daerah, apabila dikelola dengan baik, maka pendapatan daerah pun juga akan
mengalami peningkatan.

Kabupaten Nganjuk merupakan salah satu Kabuapten yang akan menerapkan PP No. 27
Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D . SKPD merupakan bagian dari pemerintah yang
melaksanakan fungsi pemerintahan dan pelayanan sektor publik, baik secara langsung
ataupun tidak langsung. Dengan adanya perubahan-perubahan bertahap yang menyebabkan
perlunya penyesuaian kembali dengan baik. Dengan adanya revisi atau ditetapkan kebijakan
baru oleh Pemerintah dalam  rangka mewujudkan Pengelolaan Barang Daerah  yang
transparan, efektif, serta akuntabel diperlukan kesiapan Pemerintahan untuk menerapkannya.

Hasfi dkk (2013) , melakukan penelitian tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah di
Kabupaten Sintang belum sepenuhnya baik dalam pengelolaan barang milik daerah
dikarenakan beberapa kendala dibidang organisasi, sumber daya aparatur, aturan dan praktek
manajemen pengelolaan. Evans Einstein Wiliam Tulungen (2014), melakukan penelitian
tentang Analisis Faktor – faktor pengelolaan barang milik negara Pada KPU Provinsi
Sulawesi Utara. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif kuantitatif.
Teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis faktor. Setelah dilakukan uji rotasi faktor
dengan menggunakan metode varimax maka analisis faktor dalam data penelitian ini
dikelompokkan menjadi faktor- faktor yaitu Pengamanan dan Pemeliharaan barang milik
Negara, Perencanaan Barang Milik Negara, Penatausahaan Barang Milik Negara, Penggunaan
Barang Milik Negara dan Bimbingan Teknis  Barang Milik Negara.
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Dalam penelitian ini, peneliti berkeinginan menganalisa beberapa kendala yang
sekarang terjadi pada Pemerintahan Kabupaten Nganjuk yaitu menganalisa kesiapan dalam
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang
Milik Negara/Daerah, indikator kesiapan antara lain berdasarkan Sumber Daya Manusia,
Komitmen dan Sistem Informasi.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengunakan Desaian Penelitian Deskriptif yang dilaksanakan dengan

mengambil lokasi di beberapa SKPD yang mempunyai wewenang dalam penggunaan barang
milik daerah Kabupaten Nganjuk. objek dalam penelitian ini berjumlah 72 SKPD yang
terdapat di Pemerintahan Kabupaten Nganjuk, yaitu   Dinas, Kantor dan Badan Instansi yang
berwenang dalam pengelolaan barang daerah yang berjumlah 30 SKPD, Rumah Sakit Umum
Daerah Kabupaten Nganjuk yang berjumlah 2 SKPD, Kecamatan-Kecamatan yang terdapat
diseluruh Kabupaten Nganjuk berjumlah 20 SKPD, Kelurahan-Kelurahan yang terdapat di
Kabupaten Nganjuk yang berjumlah 20 SKPD. Beberapa kantor memiliki kriteria yang
berbeda, ada yang sudah mengetahui tentang PP No. 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan aset
daerah dari segi Sumber Daya Manusia, Komitmen dan Sistem Informasi ada yang belum.
Dalam Penelitian ini penulis mengunakan dua sumber data yaitu data Primer dan Data
Sekunder.  Data primer dalam penelitian ini adalah melakukan Wawancara, Informan yang
akan menjadi sumber data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kepala Bidang Aset DPKAD Kabupaten Nganjuk
2. Kepala Seksi Bidang Aset DPKAD Kabupaten Nganjuk
Sedangkan Data sekunder dalam penelitian ini adalah : kebijakan atau Undang-undang

yang berlaku umum Tentang Pengelolaan Barang Daerah, penelitian terdahulu, dan jurnal
ilmiah yang berhubungan dengan Aset Daerah.

Dalam penelitian ini, data yang telah terkumpul akan diolah dan pengolahan data
dilakukan antara lain dengan 4 tahap diantaranya adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2010) :
(1) Pengumpulan Data, Peneliti mencataat semua data secara objektif dan apa adanya sesuai
dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh kepala  bidang Aset dan Kepala Seksi  Bidang
Aset pada DPPKAD Kabupaten Nganjuk dan hasil dari penyebaran kuesioner di seluruh
SKPD yang telah ditentukan, (2) Reduksi Data, Peneliti akan memilah, memusatkan, dan
menyederhanakan data yang baru diperoleh langsung dari penelitian yaitu bagaimana
kesiapan Pemerintah Daerah Kabupaten Nagnjuk dalam Menerapkan PP No. 27 Tahun 2014
tentang pengelolaan aset daerah tentang gambaran yang jelas sesuai dengan tujuan penelitian,
dan mempermudah untuk mengolah data yang akan dilakukan selanjutnya, (3) Penyajian
Data, Setelah melakukan reduksi data peneliti akan berusaha mengambarkan tentang kesiapan
Pemerintah Daerah dalam pengelolaan Aset tetap. Penggambaran dilakukan dengan membuat
tabel hasil penilaian parameter sesuai dengan kriteria penilaian kesiapan yang diolah dengan
program microsoft excel, (4) Verifikasi (penarikan kesimpulan), Peneliti akan menarik
kesimpulan yang didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian dari hasil
wawancara dan kuesioner, maka peneliti dapat mengetahui sejauh mana kesiapan di SKPD
Kabupaten Nganjuk terhadap implementasi PP No. 27 Tahun 2014 dengan indikator Sumber
Daya Manusia, komitmen , dan Sistem informasi yang terdapat di SKPD selaku pengguna dan
pengurus Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.
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HASIL & PEMBAHASAN
Hasil penilaian kesiapan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam implementasi PP

Nomor 27 Tahun 2014  melihat indikator : komitmen/integritas, SDM, sarana prasarana, serta
sistem informasi yang akan dijelaskan sebagai berikut:
a. Parameter Sumber Daya Manusia

Berdasarkan hasil distribusi kepada responden terhadap penilaian kesiapan diukur
dengan parameter Sumber Daya Manusia yang diukur dengan beberapa indikator seperti yang
tertera pada Tabel 1. Parameter Sumber Daya Manusia, yang akan dijelaskan sebagai berikut:

Penilaian indikator sikap memilih Sumber Daya Manusia dalam tugas dengan penilaian
responden terbesar menjawab siap sebanyak 19 orang dan paling sedikit menjawab sangat
siap sebanyak 2 orang. Penilaian indikator kesiapan mengikuti diklat atau pelatihan dalam
tugas dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 20 orang dan paling
sedikit menjawab tidak siap sebanyak 1 orang. Hal ini disebabkan pengurus barang selama
jarang sekali mengikuti diklat atau bimbingan teknis dalam upaya pengelolaan aset daerah.

Penilaian indikator kesiapan membutuhkan penghargaan dan perhatian dalam tugas
dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 13 orang dan paling sedikit
menjawab sangat siap sebanyak 2 orang. Penilaian indikator kesiapan dukungan lingkungan
kerja dalam tugas  dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 18 orang dan
paling sedikit menjawab sangat siap sebanyak 3 orang.

Penilaian indikator harapan terhadap optimasi dalam tugas pemerintahan daerah dengan
pelaksanaan PP dalam pengelolaan BMN/D dengan penilaian responden terbesar menjawab
siap sebanyak 15 orang dan paling sedikit menjawab sangat siap sebanyak 1 orang. Hal ini
disebabkan terdapat beberapa pegawai yang lebih mengutamakan kinerjanya dibandingkan
promosi atas prestasi yang diraih dalam tugas. Penilaian indikator kesiapan dalam
memiliki/kemauan untuk bekerja keras, disiplin dalam tugas  penilaian responden terbesar
menjawab siap sebanyak 22 orang dan paling sedikit menjawab sangat siap sebanyak 1 orang.

Penilaian indikator kebutuhan promosi atas prestasi kerja yang diraih dalam tugas
penilaian responden terbesar menjawab cukup siap sebanyak 14 orang dan paling sedikit
menjawab cukup siap dan tidak siap sebanyak 1 orang. Penilaian indikator kesiapan dalam
sikap loyalitas atas pelaksanaan PP tentang Pengelolaan BMN/D dengan penilaian responden
terbesar menjawab siap sebanyak 23 orang dan paling sedikit menjawab cukup siap sebanyak
1 orang.

Penilaian indikator kemampuan mencapai hasil kerja dengan implementasi PP tentang
Pengelolaan BMN/D dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 15 orang
dan paling sedikit menjawab cukup siap sebanyak 1 orang. Penilaian indikator sikap
meningkatkan optimasi dengan kesiapan khususnya dalam segi ruangan  kerja dan lingkungan
nyaman dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 18 orang dan paling
sedikit menjawab cukup siap sebanyak 1 orang.

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bahwa kesiapan Pemerintah Daerah dalam
Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN/D
dilihat dari segi Sumber Daya Manusia adalah siap,dengan total 173 atau sebesar  57, 7 %
jawaban siap dengan alasan sebagai aparatur Pemerintah harus siap yang merupakan



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 179

kewajiban dalam menerapkan PP No. 27 Tahun 2014  sebagai pedoman dalam pengelolaan
Aset daerah,  akan menjadikan Kabupaten Nganjuk lebih baik melalui Aset Daerahnya.

Tabel 1.
Parameter Sumber Daya Manusia

No Parameter Sumber Daya Manusia
1. Integritas dalam pelaksanaan PP sebagai sarana pendukung  optimasi bidang tugas

pemerintahan daerah
2. Kemauan mengikuti pelatihan dan diklat dalam pelaksanaan PP yang baru upaya

mendukung optimasi kinerja pemerintahan khususnya bidang Aset
3. Kebutuhan perhatian dan penghargaan untuk menyelesaikan segala aktivitas

khususnya dalam upaya mendukung hasil kerja optimal di bidang Aset dengan
menerapkan PP yang baru

4. Kebutuhan dukungan lingkungan kerja yang sesuai untuk menyelesaikan segala
aktivitas khususnya dalam upaya mendukung hasil kerja optimal dibidang
pengelolaan barang daerah dengan menerapkan PP yang baru

5. Memiliki alasan serta harapan terhadap optimasi di bidang tugas pemerintahan daerah
dengan pelaksanaan PP yang baru di bidang pengelolaan barang daerah

6. Memiliki/kemauan untuk bekerja keras, disiplin dalam keberhasilan pelaksanaan
dalam menerapkan PP yang baru sebagai sarana mendukung optimasi dibidang tugas
pemerintah daerah

7. Kebutuhan promosi oleh atasan atas prestasi kerja yang diraih atas pelaksanaan PP
yang baru sebagai sarana mendukung optimasi di bidang tugas pemerintahan daerah

8. Loyalitas atas pelaksanaan PP yang baru sebagai sarana mendukung optimasi bidang
tugas pemerintah daerah

9. Kemampuan yang sesuai untuk melaksanakan PP yang baru sebagai sarana
mendukung optimasi bidang tugas pemerintah daerah

10. Kebutuhan ruangan kerja, dan lingkungan nyaman baik khususnya untuk mampu
meningkatkan optimasi bidang tugas pemerintahan daerah dengan pelaksanaan PP
yang baru tentang pengelolaan barang daerah

Sumber Data : Data Primer yang diolah, 2015

b. Parameter Integritas/Komitmen
Penilaian indikator kesiapan komitmen utama dalam tugas dengan penilaian responden

terbesar menjawab siap sebanyak 17 orang dan paling sedikit menjawab sangat siap sebanyak
1 orang. Penilaian indikator kesiapan disiplin serta memiliki tanggungjawab dan komitmen
dengan memanfaatkan sistem Informasi  dalam tugas dengan penilaian responden terbesar
menjawab siap sebanyak 18 orang dan paling sedikit menjawab sangat siap sebanyak 1 orang.

Penilaian indikator kesiapan kebenarian dalam bersikap melaksanakan tugas publik
dengan peningkatan tugas  dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 18
orang dan paling sedikit menjawab sangat siap sebanyak 1 orang. Penilaian indikator kesiapan
dukungan dasar dalam pelaksanaan administrasi publik dengan memanfaatkan perundang-



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 180

undangan dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 15 orang dan paling
sedikit menjawab cukup siap sebanyak 2 orang.

Penilaian indikator kesiapan dalam bertanggungjawab moral terhadap implementasi PP
tentang Pengelolaan BMN/D yang baru dalam tugas pemerintahan daerah dengan penilaian
responden terbesar menjawab siap sebanyak 17 orang dan paling sedikit menjawab cukup siap
sebanyak 1 orang. Penilaian indikator kesiapan dalam memiliki sikap untuk berinovasi dan
objektif untuk memanfaatkan kebijakan dalam menjalankan tugas penilaian responden
terbesar menjawab cukup siap sebanyak 16 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap
sebanyak 1 orang.

Penilaian Indikator kesiapan dalam mempunyai sikap komitmen dan Integritas
pembangunan dalam menjalankan tugas penilaian responden terbesar menjawab siap
sebanyak 17 orang dan paling sedikit menjawab cukup siap dan tidak siap sebanyak 1 orang.
Penilaian indikator kesiapan dalam mempunyai sikap prinsip transparan dalam mendiskusikan
permasalahan pembangunan PP tentang Pengelolaan BMN/D dengan penilaian responden
terbesar menjawab siap sebanyak 17 orang dan paling sedikit menjawab cukup siap sebanyak
1 orang.

Penilaian indikator kesiapan untuk memiliki keinginan dan kemauan untuk mencapai
hasil kerja yang baik dengan pengembangan implementasi PP tentang Pengelolaan BMN/D
dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 18 orang dan paling sedikit
menjawab sangat siap sebanyak 1 orang. Penilaian indikator kesiapan dengan mempunyai
strategi pendekatan yang humanis transparan, demokratis, dan akuntable dalam
pengembangan PP tentang pengelolaan barang daerah yang baru dalam mendukung optimasi
bidang tugas pemerintah dengan penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 16
orang dan paling sedikit menjawab sangat siap sebanyak 2 orang.

Dapat diketahui bahwa kesiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN/D dilihat dari segi
Integritas/Komitmen adalah siap, dengan total 166 atau sebesar 55,73 %  jawaban siap
dengan alasan semua SKPD di Kabupaten Nganjuk harus memiliki kesiapan berkomitmen
dalam menerapkan  PP No. 27 tahun 2014 yang bertujuan untuk keberhasilan dan mencapai
target pelaksanaan kinerja Pemerintah  di Bidang Aset Daerah yang berimplikasi pada
komitmen untuk bertanggungjawab terhadap perubahan kebijakan.

Integritas dan komitmen itu penting dalam implementasi  PP tentang pengelolaan aset
yang akan diterapkan. Hal ini dikarenakan adanya integritas dan komitmen menjadi landasan
yang kuat untuk keberhasilan penerapan melaksanakan kebijakan tersebut. Akan tetapi masih
terdapat kendala yang tentunya dalam hal ini adalah peningkatan komitmen, kemauan dan
integritas pemerintah daerah untuk meningkatkan  sebuah prestasi  kerja.

Tabel 2.
Parameter Komitmen / Integritas

No Parameter Komitmen / Integritas
1. Kesiapan komitmen utama untuk tugas dalam dengan baik hendaknya menjujung

azas, visi dan misi menerapkan PP yang baru
2. Kesiapan disiplin serta memiliki tanggung jawab dan komitmen terhadap tugasnya
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untuk melayani dan siap dengan memanfaatkan sistem akuntansi pemerintahan
3. Kesiapan dalam keberanian dalam bersikap, dalam melaksanakan tugas layanan

publik dengan peningkatan melalui penerapan PP yang baru
4. Kesiapan dukungan dasar dalam pelaksanaan administrasi publik dengan

memanfaatkan perundang-undangan maupun peraturan pendukung lainnya dalam
pengelolaan barang daerah

5. Bertanggung jawab moral, terhadap rencana di aplikasinya PP tentang pengelolaan
barang daerah yang baru dalam menunjang optimasi kinerja pemerintah

6. Memiliki inovasi dan objektif untuk memanfaatkan PP yang baru tentang pengelolaan
barang daerah dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintah

7. Mempunyai sikap komitmen dan intergritas pembangunan PP tentang pengelolaan
Aset yang baru dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintah

8. Mempunyai prinsip transparan dalam mendiskusikan permaslahan pembagunan PP
tentang pengelolaan barang daerah yang baru dalam mendukung optimasi bidang
tugas pemerintah

9. Pemerintah daerah mempunyai /memiliki keinginan dan kemauan untuk mencapai
hasil kerja yang baik dengan pegembangan PP tentang pengelolaan barang daerah
yang baru dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintah

10. Pemerintah daerah mempunyai strategi pendekatan yang humanis transparan,
demokratis, dan akuntable dalam pengembangan PP tentang pengelolaan barang
daerah yang baru dalam mendukung optimasi bidang tugas pemerintah

Sumber Data : Data Primer yang diolah, 2015

c. Parameter Sistem Informasi
Penilaian indikator kesiapan plafon pelaksanaan kegiatan dengan penilaian responden

terbesar menjawab siap sebanyak 15 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 5
orang. Hal ini dikarenakan terdapat pegawai yang kurang memahami. Penilaian indikator
dukungan oleh sistem mekanisme penyelenggaraan membutuhkan kebijakan dengan penilaian
responden terbesar menjawab cukup siap sebanyak 18 orang dan paling sedikit menjawab
sangat siap sebanyak 2 orang.

Penilaian indikator kesiapan yang didukung oleh Sistem Informasi Manajemen Barang
Daerah yang dilkasanakan secara cermat, termat, dan akurat dengan penilaian responden
terbesar menjawab siap sebanyak 15 orang dan paling sedikit menjawab sangat siap sebanyak
2 orang. Penilaian indikator kesiapan yang didukung oleh aplikasi databese atau perangkat
lunak yang akan diterapkan dalam implementasi PP tentang Pengelolaan BMN/D yang baru
dalam tugas pemerintahan daerah dengan penilaian responden terbesar menjawab siap
sebanyak 19 orang dan paling sedikit menjawab tidak siap sebanyak 2 orang. Hal tersebut
dikarenakan terdapat pengurus barang di beberapa SKPD yang tidak memiliki kemampuan
dalam menjalankan aplikasi SIMBADA sebagai alat tertib Administrasi pengelolaa aset
Daerah kabupaten Nganjuk.

Penilaian indikator kesiapan yang didukung oleh pelatihan peningkatan kualitas
pemangku pelaksanaan Sistem Informasi penilaian responden terbesar menjawab cukup siap
sebanyak 13 orang dan paling sedikit menjawab sangat siap sebanyak 1 orang. Penilaian
Indikator kesiapan dalam mendampingi dalam menjalankan operasionalisasi pelaksanaan
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sistem perangkat lunak penilaian responden terbesar menjawab siap sebanyak 15 orang dan
paling sedikit menjawab sangat siap sebanyak 2 orang.

Dapat diketahui bahwa kesiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi Peraturan
Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan BMN/D dilihat dari segi Sistem
Informasi adalah siap,dengan total  84  atau 46,7 %  jawaban siap dengan alasan Pemerintah
Daerah Kabupaten Nganjuk Telah menyediakan Sistem Informasi Khusunya dalam
Pengelolaan Aset yang di sebut dengan SIMBADA, sebagai tertib administrasi yang cepat dan
akurat.

Informasi pelaksanaan Tentang PP Nomor 27 secara formal belum ada atau
dikonfirmasi oleh pemerintah pusat jadi semuanya masih menerima dari internet dan media
lain, belum ada ketentuan dari pemerintah pusat tentang PP Nomor 27. Secara otomatis
apabila PP baru diterapkan itu akan ditindak lanjuti oleh Permendagri, sedangkan PP Nomor
27 belum ada keputusan dari Permendagri maka dari itu saat ini masih menerapkan  Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang
Milik Daerah untuk  pelaksanaan Pengelolaan barang/aset milik daerah. PP Nomor 27 akan
dikaji terlebih dahulu yang mana dalam penerapannya akan berdampak baik atau buruk bagi
Kabupaten Nganjuk, prinsipnya pihak pemerintah daerah  akan mengunakan kebijakan yang
terbaik sebagai pedoman pengelolaan Aset Daerah .

Tabel 3.
Parameter Sistem Informasi Manajemen

No Parameter Sistem Informasi Manajemen
1. Pemerintah Daerah mempunyai Plafon pelaksanaan kegiatan yang dituangkan dalam

Rencana Jangka Menengah maupun Jangka Pendak dengan transparansi,
akuntabilitas, dalam bidang pengelolaan aset, membutuhkan PP yang baru tentang
pengelolaan barang daerah

2. Pemerintah Daerah didukung oleh sistem mekanisme penyelenggaraan membutuhkan
PP yang baru tentang pengelolaan barang daerah clear dan clean dalam meningkatkan
pelaksanaan kegiatan pemerintahan dalam bidang inventarisasi aset daerah

3. Pemerintah  Daerah di dukung oleh sistem Informasi Manajemen Barang Daerah yang
dilaksanakan secara cermat, tepat,dan akurat dalam pengelolaan barang darah

4. Pemerintah Daerah  didukung oleh sistem perangkat lunak Sistem Informasi
Manajemen Barang Daerah  yang implementatif khususnya tanpa adanya frekuensi
perubahan yang berulang kali

5. Pemerintah  Daerah di dukung oleh pelatihan peningkatan kualitas pemangku
pelaksanaan sistem perangkat lunak Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah

6. Pemerintah  Daerah memperoleh pendampingan dalam operasionalisasi pelaksanaan
sistem perangkat lunak Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah

Sumber Data : Data Primer yang diolah, 2015

Penilaian kesiapan Pemerintah Kabupaten Nganjuk dalam implementasi Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dengan melihat
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indikator: Sumber Daya Manuisa, komitmen/integritas, serta Sistem Informasi adalah
Kabupaten Nganjuk  dikategorikan siap.
Hasil yang bisa di tarik kesimpulan dari responden, sehubungan yang  dihadapi oleh
Pemerintah Kabupaten Nganjuk untuk dalam mengimplemetasikan PP Nomor 27 Tahun 2014
adalah sebagai berikut :
1. Pemerintah Kabupaten Nganjuk belum menerapkan PP No. 27 Tahun 2014 Tentang

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah karena masih menunggu pedoman umum
yang akan dikeluarkan oleh Kemendagri, namun Pemerintah Kabupaten Nganjuk
berkomitmen untuk melaksanakan dan memanfaatkan dalam pertanggungjawaban
laporan pengelolaan barang daerah sebagai bentuk transparansi tugas menuju good
governance.

2. Jumlah SDM pelaksana secara kuantitas masih belum cukup, masih sebagian kecil saja
yang memahami dasar-dasar pengelolaan aset dan akuntansi, dan secara kualitas
mungkin masih sangat perlu ditingkatkan karena pada umumnya pemahaman pegawai
mengenai pengelolaan aset daerah masih lemah dan pemahaman tentang penerapannya.

3. Kurangnya Bintek atau pelatihan dari pemerintah pusat untuk bimbingan perubahan-
perubahan yang terdapat pada pedoman teknis pengelolaan barang dearah.

4. Kurangnya sosialisasi secara berkala ke seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah
khususnya untuk pengelolaan aset dan pengurus barang milik daerah.

5. Masih minim sekali pegawai yang mengerti tentang software atau sistem informasi
manajemen barang daerah untuk inventarisasi aset.

6. Sarana dan prasarana sudah ada namun masih belum mencukupi terutama di masing-
masing SKPD, seperti perangkat lunak untuk menyusun laporan barang milik daerah
dalam rangka mewujudkan tertib pengelolaan barang milik daerah

7. Pemerintah daerah kurang memperoleh pendampingan dalam operasionalisasi
pelaksanaan sistem perangkat lunak untuk menunjang kegiatan pengelolaan barang
daerah.

Secara umum Kabupaten Nganjuk cukup siap untuk melaksanakan kebijakan dalam
pengelolaan barang daerah yang ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014,
dengan harapan akan meningkatakan dan menjadikan Kabupaten Nganjuk semakin
berkualitas dari segi Aset maupun pendapatannya.

SIMPULAN & SARAN
SIMPULAN
Berdasarkan dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten
Nganjuk telah siap mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014
atau jika  akan ada kebijakan baru tentang pengelolaan aset daerah yang akan datang, akan
tetapi ada banyak kendala dan hambatan yang perlu diperhatikan seperti Sumber Daya
manusia, masih terdapat pengurus barang yang tidak mampu dan berkompeten dalam
pengelolaan barang karena dengan adanya kebijakan yang selalu berganti tentu semakin
banyak perubahan-perubahan yang mengakibatkan kurang semangat dalam penerapanya.
Terkendala juga kurangnya Bimbingan dan pelatihan, dan  minimnya sosialisasi karena
dengan Sumber Daya Manusia yang memiliki kemampuan menjalankan tugas pemerintahan
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dapat mewujudkan tujuan Pemerintahan yang baik. Sedangkan indikator Komitmen dalam
katagori siap, dengan alasan Kabupaten Nganjuk selaku pelaksana PP harus memiliki
kesiapan berkomitmen yang bertujuan untuk keberhasilan dan mencapai target pelaksanaan
kinerja Pemerintah dan kesiapan dalam indikator Sistem Informasi termasuk dalam katagori
siap, dengan alasan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk telah menyediakan Sistem
Informasi Barang Daerah (SIMBADA) sebagai tertib administrasi yang cepat dan akurat.

SARAN
Masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penelitian ini, diharapkan untuk penelitian
selanjutnya lebih fokus dan dikembangkan khususnya dalam pemeliharaan, penggunaan dan
pemanfaatan aset yang dimiliki daerah.
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ANALISIS  SISA HASIL USAHA
KOPERASI  SIMPAN PINJAM  DI KABUPATEN NGANJUK
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ABSTRACT

This study is an empirical study to examine the analysis of net income savings and loan
cooperatives are measured using financial ratios in Nganjuk in 2011 -2014.

The analysis technique used in this research is multiple linear regression and
hypothesis testing using t-statistic to test the partial regression coefficient and f statistic to
test the feasibility of the research model with a level of significance of 5%. Besides using the
classical assumption that include: normality test, multicoloniarity, heteroscedasticity test and
autocorrelation test. Sampling technique used was purposive sampling, in order to obtain a
sample 21 credit unions

The analysis showed that the variables Current Ratio not effect on net income, Cash
Ratio  effect on net income, Debt to Equity Ratio not  effect on net income, Debt to Asset Ratio
effect on net income and Return on Asset effect on operating results.

Keywords: financial ratios, results of operations Time

ABSTRAK

Penelitian ini merupakan studi empiris untuk menguji  analisis   sisa  hasil usaha
Koperasi simpan pinjam  yang  diukur dengan menggunakan rasio keuangan di Kabupaten
Nganjuk tahun 2011 -2014.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi linier berganda dan
uji  hipotesis menggunakan t-statistik  untuk menguji koefisien regresi parsial serta f statistik
untuk menguji kelayakan model penelitian dengan tingkat signifikansi 5%. Selain itu
menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi : uji normalitas, uji multikolonieritas, uji
heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi. Teknik sampel  yang digunakan adalah purposive
sampling,  sehingga diperoleh jumlah sampel 21 koperasi simpan pinjam.

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel Current Ratio tidak berpengaruh   terhadap
sisa hasil usaha, Cash Ratio berpengaruh  terhadap sisa hasil usaha, Debt to Equity Ratio
tidak berpengaruh  terhadap sisa hasil usaha, Debt to Asset Ratio berpengaruh terhadap sisa
hasil usaha dan Return on Asset berpengaruh  terhadap sisa hasil usaha.
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Kata kunci : Rasio keuangan , Sisa hasil usaha

PENDAHULUAN
Laba merupakan tujuan perusahaan dalam melakukan aktivitas operasionalnya , agar

perusahaan dapat menjaga kelangsungan hidupnya dan  survive  ditengah ketatnya persaingan
bisnis dengan kompetitor termasuk usaha koperasi. Koperasi adalah suatu usaha yang
bergerak  dibidang perekonomian beranggotakan orang seorang atau  badan  hukum  koperasi
atas  dasar persamaan hak dan  kewajiban  melakukan suatu usaha  dibidang ekonomi,dan
dalam koperasi tidak semata mata bertujuan laba, tetapi mementingkan kesejahteraan
anggotanya. Keuntungan Koperasi  berupa sisa  hasil usaha ( SHU ), dan SHU diperoleh dari
Pendapatan setelah dikurangi dengan beban  selama tahun buku.  Kondisi perekonomian yang
selalu mengalami perubahan sangat  berpengaruh pada kondisi SHU koperasi itu sendiri. SHU
cenderung mengalami peningkatan,  akan tetapi prosentase pertumbuhan peningkatannya
fluktuatif,  ini terjadi pada 21  koperasi simpan pinjam  dibawah kewenangan Koperasi wanita
di Kabupaten Nganjuk pada  tahun  2011 sampai dengan tahun  2014. Kondisi   pertumbuhan
SHU ini disebabkan oleh faktor dari luar maupun dari dalam.  Faktor dari dalam  menurunnya
jumlah anggota yang aktif,  menurunnya  sumber daya manusia dalam hal ini  kinerja manajer
dan  karyawan, sedangkan faktor dari luar adalah dari pemerintah berhubungan dengan pajak.

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang dipaparkan diatas oleh penulis, maka
rumusan   penelitiannya adalah  :Apakah Current Ratio, Cash Ratio, Debt to Equity Ratio ,
Debt to Asset Ratio ,dan Return On Asset berpengaruh terhadap sisa hasil usaha koperasi
simpan pinjam  dibawah kewenangan koperasi wanita di Kabupaten   Nganjuk? sedangkan
tujuan dari penelitian ini adalah untuk  menguji pengaruh Current Ratio, Cash Ratio, Debt to
Equity Ratio , Debt to Asset  Ratio dan Return On Asset terhadap sisa hasil usaha koperasi
simpan pinjam  dibawah kewenangan koperasi wanita  di Kabupaten  Nganjuk?

METODE PENELITIAN
Jenis dan Disain Penelitian.

jenis data yang  digunakan dalam penelitian adalah data kuantitatif yaitu data dalam
bentuk angka angka atau data kualitatif yang diangkakan (Sugiyono, 2008).  Data kuantitatf
dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Koperasi simpan pinjam  dibawah kewenangan
koperasi wanita  yang ada di Kabupaten Nganjuk  tahun  2011 - 2014.

Berdasarkan sumbernya datanya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data
sekunder,  yaitu data  yang diperoleh dari sumber  yang tidak langsung  memberikan data
(Sugiyono,2008), dan dalam penelitian ini data  sekunder  digunakan  adalah laporan
keuangan koperasi simpan pinjam  dibawah kewenangan koperasi wanita  yang  ada di
Kabupaten Nganjuk  tahun  2011 sampai dengan  tahun  2014.
Definisi Operasional  Variabel

Variabel adalah objek penelitian atau apa yang menjadi titik perhatian suatu penetian
(Arikunto : 2006 ). Variabel yang dipergunakan dalam penelitian ini  sebagai berikut :

a.Variabel Independen
Adalah variabel yang mempengaruhi variabel terikat secara positif ataupun negatif

(Uma Sekaran: 2006), sedangkan indikator variabel independen adalah sebagai berikut :
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1. Current Ratio ( X1)
2. Cash Ratio, ( X2)
3. Debt to Equity Ratio ( DER ), ( X3)
4. Debt to Asset Ratio ( DAR ), ( X4 )
5. Return On Asset  ( ROA ), ( X5 )

b.Variabel Dependen
Adalah variabel yang dipengaruhi variabel independen,  sedangkan indikator variabel

dependen adalah Sisa Hasil Usaha (Y)
Definisi operasional dari masing masing variabel yang dalam penellitian ini adalah

sebagai berikut :
a. Current Ratio( X1) :

Adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Rasio
yang membandingkan antara aktiva yang dimiliki  perusahaan   dengan hutang  jangka pendek
,Sutrisno ( 2009 -216).

Current Ratio= Aktiva lancar x 100%
Hutang lancar

b. Cash Ratio(X2) :
Adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya .

Rasio yang membandingkan antara kas  dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas
dengan hutang lancar . Sutrisno (2009:216)

Cash Ratio  =kas + Efek x 100%
Hutang Lancar

c. Debt to Equity Ratio( X3): ,
Merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri.

Debt to Equity  Ratio ( DER )adalah  perbandingan antara Total Utang dengan Total equity
(modal sendiri ), Sutrisno (2009 : 217-218)

Rumus dari perhitungan Debt to Equity Ratio adalah  :
Debt to Equity  Ratio=Total utang x 100%

Modal
d. Debt to Asset  Ratio (X4):

Merupakan  kemampuan perusahaan untuk membiayai kewajiban  atau hutang jangka
pendek dan hutang jangka panjang. Debt to Asset  (DAR )adalah  perbandingan antara Total
Utang dengan Total Aktiva, Sutrisno (2009:217-218)

Rumus dari perhitungan Debt to Asset  Ratio adalah  :
Debt to Asset   Ratio=Total Utang x 100%

Total  Aktiva
e. Return  On Asset (X5):

,Merupakan  kemampuan koperasi  dalam  memperoleh  SHU dengan menggunakan
seluruh kekayaaan  yang  dimiliki  koperasi . Return On  Asset adalah perbandingan antara
Laba atau SHU  dengan Total Asset Rasio yang mengukur kemampuan perusahaan
menghasilkan laba dengan menggunakan total aset (kekayaan )yang dipunyai perusahaan
setelah disesuaikan dengan biaya biaya untuk mendanai aset tersebut.Hanafi dan Halim
(2005:165)

Rumus dari perhitungan Return On Asset adalah  :
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Return On Asset = Profit / SHU x 100%
Total  Aktiva

f. Sisa hasil usaha ( Y ) :
Merupakan  pendapatan  dari koperasi setelah  dikurangi  dengan  pengeluaran yang
merupakan beban selama tahun buku.

Teknik  Pengumpulan Data
Adapun teknik pengumpulan data penelitiannya adalah sebagai berikut :
a. Pustaka

Adalah kegiatan mencari data bersifat teoritis mengenai  hal hal yang berkaitan dengan
penelitian ini, dapat berupa referensi,  buku buku pustaka dan literatur lain yang
berhubungan dengan penelitian

b.Dokumentasi
Adalah sebagai dasar dalam menganalisa data dalam penelitian, data yang dipergunakan
berupa laporan keuangan  koperasi simpan pinjam.

Populasi  dan Sampel
a.  Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari atas objek atau subjek yang
mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang dikenalkan oleh peneliti untuk
dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, Sugiono (2010:127), populasi dalam
penelitian ini adalah koperasi simpan pinjam dibawah kewenangan  koperasi wanita di
Kabupaten Nganjuk,  pengamatan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan 284
Koperasi wanita .

b. Sampel
Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut, Sugiono (2010:118) sampel yang dipilih dalam penelitian Purposive
Sampling. Purposive Sampling.adalah penentuan sampel dengan kriteria kriteria yang
ditentukan oleh peneliti, adapun kriteria kriteria tersebut adalah sebagai berikut :
1. laporan keuangan koperasi simpan pinjam dibawah kewenangan  koperasi Wanita

(kopwan)  yang terdapat di Kabupaten Nganjuk berturut turut dari tahun 2011 –
2014.

2. koperasi simpan pinjam dibawah kewenangan  Koperasi wanita  yang masih aktif
dan telah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) periode tahun 2014.

Berdasarkan dari kriteria tersebut diatas , maka jumlah sampel yang masuk adalah
koperasi simpan pinjam yang tergabung dalam koperasi Wanita    berjumlah 21

Teknik  Analisis  Data
Teknik analisis data menggunakan uji asumsi klasik yang terdiri atas :
1. Uji Normalitas .

Uji Normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model  regresi, data memiliki
distribusi normal. Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan one sample
kormogorov-smirnov Test , jika probabilitas asymp .sig (2- tailed ) > 0,05 ,  maka data
terdistribusi normal (Ghozali , 2006).
2 Uji Multikolinieritas
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Uji Multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel bebas (independen).  Model regersi yang baik adalah seharusnya tidak
terjadi korelasi yang tinggi diantara variabel bebas, jika variabel bebas saling berkorelasi
maka variabel variabel ini tidak orthogonal (nilai korelasi tidak sama dengan nol).  Uji
Multikolinearitas ini dapat dilihat dari nilai Tolerance dan Variance Inflaction Factor (VIF) ,
jika nilai VIF < 10 dan nilai Tolerance > 0,10  , maka tidak terdapat gejala Multikolineritas
(Ghozali, 2006 ).
3.Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi linier ada korelasi
antara kesalahan pengganggu  pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1
(sebelumnya).  Model regresi yang baik adalah bebas  dari autokorelasi ,  cara yang dapat
digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi adalah dengan pengujian Durbin
Watson (DW test ),  jika angka D-W berada di DU < DW < 4-DU berarti tidak terjadi
autokoreasi  (Ghozali,2006)
4. Uji Heterokesdastisitas

Uji Heterokesdastisitas merupakan suatu pengujian untuk mengetahui apakah variabel
variabel yang dioperasikan telah  mempunyai varians yang sama (homogen) atau heterogen,
untuk mendeteksi adanya gejala heteroskesdastisitas, maka akan digunakan uji glejser.
Metode ini dilakukan dengan meregresikan variabel bebasnya terhadap nilai absolut,  residual
model regresi tidak mengandung heterokesdastisitas ,  apabila nilai signifikan variabel
bebasnya terhadap nilai absolut residual statistik diatas α = 0,05 ( Ghozali, 2006 ).

Pengujian Hipotesis Penelitian.
1.Analisis  Regrsi linier Berganda

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier
berganda, yang digunakan untuk mengetahui, pengaruh variabel bebas terhadap variabel
terikat dengan persamaan :
SHU = α + β1CR + β2CR + β3DER + β4DAR + β5ROA + e………
Keterangan :
SHU = Sisa Hasil Usaha
CR = Current Ratio
CR = Cash Ratio
DER = Debt to Equity Ratio
DAR = Debt to Asset Ratio
ROA =  Return On Asset
α = Konstansta
β1,β2,β3,β4,β5 =Koefisien regresi
‘e =  Standar Error.

2.Uji Godness of fit  Model
Analisis regersi untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih

juga menunjukkan hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen, dimana
variabel dependen diasumsikan random  atau statistik, yang berarti mempunyai distribusi
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probabilistik dan variabel bebas diasumsikan memiliki nilai tetap (dalam pengambilan
sampelnya berulang)

cara yang digunakan yaitu dengan melihat nilai adjusted R2 (Koefisien Determinasi)
dan F hitung yaitu untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara simultan terhadap
variabel dependen.
3. Uji t

Kebenaran hipotesis yang  diajukan dalam penelitian ini adalah pengujian yang
dilakukan menggunakan uji – t. Uji t digunakan untuk menguji pengaruh masing masing
variabel bebas (Current Ratio, Cash Ratio , Debt to Equity Ratio, Debt to Asset Ratio, Return
On Asset) terhadap variabel terikat SHU.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk  menguji apakah model regresi , variabel pengganggu
atau residual  mempunyai distribusi  normal atau tidak.  Statistik uji yang digunakan untuk
menguji normalitas adalah one- sample kolmogorov-smirnov ( K-S). Test seperti yang
ditunjukkan  pada tabel 1 berikut ini

Tabel 1.
Uji  Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

84
.0000000

4386480.016580
.103
.103

-.090

.947

.332

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z

Asymp. Sig. (2-tailed)

Unstandardized
Residual

Test distribution is Normal.a.

Calculated from data.b.

Pengujian  normalitas  ini menggunakan uji kolmogorov-smirnov (KS), menunjukkan
tingkat signifikansi sebesar .0,332  dan angka ini lebih besar dari α = 0,05 maka dapat
disimpulkan model regresi yang digunakan memiliki distribusi data normal.
2.  Uji Multikolinieritas

Uji Multikolinieritas  bertujuan untuk  menguji apakah model regresi ditemukan
korelasi antar variabel bebas. Hasil  Uji Multikolinieritas dapat dilihat dari nilai tolerance  dan
variance inflaction factor (VIF) seperti pada tabel 2berikut ini :

Tabel 2
Uji Multikolinieritas
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2315472 2287076
50046.85 58231.29 .132 .389 2.568
-277411 136411.3 -.311 .394 2.540
1E+007 1E+007 .287 .213 4.702

-2E+007 1E+007 -.401 .217 4.609
6E+007 1E+007 .447 .958 1.044

(Constant)
Current Ratio
Cash Ratio
Debt to Equity Ratio
Debt to Asset Ratio
Return On Asset

Mode
l
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

Tolerance VIF

Collinearity Statistics

Berdasarkan hasil pengujian yang ditunjukkan pada tabel 4.3, nilai tolerance variabel
lebih  dari  10% (0,01)  dan nilai variance inflation factor (VIF) kurang dari 10, ini  berarti
tidak ada Multikolinieritas antar variabel bebas.
3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk  menguji apakah dalam model regresi ditemukan
adanya korelasi  antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada perioda
t-1, karenanya untuk mengetahui adanya korelasi dilakukan dengan Metode Durbin-Watson
(DW). Hasil uji DW dapat dilihat  pada tabel 3 berikut ini :

Tabel 3
Uji Autokorelasi

Model Summary b

.531 a .282 .236 4806501.67 1.603
Model
1

R R Square
Adjusted R

Square
Std. Error of
the Estimate

Durbin-
Watson

Predictors: (Constant), Return On Asset, Cash Ratio, Debt to Asset Ratio, Current
Ratio, Debt to Equity Ratio

a.

Dependent Variable: SHUb.

Hasil  Uji Autokorelasi menunjukkan nilai  Durbin-Watson (DW)  yang diperoleh
sebesar 1,603.  Nilai ini terletak diantara DU>DW<4-DU , yaitu 1,773 >1,603 < 2,227
sehingga  menghasilkan  kesimpulan yang  tidak pasti tentang uji  autokorelasi.
4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk  menguji apakah dalam model regresi
ditemukan adanya ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke pengamatan
lain. Pengujian heteroskedastisitas pada penelitian ini dilakukan dengan mengunakan uji
Glejser yang ditunjukkan pada tabel  4.berikut ini :

Tabel 4
Uji  Heteroskedastisitas
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4722262.210 777074.032 6.077 .000
-28495.037 33446.983 -.173 -.852 .397
-72214.270 78761.622 -.191 -.917 .362

-13672436.002 12750600.3 -.518 -1.072 .287
9792113.269 14362387.5 .328 .682 .497
4527597.229 2803042.629 .200 1.615 .110

(Constant)
Current Ratio
Cash Ratio
Debt to Equity Ratio
Debt to Asset Ratio
Return On Asset

Mode
l
1

B Std. Error
Unstandardized Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas tidak berpengaruh
pada nilai absolut residual yang dapat dilihat dari nilai signifikan masing masing variabel
bebas  diatas  0,05,  hal ini berarti  model regresi  bebas  dari heteroskedastisitas.
2. Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis

Hasil analisis pengujian dengan  menggunakan  program SPSS 15 dirangkum dalam
tabel 5 berikut ini : Tabel 5

Hasil Analisis dan Pengujian Hipotesis
Coefficients a

2315472 2287076 1.012 .314
50046.846 58231.288 .132 .859 .393

-277411 136411.3 -.311 -2.034 .045

1E+007 1E+007 .287 1.380 .172

-2E+007 1E+007 -.401 -1.947 .055

6E+007 1E+007 .447 4.556 .000

(Constant)
Current Ratio
Cash Ratio
Debt to Equity
Ratio
Debt to Asset
Ratio
Return On Asset

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardized
Coefficients

t Sig.

Dependent Variable: SHUa.

Adusted R2 = 0,236
F – test = 6,114
Signifikansi F = 0,000

Hasil pengujian  masing masing variabel independen terhadap variabel dependennya
dapat dijelaskan sebagai berikut :
1. Variabel Current Ratio

Dari hasil penghitungan uji – t  diperoleh  bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 5%
maka hipotesis ditolak, artinya variabel Current Ratio berpengaruh  tidak signifikan  terhadap
sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam dibawah kewenangan koperasi wanita di
Kabupaten Nganjuk tidak teruji. Tanda positif  pada koefisien menunjukkan bahwa
meningkatnya  nilai Current Ratio pada umumnya akan menyebabkan meningkatnya  nilai
sisa hasil usaha.
2. Variabel Cash Ratio

Dari hasil penghitungan uji – t diperoleh bahwa  nilai signifikansi lebih kecil  dari 5
%,  , hipotesis  diterima ,artinya variabel Current Ratio berpengaruh   positif dan signifikan
terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam dibawah kewenangan koperasi wanita
di Kabupaten Nganjuk  teruji Ini. Tanda negatif  pada koefisien menunjukkan bahwa
menurunnya Cash Ratio pada umumnya akan menurunkan  nilai sisa hasil usaha.
3. Variabel Debt to Equity  Ratio

Dari hasil penghitungan uji –t diperoleh bahwa nilai signifikansi lebih besar dari 5%
maka hipotesis ditolak, artinya variabel Debt to Equity Ratio berpengaruh  tidak signifikan
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terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam dibawah kewenangan koperasi wanita
di Kabupaten Nganjuk tidak teruji.  Tanda positif pada koefisien menunjukkan bahwa
meningkatnya nilai Debt to Equity Ratio pada umumnya akan meningkatnya  sisa hasil usaha.
4. Variabel Debt to Asset  Ratio

Dari hasil penghitungan uji –t diperoleh bahwa nilai signifikansi lebih besar   dari  10
% maka hipotesis diterima., artinya variabel Debt to Asset  Ratio berpengaruh   signifikan
terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam dibawah kewenangan koperasi wanita
di Kabupaten Nganjuk  teruji. Tanda negatif  pada koefisien menunjukkan bahwa
menurunnya nilai Debt to Asset  Ratio pada umumnya akan menurunkan nilai  sisa hasil
usaha.
5. Variabel Return On  Asset

Dari hasil penghitungan uji –t diperoleh bahwa nilai signifikansi lebih kecil  dari 5 %
maka hipotesis diterima, artinya variabel Return On Asset berpengaruh   positif dan
signifikan  terhadap sisa hasil usaha pada koperasi simpan pinjam dibawah kewenangan
koperasi wanita (kopwan) di Kabupaten Nganjuk teruji .  Tanda positif pada koefisien
menunjukkan bahwa meningkatnya  nilai Return On Asset pada umumnya akan
meningkatkan nilai sisa hasil usaha.

PEMBAHASAN
1.  Pengaruh Current Ratio Terhadap Sisa Hasil Usaha

Hasil  pengujian hipotesis menunjukkan Current Ratio berpengaruh tidak signifikan
terhadap Sisa hasil usaha (SHU ).
Current Ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar dengan utang lancar ,  tingginya
current ratio  karena  rata rata aktiva lancar  dari masing masing koperasi cenderung relatif
tinggi dibandingkan  utang lancarnya, ini disebabkan banyaknya dana yang mengendap atau
mengganggur di aktiva lancar sebagai piutang,  kedua koperasi berpendapat lebih baik dana
aman tersimpan di aktiva lancar dan lebih baik tinggi aktiva lancar dari pada utang lancar,
serta adanya sumber daya manusia yang kurang memadai dalam pengelolaan aktiva lancar,
ketiga utang lancarnya koperasi sangat rendah, bahkan beberapa koperasi bernilai nol, ini
disebabkan koperasi  cenderung  berhati hati dalam memberikan pinjaman kepada anggota
dan koperasi relatif baru,  .Banyaknya dana yang menganggur dan  pengelolaan aktiva lancar
yang maksimal  seharusnya dapat dipergunakan untuk meningkatkan kegiatan koperasi,
sehingga  berpengaruh kepada  meningkatnya pendapatan dan sisa hasil usaha koperasi , serta
Current Ratio tinggi menunjukkan kemampuan koperasi akan kewajiban jangka pendeknya.
2.Pengaruh Cash Ratio Terhadap Sisa Hasil Usaha

Hasil  pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Cash Ratio berpengaruh  signifikan
terhadap sisa hasil usaha (SHU). Variabel Cash Ratio memiliki koefisien negatif,  artinya jika
Cash Ratio mengalami penurunan akan berpengaruh pada  menurunnya SHU .
Cash Ratio merupakan perbandingan antara kas dan setara kas  dengan utang lancar, beberapa
koperasi Cash Rationya relatif  masih tinggi,  ini disebabkan kas dan setara kas lebih tinggi
dari pada utang lancar atau  kas  likuid,  kedua beberapa koperasi berpendapat lebih baik
dana aman tersimpan di kas dan lebih baik koperasi mempunyai kas lebih  tinggi  daripada
utang lancarnya, serta dalam organisasi atau perusahaan yang sehat harus memiliki kas yang
cukup untuk kegiatan operasional sehari hari,  selain itu Cash ratio tinggi menunjukkan
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kemampuan koperasi akan kewajiban jangka pendeknya ,dana kas likuid seharusnya dapat
dipergunakan untuk kegiatan operasional koperasi yang dapat meningkatkan pendapatan yang
berpengaruh meningkatnya shu , ketiga utang lancar sangat rendah, ini disebabkan beberapa
koperasi cenderung berhati hati dalam melepaskan dana kepada anggota,  Sebaliknya Cash
Ratio rendah menunjukkan koperasi tidak mampu dalam membayar kewajiban jangka pendek,
3.  Pengaruh Debt to Equity  Ratio Terhadap Sisa Hasil Usaha

Hasil  pengujian hipotesis menunjukkan Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh
tidak signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU), Variabel Debt to Equity Ratio memiliki
koefisien positif,  artinya Debt  to  Equity Ratio mengalami peningkatan  dan berpengaruh
pada  meningkatnya  SHU
.Debt to Equity  Ratio adalah perbandingan antara total utang dengan modal sendiri, Debt to
Equity Ratio rendah  menunjukkan kemampuan koperasi akan kewajiban jangka panjangnya
dengan modal sendiri, beberapa koperasi menunjukkan rendahnya total utang,  koperasi
berhati hati  dalam mengelola  dana kegiatan operasionalnya, kedua  koperasi tidak
menambah modalnya dengan pinjam kepada pihak ketiga,  karena  modal berasal dari utang
akan menanggung beban bunga,  karena utang  yang tinggi menyebabkan  beban bunga tinggi
pula (Novyanti, 2012)., Hal ini  berpengaruh pada menurunnya pendapatan dan sisa hasil
usaha  koperasi, sehingga shu tidak dibagikan , karena jika ada dana digunakan untuk
membayar utang jangka panjang, selain itu menunjukkan kinerja koperasi yang baik,
sebaliknya Debt to Equity  Ratio tinggi menunjukkan koperasi tidak mampu akan kewajiban
jangka panjangnya dan menunjukkan kinerja koperasi buruk,   ketiga  tingginya  modal
sendiri karena koperasi  mendapatkan tambahan dana   hibah  dari  pemerintah dan setoran
modal dari para anggota berupa simpanan pokok dan wajib.
4.Pengaruh Debt to Asset Ratio Terhadap Sisa Hasil Usaha

Hasil  pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Debt to Asset Ratio (DAR)
berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha (SHU), dengan tingkat signifikan 10%
Variabel Debt to Asset  Ratio memiliki koefisien negatif, artinya Debt to Asset Ratio
mengalami penurunan  dan berpengaruh pada  menurunnya shu  .
Debt to Asset  Ratio adalah perbandingan antara total utang dengan total aktiva, Debt to Asset
Ratio rendah  menunjukkan kemampuan koperasi akan kewajiban jangka panjangnya dengan
menggunakan aktiva ,beberapa koperasimenunjukkan rendahnya total utang  dibandingkan
dengan total aktiva,   kedua koperasi  tidak  menambah  modal aktiva dengan cara pinjam
kepada pihak ketiga, karena  jika aktiva berasal dari utang, maka akan membayar  beban
bunga.  Namun jika penggunaan utang digunakan untuk membiayai aktiva untuk membantu
operasional koperasi,  maka dana utang harus disesuaikan dengan kemampuan koperasi dari
beban bunga yang ditimbulkannya, (Oktanto dan Nuryanto, 2014),
5.  Pengaruh Return On Asset   Terhadap Sisa Hasil Usaha

Hasil  pengujian hipotesis menunjukkan bahwa Return On  Asset (ROA) Asset
berpengaruh signifikan terhadap sisa hasil usaha. Variabel Return On  Asset memiliki
koefisien positif, artinya Return On Asset mengalami peningkatan dan SHU meningkat pula.
Return On Asset (ROA) merupakan perbandingan antara sisa hasil usaha dengan total aktiva.
Return On Asset (ROA) rendah menunjukkan rendahnya koperasi dalam memperoleh sisa
hasil usaha, disebabkan  koperasi  baru berdiri dan belum maksimal dalam kegiatan
operasional koperasi, sehingga sisa hasil usaha yang diperoleh  relatif kecil, sedangkan total
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aktiva tinggi karena koperasi mendapatkan dana hibah dari pemerintah dan modal dari para
anggota koperasi serta pengelolaan aktiva disesuaikan dengan kondisi koperasi, sehingga
berpengaruh pada pendapatan dan sisa hasil usaha koperasi.  sebaliknya Return On Asset
(ROA) tinggi menunjukkan bahwa koperasi mempunyai nilai  atas penghasilan yang diperoleh
koperasi, dan menarik para anggota untuk bertransaksi dengan koperasi, jika shu yang
diperoleh tinggi  kemungkinan besar shu dibagikan,

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan :
1.Current Ratio tidak memberikan kontribusi yang nyata   terhadap sisa hasil usaha (SHU)

pada koperasi simpan pinjam dibawah kewenangan koperasi wanita di Kabupaten
Nganjuk.

2.Cash Ratio memberikan kontribusi yang nyata   terhadap sisa hasil usaha (SHU). pada
koperasi simpan pinjam dibawah kewenangan koperasi wanita di Kabupaten Nganjuk.

3.Debt to Equity  Ratio tidak memberikan kontribusi yang nyata  terhadap sisa hasil usaha
(SHU). pada koperasi simpan pinjam dibawah kewenangan koperasi wanita di Kabupaten
Nganjuk.

4.Debt to Asset  Ratio memberikan kontribusi yang nyata   terhadap sisa hasil usaha (SHU)
sebesar 10%. pada koperasi simpan pinjam dibawah kewenangan koperasi wanita di
Kabupaten Nganjuk.

5.Return On Asset memberikan kontribusi yang nyata   terhadap sisa hasil usaha (SHU). pada
koperasi simpan pinjam dibawah kewenangan koperasi wanita di Kabupaten Nganjuk.

Saran :
1.Current Ratio, dana dalam aktiva lancar disarankan tidak  menganggur atau mengendap,

karena  dapat dipergunakan untuk kegiatan operasional koperasi yang  berpengaruh pada
pendapatan dan SHU, kedua agar  pengelolaan aktiva lancar dapat maksimal, disarankan
adanya peningkatan sumber daya yang memadai.

2.Debt to Equity Ratio, modal  disarankan tidak pinjam dari pihak ketiga , untuk menambah
modal sendiri ,  karena utang yang tinggi menyebabkan bunga utang tinggi pula,  ini
berpengaruh pada  menurunkan  pendapatan dan SHU kedua adanya peningkatan dalam
penggalanggan dana untuk menambah modal sendiri. .
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ABSTRACT

This research was conducted on the basis of the interesting fact that Mataram City in
Lombok Islan has a considerable number of SMEs and found to have a high resistance to the
crisis, more employment, and open up new investment opportunities. In this paper we review
how the conditions of SMEs in Mataram and how the empowerment of SMEs conducted by
Mataram government and what are the factors that influence the development of SMEs in
Mataram.

This research method is qualitative research in order to get deeper perspective into that
problems, the backed up data data that has been validated truth and sourced from the
Mataram government along with the staff who are competent in their field, and then use the
triangulation of data and then crosscek truth through interviews with entrepreneurs SMEs
themselves.

In general, it is known that it takes a special interest in some aspects as the development
of SMEs in the future. The aspect is the management aspects, financial aspects, infrastructure
aspects, environmental aspects, and aspects of human resources. The human resources aspect
should be included in the priority activities of the training and development of SMEs. Because
no reliable human resources, SMEs will be difficult to develop. The government also was still
lacking in fostering due to cost constraints and lack of coordination among relevant agencies.

Keywords: SWOT, Small and Medium Enterprises, Local Government

ABSTRAK
Penelitian ini dilakukan atas dasar fakta menarik bahwa kota mataram memiliki jumlah

UKM yang cukup banyak dan terbukti mempunyai daya tahan tinggi terhadap krisis, lebih
banyak menyerap tenaga kerja, dan membuka kesempatan kerja baru. Dalam tulisan ini akan
diulas bagaimana kondisi UKM di Kota Mataram dan bagaimana upaya pemberdayaan UKM
yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Mataram serta faktor-faktor apa sajakah yang
berpengaruh terhadap pengembangan UKM di Kota Mataram.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai metode penelitiannya agar dapat
menggali lebih dalam fenomena yang terjadi, dengan didukung data data yang telah di
validasi kebenarannya dan bersumber dari Dinas pemerintahan Kota Mataram yang terait
beserta para staf yang kompeten di bidangnya, lalu kemudian dilakukan triangulasi data dan
di crosscek kebenarannya melalui wawancara dengan pelaku usaha UKM itu sendiri.
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Dari hasil penelitian diketemukan, secara umum, memang telah diketahui bahwa
dibutuhkan perhatian khusus dalam beberapa aspek sebagai upaya pengembangan UKM ke
depannya. Aspek tersebut adalah aspek manejemen, aspek keuangan, aspek infrastruktur,
aspek lingkungan, dan aspek sumberdaya manusia. Aspek SDM ini seharusnya termasuk
dalam prioritas kegiatan pelatihan dan pembinaan UKM. Karena tanpa SDM yang handal
UKM akan sulit untuk berkembang. Pemerintah juga ternyata masih kurang dalam melakukan
pembinaan dikarenakan kendala biaya dan minimnya koordinasi antar instansi terkait.

Kata kunci: SWOT, Usaha Kecil dan Menengah, Pemerintah Daerah

PENDAHULUAN
Pada negara yang sedang berkembang umumnya masalah pengangguran merupakan

problema yang sulit dipecahkan hingga kini, masalah ini kemudian berdampak pada
pendapatan nasional sebab kemakmuran masyarakat tidak mencapai potensi maksimal.
Pemerintah sebenarnya telah mengupayakan berbagai jalan keluar untuk mengatasi
pengangguran secara bertahap baik di perkotaan maupun di pedesaan.

World bank mencatat peningkatan angka pengangguran di Indonesia, dari 8,1% dari
total angkatan kerja pada bulan November 2010 menjadi 8,5% di tahun 2010, atau sekitar 8
juta orang. Angka tersebut belum mencakup lebih dari 30 juta orang yang termasuk dalam
kategori pengangguran tertutup.

Konsep pemberdayaan (empowerment) kemudian lahir sebagai bagaian dari
perkembangan alam pikiran masyarakat dan kebutuhan masyarakat barat terutama eropa.
Sebagai sebuah konsep, empowerment sifatnya masih terlalu umum. Sehingga apabila tidak
hati-hati dalam kajian konsep ini di ibaratkan seperti menyentuh cabang atau daun  tetapi
tidak menyentuh akar permasalahan baik yang sifatnya mendasar maupun yang terjadi dalam
suatu proses.

Ada dikotomi antara memberdayakan dengan pemberdayaan yang dijelaskan oleh
sumodiningrat (1997). Memberdayakan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan
kemampuan dan kemandirianya. Sedangkan pamberdayaan adalah upaya untuk membagun
daya masyarakat dengan mendorong, memberi inovasi dan membangkitkan kesadaran akan
potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkanya.

Konsep empowerment muncul karena adanya kegagalan dan harapan yaitu gagalnya
model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan
yang berkelanjutan dengan harapan adanya pembangunan yang memasukkan nilai nilai
demokrasi, kesetaraan gender, persamaan antara generasi dan perumbuhan ekonomi yang
memadai (friedman, 1992.)

Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan memenuhi kriteria
kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan sebagaimana di atur dalam
undang- undang pasal 1 UU No. 9 tahun 1995 tentang usaha kecil dan menengah yang
mengungkapkan bahwa Usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan
memenuhi kriteria kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan serta kepemilikan
sebagaimana diatur dalam UU. Konsep konsep ini kemudian menjadikan UKM sebagai idola,
bahkan di beberapa kasus terbukti bahwa Usaha Kecil Menengah (UKM) selalu berhasil
bertahan di tengah krisis local maupun nasional.
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Kota Mataram merupakan salah satu kota yang ada di Indonesia dengan sector UKM
yang cukup banyak, akan tetapi data ini tidak berkorelasi lurus dengan kondisi pengangguran
yang cukup memprihatinkan. Sehingga penulis ingin mengamati lebih jauh apakah peran
pemerintah selama ini dalam mengembangkan sektor UKM telah cukup baik dan memberikan
dampak positif bagi warga kota mataram, karena bagaimanapun juga pemerintah sebagai
salah satu pihak yang memiliki kekuasaan untuk membuat suatu kebijakan diharapkan bisa
mendukung penuh pertumbuhan UKM dengan cara mengembangkan kemitraan saling
menguntungkan antara pengusaha besar dengan pengusaha kecil, selain itu peningkatan
kualitas sumber daya manusia yang dimiliki menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus
dikerjakan agar kedepannya sektor ini dapat bersaing di era globalisasi.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini mengunakan metode penelitian kualitatif agar dapat menggali lebih dalam

fenomena yang terjadi, dengan didukung data data yang telah di validasi kebenarannya
dengan lokasi penelitian di kota Mataram yaitu kantor Dinas koperasi dan usaha kecil
menengah (UKM) kota mataram dan kantor Dinas perindustrian dan perdagangan
(Deperindag) kota mataram. Adapun responden dalam penelitian ini adalah (1) Kassubag dan
staff dinas koperasi dan UKM kota mataram (2) Kepala dinas disperindag mataram (3) Pelaku
UKM Kota Mataram.

Pengumpulan data menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Data
yang telah terkumpul sebelum diinterpretasikan, terlebih dahulu memerlukan pemerosesan,
yaitu dilakukan dengan melakukan analisa data. Tujuan dari analisa data dalam penelitian
adalah menyempitkan dan membatasi penemuan - penemuan hingga menjadi suata data yang
teratur, serta tersusun dan lebih berarti dengan melakukan reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Setelah data di dapatkan dan diolah, penulis kemudian mencoba melakukan analisis
SWOT dengan data yang ada dan kemudian dilakukan triangulasi data dan di crosscek
kebenarannya melalui wawancara dengan pelaku usaha UKM. kemudian di interpretasikan
dan di simpulkan.

HASIL & PEMBAHASAN
“ Kondisi UKM di kota mataram, sama saja dengan kondisi UKM di kota kota lain”

kata kepala bidang perdagangan dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan
(Diskoperindag) Kota Mataram Uun Pujianto, Ia juga mengungkapkan bahwa UKM Kita
kondisinya sebagian besar tidak dikelola secara professional, tanpa manajmen yang jelas dan
hanya sekedar untuk menghidupi keluarga, padahal jumlah UKM yang terdata saat ini adalah
cukup besar yaitu sejumlah 1256 UKM. Seperti terlihat pada tabel berikut :

Table 3.1
Kondisi UKM Kota Mataram & Kecamatan

NO Kecamatan Jumlah UKM
1. Mataram 301
2. Ampenan 257
3. Cakra Negara 228
4. Sandubaya 213



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 201

5 Sekarbela 106
6 Selaparang 178

Jumlah 1283
Sumber: data survey Deperindag,kota mataram
Dari tabel 4.1 bahwa kecamatan Mataram memiliki jumlah UKM paling banyak yaitu

301 UKM, dan dari hasil penelitian pelaku UKM Kota mataram sebagian besar memiliki
tingkat pendidikan yang rendah. Disinilah peran pemerintah mendongkrak kreativitas yang
dimiliki oleh pengusaha kecil ini untuk dapat menggali kemampuan dirinya agar mampu
bersaing dalam kancah perniagaan di negeri ini. Kepala dinas Deperindag Kota Mataram
memberikan data kepada kami yang menunjukkan bahwa pemerintah memang masih kurang
dalam melakukan pembinaan UKM karena terkait anggaran yang tersedia masih minim dan
kurangya kordinasi antara pelaksana kebijakan yang saling berhubungan. Dari data yang ada
hanya 16,61 % yang telah dibina, sedangkan 83,39% UKM belum pernah mendapatkan
pembinaan. Seperti terlihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.2
Pembinaan UKM Oleh Disperindag di Kota Mataram

Pembinaan Oleh Instansi Terkait Jumlah %
Dibina 50 16,61

Tidak dibina 251 83,39
Jumlah 301 100,00

Sumber: data survey deperindag,kota mataram
Kemudian terkait mengenai pendanaan, penulis coba menelusuri lebih jauh lagi dan

kemudian melakukan cross chek kepada para pelaku usaha dan dari salah satu pelaku usaha
kecil menengah di Kota Mataram yang bergerak di usaha pembuatan tahu, amaq said (pelaku
usaha tahu) mengungkapkan bahwa : saya tidak pernah di datangi oleh dinas untuk
ditawarkan pelatihan, saya bersama anak dan istri hanya usaha sendiri saja, “ga” pernah di
latih atau diperhatikan kebutuhannya. Lebih lanjut dia mengatakan bahwa mereka kurang
dana kemudian mencoba mengusahakan pendanaan dari pihak bank melalui kredit usaha
rakyat juga masih kesulitan untuk di setujui. Penulis menemukan memang hal ini merupakan
permasalahan yang umum terjadi karena administrasi keuangan UKM dengan skala kecil
masih kurang rapi sehingga pihak pemberi pinjaman seperti Bank juga masih ragu untuk
memberikan pinjaman dana.

Sebagian besar pengusaha kecil menggunakan modal seadanya yang mereka miliki, dan
setelah usaha berjalan sekian lama, mereka berusaha mencari tambahan modal. Faktor
ketersediaan modal usaha nampaknya merupakan kendala utama dalam kegiatan UKM,
namun persoalan tersebut  dapat diatasi antara lain dengan cara menggunakan sebagian
pendapatan dari kegiatan usaha yang lain. Sedangkan bantuan permodalan dari pemerintah,
bank, dan instansi terkait lainnya terhadap UKM belum banyak dirasakan oleh pengusaha
seperti yang telah diungkapkan responden diatas.

Selanjutnya penulis kembali mencari data mengenai jenis pendanaan para pelaku UKM
ini dan menemukan bahwa  pendanaan UKM yang terbesar berasal dari dana pribadi yaitu
93.69%, sedangkan pemerintah masih berada pada porsi terendah yaitu hanya 1.33%.

Tabel 3.3
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Jenis Pendanaan UKM Kota Mataram
Pendanaan Jumlah %

Pribadi 282 93,69
Bantuan bank dan pribadi 15 4,98
Bantuan pemerintah dan
pribadi

4 1,33

Total 301 100,00
Sumber:data survey deperindag,kota mataram

Kondisi  lain yang menjadi point penting dalam pengembangan UKM adalah aspek
produksi , karena hal ini memberikan dampak yang cukup besar dalam pengembangan UKM.
Aspek produksi dalam UKM meliputi teknologi, volume produksi, biaya produksi dan bahan
baku.
1. Teknologi

Pada  umumnya UKM masih  tradisional dalam penggunaan teknologi. Padahal
seorang pengusaha harus jeli menangkap peluang pasar dan tentunya harus selalu
tanggap dengan kemajuan teknologi yang ada agar tidak ketinggalan dengan perusahaan
lain, sehingga mempengaruhi usahanya, baik efisiensi maupun pemasaran. Adapun
teknologi yang kreatif bagi seorang pengusaha bisa mendorong munculnya produk-
produk baru sebagai pembaharuan dari produk-produk yang telah ada, sehingga
diharapkan konsumen  tidak merasa jenuh dengan produk yang dikonsumsinya. Data
yang didapatkan penulis adalah bahwa pelaku usaha UKM masih banyak yang
menggunakan teknologi sederhana dalam menjalankan usaha UKM nya.

Tabel 3.4
Penggunaan Teknologi UKM Kota Mataram

Penggunaan tekhnologi Jumlah %
Tradisional 123 40,86
Modern 66 21,93
Semi modern 112 37,21
Total 301 100,00

Sumber:data survey
2. Volume Produksi

Volume produksi UKM sebagian besar masih tergantung pada pesanan,
sedangkan sebuah usaha yang berproduksi dengan hanya mengandalkan  pesanan akan
sulit berkembang dan bersaing dengan usaha lain yang memproduksi dan langsung
dipasarkan tanpa menunggu pesanan, tentu saja hal ini didasarkan pada analisis yang
mendalam.

3. Biaya Produksi
Biaya produksi dan bahan baku yang dibutuhkan dalam suatu proses produksi

tergantung pada besarnya volume produksi. Jumlah tenaga kerja pada UKM, seperti
halnya aspek produksi, jumlahnya tidak tetap tergantung pada banyak sedikitnya
pesanan, bila pesanan banyak maka tenaga kerja pun juga akan bertambah, sehingga
pada UKM ini berlaku pekerja tetap dan pekerja borongan.
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4. Bahan Baku
Keterbatasan bahan baku sering menjadi kendala pertumbuhan dan kelangsungan

produksi bagi sebagian besar UKM di Kota Mataram. Demikian juga masalah harga
yang seringkali mengalami kenaikan. Artinya kemudahan dalam mendapatkan bahan
baku dan faktor harga adalah faktor utama bagi setiap kegiatan usaha. Semakin mudah
dan murah suatu usaha untuk mendapatkan bahan baku, maka akan semakin murah
keluaran produk yang dihasilkan.
Faktor akhir yang berusaha di telusuri adalah melihat aspek pemasaran usaha UKM ini,

karena bagaimanapun juga aspek pemasaran adalah salah satu  aspek yang sangat
berpengaruh dalam perkembangan dunia usaha disamping aspek produksi.

Pada  umumnya UKM  hanya memiliki  lingkup  daerah  pemasaran  yang  sempit, yaitu
daerah pemasaran dalam dan luar kota. Sedangkan daerah pemasaran ekspor belum menjadi
sasaran utama, padahal  bila jeli dalam menangkap peluang pasar maka UKM bisa
menjadikan perbedaan komoditi dalam suatu daerah atau negara untuk memasukkan
komoditinya kedaerah atau negara yang membutuhkan. Sehingga terjadi hubungan timbal
balik satu sama  lainnya yang pastinya akan mendatangkan profit bagi UKM itu sendiri.
Kondisi UKM di Kota mataram saat ini masih jauh dari kata ideal. pemasaran  UKM  dengan
prosentase tertinggi adalah dalam dan luar kota  yaitu 59.47%, sedangkan 0.33% UKM daerah
pemasarannya dalam kota, luar kota, dan ekspor yang merupakan daerah pemasaran dengan
prosentase terendah.

Table 3.5
Distribusi pemasaran pelaku UKM Kota Mataram

Daerah pemasaran Jumlah %
Dalam kota 102 33,89
Dalam dan luar kota 170 59,47
Dalam luar dan ekspor 5 1,66
Luar kota 14 4,65
Luar kota dan ekspor 1 0,33

Total 301 100,00
Sumber data survey

Untuk kegiatan promosi nya juga masih sangat sederhana, yaitu masih menggunakan
model promosi tradisional seperti yang tampak pada table 3.6 ini :

Table 3.6
Jenis Promosi Pelaku Usaha UKM Kota Mataram

Jenis promosi Jumlah %
Kartu nama 38 12,63
Pameran 15 4,99
Brosur 3 1,00
Spanduk 1 0,33
Koran 3 1,00
Iklan 2 0,66
Leaflet 3 1,00
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Kalender 1 0,33
Sales 4 1,33
Label 2 0,66
TV/radio 2 0,66
Yellow pages 1 0,33
Papan nama 1 0,33
Sponsorship 1 0,33
Pameran dan kartu nama 3 1,00
Took/counter 2 0.66
Brosur dan pameran 1 0,33

Total 301 100,00
Sumber data survey

ANALISIS SWOT
Dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan oleh penulis

sebelumnya sehingga penulis berhasil menyusun sebuah analisis SWOT yang digunakan
untuk mengidentifikasi permasalahan, kebutuhan dan potensi usaha kecil dan menengah
(UKM) yang ada di kota mataram. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi suatu
kegiatan usaha secara sistematis dan menyeluruh yang meliputi aspek produksi, permodalan,
tenaga kerja, dan pemasaran.
1. Aspek Usaha
UMUM KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN
bentuk
kelemabagaan

Hubungan
interpersonal
yang sanagat
erat

Tidak Memiliki
bentuk
Kelembagaan Dan
Struktur organisasi
yang jelas

Ketika produksi dan
pemasaran semakin
besar, struktur
organisasi yang jelas
sangat di butuhkan

Tidak jelasnya pembagian
tugas dan wewenang,
sehingga hub, antara
pekerja dan pengusaha
menjadi rusak.

Pembinaan
oleh instansi
terkait

Kebijakan
kebijakan baik
dari pemerintah
pusat sampai
pemerintah
daerah tentang
UKM

Terbatasnya akses
dan kemudahan
program pelatihan
bagi pekerja dan
pengusaha

Instansi terkait sudah
memberikan perhatian
untuk melakukan
pembinaan terhadap
UKM

Belum adanya kepastian
hukum yang merupakan
perlindungan bagi UKM
yang dipatuhi oleh semua
pihak

Tenaga kerja 1. Banyak
menyerap
tenaga kerja
karena tidak
adanya
pemabatasan
usia pegawai.
2.pemahaman
tenaga kerja
tentang produk
pada umumnya
bagus

1. Tingkat
pendidikan tenaga
kerja rendah.
2.  tidak adanya
pengemabangan
terhadap tenaga
kerja seperti
pengembangan
kepribadian, cara
produksi, keuangan,
dll.

Bisa dikembangkan
UKM yang bisa
menyerap tenaga
kerja yang lebih
banyak

System penggajian yang
kurang baik akan
menyebabkan proses
produksi tidak maksimal
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Pendanaan 1. Dalam
melakukan
usaha umumnya
UKM
menggunakan
modal sendiri.
2. Modal bukan
kendala utama
dalam UKM

1. Tidak memiliki
administrasi
keuangan yang
baik.
2. Kurangnya
informasi sumber
kredit

1. Lembaga keuangan
berpeluan menjalin
kerja sama degan
UKM dalam bentuk
Kredit Usaha Kecil.
2. Kebijakan
pemerintah yang
berpihak pada UKM.

1. modal yang tidak cukup
bisa mengancam
kestabilan usaha karena
tidak memenuhi target.
2.pengelolaan keuangan
yang kurang baik akan
menyebabkan perusahaan
gulung tikar

2. Aspek produksi
KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN

Teknologi Teknologi yang
digunakan dalam
proses produksi
masih sangat
sederhana

Kuantitas dan
kualitas produk
belum optimal

Pengenalan
teknologi produksi
sangat di butuhkan

Kualitas dan kuntitas yang
belum optimal menyebabkan
kalah bersaing dengan
perusahaan lain

volume
produksi

UKM mampu
meningkatkan
volume produksi
bila diperlukan

Volume produksi
tergantung pada
pesanan

Volume produksi
masih bisa
ditingkatkan

Pemasaran yang tidak baik
sehingga barang tidak laku

3. Aspek pemasaran
KEKUATAN KELEMAHAN PELUANG ANCAMAN

Daerah
pemasaran

Pelaku  UKM
siap memasarkan
produknya
kemana saja

Lingkup daerah
pemasaran sempit

Peluang pasar sangat
luas

Tidak adanya bantuan
pemerintah pusat/ daerah
untuk membuka daerah
pemasaran yang lebih
luas

Segmen
pasar

Segmen pasarnya
untuk menengah
kebawah dan
keatas

Kurang bagusnya
kemasan dan harga
yang tidak
kompetitif

Memperbaiki
kemasan dan
meluncurkan harga
yang kompetitif
dengan pasar

Banyaknya produk impor
yang bagus dan murah

Teknik
pemasaran

Mekanisme
penjualan
sebagian besar
UKM dilkukan
ditempat
produksin,
artinya UKM
sudah mampu
menarik pembeli
ketempat mereka

1.  teknik pemasaran
sebagian besar
secara langsung
melalui pesanan.
2. system penjualan
umumnya masih
incidental, artinya
UKM lebih banyak
menunggu pembeli

Melakukan
identifikasi pasar dan
prilaku konsumen

Semakin banyaknya
usaha sejenis merupakan
ancaman yang serius
bagi UKM lainya

Volume
pemasaran

Ada
keseimbangan
antara
permintaan pasar
dengan
kemampuan
produksi

Volume pemasaran
tergantung pada
pesanan

Pembentukan
kelemabagaan
distribusi oleh UKM/
koperasi/ organisasi
bisnis

Order yang sedikit bisa
mengancam kestabilan
usaha karena tidak bisa
memenuhi target
produksi

Rencana Adanya Kurangnya Pasar luar kota Dikhawatirkan
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pasar yang
dibidik

keinginan yang
kuat dari
pengusaha UKM
untuk membuka
pasar seluas-
luasnya

informasi pasar dan ekspor
merupakan
peluang pasar
yang potensial

usaha yang ada
akan kalah
bersaing dengan
UKM di daerah
lain yang mana
pemerintah
daerahnya telah
memiliki
database pusat-
pusat informasi
dan jaringan
pasar sampai
keluar negeri

f.jenis
promosi

Adanya
inovasi-
inovasi baru
dalam teknik
promosi
seperti lewat
koran, radio,
kartu nama,
dsb

Banyak
pengusaha kecil
yang mengelola
pemasaran
usahanya dengan
mengandalkan
kebiasaan-
kebiasaan yang
telah berlaku saja
dan belum
banyak yang
melakukan
promosi

Promosi
dikoordinir oleh
pemerintah
daerah dengan
melalui website
brosur, pameran
atau buku, dll

Mutu/ kualitas
produk di
awash standard
an tidak sesuai
dengan promosi

Jaringan
distribusi

Sebagian keci
UKM sudah
memiliki
jaringan
distribusi

Banyak yang
tidak mempunyai
jaringan distribusi

Jenis pembeli
produk UKM
bervariasi mulai
dari tengkulak
distributor
maupun
konsumen
langsung

Jenis pembeli
produk UKM
bervariasi mulai
dari tengkulak,
distributor
maupun
konsumen
langsung

Pengembangan  Usaha  Kecil  dan  Menengah  diharapkan  dapat  memberikan
kontribusi yang besar terhadap proses pemulihan perekonomian nasional, sehingga perlu lebih
diperhatikan karena mengemban misi menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan
berusaha melestarikan budaya dan mendukung ekspornasional. Terdapat dua prioritas  dalam
pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yaitu Prioritas Jangka Pendek, diberikan
untuk mempercepat penyelesaian utang Usaha Kecil dan Menengah serta meningkatkan
aksesnya pada permodalan. Prioritas Jangka Menengah diarahkan untuk meningkatkan akses
Usaha Kecil dan Menengah pada sumber daya produktif dan mengembangkan kewirausahaan.

Dari data diketahui bahwa Usaha Kecil dan Menengah (UKM) pada umumnya tersebar
di sentra-sentra maupun di luar sentra yang diusahakan secara turun temurun dan proses
terbentuknya merupakan bagian dari kultur masyarakat setempat. Usaha Kecil dan Menengah
yang berkembang mampu berperan sebagai inti dan sekaligus sebagai penggerak
pertumbuhan ekonomi desa/ kelurahan sehingga secara alamiah terjadi proses transformasi
budaya dari  masyarakat tradisional menuju masyarakat yang maju dan modern. Lebih jauh
akan memberikan dampak yang besar pada peningkatan pendapatan masyarakat.
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Peran  Usaha  Kecil  dan  Menengah (UKM) sering dikaitkan dengan upaya pemerintah
untuk mengurangi angka pengangguran, memerangi kemiskinan dan pemerataan pendapatan
daerah. Karena  itu tidaklah mengherankan jika kebijakan pengembangan Usaha Kecil dan
Menengah di Indonesia sering dianggap secara tidak langsung sebagai kebijakan penciptaan
lapangan kerja atau kebijakan redistribusi pendapatan.

Dengan diberlakukannya otonomi daerah, UKM di Kota Mataram akan menghadapi
perubahan besar yang sangat berpengaruh terhadap iklim usaha di daerah. Oleh sebab itu,
setiap pengusaha UKM yang ada di Kota Mataram dituntut dapat beradaptasi untuk
menyesuaikan diri menghadapi perubahan besar tersebut. Di sisi lain banyak Usaha Kecil dan
Menengah didirikan, dan ternyata sebagian besar menemui kebuntuan, macet, bahkan gagal.
Banyak Usaha Kecil dan Menengah yang mulanya sukses, justru macet ketika beranjak besar.
Kebanyakan kegagalan ini diakibatkan karena lemahnya dalam pengelolaan Selama ini
pembinaan dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah dilakukan dengan melibatkan
pihak luar atau  pihak Non-Government yang mempunyai kepedulian terhadap perkembangan
Usaha Kecil dan Menengah, seperti Bank, baik bank pemerintah maupun bank swasta.
Lembaga Keuangan bukan Bank (BUKOPIN), dan Bank Dunia.

a. Upaya Pembinaan Dan Pengembangan Yang Dilakukan Oleh Dinas Perindustrian,
Perdagangan Dan Koperasi (Disperindagkop) Kota Mataram

Dalam wawancara  terstruktur dengan Kepala Seksi Usaha Kecil dan
Menengah, Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) Kota
Mataram, Bpk. Hery Santoso, pada tanggal 07 Januari 2015, pkl 10.00 WIB, bahwa
Seksi Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas melakukan pemberdayaan dan
pengembangan Usaha Kecil dan Menengah. Dalam melakukan tugas dan tanggung
jawab tersebut, Seksi Usaha Kecil dan Menengah telah menetapkan tahapan atau
langkah-langkahtindakan yang harus dilakukan dalam upaya pemberdayaan Usaha
Kecil dan Menengah. Tahapan-tahapan tersebut adalah:

1. Pengumpulan, pengolahan dan penyajian data sebagai bahan pemberdayaan
dan pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM);

2. Penyiapan bimbingan dalam rangka penyelenggaraan usaha UKM di bidang
kelembagaan, pembiayaan, jaringan usaha, dan pengembangan sumber daya
manusia;

3. Penyuluhan dan bimbingan teknis kewirausahaan dan kemitraan; 4.
Pelaksanaan bimbingan pedoman akuntansi UKM;

4. Pelaksanaan fasilitasi permodalan UKM;
5. Pelaksanaan fasilitasi kemitraan UKM;
6. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan UKM;
7. Pelaksanaan program pengembangan jaringan sistem informasi UKM;
8. Penetapan unggulan dan kinerja UKM;
9. Pelaksanaan advokasi terhadap UKM;
10. Pelaksanaan pengembangan sentra UKM;
11. Pelaksanaan stratifikasi terhadap UKM;
12. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi;
13. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan

bidang tugas dan fungsinya.
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Sedangkan upaya teknis yang dilakukan oleh Seksi Usaha Kecil dan Menengah
adalah dengan mengadakan kerjasama dengan paguyuban. Paguyuban terdapatpada
sentra-sentra industri yang mempunyai jenis usaha yang sama. Dan usaha tersebut
sudah terdaftar pada Disperindagkop atau masuk dalam stratifikasi UKM. Jadi
pengembangan dan pelatihan yang dilakukan oleh Disperindagkop tidak secara
langsung kepada satu persatu unit usaha UKM, tetapi secara kolektif dilakukan
melalui paguyuban. Hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran dan tenaga penyuluh.
Sedangkan untuk unit usaha UKM yang mempunyai prospek pasar yang baik tetapi
tidak mempunyai wadah atau paguyuban, maka Disperindagkop secara langsung
mendukung pelaku UKM tersebut untuk diberikan pelatihan.

Kegiatan  rutin  pelatihan  dilakukan 6 sampai 7 kali dalam satu
tahun.Kegiatan tersebut berupa pelatihan dan pengembangan produk meliputi bahan
baku, proses produksi, variasi kemasan produk, quality control dan pemberian merk
dagang. Disperindagkop juga memberikan fasilitas untuk pemasaran produk melalui
berbagai event pameran baik yang diselenggarakan di dalam negeri maupun di luar
negeri. Dengan menetapkan standar khusus terhadap produk yang mempunyai kualitas
ekspor untuk produk yang akan dipamerkan di luar negeri. Pembukaan pasar di luar
negeri dilakukan dengan bekerjasama dengan Menteri Luar Negeri. Disperindagkop
juga melakukan  beberapa kegiatan  pemantauan  terhadap UKM yang telah mengikuti
pelatihan dan pengembangan yaitu:

1. Mengevaluasi sejauh mana peserta pelatihan mampu menyerap materi yang
diberikan dalam pelatihan,

2. Mengikuti Bagaimana perkembangan usaha yang dikelola oleh peserta
pelatihan,

3. Memberi penawaran apa peserta berminat untuk membuka usaha baru, jika
materi pelatihan yang diberikan berkaitan dengan produk baru.

KESIMPULAN
Dari  analisa  terhadap  jenis  temuan dilapangan pada penelitian ini, maka ada beberapa

hal yang bisa disimpilkan antara lain:
1. Pemerintah masih perlu melakukan upaya serius dan lebih massive lagi untuk

pengembangan UKM Kota Mataram
2. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam pengembangan UKM di Kota Mataram meliputi

aspek manajemen, aspek  lingkungan, aspek infrastruktur, aspek produksi, aspek
pemasaran, aspek keuangan, dan aspek sumber daya manusia. Pelaku UKM harus
memiliki pengetahuan yang cukup tentang ketujuh aspek tersebut, agar usaha yang
mereka kelola mampu berkembang dan bersaing dengan usaha lain.

3. Kendala utama pemerintah dalam melaksanakan pembinaan UKM adalah pada masalah
anggaran. Pemerintah menggantungkan semua kebutuhan anggaran pada APBD,
sehingga program-program pelatihan dan pembinaan harus disesuaikan dengan
kemampuan pendanaan pemerintah.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine and analyze the influence of financial performance
and corporate social responsibility to corporate values. The sample in this research is
manufacturing companies listed in Indonesia Stock Exchange (IDX), which has an active
share in the range of 2008-2010. A total of 23 companies that qualify as research samples.
Analysis of the data used in the study were multiple linear regression analysis. The results
showed that the return on equity significantly affect the value of the company, while return on
assets, net profit margin, gross profit margin, and corporate social responsibility does not
have a significant influence on the value of the company.

Keywords: Corporate Social Responsibility, Financial Performance, Corporate Values and
Tobin's Q

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh kinerja keuangan
dan corporate social responsibility terhadap nilai  perusahaan.Sampel dalam penelitian ini
adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) yang
memiliki saham aktif dalam rentang tahun 2008-2010. Sebanyak 23 perusahaan yang
memenuhi kriteria sebagai sampel penelitian. Analisis data yang digunakan dalam penelitian
adalah analisis regresi liner berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa return on equity
berpengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan sedangkan return on asset, net profit
margin, gross profit margin, dan corporate social responsibility tidak memiliki pengaruh
secara signifikan terhadap nilai perusahaan.

Kata Kunci : Corporate Social Responsibility, Kinerja Keuangan, Nilai Perusahaan dan
Tobin’s Q

PENDAHULUAN
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Perkembangan jumlah perusahaan manufaktur yang semakin pesat tersebut tidak atau
belum didukung oleh pengawasan yang ketat, hal ini menimbulkan banyak
permasalahan dalam dunia manufaktur seperti penyalahgunaan penyaluran kredit
yang akhirnya menjadi kredit macet, sehingga perusahaan manufaktur tersebut
menjadi kekurangan likuiditas yang parah, yang pada akhirnya menjadikan
perusahaan tersebut mengalami pailit. Sebagaimana telah diketahui perusahaan
manufaktur merupakan industri yang dalam kegiatannya mengandalkan modal dari
investor, oleh karena itulah perusahaan manufaktur harus dapat menjaga kesehatan
keuangan atau likuiditasnya. Mengingat besarnya pengaruh yang timbul bila terjadi
kesulitan keuangan pada industri manufaktur, maka perlu dilakukan analisis
sedemikian rupa, sehingga kesulitan keuangan (financial distress) dan kemungkinan
kebangkrutan dapat dideteksi lebih awal untuk selanjutnya menentukan arah
kebijaksanaan.

Keadaan tersebut menuntut kebutuhan dana yang cukup bagi perusahaan manufaktur
untuk bertahan dan bersaing. Salah satu cara yang diambil perusahaan untuk memenuhi
kebutuhan dana guna mengembangkan agar tetap dapat bersaing adalah penjualan saham
perusahaan kepada masyarakat melalui pasar modal. Pasar modal memiliki peran yang sangat
penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara karena memiliki fungsi
ekonomi dan fungsi keuangan (Husnan, 2003 : 4).

Kinerja keuangan adalah hasil banyak keputusan yang dibuat secara terus-menerus oleh
pihak manajemen perusahaan untuk mencapai suatu tujuan tertentu secara efisien dan efektif
(Anwar dkk, 2010), banyak hal yang menjadi faktor tolak ukur kinerja suatu perushaan
contohnya adalah kemampuan perusahaan tersebut menghasilkan laba. Laba perusahaan
selain menjadi indikator kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban bagi para pemilik
modal juga merupakan elemen dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukan prospek
perusahaan dimasa yang akan datang.

Penilaian kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan adalah semakin tinggi kinerja
keuangan yang biasanya diproksikan dengan rasio keuangan, maka semakin tinggi pula nilai
perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk melihat seberapa berhasilnya manajemen
perusahaan mengelola aset dan modal yang dimilikinya untuk memaksimalkan nilai
perusahaan karena investor perlu memiliki tolak ukur agar dapat mengetahui apakah ia
melakukan investasi pada perusahaan akan mendapatkan keuntungan apabila sahamnya
dijual.

Penilaian kinerja keuangan juga dapat dilihat dari kemampuan perusahaan tersebut
untuk menghasilkan laba (Rahayu, 2010). Laba perusahaan selain indikator kemampuan
perusahaan memenuhi kewajiban bagi para penyandang dananya juga merupakan elemen
dalam penciptaan nilai perusahaan yang menunjukan prospek perusahaan dimasa yang akan
datang. Rendahnya kualitas laba akan dapat membuat kesalahan dalam pembuatan keputusan
para pemakainya seperti investor dan kreditor, sehingga nilai perusahaan akan berkurang. Hal
tersebut berarti mendukung pernyataan bahwa semakin baik kinerja keuangan perusahaan,
maka semakin tinggi pula nilai perusahaan. Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan
biasanya menggunakan berbagai macam rasio. Return On Equity (ROE), Return On Asset
(ROA), Net Profit Margin (NPM) dan Gross Profit Margin (GPM) merupakan contoh
indikator penting yang sering digunakan untuk menilai tingkat profitabilitas perusahaan.
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Corporate Social Responsibility (CSR) juga merupakan salah satu informasi yang harus
tercantum didalam laporan tahunan perusahaan seperti yang diatur dalam UU RI No. 40
Tahun 2007 tentang tanggung jawab sosial dan lingkungan yang mewajibkan perseroan yang
usahanya berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan
lingkungan. Corporate Social Responsibility (CSR) menjadi wajib karena perusahaan tidak
hanya berorientasi kepada pemilik modal (investor dan kreditur), tetapi juga kewajiban-
kewajiban terhadap pihak-pihak lain yang berkepentingan, seperti konsumen, karyawan,
masyarakat, pemerintah, supplier atau bahkan kompetitor.

Anwar dkk (2010) mengatakan bahwa pengungkapan Corporate Social Responsibility
(CSR) dalam laporan tahunan memperkuat citra perusahaan dan menjadi sebagai salah satu
pertimbangan yang diperhatikan investor maupun calon investor memilih tempat investasi
karena menganggap bahwa perusahaan tidak lagi hanya mengejar profit semata tetapi sudah
memperhatikan lingkungan dan masyarakat. Corporate Social Responsibility membuat citra
perusahaan akan semakin baik sehingga loyalitas konsumen semakin tinggi. Seiring
meningkatnya loyalitas konsumen dalam waktu yang lama, maka penjualan perusahaan akan
semakin membaik, dan pada akhirnya dengan pelaksanaan Corporate Social Responsibility,
diharapkan tingkat profitabilitas perusahaan juga meningkat (Satyo, 2005). Oleh karena itu,
Corporate Social Responsibility berperan penting dalam meningkatkan nilai perusahaan
sebagai hasil dari peningkatan penjualan perusahaan dengan cara melakukan berbagai
aktifitas sosial dilingkungan sekitarnya.

Menurut Frooman (1997: 227), CSR adalah sebuah tindakan oleh perusahaan, dimana
perusahaan memilih untuk mengambil, yang diidentifikasi secara substansial mempengaruhi
kesejahteraan pemangku kepentingan sosial. Sebuah perusahaan yang bertanggung jawab
secara sosial harus mengambil langkah maju dan mengadopsi kebijakan dan praktik bisnis
yang melampaui persyaratan hukum minimum dan memberikan kontribusi pada kesejahteraan
stakeholder kunci. CSR dipandang, kemudian, sebagai seperangkat kebijakan, praktik, dan
program-program yang terintegrasi ke dalam operasi bisnis, rantai pasokan, dan proses
pengambilan keputusan di seluruh perusahaan dan biasanya mencakup isu-isu yang berkaitan
dengan etika bisnis, investasi masyarakat, masalah lingkungan, pemerintahan, hak asasi
manusia, pasar serta tempat kerja.

Setiap perusahaan berbeda dalam menerapkan tanggung jawab sosial perusahaan.
Perbedaan tergantung pada faktor-faktor seperti ukuran perusahaan tertentu, industri tertentu
yang terlibat, budaya bisnis perusahaan, tuntutan stakeholder, dan bagaimana historis
progresif perusahaan dalam menarik CSR. Beberapa perusahaan fokus pada area tunggal,
yang dianggap sebagai yang paling penting bagi mereka atau di mana mereka memiliki
dampak atau kerentanan-hak asasi manusia tertinggi, misalnya, atau lingkungan-sementara
yang lain bertujuan untuk mengintegrasikan CSR dalam semua aspek operasi mereka. Untuk
keberhasilan pelaksanaan, sangat penting bahwa prinsip-prinsip CSR merupakan bagian dari
nilai-nilai perusahaan dan perencanaan strategis, dan yang kedua manajemen dan karyawan
berkomitmen untuk mereka. Selain itu, penting bahwa strategi CSR sejalan dengan tujuan
perusahaan tertentu perusahaan dan kompetensi inti.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis
pengaruh kinerja keuangan dan corporate social responsibility (CSR) terhadap nilai
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perusahaan, baik secara parsial (masing-masing) maupun secara simultan (bersama-sama)
terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur yang go public.

METODE PENELITIAN
Objek penelitian dalam penelitian ini adalah perusahaan yang termasuk dalam

kelompok industri manufaktur yang telah terdaftar di BEI. Dipilihnya satu kelompok industri
yaitu industri manufaktur barang konsumsi sebagai populasi dimaksudkan untuk menghindari
bias yang disebabkan oleh efek industri (industrial effect).

Variabel dependent yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai perusahaan yang
diukur menggunakan Tobin’s Q. Variabel dependen yang digunakan dalam penelitian ini
adalah Return on Asset (ROA), Return on Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Gross
Profit Margin (GPM), dan Corporate Social Responsibility.

Model regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis. Sebelum model ini
digunakan, uji asumsi klasik dilakukan, dengan menguji multikolinearitas, autokolerasi, dan
heteroskedastisitas variabel penelitian. Model regresi berganda yang diuji dalam penelitian ini
adalah :

Y = a + b₁ROA + b₂ROE + b₃NPM + b₄GPM + b₅CSR + e

HASIL DAN PEMBAHASAN
Analisis regresi berganda digunakan untuk mendapatkan koefisien regresi yang akan

menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima atau ditolak. Atas dasar hasil analisis
regresi dengan menggunakan sebesar 5%, diperoleh persamaan seperti pada tabel 1.

Tabel 1 Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta

1 (Constant) 3.561 .208 17.101 .000

Ln ROA .182 .101 .314 1.808 .075

ROE .029 .007 .572 4.250 .000

Ln NPM -.086 .078 -.155 -1.100 .275

GPM .005 .003 .150 1.647 .105

CSR .003 .004 .053 .618 .539

a. Dependent Variable: Ln Q
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat seberapa besar pengaruh masing-masing variabel

independen, seperti : Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin
(NPM), Gross Profit Margin (GPM) dan Corporate Social Responsibility (CSR) mempunyai
pengaruh yang signifikan terhadap nilai perusahaan. Penggujian statistik yang dilakukan
adalah uji t. Dalam hal ini, nilai tabel adalah sebesar 1,998. Persamaan regresi dan uji t
tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Konstanta sebesar 3,561 ; artinya jika Return On Asset (ROA), Return On Equity

(ROE), Net Profit Margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM) dan Corporate Social
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Responsibility (CSR) nilainya adalah 0, maka nilai perusahaan (Y) nilainya adalah
3,561.

b. Koefisien regresi variabel Ln ROA atau Return On Asset (ROA) sebesar 0,182 ; artinya
jika variabel independen lain nilainya tetap dan Return On Asset (ROA) kenaikan
sebesar 1 poin, maka nilai perusahaan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,182.
Koefisien  bernilai positif antara Return On Asset dengan nilai perusahaan menandakan
semakin besar Return On Asset suatu perusahaan maka semakin meningkat pula nilai
perusahaan tersebut.
Untuk nilai t hitung dari pengaruh variabel Return On Asset terhadap nilai perusahaan
adalah sebesar 1,808 dimana t hitung tersebut berada diantara -1,998 < t hitung <
+1,998 maka Ho diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Return On Asset tidak
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan Ulupui (2007)
yang menyatakan bahwa nilai perusahaan yang ditentukan oleh earning power dari aset
perusahaan. Semakin tinggi earning power maka semakin efisien perputaran aset atau
semakin tinggi profit margin yang diperoleh oleh perusahaan. Hal ini tentunya
berdampak pada peningkatan nilai perusahaan karena semakin baik kinerja yang
dimiliki suatu perusahaan maka semakin tinggi nilai perusahaan, begitu juga sebaliknya
semakin buruk kinerja yang dimiliki perusahaan maka semakin rendah nilai perusahaan.

c. Koefisien regresi variabel Return On Equity (ROE) sebesar 0,029 ; artinya jika variabel
independen lain nilainya tetap dan Return On Equity mengalami kenaikan sebesar 1
poin, maka nilai perusahaan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,029. Koefisien
bernilai positif antara Return On Equity dengan nilai perusahaan menandakan semakin
besar Return On Equity suatu perusahaan maka semakin meningkat pula nilai
perusahaan tersebut.
Untuk nilai t hitung dari pengaruh variabel Return On Equity terhadap nilai perusahaan
adalah sebesar 4,250 dimana t hitung tersebut lebih besar dari t tabel (t hitung > +1,998)
maka Ho ditolak sehingga dapat disimpulkan bahwa Return On Equity berpengaruh
secara signifikan terhadap nilai perusahaan.
Hal penelitian ini sama dengan penelitian yang sudah dilakukan Veronica (2012) bahwa
Return On Equity memiliki pengaruh dalam meningkatkan nilai perusahaan. Return On
Equity digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola modal
yang tersedia dalam menghasilkan net income. Semakin baik kinerja manajemen
perusahaan dalam menghasilkan pendapatan optimal dari modal yang ditanamkan maka
semakin tinggi keuntungan yang dicapai dan juga akan meningkatkan nilai perusahaan
tersebut.

d. Koefisien regresi variabel Ln NPM atau Net Profit Margin (NPM) sebesar -0,086 ;
artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan Net Profit Margin mengalami
kenaikan sebesar 1, maka nilai perusahaan (Y) akan mengalami penurunan sebesar
0,086. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi hubungan negatif antara Net Profit
Margin dengan nilai perusahaan, semakin besar Net Profit Margin suatu perusahaan,
semakin menurun nilai perusahaan tersebut.
Untuk nilai t hitung dari pengaruh variabel Net Profit Margin terhadap nilai perusahaan
adalah sebesar -1,100 dimana t hitung tersebut berada diantara -1,998 < t hitung <
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+1,998 maka Ho diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Net Profit Margin tidak
berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan Hilal (2009)
bahwa  Net Profit Margin (NPM) mempunyai pengaruh terhadap nilai perusahaan. Net
Profit Margin (NPM) merupakan suatu pengukuran yang tersedia dari para pemilik
perusahaan atas modal yang diinvestasikan dalam perusahaan dan ini menjadi penentu
dari nilai perusahaan. Apakah keputusan yang harus diambil oleh pemilik perusahaan
yaitu pemilik perusahaan harus meningkatkan penjualan agar menghasilkan laba yang
tinggi karena semakin besar NPM, maka kinerja perusahaan akan semakin produktif,
sehingga  akan meningkatkan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya pada
perusahaan tersebut.

e. Koefisien regresi variabel Gross Profit Margin (GPM) sebesar 0,005 ; artinya jika
variabel independen lain nilainya tetap dan Gross Profit Margin mengalami kenaikan
sebesar 1, maka nilai perusahaan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,005.
Koefisien  bernilai positif antara Gross Profit Margin dengan nilai perusahaan
menandakan semakin besar Gross Profit Margin suatu perusahaan maka semakin
meningkat pula nilai perusahaan tersebut.
Untuk nilai t hitung dari pengaruh variabel Gross Profit Margin terhadap nilai
perusahaan adalah sebesar 1,647 dimana t hitung tersebut berada diantara -1,998 < t
hitung < +1,998 maka Ho diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Gross Profit
Margin tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian yang sudah dilakukan Wijayanti
(2009) yang menyatakan bahwa Gross Profit Margin (GPM) menunjukan kemampuan
manajemen menghasilkan laba kotor sehubungan dengan penjualan yang dilakukan
sehingga perusahaan dapat menikmati laba, semakin baik Gross Profit Margin semakin
baik pertumbuhan laba perusahaan.

f. Koefisien regresi variabel Corporate Social Responsibility (CSR) sebesar 0,003 ; rtinya
jika variabel independen lain nilainya tetap dan Corporate Social Responsibility
mengalami kenaikan sebesar 1, maka nilai perusahaan (Y) akan mengalami kenaikan
sebesar 0,003. Koefisien  bernilai positif antara Corporate Social Responsibility dengan
nilai perusahaan menandakan semakin besar Corporate Social Responsibility suatu
perusahaan maka semakin meningkat pula nilai perusahaan tersebut.
Untuk nilai t hitung dari pengaruh variabel Corporate Social Responsibility terhadap
nilai perusahaan adalah sebesar 0,618 dimana t hitung tersebut berada diantara -1,998 <
t hitung < +1,998 maka Ho diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa Corporate
Social Responsibility tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
Hasil ini mendukung penelitian Hidayat (2010). Secara teori, pengungkapan CSR
seharusnya dapat menjadikan pertimbangan investorsebelum berinvestasi, karena
didalamnya mengandung informasi sosial yang telah dilakukan perusahaan. Informasi
tersebut diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk berinvestasi oleh para investor.
Akan tetapi hasil penelitian ini menunjukan bahwa investor tidak merespon atas
pengungkapan CSR yang telah dilakukan perusahaan. Terdapat indikasi bahwa investor
tidak perlu melihat pengungkapan CSR yang telah diungkapkan, karena terdapat
jaminan yang tertera pada UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007, bahwa
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perusahaan pasti melakasanakan CSR dan mengungkapkannya, karena apanila
perusahaan tidak melaksanakan CSR, maka perusahaan akan terkena sanksi dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan tabel 1, maka persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:
Ln Y = a + b₁Ln ROA + b₂ ROE + b₃Ln NPM + b₄ GPM + b₅ CSR + e
Ln Y = 3,561 + 0,182 Ln ROA + 0.029 ROE – 0,086 Ln NPM + 0,005 GPM + 0,003 CSR

Analisis regresi linear berganda yang dilakukan adalah untuk mengetahui seberapa
besar pengaruh antar variabel independen terhadap variabel dependen. Sementara untuk
pengujian statistik yang dilakukan adalah sebagai berikut : Analisis Korelasi Ganda (R) dan
Analisis Determinasi (R²)

Tabel 2 Model Summaryb

Model R R Square
Adjusted R
Square

Std. Error of
the Estimate

1 .803a .644 .616 .3826256

a. Predictors: (Constant), CSR, GPM, ROE, Ln NPM, Ln
ROA

b. Dependent Variable: Ln Q

Berdasarkan tabel 2 nilai R sebesar 0,803. Hal ini menunjukan bahwa nilai R tersebut
berada pada posisi 0,80 – 1,000 yang artinya terjadi hubungan yang sangat kuat antara
variabel independen Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin
(NPM), Gross Profit Margin (GPM) dan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan nilai
perusahaan (Tonbin’s Q). Sedangkan angka R² (R square) sebesar 0,644 atau 64,4%. Hal ini
menunjukan bahwa presentase sumbangan pengaruh variabel independen Return On Asset
(ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM) dan
Corporate Social Responsibility (CSR) terhadap variabel dependen (Tobin’s Q) sebesar
64,4%. Sedangkan sisanya sebesar 35,6% dipengaruh atau dijelaskan oleh variabel lain yang
tidak dimasukan dalam model penelitian ini.

Uji Koefisiens Regresi Secara Bersama-sama (Uji F), Uji ini digunakan unruk
mengetahui apakah variabel independen berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel
dependen. Uji f dapat dilihat pada tabel 3.

Tabel 3 ANOVAb

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 16.716 5 3.343 22.835 .000a

Residual 9.223 63 .146

Total 25.939 68

a. Predictors: (Constant), CSR, GPM, ROE, Ln NPM, Ln ROA
b. Dependent Variable: Ln Q
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Dari hasil uji Anova atau uji f  pada tabel 3, nilai F hitung adalah sebesar 22,835
dengan probabilitas signifikan yang menunjukan 0,000. Nilai probabilitas pengujian lebih
kecil dari alpha = 5%  atau 0,05. Adapun hasil dari f tabel sebesar 2,3607. Karena nilai F
hitung > F tabel (22,835>2,3607) maka dapat disimpulkan bahwa nilai perusahaan secara
bersama-sama dipengaruhi oleh Return On Asset (ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit
Margin (NPM), Gross Profit Margin (GPM) dan Corporate Social Responsibility (CSR) pada
perusahaan manufaktur kelompok industri barang konsumsi pada periode 2008 sampai
dengan periode 2010.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh
kesimpulan sebagai berikut :
1. Kinerja keuangan yang diukur dengan Return On Equity (ROE) memiliki pengaruh

secara signifikan terhadap nilai perusahaan, sedangkan variabel kinerja keuangan
lainnya, yaitu seperti Return On Asset (ROA), Net Profit Margin (NPM), dan Gross
Profit Margin (GPM), serta Corporate Social Responsibility (CSR) tidak memiliki
pengaruh secara signifikan terhadap nilai perusahaan pada perusahaan manufaktur di
Bursa Efek Indonesia.

2. Berdasarkan hasil pengujian secara serentak menunjukan bahwa Return On Asset
(ROA), Return On Equity (ROE), Net Profit Margin (NPM), Gross Profit Margin
(GPM) dan Corporate Social Responsibility (CSR) secara serentak berpengaruh
terhadap nilai perusahaan (Tobin’s Q) pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek
Indonesia.

Saran
Untuk kemajuan penelitian selanjutnya, maka diberikan saran – saran sebagai berikut :

1. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah variabel independen lainnnya dan juga
menambah jumlah sampel yang dapat mempengaruhi nilai perusahaan.

2. Penelitian selanjutnya hendaknya memperpanjang metode pengamatan dengan
menambah periode penelitian atau dengan menggunakan rentang waktu yang berbeda
sehingga dapat lebih mencerminkan hasil penelitian.
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ANALISIS PENGARUH KURS RUPIAH, TINGKAT SUKU BUNGA DAN INFLASI
TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG) DI BURSA EFEK
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ABSTRACT
One measure of the performance of the stock market is currently experiencing an increase
(bullish) or decline (bearish) is the Composite Stock Price Index (CSPI). Many factors affect
CSPI, among others, the level of domestic interest rates, foreign exchange rates, international
economic conditions, the economic cycle of a country, the rate of inflation, tax regulations,
the amount of money in circulation (Samsul, 2008). This study aimed to analyze the influence
of the , exchange rate, interest rates, and inflation simoultaneously and partially affect on
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CSPI. The method of analysis used in this study is the method of multiple linear regression
analyzes were used with SPSS 16. The research used data monthly of Januari 2010 to
December 2015 with 72 sample of data time series for each independent and dependent
variabel. Data obtained from the Monthly Statistic, Indonesia Stock Exchange and Indonesian
Financial Statistics of Bank Indonesia. Simoultan analysis show variable exchange rate ,
interest rates and inflation significanthly negative affect on Composite Stock Price Index
(CSPI). Partial analysis shows exchange rate affect positive on CSPI, interest rate affect
negative on CSPI and inflation does not affect on CSPI. The finding of this study, based on
the data of  inflation during the study the level of inflation below 10% so Bank Indonesia does
not made a policy by increasing the level of interest rate which attracted investors to invest in
stock market.
Keywords: Exchange rate, interest rate, inflation, CSPI

ABSTRAK
Salah satu indikator utama yang mencerminkan kinerja pasar modal apakah sedang
mengalami peningkatan (bullis) ataukah sedang mengalami penurunan (bearis) yaitu Indeks
Harga Saham Gabungan (IHSG). Banyak faktor yang mempengaruhi IHSG, diantaranya
tingkat suku bunga, kurs rupiah, kondisi perekonomian dunia, siklus perekonomian negara,
tingkat inflasi, peraturan perpajakan dan jumlah uang yang beredar (Samsul, 2008). Penelitian
ini bertujuan untuk menguji pengaruh kurs rupiah, tingkat suku bunga dan inflasi secara
simultan dan parsial terhadap IHSG. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian adalah
metode analisis regresi linier berganda dengan SPSS 16. Penelitian ini menggunakan data
bulanan dari Januari 2010 hingga Desember 2015 dengan jumlah sample 72 data time series
untuk setiap variabel bebas dan terikat. Secara simultan, hasil analisis menunjukkan variabel
kurs rupiah, tingkat suku bunga dan inflasi berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Secara
parsial, hasil analisis menunjukkan variabel kurs rupiah berpengaruh positif terhadap IHSG,
tingkat suku bunga berpengaruh negatif terhadap IHSG dan inflasi tidak berpengaruh terhadap
IHSG. Temuan dalam penelitian ini, berdasarkan data inflasi selama periode penelitian tingkat
inflasi berada di bawah 10% sehingga Bank Indonesia tidak mengambil kebijakkan dengan
menaikkan tingkat suku bunga hal ini yang mengakibatkan investor masih tertarik untuk
berinvestasi di pasar modal.
Kata kunci: Kurs rupiah, tingkat suku bunga, inflasi, IHSG

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan indikator kemajuan ekonomi suatu negara serta menunjang
ekonomi negara yang bersangkutan (Ang,1997). Banyak perusahaan yang menggunakan
institusi pasar modal sebagai media untuk menyerap investasi. Pasar modal yang ada di
Indonesia merupakan pasar modal yang sedang berkembang (emerging market) yang dalam
perkembangannya sangat rentan terhadap kondisi makroekonomi secara umum serta kondisi
ekonomi global dan pasar modal dunia. Harga saham akan terpengaruh dengan seketika oleh
perubahan faktor makroekonomi tersebut karena para investor lebih cepat bereaksi. Ketika
perubahan makroekonomi itu terjadi yang tercermin pada tingkat kurs rupiah, suku bunga dan
inflasi, para investor akan memperhitungkan dampaknya baik yang positif maupun yang
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negatif terhadap kinerja perusahaan beberapa tahun ke depan, kemudian mengambil
keputusan membeli, menjual atau menahan saham yang bersangkutan (Samsul,2008).

Menurut Anoraga dan Pakarti (2006) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) atau
Composite Stock Price Index (CSPI) merupakan suatu nilai yang digunakan untuk mengukur
kinerja suatu saham yang tercatat di bursa efek. Seperti dimayoritas di bursa – bursa dunia,
indeks yang ada di Bursa Efek Indonesia (BEI) dihitung dengan menggunakan metodologi
rata – rata tertimbang berdasarkan jumlah saham tercatat (nilai pasar) atau Market Value
Weighted Average Index. Pada pasar modal IHSG paling banyak digunakan dan dipakai
sebagai acuan perkembangan kegiatan ekonomi di pasar modal. Indeks Harga Saham
Gabungan (IHSG) di tahun 2010 terus mengalami peningkatan, Desember 2010 menjadi
sebesar 3.704 poin seiring dengan adanya pemulihan ekonomi dunia pasca krisis global yang
terjadi sepanjang tahun 2008 – 2009. Indikator makro ekonomi Indonesia selama tahun 2010
menunjukkan adanya perbaikan perekonomian Indonesia, rendahnya tingkat suku bunga Bank
Indonesia (BI – Rate) yang berhasil dipertahankan pada level 6,50% dan tingkat inflasi hingga
bulan November berhasil ditahan pada level 6,33% (yoy) berdampak pada peningkatan
investasi di pasar modal Indonesia. Terjadinya krisis Yunani yang mulai bergulir di tahun
2011, lalu mulai menjalar ke Spanyol dan Portugal menyebabkan indeks bursa di pasar modal
Indonesia terus mengalami penurunan hingga September 2011 IHSG menyentuh level 3.549
poin atau turun sebesar 8,8%. Adanya peningkatan kebutuhan properti oleh masyarakat di
tahun 2012 berdampak pada harga saham di sektor properti sehingga berhasil mendongkrak
IHSG meningkat sebesar 12,96% berada pada level 4.316 poin pada Desember 2012, selain
adanya peningkatan kebutuhan properti juga didukung oleh perbaikan infrastruktur yang
dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi.
Perlambatan perekonomian negara China yang dipaksakan oleh pemerintah setempat
ditujukan untuk menekan angka inflasi yang tinggi di negara China berdampak pada IHSG,
tahun 2013 IHSG kembali terkoreksi berada pada level 4.274 poin pada bulan Desember.
Stabilitas perekonomian negara Indonesia yang berhasil diciptakan oleh pemerintahan
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono diakhir masa jabatannya dan hasil akhir pemilu yang
sesuai dengan ekspektasi pasar membawa dampak positif terhadap IHSG, akhir tahun 2014
IHSG menguat pada level 5.226 poin. Akan tetapi akhir tahun 2015 IHSG kembali terkoreksi
menurun sebesar 12,13% berada pada level 4.593 poin hal ini disebabkan karena kenaikkan
suku bunga bank sentral Amerika Serikat (The Fed) yang membuat investor asing
mengalihkan sebagian dananya keluar dari instrument portofolio di Indonesia mengingat
banyaknya pemain asing yang ada di bursa saham Indonesia sehingga mereka dapat
mempengaruhi pergerakkan pasar (beritasatu.com). Banyaknya investor asing (sekitar 60%)
yang berinvestasi di bursa saham Indonesia, mereka hanya mencari profit taking termasuk
untuk menutup kerugian investasi di tempat lain.

Kurs atau nilai tukar adalah suatu nilai yang menunjukkan jumlah nilai mata uang
dalam negeri yang diperlukan untuk mendapatkan satu unit mata uang asing (Sukirno, 2006).
Menurut Mishkin (2011) nilai tukar atau kurs adalah harga dari mata uang suatu negara dalam
harga mata uang dengan negara lain. Sehingga kurs rupiah merupakan nilai tukar mata uang
Amerika Serikat dengan Indonesia. Menurut Granger,et.al (1998) secara teoretis perbedaan
arah hubungan antara kurs dengan harga saham dapat dijelaskan dengan pendekatan
tradisional dan model portofolio balance.  Pendekatan tradisional mengatakan bahwa
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hubungan antara kurs dan harga saham adalah positif, dimana perubahan nilai tukar
mempengaruhi kompetetifnya suatu perusahaan. Hal ini sebagai efek dari fluktuasi nilai tukar
yang mempengaruhi pendapatan dan biaya operasional perusahaan, yang pada akhirnya
menyebabkan perubahan pada harga saham perusahaan. Kurs merupakan salah satu harga
yang terpenting dalam perekonomian terbuka mengingat pengaruh yang demikian besar bagi
neraca transaksi berjalan maupun variabel-variabel makro ekonomi yang lain karena kurs
mempengaruhi harga barang – barang yang diproduksi di dalam negeri yang dijual di luar
negeri dan biaya dari barang – barang luar negeri yang dibeli di negara domestik. Kurs
merupakan variabel makroekonomi yang sangat kuat mempengaruhi volatilitas harga saham.
Depresiasi mata uang domestik akan meningkatkan volume ekspor. Bila permintaan pasar
internasional cukup elastis hal ini akan meningkatkan cash flow perusahaan domestik, yang
kemudian meningkatkan harga saham (Kewal,2012). Sebaliknya jika emiten membeli produk
dalam negeri, dan memiliki hutang dalam bentuk dollar maka harga sahamnya akan turun.
Melemahnya nilai tukar rupiah pada  tahun 2013 sebesar 12.100 rupiah per USD karena
adanya serangan ekonomi global, yaitu perbaikan ekonomi dari negara Amerika Serikat
dampak dari adanya kesalahan pengelolaan hutang negara Amerika Serikat dan rencana
tapering off yang dilakukan Bank Sentral AS (The Fed) mengguncang pasar saham di
Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berada di bawah level 4.500 poin bahkan
pada bulan November IHSG mencapai level titik terendah sepanjang tahun 2013 yaitu sebesar
4.256 poin. Pelemahan IHSG juga didorong oleh defisit transaksi berjalan (current account
deficit) akibat adanya kenaikkan impor BBM dan minyak mentah yang tinggi. Penelitian yang
dilakukan oleh Suramaya Suci Kewal (2012) yang meneliti “Pengaruh inflasi, suku bunga,
kurs dan pertumbuhan PDB terhadap IHSG menemukan hasil bahwa kurs rupiah berpengaruh
positif terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) artinya semakin melemahnya kurs
rupiah terhadap US Dollar, maka akan menurunkan harga saham. Hasil penelitian ini
didukung oleh hasil penelitian Thobbary (2009). Sedangkan hasil penelitian Singh, Mehta dan
Varsha (2011) di Taiwan menemukan hasil bahwa nilai kurs mata uang domestik Taiwan
mempunyai hubungan yang negatif terhadap harga saham. Begitu pula hasil penelitian
Wijayaningsih,dkk (2016) yang menemukan kurs rupiah berpengaruh negatif terhadap IHSG.
Penelitian yang dilakukan oleh Gupta et al. (1997) di Indonesia menemukan bahwa nilai tukar
rupiah tidak berpengaruh terhadap harga saham.

Suku bunga adalah jumlah bunga yang dibayarkan per unit waktu yang disebut
sebagai persentase dari jumlah yang dipinjamkan (Samuelson dan Nordhaus,2004). Menurut
Sadono Sukirno (2006) suku bunga adalah persentase pendapatan yang diterima oleh kreditur
dari pihak debitur selama interval waktu tertentu. Perubahan tingkat bunga akan
mempengaruhi keinginan untuk mengadakan investasi, misalnya pada surat berharga dimana
harga akan naik atau turun tergantung pada tingkat bunga (bila tingkat bunga naik maka harga
akan turun ) begitu pula sebaliknya, sehingga ada kemungkinan pemegang surat berharga
akan menderita capital loss atau mendapatkan capital gaint. Paritas Tingkat Bunga (Interest
Rate Parity/ IRP) IRP menerangkan bagaimana hubungan bursa valas atau forex market
dengan international money market (pasar uang internasional). IRP juga mengatakan bahwa
perbedaan tingkat bunga (securities) pada international money market akan cenderung sama
dengan forward rate premium atau discount. Dengan membandingkan besarnya tingkat bunga
antar negara, maka seorang pemilik dana akan dapat menentukan dalam mata uang apa
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dananya akan diinvestasikan. Jika tingkat bunga antar negara asal, lebih besar dibanding
tingkat bunga negara asing, maka foreward rate domestic akan melemah atau depresiasi. Suku
bunga mempengaruhi laba perusahaan dalam dua cara pertama, karena bunga merupakan
biaya, maka makin tinggi suku bunga makin rendah laba perusahaan apabila hal lain tetap
konstan. Kedua, suku bunga mempengaruhi tingkat aktivitas ekonomi sehingga
mempengaruhi laba perusahaan. Suku bunga yang mempengaruhi laba perusahaan dapat
mempengaruhi harga saham (commont stock) dengan tiga cara, pertama perubahan suku
bunga dapat mempengaruhi kondisi perusahaan, kondisi bisnis secara umum dan tingkat
profitabilitas perusahaan yang tentunya akan mempengaruhi harga saham di pasar modal.
Kedua, perubahan  suku bunga juga akan mempengaruhi hubungan perolehan dari obligasi
dan perolehan deviden saham, oleh karena itu daya tarik yang sangat kuat antara saham dan
obligasi. Ketiga, perubahan suku bunga juga akan mempengaruhi psikologis para investor
sehubungan dengan investasi kekayaan, sehingga mempengaruhi harga saham. Kenaikkan
tingkat suku bunga bank sentral AS (The Fed) di tahun 2015 berdampak pada terkoreksinya
IHSG, hal ini menyebabkan IHSG per 30 Desember 2015 ditutup di level 4.593 poin karena
ketika Fed Rate naik, maka bunga pinjaman dan simpanan di bank – bank Amerika Serikat
juga akan naik, jika bunga simpanan di bank – bank Amerika Serikat naik, maka hal ini akan
menarik minat investor untuk mengalihkan dananya dalam bentuk tabungan/deposito di
Amerika Serikat dan investor akan menarik sebagian atau lebih dana investasinya dari pasar
modal di Indonesia. Di Indonesia kebijakan tingkat suku bunga dikendalikan secara langsung
oleh Bank Indonesia melalui BI Rate. Perubahan BI Rate sendiri dapat memicu pergerakan di
pasar saham Indonesia. Jika BI Rate mengalami kenaikkan akan berdampak pada biaya
transaksi perusahaan dalam proyek investasi, investor akan mengalihkan dananya ke
instrument investasi lain yang lebih aman seperti sukuk, deposito, surat utang (obligasi)
negara dan lainnya. Sehingga jika BI Rate tinggi dan sebagian investor memilih untuk
berinvestasi di perbankan maka akan mengakibatkan penurunan harga saham di BEI yang
tercermin pada IHSG. Penelitian yang mengkaji hubungan antara tingkat suku bunga (interest
rate) dengan harga saham terdapat perbedaan hasil penelitian. Granger (dalam Mok, 1993)
menyatakan bahwa terdapat pengaruh negatif suku bunga terhadap harga saham, tetapi Mok
(1993) sendiri dengan menggunakan model analisis Arima tidak menemukan hubungan yang
signifikan antara kedua variabel ini. Hasil penelitian Granger didukung oleh hasil penelitian
Ben S. Bernaken dan Kenneth N. Kuttner (2003) yang menyatakan bahwa pemotongan suku
bunga bank sentral sebesar 25 basis poin akan meningkatkan harga saham sebesar 1 persen.
Begitu pula penelitian yang dilakukan oleh Ardian Agung Witjaksono (2010) yang juga
menemukan pengaruh negatif antara tingkat suku bunga terhadap harga saham di Indonesia.

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus-
menerus selama periode tertentu. Kenaikan harga dari satu atau dua barang tidak disebut
inflasi, kecuali apabila kenaikan tersebut meluas kepada (mengakibatkan kenaikan) sebagian
besar dari harga-harga barang lainnya (Boediono, 1999). Samuelson dan Nordhaus (2004)
menyatakan bahwa tingkat inflasi adalah meningkatnya arah harga secara umum yang berlaku
dalam suatu perekonomian. Kenaikan harga ini diukur dengan menggunakan indeks harga,
misalnya indeks biaya hidup/indeks harga konsumen (consumer price index), indeks harga
perdagangan besar (wholesale price indeks) dan GNP deflator. Indeks harga konsumen
mengukur biaya atau pengeluaran untuk membeli sejumlah barang dan jasa yang dikonsumsi
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oleh rumah tangga untuk keperluan hidup. Paritas Daya Beli (Purchasing Power Parity) yang
diperkenalkan oleh ahli ekonomi Swedia, Gustav Cassel pada 1918 mengatakan bahwa biaya
hidup di berbagai negara sebenarnya sama, nilai tukar menyesuaikan diri untuk
menyeimbangkan perbedaan inflasi antar negara (Brealey,2006). Tingkat inflasi yang tinggi
biasanya dikaitkan dengan kondisi ekonomi yang terlalu panas (overheated). Artinya, kondisi
ekonomi mengalami permintaan atas produknya yang melebihi kapasitas penawaran atas
produknya, sehingga harga-harga cenderung mengalami kenaikan. Inflasi yang terlalu tinggi
juga akan menyebabkan penurunan daya beli uang (purchasing power of money). Disamping
itu, inflasi yang tinggi juga bisa mengurangi tingkat pendapatan riil yang diperoleh investor
dari investasinya. Hal ini akan mempengaruhi minat investor dalam berinvestasi di pasar
modal, investor tidak lagi tertarik untuk berinvestasi di pasar modal jika tingkat pendapatan
riil yang diperoleh dari investasinya berkurang. Sehingga para investor akan menarik dananya
dari investasinya di pasar modal, yang pada akhirnya nanti membuat nilai saham menjadi
turun. Indikator makro ekonomi di tahun 2014 menunjukkan rendahnya tingkat inflasi yang
berada di bawah level 10% dan tingkat suku bunga yang tetap sebesar 7,50% mendukung
kenaikkan IHSG berada pada level 5.226 poin dari tahun sebelumnya sebesar 4.274 poin.
Penelitian yang berhubungan dengan inflasi menunjukan hasil yang berbeda – beda,
penelitian yang dilakukan oleh Singh, Mehta dan Varsha (2011) di Taiwan menemukan hasil
bahwa inflasi berpengaruh negatif terhadap pasar modal di Taiwan. Hasil penelitian ini
didukung oleh penelitian yang dilakukan Thobarry (2009) di Indonesia yang meneliti tentang
pengaruh laju inflasi, nilai tukar, suku bunga terhadap indeks harga saham sektor properti.
Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Nantwi, Victor dan Kuwornu (2011) di Ghana
menemukan bahwa inflasi berpengaruh positif terhadap pasar modal di Ghana.

Berdasarkan kajian di atas dapat ditemukan hipotesis bahwa terdapat pengaruh positif
kurs rupiah terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI, terdapat pengaruh
negatif tingkat suku bunga terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI, terdapat
pengaruh negatif inflasi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI dan terdapat
pengaruh kurs rupiah, tingkat suku bunga dan inflasi terhadap Indeks Harga Saham gabungan
(IHSG) di BEI, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji secara simultan dan parsial
pengaruh kurs rupiah, tingkat suku bunga dan inflasi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan
(IHSG) di BEI.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian eksplanatif dengan pendekatan
kuantitatif untuk mengetahui pengaruh dari kurs rupiah, tingkat suku bunga dan inflasi
terhadap IHSG yang terdaftar di BEI. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini
menggunakan teknik sampel jenuh atau sensus. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah
data time series bulanan dengan jumlah sampel sebanyak 72 dari bulan Januarai 2010 hingga
Desember 2015. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan
mendokumentasikan yaitu mencatat data bulanan untuk IHSG yang diperoleh dari Indonesia
Stock Exchange, data bulanan kurs rupiah, tingkat suku bunga dan inflasi yang tercantum
pada Statistik Ekonomi Keuangan Indonesai dari Bank Indonesia. Teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis
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statistik inferensial (uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji F, uji t dan analisis
koefisien determinasi) untuk memperkirakan secara kuantitatif pengaruh dari beberapa
variabel independen secara bersama – sama maupun secara sendiri – sendiri terhadap variabel
dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Pengaruh simultan kurs rupiah, tingkat suku bunga dan inflasi terhadap Indeks Harga Saham
Gabungan

Tabel 1. ANOVA Indeks Harga Saham
ANOVAb

Model
Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 1.118E7 3 3726061.881 37.538 .000a

Residual 3.361E7 68 494320.270

Total 4.479E7 71

a. Predictors: (Constant), inflasi, kurs, sbi

b. Dependent Variable: ihsg

Sumber: Output SPSS diolah, 2016

Berdasarkan hasil uji F diperoleh nilai Ftabel sebesar 37,538 dengan p=0,000. Oleh karena
tingkat signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0.000 < 0,05) maka dapat disimpulkan bahwa
terdapat pengaruh variabel kurs rupiah, tingkat suku bunga dan inflasi secara simultan dan
signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI. Hal ini berarti bahwa Ho
ditolak dan H1 diterima sehingga investor harus memperhatikan informasi kurs rupiah,
tingkat suku bunga dan inflasi sebelum menginvestasikan dananya di pasar modal. Oleh
karena secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan, maka perlu diuji pengaruh masing
– masing variabel bebas secara parsial. Pengujian dilakukan dengan menggunakan uji t.

Pengaruh parsial antara kurs rupiah, tingkat suku bunga dan inflasi terhadap Indeks
Harga Saham Gabungan

Tabel 2. Koefisien Regresi Indeks Harga Saham Gabungan
Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

T Sig.B
Std.

Error Beta

1 (Constant) 2890.233 834.627 3.463 .001

Kurs .286 .074 .633 3.864 .000

Sbi -292.918 199.934 -.260 -1.465 .008
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Inflasi 48.401 66.461 .092 .728 .469

a. Dependent Variable: ihsg
Sumber: Output SPSS diolah, 2016

Pengaruh parsial kurs rupiah terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hasil
analisis menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar  0,286 dengan t = 3,864 dan p = 0,000.
Oleh karena tingkat signifikansi yang ditemukan kurang dari 0,05 maka dapat disimpulkan
bahwa secara parsial kurs rupiah berpengaruh positif signifikan terhadap IHSG. Hal ini sesuai
dengan teori portofolio balance yang dikemukakan oleh Granger, bahwa hubungan antara
kurs  dan harga saham adalah positif. Hal ini berarti pada saat Dollar AS terapresiasi dan kurs
rupiah terdepresiasi maka IHSG di BEI akan turun, begitu pula sebaliknya apabila Dollar AS
terdepresiasi dan kurs rupiah terapresiasi maka IHSG akan naik. Hal ini dikarenakan jika nilai
Dollar AS tinggi dan rupiah melemah maka investor akan lebih memilih untuk
menginvestasikan dananya pada Dollar AS dibanding pada surat – surat berharga yang
merupakan investasi jangka panjang. Melemahnya kurs rupiah terhadap Dollar AS
menunjukkan fundamental perekonomian di Indonesia dalam keadaan suram. Menurut
Tandelilin (2010) kurs rupiah merupakan sinyal positif bagi perekonomian yang mengalami
inflasi dan menurunnya kurs rupiah berdampak pada meningkatnya biaya impor bahan baku
dan peralatan yang dibutuhkan emiten, meningkatnya biaya produksi dan banyak emiten yang
memiliki hutang luar negeri apabila kurs rupiah menurun akan meningkatkan beban hutang
yang ditanggung emiten karena harus membayar dengan Dollar AS yang menguat namun
rupiah melemah sehingga nilai tukarnya besar. Hasil penelitian ini mendukung penelitian
Kewal (2012) dan Thobbary (2009) yang menyatakan bahwa kurs rupiah memberikan
pengaruh yang signifikan positif terhadap IHSG di BEI.

Pengaruh parsial tingkat suku bunga terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG).
Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar -292,918 dengan t = -1,465 dan p =
0,008. Oleh karena tingkat signifikansi yang ditemukan kurang dari 0,05 maka dapat
disimpulkan bahwa secara parsial tingkat suku bunga berpengaruh negatif signifikan terhadap
IHSG. Hal ini sesuai dengan teori klasik dalam (Nopirin,2012) yang menyatakan bahwa jika
tingkat bunga semakin tinggi maka keinginan investor untuk menabung juga kan semakin
tinggi, sehingga keinginan masyarakat untuk berinvestasi semakin rendah. Dapat disimpulkan
apabila suku bunga tinggi banyak investor yang menginvestasikan dananya di sektor
perbankan sehingga perdagangan saham di BEI menjadi sepi dan lesu hal ini mengakibatkan
penurunan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI. Hasil penelitian ini mendukung
hasil penelitian yang dilakukan oleh Ben S.Bernanke (2003) dan Witjaksono (2010.

Pengaruh parsial inflasi terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Hasil analisis
menunjukkan nilai koefisien regresi sebesar 48,401 dengan t = 0,728 dan p = 0,469. Oleh
karena tingkat signifikansi yang ditemukan lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa
secara parsial inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap IHSG. Berdasarkan data data
inflasi selama periode tahun 2010 – 2015 tingkat inflasi masih berada di bawah level 10%
sehingga pasar masih dapat menerima. Jika inflasi berada di atas 10% maka Bnak Indonesia
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akan menaikkan tingkat suku bunga yang mengakibatkan investor cenderung mengalihkan
dananya di sektor perbankan. Selain itu tingkat suku bunga yang tinggi akan mengganggu
sektor riil. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian yang dilakukan oleh Sangkyun
Park (1997) dan Suramaya Suci Kewal (2012) yang menemukan bahwa inflasi tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

1. Secara simultan variabel kurs rupiah, tingkat suku bunga dan inflasi berpengaruh
signifikan terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEI.

2. Secara parsial kurs rupiah berpengaruh positif terhadap IHSG di BEI, tingkat suku
bunga berpengaruh negatif terhadap IHSG di BEI, dan inflasi tidak berpengaruh
terhadap IHSG di BEI

Saran
1. Bagi investor, sebaiknya memperhatikan variabel kurs rupiah, tingkat suku bunga dan

inflasi sebelum memutuskan untuk berinvestasi di pasar modal. Pergerakkan kurs
rupiah harus diperhatikan oleh investor karena saat kurs rupiah mengalami apresiasi
investor akan tertarik untuk berinvestasi pada surat berharga. Demikian pula saat
rupiah terdepresiasi maka Dollar AS akan menjadi investasi yang menjajikan. Selain
itu investor juga perlu memperhatikan perubahan tingkat suku bunga terkait dengan
adanya perubahan kebijakkan moneter yang berlaku sehingga tidak terjadi keragaman
informasi dan tidak mengambil keputusan berdasarkan insting pribadi. Tetapi juga
menghitung dan mempertimbangkan resiko sebelum berinvestasi.

2. Bagi peneliti selanjutnya, menambahkan variabel makro ekonomi seperti PDB, harga
minyak dunia dan krisis ekonomi, membandingkan variabel makro ekonomi domestik
dengan internasional untuk melihat pengaruhnya terhadap pasar keuangan Indonesia.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the effect of firm size and sales growth against tax
avoidance. The population which is the object of this research is manufacturing base and
chemical industry sectors listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) in 2013 - 2015. The
population of 201 companies, then the sample is obtained by using purposive sampling which
then generates a sample of 81 companies for further investigation. The analysis technique
used is multiple linear regression analysis. For accuracy in the calculation if the research
data using SPSS (Statistical Product and Service Solution) version 22. The results of this
study show that company size and sales growth positive effect on tax avoidance.

Keywords: firm size, sales growth, tax avoidance

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan dan sales growth
terhadap tax avoidance. Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI)
tahun 2013 – 2015. Jumlah populasi 201 perusahaan, selanjutnya sampel penelitian ini
diperoleh dengan teknik purposive sampling yang kemudian menghasilkan sampel yang
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berjumlah 81 perusahaan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Teknik analisis yang
digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Untuk ketepatan perhitungan dalam olah
data penelitian menggunakan program SPSS (Statistical Product and Service Solution) versi
22. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dan sales growth berpengaruh
positif terhadap tax avoidance.

Kata Kunci : ukuran perusahaan, sales growth, tax avoidance

PENDAHULUAN
Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau

badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- undang, dengan tidak mendapatkan
imbalah secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- besarnya
kemakmuran rakyat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka (1) UU KUP. Pajak
merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting selain pendapatan Sumber Daya
Alam dan sumber pendapatan nonpajak lainnya (Swingly & Sukartha, 2015). Dari sudut
pandang pemerintah, wajib pajak orang pribadi maupun badan diharapkan melaksanakan
kewajiban perpajakan semaksimal mungkin. Namun dari sisi wajib pajak, pembayaran pajak
merupakan salah satu faktor pengurang pendapatan atau penghasilan dan apabila pajak yang
dibayar lebih besar dari jumlah yang semestinya, maka kesejahteraan pemegang saham tidak
maksimal serta laba yang didapatkan tidak dapat maksimum (Wijayanti, 2016) dalam (Pohan
H. T., 2009).

Dalam segi ekonomi, pajak merupakan pemindah sumber daya dari sektor swasta
(perusahaan) ke sektor publik. Pemindahan tersebut akan mempengaruhi daya beli
(purchasing power) atau kemampuan belanja (spending power). Pemenuhan kewajiban pajak
harus dikelola dengan baik agar tidak menjadi gangguan serius tehadap kehidupan
perusahaan. Bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih.
Setiap perusahaan/ orang yang menjadi pengusaha kena pajak (PKP) pasti merupakan wajib
pajak (WP). Dalam hal pelaksanaan perpajakan, kepentingan WP akan berbeda dengan
pemerintah. WP berusaha membayar pajak sekecil- kecilnya, karena akan mengurangi
kemampuan ekonomisnya, sedangkan pemerintah memerlukan dana untuk membiayai
penyelenggaraan pemerintah yang sebagian besar berasal dari pajak. Perbedaan kepentingan
inilah yang menyebabkan WP cenderung untuk mengurangi jumlah pembayaran, baik secara
legal maupun ilegal (Wijayanti, 2016) dalam (Rahman, 2012). Sehingga dalam mengatur
perpajakan diperlukan perencanaan perpajakan (tax planning) yang merupakan tahap awal
untuk melakukan analisis secara sistematis berbagai alternatif perlakuan perpajakan dengan
tujuan untuk mencapai pemenuhan kewajiban perpajakan minimum (Wijayanti, 2016) dalam
(Pohan H. , 2008).

Perencanaan pajak merupakan tindakan secara terstruktur yang terkait dengan
konsekuensi potensi pajaknya, yang tekanannya kepada pengendalian setiap transaksi yang
ada konsekuensi pajaknya. Tujuannya adalah bagaimana pengendalian tersebut dapat
mengefisienkan jumlah pajak yang akan ditransfer ke pemerintah melalui apa yang disebut
sebagai penghindaran pajak (tax avoidance) dan bukan penyelundupan pajak (tax evasion)
yang merupakan tindak pidana fiskal yang tidak dapat ditoleransi walaupun kedua cara
tersebut kedengarannya merupakan konotasi yang sama sebagai tindakan kriminal. Suatu
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perencanaan pajak yang efektif tidak tergantung kepada seorang ahli pajak yang profesional
akan tetapi sangat tergantung kepada kesadaran dan keterlibatan para pengambil keputusan
akan adanya dampak pajak yang melekat pada setiap aktivitas perusahaannya (Sumarsan,
2012) dalam (Dra. Tri Murti, 2014).

Penghindaran pajak (tax avoidance) merupakan salah satu cara untuk menghindari pajak
secara legal yang tidak melanggar peraturan perundang- undangan perpajakan. Penghindaran
pajak ini dapat dikatakan persoalan yang rumit dan unik karena disatu sisi diperbolehkan,
tetapi tidak diinginkan (Wijayanti, 2016) dalam (Maharani & Suardana, 2014) sedangkan
menurut (Wijayanti, 2016) dalam (Hanlon & Heitzman, 2010) mendefinisikan tax avoidance
sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana tax avoidance merupakan rangkaian
aktivitas perencanaan pajak. Dalam penelitian ini terdapat beberapa faktor – faktor yang dapat
mempengaruhi aktivitas tax avoidance, yaitu diantaranya  adalah ukuran perusahaan dan sales
growth. Penelitian terkait dengan variabel ukuran perusahaan juga telah banyak dilakukan
dalam beberapa tahun terakhir. Salah satunya adalah penelitian yang telah dilakukan oleh
(Kurniasih, Tommy, & Sari, 2012) yang menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
signifikan secara parsial terhadap tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar
(listed) di BEI tahun 2007 – 2010. Selain ukuran perusahaan, pertumbuhan penjualan (sales
growth) juga dapat mempengaruhi aktivitas tax avoidance. Hal ini telah dibuktikan dalam
penelitian yang dilakukan oleh (Budiman, Judi, & Setiyono, 2012) yang menjelaskan bahwa
sales growth berpengaruh signifikan pada CETR yang merupakan indikator dari adanya
aktivitas tax avoidance pada perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2006 – 2010. Adapun
tujuan penelitian ini adalah menguji pengaruh Ukuran Perusahaan,  Umur Perusahaan, dan
Sales Growth terhadap akivitas Tax Avoidance. Berdasarkan pemaparan di atas, maka dapat
dirumuskan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:
H1 : Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance
H2 : Umur Perusahaan berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance
H3 : Sales Growth berpengaruh positif terhadap Tax Avoidance

METODE PENELITIAN
Populasi dan Sampel

Teknik penelitian ini adalah pendekatan, yaitu penelitian yang menekankan pada data
yang dianalisis merupakan data berbentuk angka yang sifatnya dapat diukur, rasional, dan
sistematis serta penampilan dari hasilnya dapat diolah dengan metoda statistik. Sumber data
yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini membutuhkan data
laporan keuangan auditan dan annual report tahun 2013 – 2015 perusahaan manufaktur sektor
industri dasar dan kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) dengan mengakses
website www.idx.co.id. Adapun populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan
manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) atau Indonesia Stocks
Exchange, selama periode 2013 – 2015. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan
manufaktur yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) dihitung berdasarkan ketentuan
besaran sampel atas besaran populasi dengan menggunakan rumus penentuan besaran
populasi sebagai berikut :
n =
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Keterangan :
n = ukuran sampel
N = ukuran populasi
E = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih

dapat ditoleransi atau diinginkan, misalnya 2%.
Sehubungan dengan karakter populasi yang telah dikenal oleh peneliti dan besaran sampel
maka penelitian ini menggunakan teknik sampel purposive sampling (Prof. Dr. H.M. Burhan
Bungin, 2011).

Variabel
Penelitian ini menggunakan variabel dependen tax avoidance (Y). Tax avoidance dalam

penelitian ini diukur menggunakan rasio effective tax rates (ETR). Dalam penelitian ini ETR
menjelaskan persentase atau rasio antara beban pajak penghasilan perusahaan yang harus
dibayarkan dari total pendapatan perusahaan sebelum pajak. ETR dalam penelitian ini hanya
menggunakan model utama yang digunakan oleh (Wijayanti, 2016) dalam (Lanis &
Richardson, 2011) yaitu beban pajak penghasilan dibagi dengan pendapatan sebelum pajak
penghasilan. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari Ukuran
Perusahaan, Umur perusahaan dan sales growth.

Ukuran Perusahaan dapat diukur dengan menggunakan total aktiva yang dimiliki oleh
perusahaan diperoleh dari laporan keuangan tahunan perusahaan untuk tahun 2013 – 2015.
Total aktiva dipilih sebagai proksi ukuran perusahaan dengan mempertimbangkan bahwa nilai
aktiva relatif lebih stabil dibandingkan dengan nilai market capitalized dan penjualan. Metode
pengukuran ini berdasarkan pengukuran yang telah dilakukan oleh (Surbakti, 2010) SIZE =
Ln (total aktiva). Umur perusahaan dapat mempengaruhi adanya aktivitas tax avoidance.
Umur Perusahaan yaitu seberapa lama perusahaan tersebut berdiri dan dapat bertahan di BEI.
Umur perusahaan menunjukkan berapa lama perusahaan untuk tetap eksis dan mampu
bersaing di dalam dunia usaha. Dalam penelitian ini menggunakan umur perusahaan berdiri di
mana perusahaan harus menyediakan laporan keuangannya demi kepentingan intern dan
ekstern (Dewinta & Setiawan, 2016). Pertumbuhan Penjualan (sales growth) juga dapat
mempengaruhi aktivitas tax avoidance karena semakin meningkat penjualan yang merupakan
pendapatan dari operasional perusahaan maka akan memunculkan kegiatan penghindaran
pajak demi menyelamatkan pendapatan perusahaan. Hal ini dibuktikan dalam penelitian yang
telah dilakukan oleh (Swingly & Sukartha, 2015) dalam (Budiman, Judi, & Setiyono, 2012)
menjelaskan bahwa sales growth berpengaruh signifikan pada CETR yang merupakan
indikator dari adanya aktivitas tax avoidance pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEI tahun 2013 – 2015. CETR bisa mengukur tax avoidance dalam jangka pendek karena
tidak seperti GAAP ETR, CETR tidak dipengaruhioleh estimasi. Adapun rumus menghitung
CETR sebagai berikut:

Rincian:
 CETR adalah effective tax rates berdasarkan jumlah pajak penghasilan badan

yang dibayarkan perusahaan yang dibayarkan perusahaan secara kas pada tahun
berjalan.
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 Cash tax paid i-t adalah jumlah pajak penghasilan badan yang dibayarkan
perusahaan i pada tahun t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

 Pretax income i-t adalah pendapatan sebelum pajak untuk perusahaan i pada tahun
t berdasarkan laporan keuangan perusahaan.

Model Penelitian
Model yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

CETRit = β0 + β1ukuran_perusahaan it + β2umur_perusahaan it + β3sales_growth it + ε
Keterangan:
CETRit = Cash Effective Tax Rates perusahaan i pada tahun t
β0 = Konstanta
β1ukuran_perusahaan it = Total asset perusahaan i tahun t
β2umur_perusahaan it = Umur Perusahaan i tahun t
β3sales_growth it = Pertumbuhan Penjualan perusahaan i pada tahun t
ε = Erorr

Metode Analisis Penelitian
Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk mendeskripsikan secara
ringkas variabel- variabel dalam penelitian ini melalui data sampel atau populasi sebagaimana
adanya, tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku umum.

Uji Normalitas
Dalam penelitian keputusan untuk menerima dan menolak hipotesis yaitu dengan

melihat grafik. Apabila titik- titik telah mengikuti garis lurus, maka dapat dikatakan residual
telah mengikuti distribusi normal. Dari grafik Normal P-P plot diketahui titik- titik nya
hampir mengikuti garis lurus. Dari sini bisa diambil kesimpulan sementara bahwa residual
telah mengikuti distribusi normal.

Uji Asumsi Klasik
Rata- rata sama dengan atau mendekati nol (0). Dari hasil pengolahan residual, di dalam

tabel Residuals Statistics diketahui rata- rata residual adalah sama dengan 0 Artinya, asumsi
rata- rata residual sama dengan atau mendekati 0 (nol) dapat dipenuhi.

Uji Autokolerasi
Dalam penelitian ini uji autokolerasi, penelitian terhadap hubungan kolerasi antara

kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1 dinilai
dengan menggunakan Uji Durbin Watson. Jika du < DW< 4 – du, maka dikatakan tidak
terjadi autokolerasi (Dewinta & Setiawan, 2016) dalam (Ghozali, 2009). Dari hasil
perhitungan olah data, diperoleh nilai DW sebessar 1,419. Nilai ini adalah nilai uji
autokolerasi, yaitu independensi antar residual (ρres = 0). Nilai d ini kemudian dibandingan
dengan nilai statistik Durbin Watson (tabel) dalam (Septin Puji Astuti & Tim Lab FEBI,
2014). Aturan keputusannya adalah:

Tabel 1
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Aturan Keputusan Uji Autokolerasi
Hipotesis Awal (H0) Keputusan Jika

Tidak ada autokolerasi positif Tolak 0 < d < dL

Tidak ada autokolerasi positif Tidak ada keputusan dL ≤ d ≤ du

Tidak ada autokolerasi negatif Tolak 4- dL < d < 4 - dL

Tidak ada autokolerasi negatif Tidak ada keputusan du ≤ d ≤ 4 - du

Tidak ada autokolerasi, positif atau negatif Tidak tolak

Dari nilai Durbin Watson tabel diketahui untuk n = 60 pada k = 3 (jumlah parameter, tanpa
konstanta) adalah dL = 1,4797 dan du = 1,6889. Dari lima uji hipotesis tersebut diketahui
bahwa ternyata nilai d ( = 1,419) berada di antara 0 dan dL (= 1,4797). Ini berarti, tidak ada
autokolerasi positif.

Uji Heterokedasitisitas
Hasil yang tergambar pada grafik scatterplot menunjukkan adanya penyebaran titik

secara acak dan tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini
mengindikasikan pada model regresi yang dikembangkan tidak terdapat masalah
heterokedatisitas, dan model yang dikembangkan layak digunakan dalam memprediksi CETR
perusahaan dengan variabel independen ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan sales
growth.

Analisis yang digunakan dalam pengolahan data penelitian ini adalah analisis regresi
linier berganda. Analisis linier berganda digunakan untuk menguji pengaruh beberapa
variabel bebas terhadap satuu variabel terikat. Analisis regresi berganda ini dapat memberikan
jawaban mengenai besarnya pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel
dependennya. Dari model analisis regresi ini diperoleh model regresi sebagai berikut:
Y = 0,828 + 0,766 x1 + 0,483 x2 + 0,062 x3

 Konstanta sebesar 0,828 menyatakan bahwa jika variabel independen dianggap
konstan, maka rata- rata tax avoidance per tahun sebesar 0,828

 Konstanta regresi ukuran perusahaan (x1) sebesar 0,766 menyatakan bahwa setiap
penambahan ukuran perusahaan maka akan meningkatkan tax avoidance sebesar 0,766

 Koefisien regresi umur perusahaan (x2) sebesar 0,483 menyatakan bahwa setiap
penambahan umur perusahaan maka akan meningkatkan tax avoidance 0,483

 Koefisien regresi sales growth (x3) sebesar 0,062 menyatakan bahwa setiap
penambahan sales growth maka akan meningkatkan tax avoidance 0,062

Uji Statistik t
Parameter dari variabel- variabel tersebut yang kemudian diuji signifikansinya. Statistik

t dan p-value tiap parameter model ditunjukkan di dalam Tabel Coefficients. Untuk menguji
parameter β1 (Ukuran Perusahaan), hipotesis awalnya adalah H0 : β1 = 0 atau dikatakan bahwa
parameter β1 tidak layak berada di model. P-value untuk β1 adalah sebesar 0,766. Untuk uji
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ini, hipotesis awal ditolak apabila t hitung > t tabel atau p-value < α. Dengan menggunakan α =
5%, berarti p-value > 5%. Maka keputusannya adalah gagal tolak H0, yang berarti bahwa
parameter β1 tdak layak berada di dalam model. Hal yang sama juga terjadi pada β2 dan β3

bahwa parameter tersebut tidak layak berada di dalam model.

Uji Statistik F
Dari perhitungan yang dilakukan diperoleh hasil besaran nilai F hitung sebesar 1,571

dan signifikan pada tingkat probabilitas sebesar 0,207 dan jauh lebih besar dari 0,05. Ini
menunjukkan bahwa secara hasil keberadaan faktor- faktor variabel independen yang ada
secara bersama- sama tidak memiliki pengaruh signifikan dalam memprediksikan variabel
dependennya (CETR).

Koefisien Determinan (R2)
Menunjukkan ringkasan dari model dimana, Adjusted R Square menyatakan nilai

koefisien determinasi (Adjusted R2). Dalam hal ini Adjusted R2 sebesar 0,028 atau 2,8% yang
artinya hubungan y, x1, x2, dan x3 dapat dijelaskan sebesar 2,8%. Hubungan ini akan sempurna
(100%) atau mendekati apabila ada variabel independen lain dimasukkan ke dalam model.
Dengan kata lain, ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan sales growth memberi
pengaruh bersama sekitar 2,8% terhadap tax avoidance. Nilai Adjusted R Square
menyatakan perubahan R2 yang disebabkan adanya penambahan atau pengurangan variabel
independen. Nilai Adjusted R Square dapat naik atau turun apabila satu variabel independen
ditambahkan dalam model. Koefisien determinasi (R2)

Dalam penelitian ini dari perhitungan yang dilakukan seperti tersebut dalam tabel
perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0.078 yang berarti bahwa
kemampuan dari variabel- variabel independen ukuran perusahaan, umur perusahaan, dan
sales growth dalam model regresi yang dikembangkan dapat menjelaskan variasi variabel
dependen CETR sebesar 2,8% sementara itu 97,2% dijelaskan oleh faktor- faktor lain di
luarnya. Sedangkan nilai standar error of estimate (SEE) sebesar 14,1133, semakin kecil nilai
SEE akan semakin tepat model regresi memprediksi variabel dependen (Dewinta & Setiawan,
2016) dalam (Ghozali, 2009).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Umum Data Penelitian

Populasi yang menjadi objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor
industri dasar dan kimia yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2013 – 2015.
Jumlah Populasi 201 perusahaan, perusahaan yang datanya tidak lengkap sebanyak 141
perusahaan, maka sampel yang digunakan berjumlah 60 perusahaan.

Tabel 2
Proses Pemilihan Sampel

No. Kriteria Jumlah Pemusnahan

1. Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2013-2015 201

2. Perusahaan mempublikasikan laporan keuangan auditan per 31
Desember namun tidak konsisten dan tidak lengkap atau tidak

(66)
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menyajikan informasi yang berkaitan dengan variabel penelitian
serta mengalami delisting selama pengamatan

3. Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan rupiah (Rp)
sebagai mata uang pelaporan

(45)

4. Perusahaan manufaktur dengan nilai CETR lebih dari satu (90)

Jumlah Sampel Perusahaan

Tahun Observasi

Jumlah Observasi 2013-2015

60

3

180

Hasil Uji Analisis Statistik Deskriptif
Rata- rata sama dengan atau mendekati nol (0). Dari hasil pengolahan residual, di dalam

tabel Residuals Statistics diketahui rata- rata residual adalah sama dengan 0 Artinya, asumsi
rata- rata residual sama dengan atau mendekati 0 (nol) dapat dipenuhi.

Tabel 3
Residuals Statisticsa

Residuals Statisticsa

Minimum Maximum Mean Std. Deviation N
Predicted Value 23,2270 39,2523 33,3577 3,98893 60
Std. Predicted Value -2,540 1,478 ,000 1,000 60
Standard Error of Predicted
Value

1,943 5,478 3,536 ,887 60

Adjusted Predicted Value 23,2236 39,4483 33,3770 4,09762 60
Residual -22,30123 54,00214 ,00000 13,74981 60
Std. Residual -1,580 3,826 ,000 ,974 60
Stud. Residual -1,610 3,967 -,001 1,004 60
Deleted Residual -23,15884 58,03348 -,01930 14,61971 60
Stud. Deleted Residual -1,634 4,636 ,012 1,055 60
Mahal. Distance ,135 7,906 2,950 1,980 60
Cook's Distance ,000 ,294 ,016 ,038 60
Centered Leverage Value ,002 ,134 ,050 ,034 60
a. Dependent Variable: tax avoidance

Uji Normalitas

Dalam penelitian keputusan untuk menerima dan menolak hipotesis yaitu dengan
melihat grafik. Apabila titik- titik telah mengikuti garis lurus, maka dapat dikatakan residual
telah mengikuti distribusi normal. Dari grafik Normal P-P plot diketahui titik- titik nya
hampir mengikuti garis lurus. Dari sini bisa diambil kesimpulan sementara bahwa residual
telah mengikuti distribusi normal.
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Gambar 1 Grafik Normal P-P Plot
Sumber: Data diolah

Uji Autokolerasi
Uji Autokolerasi bertujuan menguji apakah dalam penelitian ini model regresi linier

mempunyai hubungan kolerasi antara kesalahan pengganggu (residual) pada periode t dengan
kesalahan pada periode t-1. Dari hasil perhitungan olah data, diperoleh nilai DW sebessar
1,419. Nilai ini adalah nilai uji autokolerasi, yaitu independensi antar residual (ρres = 0). Nilai
d ini kemudian dibandingan dengan nilai statistik Durbin Watson (tabel) dalam (Septin Puji
Astuti & Tim Lab FEBI, 2014). Aturan keputusannya adalah:

Tabel 4
Aturan Keputusan Uji Autokolerasi

Hipotesis Awal (H0) Keputusan Jika

Tidak ada autokolerasi positif Tolak 0 < d < dL

Tidak ada autokolerasi positif Tidak ada keputusan dL ≤ d ≤ du

Tidak ada autokolerasi negatif Tolak 4- dL < d < 4 - dL

Tidak ada autokolerasi negatif Tidak ada keputusan du ≤ d ≤ 4 - du

Tidak ada autokolerasi, positif atau negatif Tidak tolak

Sumber : Data diolah
Tabel 5

Model Summary
Model Summaryb

Model R
R

Square Adjusted R Square
Std. Error of the

Estimate
Change Statistics

R Square Change F Change
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1 ,279a ,078 ,028 14,11330 ,078 1,571

Model Summaryb

Model
Change Statistics

df1 df2 Sig. F Change
1 3 56 ,207 1,419
a. Predictors: (Constant), sales growth, umur perusahaan, Ln_ukuranperusahaan
b. Dependent Variable: tax avoidance

Sumber : Data diolah

Dari nilai Durbin Watson tabel diketahui untuk n = 60 pada k = 3 (jumlah parameter, tanpa
konstanta) adalah dL = 1,4797 dan du = 1,6889. Dari lima uji hipotesis tersebut diketahui
bahwa ternyata nilai d ( = 1,419) berada di antara 0 dan dL (= 1,4797). Ini berarti, tidak ada
autokolerasi positif.
Hasil Uji Hipotesis

Berdasarkan hasil output SPSS Versi 22 di bawah ini, menunjukkan kesesuaian model
regresi yang telah dibuat. Dalam hal ini hipotesisnya (H0) adalah bahwa seluruh parameter
model tidak layak berada di dalam model (β1, β2, β3 = 0). Daerah penolakan adalah Fhitung >
Ftabel atau p-value < α. Dari hasil analisis regresi diketahui p-value = 0. Ini berarti tolak
hipotesis awal yang menyatakan bahwa parameter model regresi tidak layak berada di dalam
model. Dengan kata lain adalah bahwa model yang sudah dibuat belum tepat.

Tabel 6
ANOVA

ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 938,781 3 312,927 1,571 ,207b

Residual 11154,374 56 199,185
Total 12093,154 59

a. Dependent Variable: tax avoidance

b. Predictors: (Constant), sales growth, umur perusahaan, Ln_ukuranperusahaan

Hasil Uji Statistik t
Hasil pengujian tergambar dalam tabel berikut:

Tabel 6
Hasil Pengujian Uji Statistik t Coefficients

Coefficientsa

Model
Unstandardized Coefficients Standardized Coefficients

tB Std. Error Beta
1 (Constant) 18,128 83,271 ,218

Ln_ukuranperusahaan ,951 3,185 ,040 ,299
umur perusahaan -,150 ,213 -,093 -,707
sales growth -,147 ,077 -,255 -1,901

Coefficientsa

Model Sig. Correlations Collinearity Statistics
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Zero-order Partial Part Tolerance
1 (Constant) ,828

Ln_ukuranperusahaan ,766 -,037 ,040 ,038 ,929
umur perusahaan ,483 -,133 -,094 -,091 ,957
sales growth ,062 -,262 -,246 -,244 ,917

Sumber : Data diolah

Nilai t tabel diperoleh sebesar 3,612. Dengan melihat tabel 5 variabel independen
Ukuran Perusahaan memiliki nilai t hitung sebesar 0,299 dan signifikansi sebesar 0,766.
Karena t hitung < t tabel (0,299 < 3,612) dan signifikansi 0,766 > 0,005 maka H0 diterima,
sehingga variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Variabel
Umur Perusahaan karena memiliki nilai t hitung -0,707 < 3,612 dan signifikansi 0,483 >
0,005 maka H0 diterima, sehingga variabel umur perusahaan tidak berpengaruh terhadap tax
avoidance. Variabel sales growth didapati t hitung > t tabel (-1,901 < 3,612) dan signifikansi
0,062 > 0,005 maka H0 diterima sehingga variabel sales growth tidak berpengaruh terhadap
tax avoidance.

Hipotesis pertama (H1) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap
tax avoidance. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Dewinta & Setiawan, 2016),
(Swingly & Sukartha, 2015), (Wijayanti, 2016), bahwa ukuran perusahaan berpengaruh
positif pada tax avoidance. Hipotesis kedua (H2) menyatakan bahwa umur perusahaan
berpengaruh positif terhadap tax avoidance. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat
(Dewinta & Setiawan, 2016) dalam (Loderer & Urs, 2010) pada jurnalnya yang berjudul
“Firm Age and Performance” yang menyatakan bahwa seiring dengan berjalannya waktu,
perusahaan akan menjadi tidak efisien. Perusahaan yang mengalami penuaan harus
mengurangi biaya termasuk biaya pajaknya akibat pengalaman yang dimiliki oleh perusahaan
lain sehingga perusahaan yang memiliki jangka waktu operasional yang relatif lebih lama
juga akan membuat perusahaan lebih ahli dalam mengatur pengelolaan pajaknya. Hipotesis
ketiga (H3) menyatakan bahwa sales growth berpengaruh positif terhadap tax avoidance.
Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan oleh (Dewinta & Setiawan,
2016) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan penjualan (sales growth) berpengaruh
signifikan terhadap CETR yang merupakan indikator dari adanya aktivitas tax avoidance.
Sedangkan menurut penelitian yang telah dilakukan (Swingly & Sukartha, 2015) menyatakan
bahwa sales growth tidak menunjukkan pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis data dan pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik
kesimpulan bahwa hasil uji regresi membuktikan bahwa secara statistik ukuran perusahaan,
umur perusahaan, dan sales growth berpengaruh positif pada tax avoidance. Selain itu hasil
uji regresi menunjukkan pengaruh variabel independen yang masih belum optimal terhadap
variabel dependennya. Telah dijelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif
terhadap tax avoidance artinya semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin tinggi
aktivitas tax avoidance di perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan jumlah total
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asset yang relatif besar cenderung lebih mampu dan lebih stabil dalam menghasilkan laba,
sehingga dalam kondisi tersebut menimbulkan peningkatan jumlah beban pajak yang mampu
mendorong perusahaan untuk melakukan praktik tax avoidance. Umur perusahaan
berpengaruh positif terhadap aktivitas tax avoidance artinya semakin lama jangka waktu
operasional perusahaan, maka akan semakin tinggi pula aktivitas tax avoidance perusahaan
yang disebabkan karena perusahaan dengan jangka waktu operasional yang relatif lebih lama
akan lebih terampil dan berpengalaman dalam pengelolaan manajemen keuangan terkait
dengan urusan pajak. Sales growth berpengaruh positif terhadap tax avoidance artinya
semakin tinggi pertumbuhan penjualan, maka semakin tinggi aktivitas tax avoidance suatu
perusahaan yang disebabkan karena perusahaan dengan tingkat penjualan yang relatif besar
akan memberikan peluang untuk memperoleh laba yang semakin besar pula.

Berdasarkan hasil analisis data dan simpulan yang telah dilakukan, dapat diajukan
beberapa saran untuk penelitian selanjutnya dan untuk pihak- pihak yang berkepentingan,
yaitu sebagai berikut:
1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mampu menambah rentang waktu tahun

penelitian minimal 5 (lima) tahun agar dapat terlihat lebih jelas perilaku perusahaan terkait
aktivitas tax avoidance.

2. Memperluas sampel penelitian seperti perusahaan jasa, perbankan, dagang, dan otomotif.
3. Untuk manajemen perusahaan agar lebih memperhatikan setiap tindakan yang akan

dilakukan serta risiko yang akan ditanggung terkait dengan kewajiban beban pajaknya.
4. Bagi pemerintah diharapkan agar fiskus lebih meningkatkan pengawasan terhadap

perusahaan- perusahaan yang melaporkan kewajiban pajaknya, terutama perusahaan yang
melaporkan rugi dalam 2 (dua) tahun berturut-turut, karena dikhawatirkan perusahaan yang
melaporkan rugi dapat memanfaatkan celah peraturan yang ada, seperti memanfaatkan
kompensasi rugi fiskal untuk mengurangi beban pajak perusahaan di periode yang akan
datang.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to analyze the effect of partial and simultaneous Debt to
Equity Ratio (DER), Long - term Debt to Assets (LTD), and Current Ratio (CR) on Return On
Equity (ROE). The independent variable of this research is the Debt to Equity Ratio (DER),
Long - term Debt to Assets (LTD), and Current Ratio (CR). The dependent variable of the
study is Return On Equity (ROE). The sampling procedure using purposive sampling. The
research sample of companies manufacturing consumer goods industry sector amounted to 54
companies.

The results of this study indicate that partial and simultaneous Debt to Equity Ratio
(DER), Long - term Debt to Assets (LTD), and Current Ratio (CR) have a significant effect
on Return On Equity (ROE ).

Keywords : Debt to Equity Ratio (DER), Long-term Debt to Asset (LTD), dan Current
Ratio (CR) terhadap Return On Equity (ROE).

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh secara parsial dan simultan
Debt to Equity Ratio (DER), Long-term Debt to Asset (LTD), dan Current Ratio (CR)
terhadap Return On Equity (ROE). Variabel independen dari penelitian ini adalah Debt to
Equity Ratio (DER), Long-term Debt to Asset (LTD), dan Current Ratio (CR). Variabel
dependen dari penelitian ini adalah Return On Equity (ROE). Prosedur pengambilan sampel
menggunakan purposive sampling. Sampel penelitian ini perusahaan manufaktur sektor
industri barang konsumsi berjumlah 54 perusahaan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara parsial dan simultan Debt to Equity
Ratio (DER), Long-term Debt to Asset (LTD), dan Current Ratio (CR) berpengaruh signifikan
terhadap Return On Equity (ROE).
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Kata kunci: Debt to Equity Ratio (DER), Long-term Debt to Asset (LTD), dan
Current Ratio (CR) terhadap Return On Equity (ROE).

PENDAHULUAN

Permodalan dibutuhkan baik ketika pendirian, pada saat perusahaan berjalan normal,
maupun saat perusahaan mengadakan perluasan usaha (Hilmi, 2010). Sumber pendanaan
dapat berasal dari pendanaan sendiri oleh pemilik ataupun berasal dari pihak eksternal yang
berupa hutang. Hal ini dilakukan untuk memperoleh laba yang menjadi tujuan awal pendirian
sebuah perusahaan.

Menghadapi lingkungan yang semakin kompetitif, keputusan mengenai struktur modal
sangat penting untuk setiap organisasi bisnis. Menurut  Margaretha (2010), salah satu
keputusan penting yang dihadapi manajer keuangan dalam kaitannya dengan kegiatan
operasional perusahaan adalah keputusan pendanaan. Manajer keuangan perusahaan harus
berhati-hati dalam menetapkan struktur modal yang diharapkan perusahaan sehingga dapat
meningkatkan nilai perusahaan dan lebih unggul dalam menghadapi persaingan.

Dana yang tersedia pada struktur permodalan akan digunakan untuk mendanai
investasi perusahaan atas berbagai macam jenis pilihan investasi yang tersedia. Menurut
Setiawan (dalam Margaretha, 2010), keputusan pendanaan merupakan keputusan mengenai
seberapa besar tingkat penggunaan hutang dibanding dengan ekuitas dalam membiayai
investasi perusahaan. Penggunaan hutang sebagai sumber pendanaan perusahaan memiliki
keuntungan dan kerugian. Keuntungan penggunaan hutang diperoleh dari pajak (bunga hutang
adalah pengurang pajak) dan disiplin manajer (kewajiban membayar hutang menyebabkan
disiplin manajemen), sedangkan kerugian penggunaan hutang berhubungan dengan timbulnya
biaya keagenan dan biaya kepailitan.

Rasio profitabilitas akan memberikan gambaran tentang tingkat efektifitas pengelolaan
perusahaan. Semakin besar rasio, akan semakin baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan
meningkat dengan semakin besarnya profitabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas
merupakan salah satu ukuran keberhasilan manajemen perusahaan. Rasio profitabilitas terdiri
atas Profit Margin, Basic Earning Power, Return On Assets, dan Return On Equity.

Rosyadah (2013) menyebutkan bahwa Debt to Equity Ratio (DER) merupakan
variabel pengukuran yang terkait struktur modal. Adanya peningkatan hutang akan
mempengaruhi risiko dan keuntungan yang diperoleh perusahaan yang diakibatkan dari
penggunaan hutang tersebut. Hal ini disebabkan penggunaan hutang mempunyai risiko yang
tinggi yaitu biaya modal.

Hutang jangka panjang pada umumnya digunakan untuk membelanjai perluasan
perusahaan (ekspansi) atau modernisasi dari perusahaan, karena kebutuhan modal untuk
keperluan tersebut meliputi jumlah besar (Riyanto, 2001). Pengambilan keputusan untuk
menambah sumber dana dengan hutang jangka panjang tersebut ada konsekuensinya bahwa
perusahaan harus membayar bunga tetap.

Current Assets Ratio (CR) atau pinjaman jangka pendek yang menjadi salah satu rasio
likuiditas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban
jangka pendek dengan aktiva lancar. Dalam kondisi ekonomi baik dan suku bunga rendah,
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maka dapat meningkatkan keuntungan. Riyanto, 2001 menyatakan bahwa current ratio
merupakan indikator terbaik sampai sejauh mana klaim dari kreditur jangka pendek telah
ditutup oleh aktiva-aktiva yang diharapkan dapat diubah menjadi kas dengan cukup cepat.

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui dan menganalisis Debt to Equity Ratio
(DER), Long-term Debt to Asset (LTD), dan Current Assets Ratio (CR) berpengaruh terhadap
profitabilitas pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di
Bursa Efek Indonesia periode 2012 – 2014.

LANDASAN TEORI
Pecking Order Theory

Teori pecking order pertama kali ditemukakan oleh seorang akademisi, Donald
Donaldson yang melakukan pengamatan terhadap perilaku struktur modal perusahaan
Amerika Serikat pada tahun 1961.  Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan memiliki urutan-
urutan preferensi dalam memilih sumber pendanaan perusahaan.

Pecking Order Theory menurut Myers (1984), menyatakan bahwa perusahaan lebih
menyukai internal financing yaitu perusahaan lebih cenderung menggunakan sumber
pendanaan dari internal perusahaan yaitu hasil dari operasi berupa laba ditahan terlebih
dahulu daripada dana eksternal dala aktivitas pendanaan. Hanya jika perusahaan tidak
memiliki dana internal yang memadahi, maka dana eksternal akan dipilih sebagai
alternatifnya.

Selain itu, dikutip oleh Smart, et al. (2004), terdapat skenario urutan (hierarki) dalam
memilih sumber pendanaan, yaitu:
a. Perusahaan lebih memilih untuk menggunakan sumber dana dari dalam atau pendanaan

internal daripada pendapatan eksternal. Dana internal tersebut diperoleh dari laba ditahan
yang dihasilkan dari kegiatan operasional perusahaan.

b. Apabila pendanaan eksternal diperlukan, maka perusahaan akan memilih pertama kali dari
sekuritas yang paling aman, yaitu hutang yang paling rendah resikonya, turun ke hutang
yang lebih beresiko, sekuritas hybrid seperti obligasi konversi, saham preferen, dan yang
terakhir saham biasa.

c. Terdapat kebijakan dividen yang konstan, yaitu perusahaan akan   menetapkan jumlah
pembayaran dividen yang konstan, tidak terpengaruh oleh besarnya untung/rugi
perusahaan,

d. Untuk mengantisipasi kekurangan persediaan kas karena adanya kebijakan dividen yang
konstan dan fluktuasi dari tingkat keuntungan, serta kesempatan investasi, maka
perusahaan akan mengambil portofolio investasi lancar yang tersedia.

Teori pecking order dapat menjelaskan alasan perusahaan meraih tingkat keuntungan
yang tinggi dengan tingkat hutang yang lebih kecil. Tingkat hutang yang kecil tersebut tidak
dikarenakan perusahaan yang menargetkan tingkat hutang yang kecil, tetapi karena mereka
tidak memerlukan dana eksternal dalam jumlah yang banyak.
Struktur Modal

Dalam membangun dan menjamin kelangsungan perusahaan, kebutuhan akan modal
sangat penting bagi perusahaan dalam membiayai kegiatan operasionalnya. Perusahaan harus
menentukan berapa besarnya modal yang dibutuhkan oleh perusahaan untuk memenuhi atau
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membiayai usahanya. Kebutuhan akan modal tersebut dapat dipenuhi dari berbagai sumber
dan mempunyai jenis yang berbeda-beda.

Menurut  (Suad, 2000) modal di bagi menjadi dua yaitu :
a. Ekuitas (modal sendiri) adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan dan yang

tertanam di dalam perusahaan untuk waktu yang tidak tertentu lamanya.
b. Hutang (debt) adalah modal yang berasal dari luar perusahaan yang sifatnya sementara

bekerja di dalam perusahaan, dan bagi perusahaan yang bersangkutan modal tersebut
merupakan  perbandingan hutang dan modal sendiri dalam struktur finansial perusahaan
disebut struktur modal.

Weston dan Copeland (2010) memberikan definisi struktur modal sebagai pembiayaan
permanen yang terdiri dari utang jangka panjang (hutang yang jangka waktunya lebih dari
sepuluh tahun), saham preferen (mempunyai beberapa preferensi tertentu di atas pemegang
saham biasa), dan modal pemegang saham. Nilai buku dari modal pemegang saham terdiri
dari saham biasa, modal disetor atau surplus modal dan akumulasi laba ditahan. Bila
perusahaan memiliki saham preferen, maka saham tersebut akan ditambahkan pada modal
pemegang saham.

Ada 2 macam tipe modal menurut Lawrence, Gitman (2000) yaitu modal utang (debt
capital) dan modal sendiri (equity capital). Tetapi dalam kaitannya dengan struktur modal,
jenis modal utang yang diperhitungkan hanya hutang jangka panjang.

Jadi  dalam penelitian ini, determinan struktur modal yang akan diteliti lebih lanjut
meliputi beberapa rasio keuangan, yaitu debt to equity ratio, hutang jangka panjang, dan
current assets ratio.
Debt to Equity Ratio (DER)

Jumlah utang di dalam neraca akan menunjukkan besarnya modal pinjaman yang
digunakan dalam operasi perusahaan (Syamsuddin, 2009). Modal pinjaman ini  dapat berupa
hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang, tetapi  pada umumnya pinjaman
jangka panjang jauh lebih besar dibandingkan dengan utang jangka pendek, maka perhatian
analis keuangan biasanya lebih menekankan pada jenis hutang ini.

Rasio ini menunjukkan adanya  hubungan antara jumlah pinjaman jangka panjang
yang diberikan oleh para kreditur dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik
perusahaan. Hal ini biasanya digunakan untuk mengukur financial leverage dari
suatucperusahaan.
Hutang jangka panjang

Hutang jangka panjang merupakan kewajiban keuangan perusahaan yang akan
dipenuhi dalam jangka waktu lebih dari satu tahun dan pemenuhannya dengan sumber-
sumber diluar aktiva lancar. Hutang jangka panjang ini pada umumnya digunakan untuk
membelanjai ekspansi perusahaan ataupun untuk memodernisasi perusahaan karena
kebutuhan modal untuk keperluan tersebut meliputi jumlah yang besar. Hutang jangka
panjang adalah kewajiban perusahaan kepada pihak lain yang harus dipenuhi dalam jangka
waktu melebihi satu tahun (Munandar, 2007).
Current Assets Ratio (CR)

Pinjaman jangka pendek atau current liabilities terkadang tidak terlalu diperhatikan.
Hal ini dikarenakan sebagian besar dianggap sebagai “spontaneous”, yaitu timbulnya hutang
jangka pendek tersebut adalah suatu hal yang wajar dalam operasi perusahaan. Adanya hutang
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jangka pendek ini tidak akan menyebabkan perusahaan membayar kewajiban finansial yang
sifatnya tetap dalam jangka panjang. Current ratio didefinisi untuk menghitung berapa
kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancar dengan aktiva lancar yang tersedia
(Syamsuddin, 2009).
Profitabilitas

Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari modal
yang diinvestasikan. Laba ini  merupakan kenaikan modal (aktiva bersih) yang berasal dari
transaksi yang jarang terjadi dari suatu badan usaha dan dari semua transaksi atau kejadian
lain yang dilakukan oleh badan usaha tersebut selama satu periode, kecuali yang timbul dari
pendapatan (revenue) atau investasi pemilik (Baridwan, 2002). Profitabilitas sendiri
merupakan kemampuan yang dilakukan perusahaan untuk menghasilkan profit atau laba
selama satu tahun yang dinyatakan dalam rasio laba operasi dengan penjualan dari data
laporan laba rugi akhir tahun.           Di sisi lain, rasio profitabilitas ini berguna untuk
mengukur efektifitas manajemen berdasarkan hasil pengembalian yang dihasilkan dari
penjualan dan investasi. Kinerja suatu perusahaan salah satunya dapat diukur dengan
profitabilitas.

Robert (1997) mengungkapkan bahwa rasio profitabilitas atau rentabilitas
menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Rasio ini dapat
dibagi atas enam jenis, yaitu:
1. Gross Profit Margin (GPM)

Ratio gross profit margin mencerminkan atau menggambarkan laba kotor yang dapat
dicapai dari setiap rupiah penjualan dan dapat menunjukkan jumlah yang tersisa untuk
menutup biaya operasi dan laba bersih. Gross Profit Margin (GPM) juga berfungsi
sebagai alat  mengukur tingkat pengembalian keuntungan kotor terhadap penjualan
bersihnya.

2. Net Profit Margin (NPM)
Net Profit Margin ini berfungsi untuk mengukur tingkat kembalian keuntungan bersih
terhadap penjualan bersihnya (Robert, 1997).

3. Operating Return On Assets (OPROA)
OPROA digunakan untuk mengukur tingkat kembalian dari keuntungan operasional
perusahaan terhadap seluruh aset yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan
operasional tersebut. Operating income merupakan keuntungan operasional atau disebut
juga laba usaha. Average total assets merupakan rata-rata dari total assets awal tahun dan
akhir tahun. Jika total assets awal tahun tidak tersedia, maka total assets akhir tahun dapat
digunakan.

4. Return On Assets (ROA)
ROA digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan di dalam menghasilkan
keuntungan dengan cara memanfaatkan aset yang dimilikinya. Rasio ini merupakan rasio
yang terpenting diantara rasio profitabilitas yang ada. ROA terkadang disebut juga Return
On Invesment (ROI) (Robert, 1997).

5. Earning Power
Pada umumnya salah satu aspek yang digunakan dalam menilai prospek suatu perusahaan
adalah kemampuan perusahaan tersebut dalam memperoleh laba (earnings power).
Menurut Riyanto (2008) earning power adalah kemampuan untuk mengetahui efisiensi
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perusahaan dengan melihat besar kecilnya dalam menghasilkan laba. Investor
beranggapan bahwa earning power yang tinggi akan menjamin pengembalian investasi
serta akan memberikan keuntungan yang layak, oleh karena itu perusahaan harus
menampilkan kinerja menejemen yang baik sehingga earnings power perusahaan dapat
dilihat maksimal.

6. Return on Equity (ROE)
Return on Equity (ROE) atau return on net worth mengukur kemampuan perusahaan
dalam memperoleh laba yang tersedia bagi pemegang saham perusahaan (Sartono, 2001).
Secara eksplisit, ROE memperhitungkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan
return bagi pemegang saham biasa setelah memperhitungkan bunga (biaya hutang) dan
biaya saham preferen. Rasio ini sangat penting bagi pemilik perusahaan (the common
stockholder), karena menunjukkan tingkat kembalian yang dihasilkan oleh manajemen
dari modal yang disediakan oleh pemilik perusahaan Adanya pertumbuhan ROE
menunjukkan prospek perusahaan yang semakin baik karena adanya potensi peningkatan
keuntungan yang diperoleh perusahaan. Hal ini ditangkap oleh investor sebagai sinyal
positif dari perusahaan sehingga akan meningkatkan kepercayaan investor serta akan
mempermudah manajemen perusahaan dalam menarik modal dalam bentuk saham.
(Sartono, 2001).

METODE PENELITIAN
Populasi dalam penelitian ini merupakan keseluruhan subjek penelitian yaitu seluruh

perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang laporan keuangannya
dipublikasikan pada periode tahun 2012-2014 sejumlah 33 perusahaan yang terdaftar di Bursa
Efek Indonesia (ICMD, 2009). Kriteria sampel dalam penelitain ini adalah 1) perusahaan
manufaktur sektor industri barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia; 2)
Perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yang menyajikan laporan keuangan
selama tahun pengamatan 2012-2014; 3) perusahaan manufaktur yang memiliki data lengkap
terkait dengan variabel yang diteliti. Sehingga diperoleh sampel sebanyak 18 perusahaan
manufaktur sektor industri barang konsumsi. Dalam penelitian ini yang menjadi variabel
penelitian adalah Debt to Equity Ratio (DER), Long-term Debt to Asset (LTD), Current Assets
Ratio (CR), dan Return On Equity (ROE).

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data yang berbentuk
bilangan yang diukur dalam suatu sekala numerik, data tersebut merupakan data runtut waktu
(time series) yaitu data yang secara kronologis disusun menurut waktu pada suatu variabel
tertentu dan disurvei secara terus menerus selama beberapa periode (Gujarati, 2010), sehingga
jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 18 x 3 tahun adalah 54 sampel
penelitian. Penentuan sampel menggunakan metode purposive sampling. Adapun variabel
penelitian berupa 3 (tiga) variabel independen yaitu Debt to Equity Ratio (DER), Long-term
Debt to Asset (LTD), dan Current Assets Ratio (CR) dan 1 (satu) variabel dependen yaitu
Return On Equity (ROE).

Metode analisis data menggunakan regresi berganda. Analisis regresi linear berganda
digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel independen struktur modal
terhadap variabel dependen profitabilitas. Persamaan regresi berganda yang digunakan dalam
penelitian ini sebagai berikut:
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Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

HASIL DAN PEMBAHASAN
Persamaan regresi berganda bertujuan untuk mengetahui hubungan linear antar dua

variabel atau lebih, selain itu juga dapat menunjukan arah hubungan antara variabel dependen
dengan independen. Hasil analisis regresi diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:
Y = -0,084 + 0,485X1 – 1,433X2 + 0,058X3 + e

Uji Simultan (t) bertujuan untuk menunjukan seberapa jauh pengaruh satu variabel
penjelas secara individual menerangkan variasi variabel terikat. Pengujian ini dilakukan
dengan membandingkan nilai signifikansi tiap-tiap variabel dengan taraf signifikansi 0,05.
Apabila nilai signya < 0,05 H0 ditolak dan Ha diterima.

Variabel Debt to Equity Ratio (DER) mempunyai nilai thitung sebesar 9,615 dengan
nilai sig 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya Debt to Equity Ratio (DER)
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Equity (ROE).
Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Saifi (2015) dan yang menyatakan bahwa
Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh positif terhadap Return On Equity (ROE).

Variabel Long-term Debt to Asset (LTD) mempunyai nilai thitung sebesar -
4,911 dengan nilai sig 0,000 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya longterm debt
to asset ratio secara parsial berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Long-term Debt to
Asset (LTD). Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2012) dan Kalia
(2013) yang menyatakan bahwa Long-term Debt to Asset (LTD) berpengaruh negatif terhadap
Return On Equity (ROE).

Variabel Current Assets Ratio (CR) mempunyai nilai thitung sebesar 2,291 dengan
nilai sig 0,026 < 0,05, maka H0 ditolak dan Ha diterima. Artinya Current Assets Ratio (CR)
secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Equity (ROE).
Konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Budiarti (2009) dan Tama (2010) yang
menyatakan bahwa Current Assets Ratio (CR) berpengaruh terhadap Return On Equity
(ROE).

Uji Parsial (F) bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat secara bersama-sama
variabel bebas berpengaruh terhadap variabel terikat. Pegujian ini dilakukan dengan
membandingkan nilai signifikansi dengan taraf signifikansi 0,05. Apabila nilai sig-nya < 0,05
H0 ditolak dan Ha diterima. Pada penelitian ini diperoleh taraf signifikansi sebesar 0,000 <
0,05, H0 ditolak dan Ha diterima artinya bahwa variabel independen secara bersama-sama
berpengaruh terhadp variabel dependen.

Koefisien Determinasi (R2) bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi (Adjusted R
Square) sebesar 0,657 artinya variabel independen secara bersama-sama dapat menjelaskan
variabel dependen sebesar 65,7%, sedangkan sisanya 34,3%  dijelaskan oleh faktor lain diluar
model penelitian.

KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah: 1) variabel Debt to Equity

Ratio (DER) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Return On Equity (ROE) artinya
semakin meningkat variabel Debt to Equity Ratio (DER) maka variabel Return On Equity
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(ROE) mengalami peningkatan. 2) variabel Long-term Debt to Asset (LTD) berpengaruh
negatif dan signifikan terhadap Return On Equity (ROE) artinya semakin menurun variabel
Long-term Debt to Asset (LTD), maka variabel Return On Equity (ROE) mengalami
peningkatan. 3) variabel Current Assets Ratio (CR) berpengaruh positif dan signifikan
terhadap Return On Equity (ROE) artinya semakin meningkat variabel Current Assets Ratio
(CR), maka variabel Return On Equity (ROE) mengalami peningkatan.

Saran yang diberikan diantaranya: 1) Kepada pihak manajemen agar lebih
memperhatikan proporsi hutang dan modal sendiri dalam struktur modal perusahaan. 2) Bagi
investor dan kreditor sebaiknya harus berhati-hati dalam memberikan dana pinjaman dan
penyertaan, Return On Equity (ROE) juga dapat dijadikan sebagai salah satu bahan
pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi khususnya pada perusahaan
manufaktur sektor industri barang konsumsi.
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PERBANDINGAN PENENTUAN TARIF KAMAR HOTEL ANTARA
FULL COSTING DENGAN ACTIVITY BASED COSTING

PADA HOTEL TIRTONADI PERMAI SURAKARTA
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Endang Masitoh
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ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengaplikasikan penetapan harga tarif sewa kamar
hotel dengan menggunakan metode Activity Based Costing. Populasi dalam penelitian ini
adalah seluruh pemilik hotel yang ada di Surakarta. sampel dalam penelitian ini adalah
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pemilik hotel Tirtonadi Permai di Surakarta atau karyawan bagian accounting yang diberi
wewenang oleh pemilik hotel untuk memberikan informasi kepada peneliti.  Teknik
pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Kesimpulan yang dapat diberikan sabagai berikut: (1) Perhitungan biaya yang digunakan oleh
pemilik hotel Tirnonadi Permai Surakarta untuk menentukan tarif jasa kamar hotel di
Tirtonadi Permai yang telah ditentukan oleh manajemen Tirtonadi Permai sebesar Rp
100.000, harga ini ditentukan menggunakan metode full costing dengan cara membagi semua
biaya sesungguhnya, sebesar Rp 133.120.000 dengan tingkat hunian atau jumlah kamar yang
terjual di tahun 2015 sebanyak 2048, kemudian hasil perhitungan Rp 133.120.000  dikalikan
35% laba yang diinginkan. di-mark up sebesar 35% sehingga menghasilkan Rp 100.000.
digunakan sebagai harga pokok penjualan kamar. (2) Komponen-komponen biaya yang
diperhitungkan dalam menentukan tarif kamar hotel dengan menggunakan Activity Based
Costing System meliputi Aktivitas penginapan, laundry, pemberian makan pagi, listrik dan air,
penyusutan, penggajian, pemeliharaan, dan pemasaran. (3) Perhitungan tarif jasa inap
menggunakan Activity Based Costing di lakukan dalam dua tahap. Tahap pertama menelusuri
biaya dari sumber daya ke aktivitas yang mengkonsumsinya. Tahap kedua adalah
membebankan tarif kelompok berdasarkan Cost Driver. (4) Penggunaan metode Activity
Based Costing dalam perhitungan tarif jasa inap akan menghasilkan tarif jasa inap yang
akurat.

Kata kunci :  Tarif Kamar, Full Costing dan Activity Based Costing

PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Masalah

Perusahaan jasa baik dalam menjual jasanya tentu menginginkan hasil produk yang
maksimal dengan biaya yang minimal atau efektif, begitu juga dengan Hotel Tirtonadi
Permai yang merupakan perusahaan jasa. Lokasi dari Hotel Tirtonadi Permai beralamat di
jalan Rabin Dranat Tagore No. 6, Slamet Riyadi, Solo (Surakarta) Jawa Tengah, Indonesia.
Hotel Tirtonadi Permai merupakan salah satu hotel yang melayani jasa penginapan bagi
wisatawan maupun masyarakat yang sedang melakukan kunjungan dikawasan Kota
Surakarta. Usaha di bidang perhotelan diperlukan sumber dana dan sumber daya manusia
yang terampil dalam jumlah besar. Selain itu pemilik hotel juga harus memperhatikan
beberapa hal antara lain lokasi hotel, tarif kamar, pelayanan dan fasilitas yang baik, serta
strategi pemasaran dalam menghadapi persaingan. Penetapan tarif layanan tempat hotel di
Solo berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik tempat hotel Tirtonadi Permai diperoleh
jawaban yang bahwa  selama ini biaya sewa hotel hanya didasarkan pada perkiraan,
kepantasan, dan perbandingan dengan tempat hotel lain, karena biaya layanan belum
pernah dihitung secara benar.

Tanpa memiliki angka hasil perhitungan biaya per unit (unit cost), maka proses
penetapan sewa kamar hotel menjadi kurang tepat. Kelemahan sistem penetapan tarif
tersebut dapat diperbaiki melalui penerapan sistem penentuan tarif berdasarkan aktivitas
atau lebih dikenal dengan metode Activity Based Costing (ABC).

2. Perumusan Masalah
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas dirumuskan masalah sebagai berikut:
“Bagaimana penerapan harga tarif sewa kamar hotel dengan menggunakan metode
Activity Based Costing (ABC)?”

a. Bagaimana perhitungan biaya yang digunakan oleh pemilik hotel Tirnonadi Permai
Surakarta untuk menentukan tarif jasa kamar hotel?

b. Komponen-komponen biaya apa saja yang diperhitungkan dalam menentukan tarif
kamar hotel dengan menggunakan Activity Based Costing System?

c. Bagaimana perhitungan Activity Based Costing System untuk menentukan tarif jasa
kamar hotel Tirnonadi Permai Surakarta?

d. Bagaimana perbandingan perhitungan tarif jasa kamar hotel berdasarkan perhitungan
pemilik hotel Tirnonadi Permai dengan perhitungan menggunakan Activity Based
Costing System?

3. Tujuan Penelitian
Tujuan umum dalam penelitian ini yaitu untuk mengaplikasikan penetapan harga tarif

sewa kamar hotel dengan menggunakan metode Activity Based Costing.
Tujuan khusus dalam penelitian ini yaitu : (a) Menerapkan perhitungan biaya yang

digunakan oleh pemilik hotel Tirnonadi Permai Surakarta untuk menentukan tarif jasa
kamar hotel. (b) Mengetahui komponen-komponen biaya apa saja yang diperhitungkan
dalam menentukan tarif kamar hotel dengan menggunakan Activity Based Costing System.
(c) Menerapkan perhitungan Activity Based Costing System untuk menentukan tarif jasa
kamar hotel Tirnonadi Permai Surakarta. (d) Mengetahui perbandingan perhitungan tarif
jasa kamar hotel Tirnonadi Permai berdasarkan perhitungan pemilik hotel dengan
perhitungan menggunakan Activity Based Costing System.

METODE PENELITIAN
1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah analisis deskriptif kualittaif. Penelitian ini
dilakukan dengan cara membandingkan antara metode yang digunakan pihak hotel dengan
Activity Based Costing System. Arikunto (2010: 92) menyatakan populasi adalah
keseluruhan subyek penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pemilik hotel
yang ada di Surakarta. Sampling adalah pengambilan sampel dengan menggunakan
purposive sampling. Sampel dalam penelitian ini adalah pemilik hotel Tirtonadi Permai di
Surakarta atau karyawan bagian accounting yang diberi wewenang oleh pemilik hotel
untuk memberikan informasi kepada peneliti. Tehnik pengumpulan data menggunakan
observasi wawancara dan dokumentasi.

2. Variabel Penelitian
Variabel penelitian yang ada di penelitian ini adalah Activity Based Costyng System

dan Unit Cost System yang diterapkan pada sewa kamar hotel  untuk menghitung biaya
sewa kamar hotel. Activity Based Costing menurut Mulyadi (2007:47) berpendapat bahwa:
“Activity Based Costing System” pada dasarnya merupakan penentuan harga pokok
produk/jasa secara cermat bagi keputusan manajemen dengan mengukur secara cermat
konsumsi sumber daya dalam setiap aktivitas yang digunakan untuk menghasilkan
produk/jasa”. Jadi, Activity Based Costing adalah suatu sistem biaya yang mengumpulkan
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biaya-biaya ke dalam aktivitas-aktivitas yang terjadi dalam perusahaan lalu membebankan
biaya atau aktivitas tersebut kepada produk atau jasa, dan melaporkan biaya aktivitas dan
produk atau jasa tersebut pada manajemen agar selanjutnya dapat digunakan untuk
perencanaan, pengendalian biaya, dan pengambilan keputusan.

3. Metode Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif.

Penelitian ini akan membandingkan antara Activity Based Costing System dengan metode
yang diterapkan oleh pemilik sewa kamar hotel. Data yang diperlukan diperoleh dengan
cara pengumpulan data, kemudian dianalisis berdasarkan pertanyaan penelitian. Analisis
yang digunakan pada penelitian ini adalah Activity Based Costing System. Activity Based
Costing System adalah sistem pembebanan biaya pada objek biaya melalui dua tahap,:
a. Tahap 1: Menelusuri biaya pada aktivitas-aktivitas.
b. Tahap 2: Menelusuri biaya aktivitas pada masing-masing produk yang menggunakan

cost driver

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Jumlah Kamar dan Harga Jual Hotel Tirtonadi Permai

Hasil Penelitian di Penginapan Tirtonadi Permai, diperoleh informasi sehubungan
dengan dasar perhitungan harga pokok dan penentuan harga jual jasa inap. Untuk
membandingkan sistem Activity Based Costing, maka penulis mengambil data-data yang
dibutuhkan dalam menentukan harga jual jasa inap, yaitu antara lain biaya jasa inap dan
pendukung jumlah pengunjung inap, data lama hari hunian, dan data harga jasa inap
selama tahun 2015.

Tabel 2. Jumlah Kamar Tersedia untuk Dijual Tahun 2015
Jenis

Kamar
Jumlah

Kamar (1)
Jumlah Kamar
Setahun (1) x

365 hari
Standard 20 7300
Jumlah 20 7300

Sumber : Penginapan Tirtonadi Permai

Tabel 1. menjelaskan bahwa jumlah kamar tersedia untuk dijual selama tahun 2015
adalah 7300 kamar, dari hasil perhitungan banyaknya kamar dikali 365 hari.

Tabel 2. Jumlah Hari Hunian Kamar
Penginapan Tirtonadi Permai

Tahun 2015

Bulan Kamar
Januari 113
Februari 238
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Maret 126
April 69
Mei 87
Juni 222
Juli 141

Agustus 69
September 348

Oktober 267
November 232
Desember 136
Jumlah 2048

Sumber : Penginapan Tirtonadi Permai

Tabel 2. menjelaskan bahwa jumlah hari hunian kamar Penginapan Tirtonadi Permai
selama tahun 2015 sebesar 2048 hari. Dimana setiap bulannya terjadi peningkatan dan
penurunan jumlah hari hunian, seperti dapat dilihat pada tabel 3 bulan september terjadi
peningkatan yaitu sebesar 348 hari sedangkan pada bulan april dan agustus terjadi
penurunan sebesar 69 hari.

Tabel 3. Pendapatan Penjualan Jasa Kamar Penginapan Tirtonadi Permai Tahun 2015

Jenis
Kamar

Jumlah
Kamar
Terjual

(1)

Harga
Pokok
Kamar
(Rp.)

(2)

Pendapatan
Jasa

Kamar
(Rp.)

(1) x (2)
Standard 2048 100.000 204.800.000
Jumlah 204.800.000

Sumber : Penginapan Tirtonadi Permai
Tabel 3. pendapatan penjualan jasa kamar Penginapan Tirtonadi Permai selama

tahun 2015 sebesar Rp.204.800.000. dari hasil perhitungan jumlah kamar terjual dikali
dengan harga jual kamar.

2. Perhitungan Tarif Jasa Inap Menggunakan Metode Full Costing
Harga pokok penjualan kamar untuk jenis “standart” yang telah ditentukan oleh

manajemen Tirtonadi Permai sebesar Rp 100.000, harga ini ditentukan menggunakan
metode full costing dengan cara membagi semua biaya sesungguhnya. Cara penghitungan
dilihat dari pendapatan jasa selama satu tahun sebesar Rp 204.800.000. Hasil tersebut
diperoleh dari pembiayaan kamar sebanyak 2048 sebesar Rp 133.120.000 dengan masing-
masing biaya per kamar Rp 65.000 (Rp 133.120.000 / 2048). Selanjutnya pemilik hotel
menginginkan laba  yang diinginkan. di-mark up sebesar 35% sehingga menghasilkan Rp
100.000. digunakan sebagai harga pokok penjualan kamar. Selisih harga pokok kamar
“standart” yang telah ditentukan manajemen Tirtonadi Permai. Dari perhitungan tersebut
diperoleh laba bersih sebesar Rp 71.600.000.

3. Perhitungan Tarif Jasa Inap Menggunakan Metode Activity Based Costing System
a. Mengidentifikasi biaya dan aktivitas yang terjadi.
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Mengidentifikasi biaya-biaya yang termasuk dalam biaya langsung atau direct
cost dan biaya tidak langsung atau indirect cost. Biaya langsung terjadi pada
departemen kamar sedangkan biaya tidak langsung terjadi pada departemen lain selain
departemen kamar. Aktivitas yang terjadi pada departemen kamar.

Tabel 4. Daftar Biaya Langsung Penginapan
Tirtonadi Permai Selama

Tahun 2015

No Biaya
Langsung

Jumlah (Rp)

1. Gaji pegawai Rp
18.000.000

2. Biaya
Konsumsi

Rp
15.103.450

Total biaya langsung Rp
33.103.450

Sumber : Data Hasil Olahan
Tabel 4. Daftar biaya langsung Penginapan Tirtonadi Permai selama 2015 yaitu

dengan perincian jumlah gaji karyawan selama satu tahun adalah Rp.18.000.000 dan
biaya konsumsi sebesar Rp.15.103.450 jadi total keseluruhan biaya langsung adalah
Rp33.103.450

b. Mengidentifikasi aktivitas biaya tidak langsung dan level aktivitasnya
Setelah mengidentifikasi level aktivitas, selanjutnya membebankan biaya

dengan cara menentukan cost driver atas aktivitas yang terjadi. Adapun cost driver
yang digunakan tiap-tiap aktivitas adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Identifikasi Aktivitas dan Level Aktivitas
No Aktivitas Level

Aktivitas
1 Aktivitas penginapan Unit level
2 Aktivitas laundry Unit level
3 Aktivitas pemberian

makan pagi
Unit level

4 Aktivitas listrik dan
air

Facility
sustaining

5 Aktivitas penyusutan Facility
sustaining

6 Aktivitas penggajian Facility
sustaining

7 Aktivitas
pemeliharaan

Facility
sustaining

8 Aktivitas pemasaran Product
sustaining

Sumber : Data Hasil Olahan
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Tabel 5. Menjelaskan identifikasi aktivitas dan level aktivitas pada perusahaan,
seperti yang dapat dilihat yaitu aktivitas penginapan, laundry dan pemberian makan
pagi level aktivitasnya adalah unit level yaitu biaya dibebankan berdasarkan pada
jumlah unit produk yang dihasilkan, aktivitas listrik dan air, aktivitas penyusutan,
aktivitas penggajian dan aktivitas pemeliharaan level aktivitasnya facility sustaining
yaitu biaya umum karena tidak berkaitan dengan jenis produk tertentu sedangkan
aktivitas pemasaran level aktivitasnya product sustaining yaitu dilakukan untuk
melayani suatu produk yang berbeda antara satu dengan lainnya.

c. Mengidentifikasi cost driver
Setelah menentukan level aktivitas dan cost driver, langkah selanjutnya adalah

mengelompokkan biaya-biaya dalam cost pool sesuai dengan level aktivitas dan cost
driver yang sama. Cost pool digunakan untuk untuk menentukan tarif per unit cost
driver yang berfungsi untuk mengalokasikan biaya aktivitas ke obyek biaya.

Tabel 6. Cost Pool dan Cost Driver

Cost Pool Kamar
Unit level Activity :
Pool I
Aktivitas
penginapan

Jumlah kamar
terjual

Aktivitas laundry Jumlah kamar
terjual

Aktivitas listrik dan
air

Jumlah kamar
terjual

Pool II
Aktivitas pemberian
makan pagi

Jumlah tamu
menginap

Product sustaining :
Pool III
Aktivitas pemasaran Jumlah kamar

tersedia
Facility Level
Activity
Pool IV
Aktivitas
pemeliharaan

Jumlah luas
lantai

Aktivitas
penyusutan

Jumlah luas
lantai

Pool V
Aktivitas penggajian Jumlah jam

kerja
Sumber : Data Hasil Olahan
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Tabel 7. Menunjukan cost driver dari cost pool I adalah jumlah kamar terjual,
cost pool II jumlah kamar tersedia, cost pool III jumlah kamar tersedia, cost pool IV
Jumlah luas lantai dan cost pool V adalah jumlah jam kerja.

d. Membebankan biaya overhead
Setelah mengelompokkan biaya dalam cost pool dengan menggunakan cost

driver. Langkah ketiga adalah membebankan biaya aktivitas ke obyek biaya melalui
perhitungan tarif per unit cost driver. Tarif per unit cost driver dapat dihitung dengan
rumus:

Tabel 7. Cost Pool I
Aktivitas Biaya (Rp.)

Aktivitas
penginapan:
Cleaning supplies 589.650
Aktivitas laundry :
Laundry linen 493.100
Aktivitas listrik dan
air :
Listrik (48.000.000
x 65%)

31.200.000

Bahan bakar
generator (880.000 x
65%)

572.000

Total 32.854.750
Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel 7. Menjelaskan bahwa total biaya Cost Pool I sebesar Rp.32.854.750. dari
hasil perhitungan biaya aktivitas penginapan, aktivitas laundry dan aktivitas listrik dan
air dikali 65%.

Tabel 8. Cost Pool II
Aktivitas Biaya (Rp.)

Aktivitas pemberian
makan pagi :
Full breakfast buffet
(15.000 x 695 orang)

14.475.000

Total 14.475.000
Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel 8. Menjelsakan bahwa total biaya Cost Pool II sebesar Rp.14.475.000.
Dari hasil perhitungan harga aktivitas pemberian makan pagi dikali 695 orang.

Tabel 9. Cost Pool III
Aktivitas Biaya (Rp.)

Aktivitas pemasaran :
Advertising & Promotion (1.093.700 x 65%) 710.905
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Total 710.905
Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel 9. Menjelaskan bahwa total biaya Cost Pool III sebesar Rp.710.905. dari
hasil perhitungan biaya aktivitas pemasaran dikalikan  dengan 65% sebagai biaya
langsung.

Tabel 10. Cost Pool IV

Aktivitas Biaya (Rp.)
Aktivitas penyusutan
:
Penyusutan gedung
(1.670.775 x 65%)

1.086.003,75

Aktivitas
pemeiharaan :
Pemeliharaan
kendaraan (7.693.800
x 65%)

5.000.970

Total 6.086.973,75
Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel 10. Menjelaskan bahwa total biaya Cost Pool VI sebesar Rp.6.086.973,75.
Dari hasil perhitungan total biaya aktivitas penyusutan dan aktivitas pemeliharaan
dikalikan dengan 65% dari biaya operasional.

Tabel 11. Cost Pool V
Aktivitas Biaya (Rp.)

Aktivitas penggajian
:
Gaji karyawan
(18.000.000 x 65%)

11.700.000

Total 11.700.000
Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel 11. Menjelaskan bahwa total biaya Cost Pool V sebesar Rp.11.700.000.
dari hasil perhitungan total biaya aktivitas penggajian dikalikan dengan 65% sebagai
biaya operasional.

Tabel 12. Pengalokasian Data Cost Driver
No Cost Driver Jumlah
1 Alokasi jumlah kamar

terjual : Kamar
2048

2 Alokasi jumlah tamu
menginap : Pengunjung

695

3 Alokasi jumlah kamar
tersedia : Kamar

7300
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4 Alokasi jumlah luas
lantai : Kamar 1 – 20

684m2

5 Alokasi jumlah jam kerja
karyawan : karyawan
(2 orang x 8 jam x 6 hari
x 52 minggu)

4992

Sumber : Data Hasil Olahan
Tabel 12. Menunjukan total pengalokasian data Cost Driver yang terdiri dari

total jumlah kamar terjual 2048, jumlah tamu penginap 695, jumlah kamar tersedia
7300, jumlah luas lantai 1-20 684m2, jumlah jam kerja karyawan 4992.

Tabel 13. Tarif Cost Pool
Cost Pool Total Cost

Pool (Rp.)
(1)

Cost
Drive

(2)

Tarif Cost
Pool (Rp.) (1)

: (2)
Cost Pool I 32.854.750 2048 16.042,35
Cost Pool II 14.475.000 695 20.827,33
Cost Pool III 710.905 7300 97,38
Cost Pool IV 6.086.973,75 684 8.899,08
Cost Pool V 11.700.000 4992 2.343,75

Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel 13. Menunjukan tarif tiap Cost Pool yaitu dengan cara perhitungan tiap
total Cost Pool dibahagi dengan total Cost Driver.

Langkah terakhir yang dilakukan dalam penentuan harga pokok penjualan
“Tirtonadi Permai” dengan menggunakan metode ABC adalah penetapan harga
pokok penjualan kamar atau pembebanan biaya aktivitas ke obyek biaya. Setelah
menghitung tarif per unit cost driver, maka biaya aktivitas dapat dibebankan ke obyek
biaya berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas. Perhitungan penentuan harga
pokok penjualan “Tirtonadi Permai” digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 14. Tarif Cost Pool
No Cost Pool Tarif Cost Pool Cost Driver Total (Rp.)
1 Cost Pool I 16.042,35 2048 32.854.732,8
2 Cost Pool II 20.827,33 695 14.474.994,35
3 Cost Pool III 97,38 7300 710.874
4 Cost Pool IV 8.899,08 684m2 6.086.970,72
5 Cost Pool V 2.343,75 4992 11.700.000

Total Biaya Tidak Langsung 65.827.571,87
Total Biaya Langsung 33.103.450

Total Biaya Untuk Kamar 98.931.021,87
Jumlah Kamar Terjual 2048
Harga Pokok Kamar 48.306,16

Laba Yang diharapkan 75%
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Harga Jual 84.535,78
Sumber : Data Hasil Olahan
Tabel 14. Dapat dilihat perhitungan harga pokok kamar dan penetuan harga jual kamar
penginapan Tirtonadi Permai. Yaitu harga pokok sebesar Rp.48.306,16 dan harga jual sebesar
Rp.84.535,78.
4. Perbandingan Perhitungan Harga Pokok Jasa Inap Sebelum dan Sesudah

Menggunakan Metode Activity Based Costing System
Hasil perhitungan tarif jasa inap yang digunakan oleh Penginapan Tirtonadi Permai

terlihat adanya perbedaan hasil perhitungan harga jual kamar pada saat sebelum
menggunakan metode Activity Based Costing dan hasil perhitungan harga jual kamar
sesudah menggunakan metode Activity Based Costing. Perbedaan tersebut dapat dilihat
pada tabel di bawah ini.

Tabel 15. Perbandingan Harga Pokok
Kamar Sebelum Menggunakan Activity

Based Costing dan Sesudah Menggunakan
Activity Based Costing

Keterangan Harga Pokok
Kamar Perusahaan

(Rp.)

Harga Pokok
Kamar Sistem
Activity Based
Costing (Rp.)

Selisih (Rp.)

Kamar 100.000 84.535,78 15.464,22
Sumber : Data Hasil Olahan

Tabel 15. Menunjukan bahwa terjadi selisih antara harga jual perusahaan dengan
harga jual menggunakan metode Activity Based Costing sebesar Rp.15.464,22.

PEMBAHASAN
Tarif jasa inap/harga jual kamar pada perusahaan jasa dapat dihitung dengan metode

activity based costing (ABC). Dari penelitian dilakukan diperoleh suatu penjelasan bahwa
penginapan Tirtonadi Permai belum menerapkan ABC untuk menghitung tarif jasa inap.
Selama ini penginapan Tirtonadi Permai masi menggunakan perhitungan harga jual kamar
menggunakan sistem tradisional. Terdapat beberapa tahapan dalam menentukan tarif jasa inap
antara lain mengidentifikasi aktivitas, menentukan biaya yang terkait dengan masing-masing
aktivitas, mengelompokan aktivitas yang seragam menjadi satu, menggabungkan biaya dari
aktivitas yang dikelompokan, menghitung tarif per kelompok aktivitas dan membebankan
biaya aktivitas pada produk. Perhitungan tarif jasa inap dilakukan setelah pembebanan biaya
aktivitas pada produk. Seperti yang telah dilihat pada hasil penelitian diatas bahwa
perhitungan tarif jasa inap/harga jual kamar menggunakan metode ABC memperoleh hasil
yang lebih kecil dibandingkan dengan perhitungan tradisional yang digunakan oleh
perusahaan.

Setelah menerapkan metode Activity Based Costing dalam penentuan tarif jasa inap
dapat dilihat bahwa perhitungan menggunakan ABC memberikan hasil yang lebih kecil dari
sistem tradisional yang diterapkan oleh penginapan Tirtonadi Permai. Perbedaan hasil
perhitungan yang lebih rendah atas harga pokok penjualan kamar dengan metode ABC terjadi
dikarenakan dalam metode ini biaya overhead pada masing-masing produk dibebankan pada
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banyak cost driver yang mampu mengalokasikan biaya aktivitas yang terjadi pada jenis kamar
“Tirtonadi Permai” secara tepat berdasarkan konsumsi masing-masing aktivitas.

Sama seperti dengan penelitian sebelumnya (Akbar, 2011) menunjukan metode ABC
memberikan perhitungan harga pokok kamar lebih kecil dibandingkan dengan sistem
tradisional pada Hotel coklat makasar. Sementara itu terdapat perbedaan antara penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan (Karamoy 2015) dan (Pelo 2012) dimana hasil
penelitian menunjukan metode ABC memberikan perhitungan harga jual kamar lebih besar
dibandingkan dengan sistem tradisional pada RS, TK III. R. W.

Hasil wawancara dengan pegawai akunting di Tirtonadi Permai diperoleh jawaban
bahwa pelaksanaan penetapan tarif kamar hotel besarnya sampai saat ini masih berdasarkan
pada penerapan pola tarif lama dengan mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan
situasi, misalnya tarif akan mengalami penyesuaian apabila terjadi peningkatan beban
hotelonal, baik oleh karena kenaikan harga bahan-bahan atau obat, kisaran kenaikan sebesar
10% sampai 15% dan penyesuaian tarif dapat dilakukan atas keputusan manajemen dengan
persetujuan dewan komisaris. Penyesuaian tersebut dilakukan karena adanya penambahan
beban biaya produksi akibat kebijakan-kebijakan pemerintah seperti kenaikan BBM, listrik,
dan telpon. Selain itu juga bisa disebabkan terjadinya inflasi setiap tahun.

KESIMPULAN
Kesimpulan yang dapat diberikan sabagai berikut:
1. Perhitungan biaya yang digunakan oleh pemilik hotel Tirnonadi Permai Surakarta untuk

menentukan tarif jasa kamar hotel di Tirtonadi Permai yang telah ditentukan oleh
manajemen Tirtonadi Permai sebesar Rp 100.000, harga ini ditentukan menggunakan
metode full costing dengan cara membagi semua biaya sesungguhnya, sebesar Rp
133.120.000 dengan tingkat hunian atau jumlah kamar yang terjual di tahun 2015
sebanyak 2048, kemudian hasil perhitungan Rp 133.120.000  dikalikan 35% laba yang
diinginkan. di-mark up sebesar 35% sehingga menghasilkan Rp 100.000. digunakan
sebagai harga pokok penjualan kamar.

2. Komponen-komponen biaya yang diperhitungkan dalam menentukan tarif kamar hotel
dengan menggunakan Activity Based Costing System meliputi Aktivitas penginapan,
laundry, pemberian makan pagi, listrik dan air, penyusutan, penggajian, pemeliharaan,
dan pemasaran.

3. Perhitungan tarif jasa inap menggunakan Activity Based Costing di lakukan dalam dua
tahap. Tahap pertama menelusuri biaya dari sumber daya ke aktivitas yang
mengkonsumsinya. Tahap ini terdiri dari: mengidentifikasi dan menggolongkan aktivitas
ke dalam empat level aktivitas, menghubungkan berbagai biaya dengan berbagai
aktivitas, menentukan cost driver yang tepat untuk masing-masing aktivitas, menentukan
kelompok-kelompok biaya yang homogen, menentukan tarif kelompok. Tahap kedua
adalah membebankan tarif kelompok berdasarkan Cost Driver.

4. Penggunaan metode Activity Based Costing dalam perhitungan tarif jasa inap akan
menghasilkan tarif jasa inap yang akurat, karena biaya-biaya yang terjadi dibebankan
pada produk atas dasar aktivitas dan sumber daya yang dikonsumsi oleh produk dan juga
menggunakan dasar lebih dari satu cost drive.
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SARAN
Menggunakan metode Activity Based Costing System dalam perusahaan dapat

mengendalikan biaya lebih baik karena metode Activity Based Costing system merupakan
sistem analisis biaya berbasis aktivitas untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam
pengambilan keputusan, baik yang bersifat strategi maupun hotelonal. Saran yang dapat
diberikan oleh penulis yaitu: Penginapan Tirtonadi Permai sebaiknya mulai
mempertimbangkan tarif jasa inap dengan menggunakan Activity Based Costingsystem karena
dengan (ABC) dapat diperoleh informasi biaya jasa inap yang lebih akurat.
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ANALISIS KINERJA KEUANGAN PADA PEMERINTAH KABUPATEN
KARANGANYAR TAHUN 2011-2015

Dheny Hendrawan
Program Studi Manajemen Universitas Islam Batik Surakarta

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui rasio kemandirian, rasio efektivitas dan
rasio pertumbuhan pada pemerintah Kabupaten Karanganyar tahun 2011-2015 sebagai
indikator kinerja keuangannya. Sumber data yag digunakan dalam penelitian ini adalah
Neraca, Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) laporan
Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja
keuangan pemerintah Kabupaten Karananyar Tahun 2011-2015 yang diukur menggunakan
rasio kemandirian, rasio efektivitas dan rasio pertumbuhan masih belum stabil walaupun
menunjukkan trend yang positif.

Kata Kunci: Kinerja Keuangan, Rasio Kemandirian, Rasio Efektivitas, Rasio
Pertumbuhan, Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Karanganyar.

PENDAHULUAN
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Analisis terhadap kinerja keuangan daerah Pemerintah Kabupaten merupakan informasi
yang penting terutama untuk membuat kebijakan dalam pengelolaan keuangan daerah dan
menilai apakah pemerintah Kabupaten berhasil mengelola keuangannya dengan baik, serta
memberikan dampak yang positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Menurut Mardiasmo, (2002: 169) penggunaan analisis rasio keuangan sebagai alat
analisis kinerja keuangan secara luas telah diterapkan pada lembaga perusahaan yang bersifat
komersial, sedangkan pada lembaga publik khususnya pemerintah kabupaten masih sangat
terbatas sehingga secara teoritis belum ada kesepakatan yang bulat mengenai nama dan
kaidah pengukurannya.

Berdasarkan penelitian terdahulu oleh Masita Machmud(2014), didapat menunjukkan
bahwa rasio kemandirian, rasio efektifitas, dan rasio pertumbuhan berpengaruh signifikan
terhadap efisiensi PAD. Sedangkan menurut penelitian Cherrya Dhia Wenny (2012)
menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara simultan memiliki pengaruh
terhadap kinerja keuangan, namun secara parsial hanya lain-lain PAD yang sah yang dominan
mempengaruhi kinerja keuangan, sedangkan pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil
perusahaan dan kekayaan daerah tidak dominan mempengaruhi kinerja keuangan.

Pemerintah Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu Kabupaten di wilayah
Soloraya yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian, industri dan
pariwisata dan mempunyai perkembangan yang sangat pesat dalam bidang ekonomi. Selain
itu juga Laporan Keuangan Pemerintah  Daerah Kabupaten Karanganyar pada tahun 2014 dan
tahun 2015 telah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian sehingga dapat disimpulkan
terdapat pencatatan dan pengungkapan data-data keuangan yang sudah sesuai dengan standard
akuntansi pemerintah yang ada termasuk pengelolan dalam bidang pendapatan.

TINJAUAN PUSTAKA
Analisis laporan keuangan berarti: "menguraikan pos-pos laporan keuangan menjadi

unit informasi yang lebih kecil dan melihat hubungannya yang bersifat signifikan atau yang
mempunyai makna antara satu dengan yang lain baik antara data kuantitatif maupun non
kuantitatif dengan tujuan untuk mengetahui kondisi keuangan lebihdalam yang sangat penting
dalam proses menghasilkan keputusan yang tepat." (Harahap, 1998). Bagi organisasi privat,
analisis laporan keuangan pada umumnya meliputi :
 Rasio likuiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan untuk

memenuhi kewajibannya dengan segera atau jangka pendek.
 Rasio leverage adalah rasio yang mengukur perbandingan dana yang disediakan oleh

pemilik dengan dana yang dipinjam dari kreditur.
 Rasio aktivitas adalah rasio yang digunakan untuk mengukur efektif atau tidaknya

perusahaan dalam menggunakan dan mengendalikan sumber yang dimilikiperusahaan.
 Rasio profitabilitas adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan dalam

menghasilkan laba..

KERANGKA PEMIKIRAN DAN METODOLOGI PENELITIAN.
Kerangka pemikiran atas masalah yang akan dikaji dapat dilihat melalui bagan berikut ini :

RasioKema
ndirian

Rasio
Efektivitas

RasioPertu
mbuhan

KinerjaKeuangan
Daerah
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Penelitian ini menggunakan data sekunder berupa data laporan keuangan pemerintah
daerah Kabupaten Karanganyar tahun 2011 sampai dengan 2015 yang terdiri dari Neraca,
Laporan Realisasi Anggaran dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK) tahun 2011-2015.

Analisa data yang digunakan adalah dengan menghitung kemandiran keuangan daerah
dengan membandingkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan total pendapatan
daerah; menghitung rasio efektivitas keuangan daerah dengan membandingkan realisasi
Pendapatan Asli Daerah dengan Target Pendapatan Daerah dan menghitung Rasio
pertumbuhan dengan membandingkan realiasi PAD dengan PAD Tahun sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN :
Hasil perhitungan rasio kemandirian keuangan daerah yang menunjukkan kemampuan
Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan
pelayanan kepada masyarakat dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar

Tahun 2011-2015

Tahun
Pendapatan Asli

Daerah
Total Pendapatan

Rasio
Kemandirian

Kemampuan
Daerah

2011 104,080,774,286 1,043,597,972,167 9.97% Sangat kurang
2012 116,706,893,419 1,228,675,436,010 9.50% Sangat kurang
2013 161,715,929,349 1,369,051,826,396 11.81% Kurang
2014 215,298,860,199 1,616,249,807,725 13.32% Kurang
2015 255,445,549,750 1,834,209,280,841 13.93% Kurang

Hasil perhitungan rasio efektivitas keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 2 berikut :
Tabel 2

Perhitungan Rasio Efektivitas Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar Tahun
2011-2015

Tahun
Realisasi

Penerimana PAD
Target Penerimaan

Rasio
Efektivitas

Kemampuan
Daerah

2011 104,080,774,286 88,251,346,000 117.94% Sangat Efektif
2012 116,706,893,419 100,389,969,000 116.25% Sangat Efektif
2013 161,715,929,349 127,674,671,000 126.66% Sangat Efektif
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2014 215,298,860,199 169,485,826,000 127.03% Sangat Efektif
2015 255,445,549,750 218,658,689,000 116.82% Sangat Efektif

Hasil perhitungan rasio pertumbuhan keuangan daerah dapat dilihat pada tabel 3 berikut ini:
Tabel 3

Perhitungan Rasio Pertumbuhan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2011-2015

Tahun Rasio Pertumbuhan Kemampuan Daerah
2011 30.90% Naik dari tahun sebelumnya
2012 12.13% Turun dari tahun sebelumnya
2013 38.57% Naik dari tahun sebelumnya
2014 33.13% Turun dari tahun sebelumnya
2015 18.65% Turun dari tahun sebelumnya

Rata-rata 26.68%

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa kinerja keuangan pemerintah
daerah Kabupaten Karanganyar masih menunjukkan rata-rata kinerja keuangan daerah yang
masih belum stabil walaupun sudah baik. Dimana hasil perhitungan di setiap tahun masih
mengalami angka yang naik turun sehinga beberapa rasio keuangan tetapi menunjukkan trend
positif. Hal ini disebabkan oleh pemerintah  Kabupaten Karanganyar masih dalam proses
pengembangan didalam pengelolaan sumber daya daerah yang tersedia dan pendapatan
daerah yang diterima. Hal ini dapat dijelaskan dari penelitian yang menggunakan beberapa
rasio keuangan antara lain rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektifitas, rasio
pertumbuhan..

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan diatas, disampaikan saran sebagai berikut :
1. Bagi Pemerintah Kabupaten

Pemerintah Kabupaten Karanganyar harus mengurangi ketergantungan kepada
pemerintah pusat yaitu dengan mengoptimalkan potensi sumber pendapatan yang ada atau
dengan meminta kewenangan yang lebih luas untuk mengelola sumber pendapatan lain yang
masih dikuasu oleh pemerintah pusat/propinsi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
(PAD).

Pemerintah Kabupaten Karanganyar perlu meningkatkan  pembangunan serta
penyediaan sarana dan prasaran umum untuk meningkatkan kegiatan perekonomian
masyarakat Kabupaten Karanganyar dan untuk menarik investor. Dimana pemerintah juga
harus selektif dalam melakukan pembangunan yang didasarkan atas skala prioritas dan
efisiensi.
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Economic growth and rapid manufacturing industry at this time resulted in the
increasingly intense competition for global business. In order to stay afloat in the global
business world every company should be able to control the items that will be in production.
One of the most important part in learning investment is how we measure risk and return. The
definition of risk and return will never be the same between each other, even investor
Favorites level risk and return will never be the same.

The purpose of this research was to analyze the risk against return investasi shares in
manufacturing companies in Indonesia stock exchange. Formulation of research problem in
which researchers do this is whether there is a risk of return investasi shares in
manufacturing companies in Indonesia stock exchange. Investment risk and where the most
influence

This research is the research by taking samples from the manufacturing companies
listed on the Indonesia stock exchange in 2014-2014 by number of samples examined a
number of 12 companies. The Data used in this research is the company's financial statements
in the period 2012-2014.

Based on the results of analysis using SPSS 22.0 for Windows obtained results that test
the hypothesis in this study it was concluded that the variable-variable that was used in this
study give the influence of the variables remain either partially or jointly.
From the results of the deliberations of the research conducted and the investigators may
conclude that the variable Returns of stock investment risk is the most giving influence on
stock return on manufacturing company, which provided the sample.

Keywords: Return Stock, Cash Flow, and Gain Operational.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi dan industri manufaktur yang pesat saat inimengakibatkan
semakin ketatnya persaingan bisnis secara global. Agar dapat tetap bertahan dalam dunia
bisnis global setiap perusahaan harus bisa mengontrol barang yang akan di produksi. Pasar
modal menyediakan alternatif investasi bagi investor, baik dalam jangka pendek maupun
dalam jangka panjang, yang pada umumnya akan menyebabkan para investor menjadi tertarik
untuk menginvestasikan dananya. Investasi merupakan penanaman modal untuk satu atau
lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan
keuntungan di masa-masa yang akan datang. Namun seorang investor juga perlu membuat
suatu prediksi atau perkiraan jika harapan tersebut tidak sesuai. Untuk membuat prediksi
dimasa yang akan datang diperlukan pengetahuan yang tertentu dalam menganalisis data-data
ekonomi keuangan masa sekarang dan yang akandatang. Salah satu bagian terpenting dalam
mempelajari investasi adalah bagaimana kita mengukur risiko dan return. Definisi risiko dan
return bisa jadi tidak akan pernah sama antara satu dengan investor lainnya, bahkan tingkat
kesukaan risiko dan return tidak akan pernah sama. Setiap investor yang ingin
memaksimalkan kekayaan akan tertarik pada suatu investasi yang memberikan tingkat
expected return yang lebih tinggi dibandingkan dengan peluang investasi lainnya. Dalam
kenyataannya hampir semua investasi mengandung ketidakpastian atau risiko. Investor tidak
tahu dengan pasti hasil yang akan diperolehnya, sehingga investor hanya bisa memperkirakan
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berapa keuntungan yang diharapkan dan seberapa jauh hasil yang sebenarnya menyimpang
dari yang diharapkan. Pilihan investasi tidak dapat hanya mempertimbangkan return yang
diharapkan tetapi juga tingkat risiko yang akan dihadapi.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka pengembangan hipotesis dalam penelitian ini
adalah diduga bahwa arus kas dan laba operasi akan berdampak signifikan terhadap return
saham pada industri manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014.

TELAAH PUSTAKA
Return saham merupakan selisih antara harga jual dengan harga beli (dalam persentase)

ditambah kas lain (misalnya dividen). Definisi lain menjelaskan Return saham adalah
keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan, individu, dan institusi dari hasil kebijakan
investasi yang dilakukannya (Fahmi, 2012:189).

Menurut Jogiyanto (2010:205) return saham merupakan hasil yang diperoleh dari
investasi, return dapat berupa return realisasian yang sudah terjadi atau return ekspektasian
yang belum terjadi tetapi yang diharapkan akan terjadi di masa mendatang.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dimana perhitungan dengan

angka-angka diperkirakan lebih obyektif karena untuk menentukan kesimpulan yang akan
diperoleh dalam penelitian ini. Selain itu juga terdapat data-data yang berasal dari perusahaan-
perusahaan manufaktur khususnya sector industry dan komponennya dan terdaftar pada Bursa
Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2012 – 2014.

Dalam penelitian terdapat dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Sumber
data dalam penelitian ini berupa data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi
pustaka dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini, baik berupa jurnal
ataupun catatan-catatan yang berasal dari perusahaan. Dalam penelitian ini sebagaian besar
data adalah data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia khususnya terhadap perusahaan
manufaktur khususnya industry dan komponennya periode 2012-2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian terhadap persamaan regresi berganda terlebih dahulu
dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat apakah data terbebas dari masalah
multikolinearitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Rumus regresi diturunkan dari asumsi-
asumsi tertentu, maka data yang akan diregresi harus memenuhi asumsi-asumsi regresi untuk
mendapatkan nilai estimasi yang akan bersifat BLUE (Best, Linear, Unbiased dan Estimator).
Maka perlu diadakan pengujian asumsi klasik yang meliputi 3 uji, yaitu :
a. Uji Multikoloneritas

Multikolinearitas merupakan korelasi yang nyata di antara variabel independen
dalam sebuah model. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance
Inflation Factor (VIF) atau Tolerance. Jika nilai VIF > 10 atau Tolerance < 0,1 maka hal
tersebut menunjukkan bahwa multikolinearitas terjadi antar variabel bebas. Sebaliknya,
apabila VIF < 10 atau tolerance > 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel Uji Multikolineritas
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Variabel Tolerance VIF
Arus Kas 0,876 1,142
Laba Ops 0,754 1,326

b. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas

mempunyai varian kesalahan pengganggu yang sama dalam model regresi. Kriteria dari
uji ini yaitu jika thitung> tTabel 4. atau thitung < - tTabel 4. atau sig. < 0,05 berarti terjadi tidak
heteroskedastisitas. Dan jika –tTabel 4.< thitung atau thitung< tTabel 4. atau sig. > 0,05 berarti
terjadi heteroskedastisitas.

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel thitung tTabel 4. Sig 

Arus Kas
Laba Ops

9,220
6,253

1, 564
1, 564

0,000
0,000

0,05
0,05

Berdasarkan hasil tersebut pada tingkat signifkasi 5 % semua koefisien regresi
tersebut signifikan (yaitu dengan tingkat signifikansi < 0,05), sehingga dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam persamaan.

Hal tersebut lebih jelas akan terlihat pada grafik heterokedastisitas. Dimana bila
bentuk dari masing-masing butir variabel tidak beraturan maka dapat dilihat bahwa
persamaan yang digunakan terbebas dari heterokedastisitas.

Gambar Grafik Heterokedastisitas
c. Uji Autokorelasi

Suatu asumsi penting dari model linear klasik adalah tidak adanya autokolerasi atau
kondisi yang berurutan diantara gangguan atau distribusi yang masuk dalam fungsi
regresi. Autokolerasi dapat diartikan sebagai kolerasi yang terjadi diantara anggota-
anggota dari serangkaian observasi yang terletak berderetan secara series dalam bentuk
waktu (jika time series) atau korelasi antara tempat yang berdekatan, jika datanya cross
sectional.
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Uji autokorelasiyang digunakan untuk mendeteksi ada tidaknya autokorelasi adalah
uji Durbin Watson. Jika nilai Durbin Watson (DW-test) terletak antar d U dan (4-d U )

maka tidak terjadi autokorelasi dalam model.
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai Durbin Watson sebesar 2,165 pada

Tabel 4. statistik dengan menggunakan level of signifikan 5 %, K = 4 dan N = 36
diperoleh dL = 1,378 dan  dU = 1,722. Karena nilai 2,761 lebih besar dari 4-dL (2,657)
maka dapat disimpulkan bahwa regresi yang diteliti terbebas masalah autokorelasi.

2. Uji Hipotesis
Model  yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  dalam  penelitian  ini adalah

model umum persamaan  regresi linier berganda (Multipple Regression Analysis) yang
diikuti dengan uji-t, uji F dan uji koefisien Determinasi (R2). Pengolahan data tersebut
menggunakan Software Statistika SPPS for Windows 17.
a. Uji t (Parsial)

Uji ketepatan parameter (uji t/t test) dipergunakan untuk menentukan seberapa
signifikan variabel-variabel Nilai Obligasi Syariah, dan Rating Penerbitan
berpengaruh terhadap CAR. Pengujian koefisien regresi secara individu ini dilakukan
dengan menggunakan alpha 5% yang berarti tingkat keyakinan yang digunakan adalah
95%.

Hasil uji ketepatan parameter (uji t/t test) adalah sebagaimana disajikan pada
Tabel berikut ini :

Tabel Pengaruh Variabel-variabel Bebas Terhadap Variabel Terikat

Variabel thitung tTabel 4. Sig 

Arus Kas
Laba Ops

9,220
6,253

1, 564
1, 564

0,000
0,000

0,05
0,05

Hasil pengujian pada Tabel 4.5 menujukkan ternyata nilai thitung> dari ttabel Hal ini
berarti bahwa variabel-variabel bebas yang diteliti dalam penelitian ini, sangat
berpengaruh terhadap Return Saham. Selain itu jika dilihat dari nilai sig. Juga diketahui
bahwa seluruh nilai sig < 0,05 jadi variabel bebas dalam penelitian ini berpengaruh
terhadap Return Saham.

Berdasar dari Tabel 4. tersebut juga tampak bahwa variabel ExpReturn ternyata
memiliki pengaruh paling signifikan terhadap Returnsaham.
b. Uji F (Simultan)

Uji ketepatan model (uji F / overall test) digunakan untuk melakukan pengujian
signifikasi semua variabel bebas secara serentak atau bersama-sama terhadap variabel
terikat. Pengujian koefisien regresi secara bersama-sama ini dilakukan dengan
menggunakan alpha 5% yang berarti tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95%.
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Tabel Pengaruh Yang Diberikan Secara Bersama-sama
Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat

Variabel Fhitung FTabel .

Return Saham 44,362 2,676

c. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi pengaruh semua

variabel independen terhadap variabel dependen yang juga menunjukkan seberapa
besar model mampu menjelaskan keragaman nilai variabel dependen. Dengan program
SPSS diperoleh nilai R2 sebesar 0,851 atau 85,1%. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki kontribusi pengaruh sebesar
85,1%. Hal ini juga berarti bahwa (100% - 85,1%) = 14,9% keragaman nilai variabel
dependen ditentukan oleh variabel-variabel selain yang terdapat dalam model

Penutup
Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahuai pengaruh Return Saham, BetaPasar,

EVOL dan Financial Risk  terhadap Return Saham. Data yang digunakan adalah data
perusahaan yang listing di bursa Efek Indonesiapada periode tahun 2010-2012 khususnya
pada perusahaan industry dan komponenenya sehingga sample yang dipergunakan dalam
penelitian ini sejumlah 36 perusahaan.

Dilihat dari hasil statistik deskriptif menunjukkan bahwa terjadi pengaruh yang
signifikan dan positif antara pengaruh Expected Return Saham, BetaPasar, EVOL dan
Financial Risk terhadap Return Saham.hal ini menunjukkan bahwa ada keterkaitan antara
variabel bebas dan bariabel

Dari hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai
berikut: Expected Return Saham memiliki nilai yang siginifkan yang artinya Hipotesis 1 yang
menyebutkan bahwa Expected Return Saham secara parsial memberikan pengaruh terhadap
Return Saham. Selanjutnya pada variabel BetaPasar juga memiliki nilai yang signifikan yang
artinya Hipotesis 2 yang menyebutkan bahwa BetaPasar secara parsial memberikan pengaruh
terhadap Return Saham.

Hal ini menunjukkan bahwa Expretun dan BetaPasar merupakan variabel yang akan
memberikan pengaruh terhadap Return saham, dimana hasil penelitian tersebut menunjukkan
bahwa semakin baik dan bernilai positif nilai Expretun dan BetaPasar maka akan semakin
baik pula ReturnSaham, sebaliknya jika nilai negatif terdapat pada kedua variabel tersebut
juga akan memberikan nilai yang negatif juga terhadap return saham.

Hipotesis selanjutnya menyebutkan bahwa EVOL memiliki nilai yang signifikan yang
artinya Hipotesis 3 yang menyebutkan bahwa EVOL secara parsial memberikan pengaruh
terhadap Return Saham. Dan Hipotesis 4  terpenuhi karena Financial Risk  memiliki nilai
yang signifikan.
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Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Lucy (2007) bahwa terdapat
pengaruh antara EspReturn, BetaPasar, EVOL dan Financial Risk akan memberikan pengaruh
pada nilai Return Saham yang dimiliki oleh perusahaan yang bersangkutan. Hasil penelitian
ini sejalan dengan penelitian tersebut dimana pengaruh antara yang semakin kuat atau tinggi
antara EspReturn, BetaPasar, EVOL dan Financial Risk akan semakin tinggi pula nilai Return
Saham perusahaan tersebut. Hal sebaliknya juga terjadi bilamana nilai EspReturn, BetaPasar,
EVOL dan Financial Risk  yang semakin lemah akan semakin lemah pula nilai Return Saham
perusahaan tersebut.
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ABSTRACT

Measurement of the performance of various key success factors are summarized into a
strategy and a real step in the repair process. The purpose of this study 1) To determine the
self esteem has a significant influence on employee performance in the Financial Services
Authority Solo, 2) To know the self efficacy has a significant influence on employee
performance in the Financial Services Authority Solo. Type of survey research, using
qualitative data. Source data used are primary data and secondary data. Data collection
methods used: interviews, observation, and documentation. The analysis technique is done by
testing instruments, Classical Assumption Test, Hypothesis Testing. The test results showed
that the variable f Self Esteem and Self Efficacy jointly significant effect on the performance
of employees in the Financial Services Authority Solo. T test results showed that the variable
Self Esteem and Self Efficacy each significant effect on the performance of employees in the
Financial Services Authority Solo. The coefficient of determination is known influence of
independent variables on the dependent variable 77.7%.

Keywords: Self Esteem, Self Efficacy and Performance

ABSTRAKSI

Pengukuran kinerja dari berbagai factor kunci keberhasilan dirangkum menjadi strategi dan
langkah nyata dalam proses perbaikan. Tujuan penelitian ini 1) Untuk mengetahui self esteem
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja pegawai di Otoritas Jasa Keuangan
Solo, 2) Untuk mengetahui self efficacy mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
kinerja pegawai di Otoritas Jasa Keuangan Solo. Jenis Penelitian survey, menggunakan data
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kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode
pengumpulan data yang digunakan: wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis
yang dilakukan adalah dengan uji Instrumen, Uji Asumsi Klasik, Uji Hipotesis. Hasil uji f
menunjukkan bahwa variable Self Esteem dan Self Efficacy secara bersama-sama berpengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai di Otoritas Jasa Keuangan Solo. Hasil uji t menunjukkan
bahwa variable Self Esteem dan Self Efficacy masing-masing berpengaruh signifikan terhadap
kinerja pegawai di Otoritas Jasa Keuangan Solo. Hasil koefisien determinasi diketahui
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 77,7%.

Kata kunci : Self Esteem, Self Efficacy dan Kinerja

PENDAHULUAN

Proses globalisasi dalam sistem keuangan dan pesatnya kemajuan di bidang teknologi
informasi serta inovasi keuangan telah menciptakan industri keuangan yang sangat komplek,
dinamis dan saling terkait. Pesatnya perkembangan tersebut melahirkan regulasi baru tentang
tata kelola perbankan dan industri jasa keuangan. Hal tersebut berdampak pada perubahan
sistem pengaturan dan pengawasan bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) di
Indonesia. Ditandai dengan lahirnya Undang-undang No.21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa
Keuangan (OJK) sebagai tindak lanjut dari amanah UU No.23 Tahun 1999 tentang Bank
Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6
tahun 2009 tentang penetapan peraturan pemerintah penganti Undang-undang Nomor 2 tahun
1999 tentang Bank Indonesia menjadi undang-undang. Selain itu pembentukan OJK di
latarbelakangi perkembangan sector keuangan, konglomerasi lembaga keuangan dan
pelanggaran di bidang jasa keuangan dan belum optimalnya perlindungan konsumen jasa
keuangan.

OJK memiliki tugas menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor keuangan dalam menjalankan tugas
melakukan pengaturan dan pengawasan OJK membutuhkan tenaga kerja yang mendukung
sehingga penyelenggaraan tugas OJK akan berjalan dengan baik sesuai dengan tujuannya.
Guna dapat mencapai tujuan tersebut maka perlu adanya perencanaan dan sistem yang baik,
agar potensi kinerja OJK dapat digunakan semaksimal mungkin yang nantinya juga dapat
berpengaruh terhadap efisiensi dan efektivitas kerja organisasi OJK.

Pegawai dalam mengaktualisasikan kinerjanya didukung oleh beberapa faktor antara
lain self esteem (keyakinan nilai sendiri berdasarkan evaluasi diri secara keseluruhan), self
efficacy (keyakinan seseorang mengenai kemampuan dan peluangnya untuk berhasil
mencapai tugas tertentu). Menurut (Robert & Angelo, 2003) dalam (Engko, 2006) self esteem
dan self efficacy merupakan faktor dari dalam diri pribadi seseorang. Self esteem yang dimiliki
seseorang akan menumbuhkan suatu kekuatan dalam melakukan yang terbaik dalam
kinerjanya sesuai tugas dan tanggungjawabnya dan self efficacy akan mendorong seseorang
bekerja lebih semangat untuk mencapai hasil optimal dalam kinerjanya. Oleh karena itu, maka
kedua faktor self esteem dan self efficacy ini akan membuat pegawai bekerja dengan baik.
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Dengan berdasarkan pada penelitian sebelumnya dalam (Engko, 2006) bahwa self
esteem dan self efficacy mempunyai pengaruh terhadap kinerja, maka penulis ingin meneliti
pengaruh kinerja pegawai dengan 4 indikator dimana faktor yang mempengaruhinya adalah
Self Esteem dan Self Efficacy.

Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui self esteem mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja

pegawai di Otoritas Jasa Keuangan Solo.
2. Untuk mengetahui self efficacy mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja

pegawai di Otoritas Jasa Keuangan Solo.
Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan

mengambil judul : Pengaruh Self Esteem Dan Self Efficacy Terhadap Kinerja Pegawai Di
Otoritas Jasa Keuangan Solo

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian survey, menggunakan data kualitatif yaitu data
penelitian yang bukan angka, yang sifatnya tidak dapat dihitung berupa informasi atau
penjelasan yang didasarkan pada pendekatan teoritis dan penilaian logis.

Sumber Data dan Responden
Penelitian ini menggunakan data primer untuk dan data sekunder. Adapun data primer

adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh secara langsung oleh peneliti di lapangan
dengan melakukan survai yang dilakukan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner) sesuai
dengan variabel yang akan diteliti. Data sekunder ini misalnya dicari melalui data
dokumentasi yang telah dibukukan oleh perusahaan yang diteliti, buku-buku, majalah,
keterangan-keterangan atau publikasi lainnya (Lincoln, 2002). Adapun responden nya adalah
pegawai di lembaga Otoritas Jasa keuangan di Solo.

Populasi dan Sampel
Populasi adalah terdiri atas sekumpulan obyek yang menjadi pusat perhatian dari

padanya, terkandung informasi yang ingin diketahui (W, 2001). Populasi yang digunakan
dalam penelitian ini adalah pegawai di Otoritas Jasa keuangan sebanyak 50 pegawai.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut (Sugiyono, 2002). Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan populasi
yang ada yang hanya sebesar 30 orang.

Instrumen Penelitian
Penelitian ini menggunakan kuesioner yang sudah digunakan dalam penelitian

(Kasmir, 2000). Kuesioner ini digunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis
terhadap variabel yang diteliti.
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Dokumentasi adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan menyalin data
yang dibukukan oleh pihak-pihak tertentu. Data dokumentasi ini digunakan untuk menunjang
kelengkapan data dalam penelitian.

Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini

adalah: Pengujian Instrumen
Uji Validitas dan Reliatilitas

Validitas adalah kecermatan suatu item atau instrumen data dalam mengukur apa yang
ingin di ukur. Item dikatakan valid jika terjadi kolerasi yang kuat dengan skor totalnya.

Reliabel artinya konsisten atau stabil. Suatu alat ukur (kuesioner) dikatakan memenuhi
taraf reliabilitas yang tinggi jika alat tersebut dikenakan pada kelompok yang sama
memberikan hasil yang sama, meskipun  pada saat atau waktu yang berbeda.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model analisa variabel dependen
dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal  atau tidak.

Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya

korelasi antara variabel independen.

Uji Heterokedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidakpastian varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Uji Hipotesa
Analisa regresi linier berganda

Analisa ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas yaitu self esteem
(X1)dan self efficacy (X2) terhadap variabel terikat kinerja pegawai (Y).
Uji F

Uji F ini untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh bersama-sama variabel bebas self
esteem (X1) dan self efficacy (X2) terhadap variabel terikat kinerja pegawai (Y).
Uji t

Uji ini untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh masing-masing atau secara parsial
variabel bebas self esteem (X1) dan self efficacy (X2) terhadap variabel terikat kinerja pegawai
(Y).
Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) adalah untuk mengetahui derajat pengaruh dalam bentuk
persentase variabel bebas (self esteem dan self efficacy) terhadap variabel terikat (kinerja
pegawai) digunakan rumus analisis determinasi (R2).

HASIL DAN PEMBAHASAN
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Hasil Penelitian
Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas adalah kecermatan suatu item atau instrumen data dalam mengukur apa yang
ingin di ukur. Item dikatakan valid jika terjadi kolerasi yang kuat dengan skor totalnya.

Tabel 4.2
Hasil Uji Validitas Variabel X1

Item soal r hitung r tabel Keterangan
1
2
3
4
5

0,500
0,610
0,553
0,792
0,553

0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : Lampiran 3
Tabel 4.3

Hasil Uji Validitas Variabel X2

Item soal r hitung r tabel Keterangan
1
2
3
4
5

0,626
0,571
0,591
0,604
0,702

0,361
0,361
0,361
0,361
0,361

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : Lampiran 3
Tabel 4.4

Hasil Uji Validitas Variabel Y
Item soal r hitung r tabel Keterangan

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

0,502
0,388
0,451
0,380
0,424
0,661
0,530
0,430
0,457
0,522
0,567
0,381
0,708
0,395
0,509
0,398
0,395
0,564
0,593

0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,361
0,034
0,361
0,361
0,361

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 278

20 0,662 0,361 Valid
Sumber : Lampiran 3

Berdasarkan tabel hasil hasil olahan data menggunakan SPSS, dapat diketahui bahwa
korelasi antara masing-masing indikator variabel X terhadap total skor Y hasilnya dinyatakan
valid karena r hitung ≥ (0,361) r tabel, sehingga dapat disimpulkan bahwa masing-masing
indikator variabel X adalah valid.

Reliabel artinya konsisten atau stabil. Suatu alat ukur (kuesioner) dikatakan memenuhi
taraf reliabilitas yang tinggi jika alat tersebut dikenakan pada kelompok yang sama
memberikan hasil yang sama, meskipun  pada saat atau waktu yang berbeda.

Tabel 4.5
Hasil Uji Reliabilitas

Item soal α (Alpha) Cronbach Alpha Keterangan
X1

X2

Y

0,40
0,40
0,40

0,578
0,596
0,839

Reliabel
Reliabel
Reliabel

Sumber : Lampiran 4

Pada Uji Realibilitas menunujukkan Ketiga instrumen dinyatakan reliabel, karena Cronbach,s
alpha > α (0,40) (Hair & et.al, 2010). Maka dapat disimpulkan bahwa keseluruhan variabel
adalah reliable.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model analisa variabel
dependen dan variabel independen keduanya mempunyai distribusi normal  atau tidak.

Tabel 4.6
Hasil Uji Normalitas

One-Sample kolmogorov-
Smirnov Test

Unstandardized
Residual

Ket

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,992 Berdistribusi Normal

Sumber : Lampiran 5

Hasil uji normalitas di atas dapat diketahui bahwa signifikansi (Asymp.Sig) adalah
0,992. Karena signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi
normal.

Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditentukan adanya

korelasi antara variabel independen.

Tabel 4.7
Hasil Uji Multikolinieritas
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Model
Collinearity Statistics

Ket
Tolerance VIF

Self Esteem 0,447 2,238 Bebas  Multikolinieritas

Self Efficacy 0,447 2,238 Bebas  Multikolinieritas

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan hasil analisa data di atas dapat disimpulkan bahwa semua variabel tidak
mempunyai masalah dengan multikolienieritas karena nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai
tolerance lebih dari 0,1. Hasil uji multikolieniritas di atas menunjukkan bahwa semua variabel
terbebas dari multikolienieritas.

Uji Heteroskedastisitas
Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi

ketidakpastian varian residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Tabel 4.8
Hasil Uji Heterkokedastisitas

Model
Unstandardized

Coefficients
Ket

Self Esteem 0,568 Tidak terjadi problem heteroskedastisitas

Self Efficacy 0,501 Tidak terjadi problem heteroskedastisitas

Sumber : Lampiran 5

Dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa kolerasi antara variabel X1 dan X2
dengan Unstandardized Residual memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terjadi
problem heteroskedastisitas.

Uji Hipotesis
Analisis Regresi Linier Berganda

Analisa ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas yaitu self
esteem (X1) dan self efficacy (X2) terhadap variabel terikat kinerja pegawai (Y).

Tabel 4.9
Hasil Perhitungan  Regresi

Model Unstandardized Coefficients

Constant 24,654
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X1 1,904

X2 0,992

Sumber : Lampiran 6

Hasil komputerisasi tersebut diperoleh model persamaan regresi linier berganda
sebagai berikut :

α yaitu Nilai constan 24,654, artinya variabel Self Esteem dan Self Efficacy sama
dengan nol, maka kinerja pegawai sebesar 24,654, b1 adalah Nilai  koefisien  regresi variabel
b1 bernilai positif, yaitu 1,904 artinya setiap peningkatan harga sebesar Rp.1 akan
meningkatkan kinerja pegawai sebesar 2,061 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap, b2

adalah Nilai  koefisien  regresi variabel b2 bernilai positif, yaitu 0,922; artinya setiap
peningkatan harga sebesar Rp.1 akan meningkatkan kinerja pegawai sebesar 0,922 dengan
asumsi variabel lain bernilai tetap.

Uji F
Uji F ini untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh bersama-sama variabel bebas

self esteem (X1) dan self efficacy (X2) terhadap variabel terikat kinerja pegawai (Y).

Tabel 4.10
Hasil Perhitungan Uji F

Model f hitung f tabel Sig Standar sig. Keterangan

Regression 47,133 3,354 0,000 0,05 Ada pengaruh signifikan

Sumber : Lampiran 6

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai hasil nilai Fhitung > Ftabel (47,133>
3,354) dan  Sig. < α (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak. Berarti ada pengaruh yang signifikan
sehingga dapat disimpulkan bahwa Self Esteem dan Self Efficacy secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.

Uji t
Variabel Self Esteem

Uji ini untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh masing-masing atau secara parsial
variabel bebas self esteem (X1) dan self efficacy (X2) terhadap variabel terikat kinerja pegawai
(Y).
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Tabel 4.11
Hasil Perhitungan Uji t (self estem)

Model t hitung t tabel Sig Standar sig. Keterangan

Self Esteem 4,564 2,052 0,000 0,05
X1 Berpengaruh
signifikan terhadap Y

Sumber : Lampiran 6

Nilai t hitung dari hasil perhitungan uji t pada variabel Self Esteem (X1) adalah nilai
thitung > ttabel (4,564 > 2,052) dan sig. < α (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak berarti X1 (Self
Esteem) berpengaruh signifikan  terhadap variabel Y (kinerja pegawai).
Variabel Self Efficacy

Tabel 4.12
Hasil Perhitungan Uji t (self efficacy)

Model t hitung t tabel Sig Standar sig. Keterangan

Self
Efficacy

2,335 2,052 0,027 0,05
X2 Berpengaruh

signifikan terhadap Y

Sumber : Lampiran 6

Nilai t hitung dari hasil perhitungan uji t pada variabel Self Efficacy (X2) adalah nilai
thitung > ttabel (2,335 > 2,052) dan  sig. < α (0,027 < 0,05), maka Ho ditolak berarti X2 (Self
Efficacy) berpengaruh signifikan  terhadap variabel Y (kinerja pegawai).

Koefisien Determinasi
Koefisien determinasi (R2) adalah untuk mengetahui derajat pengaruh dalam bentuk

persentase variabel bebas (self esteem dan self efficacy) terhadap variabel terikat (kinerja
pegawai) digunakan rumus analisis determinasi (R2).

Tabel 4.13
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summary
Model R R Square Adjusted R Square

1. .882 .777 .761

Sumber : Lampiran 6
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Nilai R2 sebesar 0,777, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel self esteem
dan self efficacy terhadap kinerja pegawai sebesar 77,7%. Sedangkan sisanya sebesar 22,3%
(100% - 77,7%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang diteliti.

Pembahasan
Pengaruh Self Esteem Terhadap Kinerja Pegawai

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel self esteem berpengaruh
positif tehadap kinerja pegawai. Hal ini ditunjukkan dari nilai t hitung dari hasil perhitungan
uji t pada variabel Self Esteem (X1) adalah nilai thitung > ttabel (4,564 > 2,052) dan  sig. < α
(0,000 < 0,05), maka Ho ditolak.

Hal itu sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh (Firmansyah, 2011) yang juga
membuktikan hipotesis yang diajukan bahwa ”Ada pengaruh signifikan variabel self esteem
terhadap kinerja karyawan dalam perspektif balanced scorecard pada Perum Pegadaian  di
Boyolali”.

Pengaruh Self Efficacy Terhadap Kinerja Pegawai
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel self efficacy berpengaruh

signifikan tehadap kinerja pegawai. Hal ini ditunjukkan dari nilai t hitung dari hasil
perhitungan uji t pada variabel Self Efficacy (X2) adalah thitung > ttabel (2,335 > 2,052) dan sig.
< α (0,027 < 0,05), maka Ho ditolak. Hasilnya juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan
(Firmansyah, 2011) yang menyatakan bahwa variabel self efficacy berpengaruh signifikan
terhadap kinerja karyawan dalam perspektif balanced scorecard pada Perum Pegadaian  di
Boyolali.

Pengaruh Self Esteem dan self efficacy Terhadap Kinerja Karyawan Dalam Perspektif
Balanced Scorecard

Hasil pengujian hipotesis Self Esteem dan Self Efficacy secara bersama-sama
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Hal ini ditunjukkan dari nilai hasil nilai
Fhitung > Ftabel (47,133> 3,354) dan  Sig. < α (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak. Pada penelitian
(Firmansyah, 2011) hasilnya diketahui dari hipotesis yang diajukan diduga ada pengaruh
signifikan bersama-sama Self Efficacy, Self Efficacy dan Locus of Control terhadap kinerja
pegawai dalam perspektuf Balanced Scorecard di pegadaian Boyolali.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Variabel Self Esteem secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di
Otoritas Jasa Keuangan Solo.
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2. Variabel Self Efficacy secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai di
Otoritas Jasa Keuangan Solo.

3. Variabel Self Esteem dan Self Efficacy secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap
kinerja pegawai di Otoritas Jasa Keuangan Solo.

KETERBATASAN
1. Lingkup penelitian ini hanya tertuju di Otoritas Jasa Keuangan Solo
2. Penelitian ini hanya berfokus pada dua variabel yaitu variabel self esteem dan variabel self

efficacy.

SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Penelitian selanjutnya hendaknya memperluas area penelitian agar lebih mewakili

populasi diseluruh Indonesia.
2. Penelitian selanjutnya hendaknya menambah variabel lagi misalnya locus of control, agar

informasi yang diberikan peneliti dapat memperluas wawasan lagi.
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PENGARUH RASIO KEUANGAN TERHADAP RETURN SAHAM PADA
PERUSAHAAN PROPERTY DAN REAL ESTATE YANG TERDAFTAR DI BURSA

EFEK INDONESIA
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ABSTRACT

The purpose of this research is to examine the effect of financial ratio on stock returns in the
property and real estate companies listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX). The
samples were selected using purposive sampling method to the 34 property and real estate
companies which have publishes their financial statement and its shares are actively traded in
Indonesia Stock Exchange (IDX) in the 2012-2015 periods. In this research, the data were
analyzed with multiple linear regression analysis while t test to test the hypothesis. Variables
used in this research is Return On Equity (ROE),  Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio
(DER), Total Asset Turnover (TATO), and Price to Book Value (PBV) as independent
variables while the stock return as the dependent variable. The results of  this research shows
that Return on Equity (ROE),  Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Total Asset
Turnover (TATO) has no significant effect to the stock returns, while Price to Book Value
(PBV) significantly effect to the stock returns.

Keywords :Financial Ratio, Finacial Statement and Stock Return.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio keuangan terhadap return saham pada
perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Sampel
penelitian dipilih dengan menggunakan metode purposive sampling terhadap 34 perusahaan
property dan real estate yang menerbitkan laporan keuangan dan sahamnya aktif
diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia (BEI)  pada periode 2012-2015. Dalam  penelitian
ini data dianalisis dengan analisis regresi linear berganda sedangkan uji t untuk menguji
hipotesis. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Return On Equity (ROE),
Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover (TATO), dan Price to
Book Value (PBV) sebagai variabel independen sedangkan return saham sebagai variabel
dependen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Return on Equity (ROE), Current Ratio
(CR), Debt to Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover (TATO) tidak berpengaruh
signifikan terhadap return saham, sedangkan Price to Book Value (PBV) berpengaruh
signifikan terhadap return saham.

Kata Kunci : Rasio Keungan, Laporan Keuangan dan Return Saham.
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PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan tempat bagi perusahaan untuk mengumpulkan modal dengan
cara menawarkan sahamnya kepada masyarakat/public. Keterlibatan masyarakat/public dalam
pasar modal adalah dengan cara membeli saham yang  ditawarkan dalam pasar modal.
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa terjadi  transaksi jual-beli dalam pasar modal
layaknya pasar barang dan jasa pada umumnya.

Investor  pada umumnya sebelum mengambil keputusan investasi melakukan analisis
fundamental yang didapat dari analisis  laporan keuangan perusahaan emiten. Tujuan tersebut
dilaksanakan agar  investasi yang dilakukan dapat memberikan keuntungan (return).
Memperoleh return merupakan tujuan utama dari aktivitas perdagangan  para investor di
pasar modal. Return saham merupakan hasil yang diperoleh dari kegiatan investasi.

Informasi fundamental adalah informasi yang berhubungan dengan  kondisi
perusahaan yang umumnya ditunjukkan dalam  laporan keuangan  yang merupakan salah satu
ukuran kinerja perusahaan. Ada beberapa aspek  keuangan yang penting dianalisis anatara lain
rasio likuditas (liquidity), aktivitas (activity), utang (debt) atau solvabilitas (solvability) atau
leverage, profitabilitas (profitability), dan nilai pasar (market value) .

Menurut Arista (2010) dalam “analisis faktor-faktor yang mempengaruhi return saham
pada perusahaan manufaktur yang go public di BEI periode tahun 2005-2009”. Hasil uji
statistik menunjukan bahwa rasio solvabilitas yang diukur menggunakan Debt to Equity Ratio
(DER) signfikan berpengaruh positif terhadap return saham. Hal ini bertentangan dengan
hasil penelitian yang dilakukan oleh Rufaida (2015), dimana dalam penelitianya menyatakan
bahwa rasio solvabilitas yang diukur menggunakan Debt to Equity Ratio (DER) tidak
berpengaruh signifikan terhadap return saham.

Menurut Chusnul (2013) dalam “analisis rasio keuangan terhadap return saham dan
nilai perusahaan”. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa Total Asset Turnover tidak
berpengaruh signifikan terhadap return saham dan Debt to Equity Ratio berpengaruh
signifikan terhadap return saham. Hasil ini bertentangan dengan penelitian sejenis yang
dilakukan oleh Wahid (2014) yang hasilnya menyatakan Total Asset Turnover berpengaruh
terhadap return saham dan Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return
saham.

Beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh berbagai peneliti terdahulu masih
tenjadi perbedaan hasil penelitian (research gap) mengenai rasio-rasio keuangan perusahaan
yang berpengaruh terhadap return saham.Karena tidak semua rasio keuangan mempunyai
pengaruh positif dan signifikan terhadap return saham,hal ini juga bisa dijadikan sebagai tolak
ukur dalam pengambilan keputusan untuk berinvestasi.Dalam penelitian ini peneliti
menggunakan laporan keuangan dengan menggunakan rasio keuangan yang terdiri dari rasio
profitabilitas,rasio likuiditas,rasio solvabilitas,rasio aktivitas dan rasio nilai pasar untuk
melihat kondisi keuangan yang terjadi di perusahaan terhadap return saham.

Penelitian ini merupakan replikasi terhadap penelitian sebelumnya oleh Rufaida
(2015) yang meneliti rasio keuangan terhadap return saham,dan hasil yang diperoleh
menunjukkan bahwa variabel Return on Equity (ROE) dan Earning per Share (EPS) secara
signifikan memiliki pengaruh terhadap return saham perusahaan,sedangkan variabel Return
on Assets (ROA),Debt to Equity Ratio (DER) dan Price Earning Ratio (PER) tidak signifikan
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terhadap return saham. Beda penelitian ini dengan penelitian sebelumnya,terletak pada
variabel yang digunakan dan periode pengamatan penelitian adalah laporan keuangan
perusahaan pada periode tahun 2012 sampai dengan 2015.

Penelitian ini akan menguji ulang serta mencari bukti empiris atas pengaruh rasio
keuangan terhadap return saham pada perusahaan Property dan Real Estate yang terdapat di
Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Untuk itu peneliti tertarik untuk mengambil judul
penelitian tentang “Pengaruh Rasio Keuangan Terhadap Return Saham Pada
Perusahaan Property Dan Real EstateYang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia”.

KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

Dari kerangka pemikiran diatas maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :
H1 = Return on Equity (ROE) berpengaruh terhadap return saham
H2 = Current Ratio (CR) berpengaruh terhadap return saham
H3 = Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh terhadap return saham
H4 = Total Assets Turnover (TATO) berpengaruh terhadap return saham
H5 = Price to Book Value (PBV) berpengaruh terhadap return saham

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian
Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan property dan real estate yang

terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2015. Sampel dalam penelitian ini dipilih
dengan menggunakan metode purposive sampling dengan kriteria kriteria sebagai berikut:1)
Perusahaan property dan real estate yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode

Return On Equity
(X1)

Current Ratio (X2)

Debt to Equity Ratio
(X3)

Total Assets
Turnover(X4)

Price to Book Value
(X5)

Return Saham (Y)
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2012,2013,2014 dan 2015. 2) Perusahaan property dan real estate yang menerbitkan laporan
keuangan secara lengkap dari periode 2012, 2013, 2014 dan 2015 sesuai dengan data yang
diperlukan dalam variabel penelitian.3)Perusahaan property dan real estate yang memiliki
laba bersih yang positif selama periode 2012, 2013, 2014 dan 2015.
Variabel Penelitian dan Pengukurannya
Variabel Independen
Return On Equity (X1)

Return On Equity adalah rasio yang mengukur keberhasilan perusahaan dalam
menghailkan laba bagi para pemegang saham.

Rumus :

Current Ratio (X2)
Merupakan alat ukur bagi kemampuan likuiditas (solvabilitas jangka pendek) yaitu

kemampuan untuk membayar hutang yang harus dipenuhi dengan aktiva  lancar.

Rumus  :

Debt to Equity Ratio (X3)
Menurut Pramesti,Anita Wijayanti dan Siti Nurlaela (2016) Debt to Equity Ratio

(DER) merupakan rasio yang dipilih untuk mewakili rasio solvabilitas untuk mengukur
besarnya perbandingan antara jumlah dana yang disediakan oleh kreditor dengan jumlah dana
yang berasal dari pemilik perusahaan.

Rumus:

Total Asset  Turnover (X4)
Total Asset  Turnover (TATO) adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa

baik tingkat efisiensi dalam seluruh aktiva peruahaan untuk menunjang kegiatan
penjualan,dimana rasio ini menggambarkan hubungan antara penjualan dengan  total aktiva.

Rumus:

Price to Book Value (X5)
Price to Book Value adalah hasil perbandingan antara harga saham dengan nilai buku

sahampada periode tertentu. Berdasarkan perbandingan tersebut harga saham perusahaan akan
dapat diketahui berada di atas atau di bawah nilai buku saham tersebut.

Rumus :

Variabel Dependen
Variabel dependen dalam  penelitian ini adalah Return Saham yang dinotasikan

dengan Y. Dalam penelitian ini konsep penghitungan return saham adalah dengan cara
sebagai berikut :

Dimana :
Rs =Return Saham
Pt =Harga Saham  pada periode sekarang
Pt-1 =Harga Saham  pada Periode lalu
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Metode Analisis Data
Statistik Deskriptif

Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji statistik umum yang
berupa statistik deskriptif.Stastitik deskriptif meliputimean,minimum,maximum serta standar
deviasi yang bertujuan untuk mengetahui distribusi data yang menjadi sampel.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2005), uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk
mengetahui apakah sampel yang diambil telah memenuhi kriteria sebaran atau distribusi
normal.
Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011: 105).
Uji Autokorelasi

Autokerolasi yaitu korelasi antara anggota serangkaian observasi yang diurutkan
menurut waktu (seperti data dalam SPSS dalam data time series) atau ruang (seperti data cross
section).
Uji Heteroskedatisitas

Ghozali (2005) menyatakan bahwa uji heteroskedaktisitas dilakukan untuk menguji
apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan
ke pengamatan yang lain.
Uji Regresi Linier Berganda

Uji Regresi Linier berganda digunakan untuk menggetahui arah hubungan antara
variabel independen dengan variabel dependen apakah berpengaruh secara positif atau
negatif.
Uji t

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan pengujian secara parsial (Uji t)
untuk mengetahui pengaruh dan signifikansi dari masing-masing variabel independen
terhadap  variabel dependen.
HASIL DAN PEMBAHASAN
Uji Statistik Deskriptif

Sebelum melakukan pengujian regresi dan hipotesis, terlebih dahulu diuraikan
gambaran sebaran nilai dari masing-masing variabel. Selanjutnya deskripsi dari masing-
masing dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 1
Uji Statistik Deskriptif

Keterangan N Max Min Mean Std Deviasi
Return On Equity 34 109.06 .40 16.9037 20.07328

Current Ratio 34 10.31 .09 2.6869 1.75015

Debt to Equity 34 1.97 .11 .8322 .49942
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Ratio
Total Assets
Turnover

34 7.02 .07 .2833 1.17828

Price to Book
Value

34 6.35 .29 2.2615 1.55434

Return Saham 34 5.25 .24 1.8572 1.26141

Dari tabel di atas diketahui variabel Return On Equity (X1) untuk nilai maksimum
sebesar 109.06, nilai minimum sebesar 0,40, nilai rata-rata sebesar 16,9, dan nilai standar
deviasi sebesar 20,07. Variabel , Current Ratio (X2), nilai maksimum sebesar 10,31, nilai
minimum sebesar 0,09, nilai rata-rata sebesar 2,7, dan nilai standar deviasi sebesar 1,75.
Variabel Debt to Equity Ratio (X3) nilai maksimum sebesar 1,97, nilai minimum sebesar
0,11, nilai rata-rata sebesar 2,26, dan nilai standar deviasi sebesar 0,499 . Total Asset
Turnover (X4) nilai maksimum sebesar 7,02, nilai minimum sebesar 0,07, nilai rata-rata
sebesar 0,28, dan nilai standar deviasi sebesar 1,17. Price to Book Value (X5) nilai maksimum
sebesar 6,35, nilai minimum sebesar 0,29, nilai rata-rata sebesar 2,26, dan nilai standar deviasi
sebesar 1,55 dan return saham (Y) nilai maksimum sebesar 5,25, nilai minimum sebesar 0,24,
nilai rata-rata sebesar 1,85, dan nilai standar deviasi sebesar 1,26.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji One-Sample
Kolmogorov-Smirnov. Sebuah variabel dikatakan terdistribusi dengan normal apabila hasil
pengujian menunjukan nilai signifikansi diatas 5% (0,05).

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan bantuan program SPSS for windows v
20   diperoleh hasil bahwa variabel penelitian masing-masing memiliki nilai signifikansi
sebagai berikut Return On Equity (X1) 0,525 , Current Ratio (X2) 0,661, Debt to Equity Ratio
(X3) 0,986, Total Asset Turnover (X4) 0,611, dan Price to Book Value (X5) 0,063.Dengan
demikian  dapat disimpulkan bahwa model terdistribusi normal karena memiliki signifikansi
pada uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov > dari 0,5.
Uji Multikoliniearitas

Multikolonearitas dapat dilihat dari nilai tolerance dan VIF (Variance Inflation
Factor). Untuk bebas dari masalah multikolinieritas, nilai tolerance harus ≤10 (Ghozali,
2011: 105-106). Perhitungan uji multikolinieritas dengan bantuan program SPSS for windows
v 20 diperoleh hasil bahwa variabel penelitian masing-masing memiliki nilai tolerance
sebagai berikut Return On Equity (X1) 0,010, Current Ratio (X2) 0,008, Debt to Equity Ratio
(X3) 0,070, Total Asset Turnover (X4) 0,120, Price to Book Value (X5) 0,709 dapat
disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinieritas pada model karena memiliki nilai
Tolerance < 10.

Uji Autokorelasi
Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi melalui perhitungan dengan bantuan

program SPSS for windows V 20 diketahui nilai DW sebesar 2,363. Dengan melihat
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ketentuan maka nilai DW terletak pada area 1,55 <  2,46,maka dapat disimpulkan bahwa tidak
ada gejala autokorelasi.

Uji Heteroskedatisitas
Heteroskedasitas dalam penelitian ini diuji dengan menggunakan uji Scatterplot. Jika

ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur
(bergelombang, melebar kemudian menyempit) maka mengindikasikan telah terjadi
heterokedaktisitas. Jika tidak ada pola  dan titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 maka
tidak terjadi heterokedaktisitas. Data dinyatakan tidak terjadi gejala heteroskedastisitas karena
titik menyebar diatas dan di bawah angka 0 seperti nampak pada gambar di bawah sebagai
berikut:

Gambar 2
Uji Heterokedastisitas

Uji Regresi Linier Berganda

Setelah uji asumsi klasik kemudian langkah selanjutnya dilakukan uji Regresi linier
berganda. Berikut hasil perhitungan regresi linier berganda dengan menggunakan bantuan
program SPSS for windows V.20 diketahui hasil sebagai berikut:

Tabel 2
Uji Regresi Linier Berganda

Variabel Koefisien
Regresi

(B)

T Signifikansi
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Return On Equity -.389 -.363 .719
Current Ratio .249 .108 .915

Debt to Equity Ratio .543 .826 .416
Total Assets Turnover .363 .699 .490

Price to Book Value .328 2.345 .026

Sebuah variabel bebas berpengaruh terhadap variabel tergantungnya apabila t
hitung yang dihasilkan lebih besar dari t tabel atau nilai signifikansi lebih kecil dari
Alpha 5 %.Dari hasil diatas terlihat bahwa Return On Equity , Current Ratio, Debt to
Equity Ratio, Total Asset Turnover berdampak tidak terhadap return saham,
sedangkan Price to Book Value berdampak signifikan terhadap return saham.

Uji t
Hasil uji t untuk melihat pengaruh variabel bebas secara individu terhadap variabel

tergantungnya. Seperti pada uji F, dalam uji t disebutkan  bahwa sebuah variabel bebas
berpengaruh terhadap variabel tergantungnya apabila t hitung yang dihasilkan lebih besar dari
t tabel atau nilai signifikansi lebih kecil dari Alpha 5 %.

Tabel 3
Uji t

Variabel Koefisien
Regresi

(B)

t Signifikansi

Return On Equity -.389 -.363 .719

Current Ratio .249 .108 .915

Debt to Equity Ratio .543 .826 .416

Total Assets Turnover .363 .699 .490

Price to Book Value .328 2.345 .026

Hasil uji t dapat dilihat pada tabel 3 dengan penjelasan sebagai berikut:
Return on Equity berpengaruh terhadap return saham

Dari hasil perhitungan uji t diatas terlihat bahwa Return on Equity terhadap
return saham dengan nilai t hitung -0.363 sementara t tabel sebesar 2.042 atau (-0.363
< 2.042) hal tersebut menunjukkan Return on Equity tidak berpengaruh signifikan
terhadap return saham.
Current Ratio berpengaruh terhadap return saham

Dari hasil perhitungan uji t diatas terlihat bahwa Current Ratio terhadap return
saham dengan nilai t hitung 0.108 sementara t tabel sebesar 2.042 atau (0.108 < 2.042)
hal tersebut menunjukkan Current Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return
saham.
Debt to Equity Ratio berpengaruh terhadap return saham

Dari hasil perhitungan uji t diatas terlihat bahwa Debt to Equity Ratio terhadap
Return saham  dengan nilai t hitung 0.826 sementara t tabel sebesar 2.042 atau (0.826
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< 2.042) hal tersebut menunjukkan Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan
terhadap return saham.
Total Asset Turnover berpengaruh terhadap return saham

Dari hasil perhitungan uji t diatas terlihat bahwa Total Asset Turnover terhadap
Return saham  dengan nilai t hitung 0.699 sementara t tabel sebesar 2.042 atau (0.699
< 2.042) hal tersebut menunjukkan Total Asset Turnover tidak berpengaruh signifikan
terhadap return saham.
Price to Book Value berpengaruh terhadap return saham

Dari hasil perhitungan uji t diatas terlihat bahwa Price to Book Value terhadap
Return saham  dengan nilai t hitung 2.345 sementara t tabel sebesar 2.042 atau (2.345
> 2.042) hal tersebut menunjukkan Price to Book Value berpengaruh signifikan
terhadap return saham.
PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis diatas, maka dalam penelitian ini ditemukan temuan-
temuan sebagai berikut :
Pengaruh Return On Equity terhadap Return saham

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa nilai t hitung -0.363 lebih
kecil dari t tabel sebesar 2.042 atau (-0.363 < 2.042). Berdasarkan hasil pengujian
tersebut menunjukkan bahwa variabel Return On Equity tidak berpengaruh terhadap
return saham, maka H1ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan kurang
berhasil dalam menghasilkan laba bersih dari modal sendiri yang digunakan oleh
perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Susilowati dan Turyanto (2011)
yang menunjukkan bahwa Return On Equity tidak berpengaruh signifikan terhadap
return saham sedangkan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rufaida dan
Bambang (2015) yang menunjukkan bahwa Return On Equity secara signifikan
berpengaruh terhadap return saham.
Pengaruh Current Ratio terhadap Return saham

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa nilai t hitung 0.826
sementara  t  tabel sebesar  2.042 atau (0.826 < 2.042) .  Berdasarkan hasil pengujian
tersebut menunjukkan bahwa variabel Debt to Equity Ratio tidak berdampak terhadap
return saham, maka H2 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan  kurang
mampu dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka panjang maupun jangka
pendeknya sehingga hal ini berpengaruh terhadap harga pasar dari harga saham
perusahaan tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chotimah dan Amanah (2013)
yang menunjukkan bahwa Current Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return
saham.
Pengaruh Debt to Equity Ratio terhadap Return saham

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa nilai t hitung -0.363 lebih
kecil dari t tabel sebesar 2.042 atau (-0.363 < 2.042). Berdasarkan hasil pengujian
tersebut menunjukkan bahwa variabel Return On Equity tidak berpengaruh terhadap
return saham, maka H3 ditolak. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan  kurang
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mampu dalam membayar kewajiban-kewajiban jangka panjang maupun jangka
pendeknya.

Hasil  penelitian ini sejalan dengan penelitian Hayat (2014) yang menunjukkan
bahwa Debt to Equity Ratio tidak berpengaruh signifikan terhadap return saham
sedangkan hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Arista dan
Astohar (2010) yang menunjukkan bahwa Debt to Equity Ratio memiliki pengaruh
terhadap return saham.
Pengaruh Total Asset Turnover terhadap Return saham

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa nilai t hitung 0.699
sementara t tabel sebesar 2.042 atau (0.699 < 2.042). Berdasarkan hasil pengujian
tersebut menunjukkan bahwa variabel Total Asset Turnover tidak berdampak terhadap
return saham, maka H4 ditolak.

Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan kurang efisien dalam
menggunakan seluruh aktiva perusahaan untuk menunjang kegiatan penjualan
sehingga akan berpengaruh terhadap harga saham dan dibarengi dengan tingkat return
saham yang akan diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Chotimah dan Amanah (2013)
yang menunjukkan bahwa Total Asset Turnover tidak berpengaruh signifikan
terhadap return saham sedangkan tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan
Hayat (2014) yang menunjukkan bahwa Total Asset Turnover berpengaruh terhadap
return saham.
Pengaruh Price to Book Value terhadap Return saham

Hasil pengujian secara parsial menunjukkan bahwa dengan nilai t hitung 2.345
sementara t tabel sebesar 2.042 atau (2.345 > 2.042). Berdasarkan hasil pengujian
tersebut menunjukkan bahwa variabel Price to Book Value berdampak terhadap return
saham, maka H5 diterima. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan yang
memiliki rasio Price to Book Value tinggi menunjukkan adanya kecenderungan kinerja
perusahaan yang baik.Hal ini disebabkan nilai pasar sahamnya lebih besar daripada
nilai bukunya. Maka reputasi perusahaan ke depannya akan semakin baik.Seiring
dengan reputasi yang baik tersebut makan secara otomatis nilai perusahaan akan ikut
meningkat sehingga berpengaruh terhadap permintaan saham semakin tinggi. Karena
permintaan saham tinggi makan harga saham akan  naik dan tingkat return yang
diterima juga tinggi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Arista dan Astohar (2010) yang
menunjukkan bahwa Price to Book Value berpengaruh signifikan terhadap return
saham.

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Pasar modal merupakan tempat bagi perusahaan untuk mengumpulkan modal dengan
cara menawarkan sahamnya kepada masyarakat, para investor akan bersedia menanamkan
dana pada perusahaan dengan jaminan dana yang mereka tanamkan dalam posisi aman akan
investasi dan tingkat return yang akan didapatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
pengaruh rasio keuangan terhadap return saham. Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan
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menggunakan metode purposive sampling sehingga diperoleh 34 perusahaan dibidang
property dan real estate yang terdaftar di BEI periode tahun 2012-2015 sehingga didapat 136
laporan keuangan yang memenuhi kriteria sampel. Dalam penelitian ini data dianalisis dengan
analisis regresi linear berganda sedangkan uji t untuk menguji hipotesis. Variabel yang
digunakan dalam penelitian ini yaitu Return On Equity (ROE), Current Ratio (CR), Debt to
Equity Ratio (DER), Total Asset Turnover (TATO), dan Price to Book Value (PBV) sebagai
variabel independen dan return saham sebagai variabel dependen. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa Return On Equity (ROE), Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio
(DER), dan Total Asset Turnover (TATO) tidak berdampak pada return saham sedangkan
Price to Book Value (PBV) berpengaruh terhadap return saham.
Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan dari hasil dan kesimpulan diatas adalah
sebagai berikut :

1. Pemilihan variabel bebas hendaknya diseleksi terlebih dahulu agar dapat mewakili
model regresi yang dapat digunakan.Pemilihan variabel yang secara random karena
berdasarkan penelitian terdahulu seringkali tidak tepat mengingat situasi dan kondisi
perusahaan yang berbeda.

2. Ada baiknya untuk dilakukan pengujian  regresi secara bertahap (metode Step atau
Back Ward) agar dapat diketahui variabel-variabel mana saja yang lebih dominan
peranannya dalam menjelaskan variabel tergantungnya.

3. Untuk penelitian lebih lanjut ada baiknya diuji dengan mempertimbangkan variabel
ukuran perusahaan.
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ABSTRACT
This study aims to: 1) Test, and prove that the debt-to-equity ratio affect the company's
financial statement presentation. 2) Test, and prove that firm size affect the company's
financial statement presentation. 3) Test and prove that the effect on the profitability of the
company's financial statement presentation. This study uses a quantitative research approach
with the method of hypothesis testing which is done by using multivariate logistic regression.
Logistic regression’s used in this study as the independent variable are combined of metrics
and nometrik (non-metric). Based on data analysis can be concluded, 1). Effect of Debt to
Equity Ratio (DER) did not significantly influence the timeliness of reporting. Research
results with a significance level of 0.388. With a significance value greater than 0.05 can be
interpreted that statistically H1 is rejected. 2). Company Size (SIZE) did not significantly
influence the timeliness of financial reports with significant value is equal to 0.172. Then the
significance value greater than 0.05 can be interpreted that statistically H2 is rejected.  3).
Profitability (ROA) affect the timeliness of reporting. The results showed a significance level
of 0.049, the significance value less than 0.05 which means that statistically H3 is acceptable.
Keywords: Financial Statements, Timeliness, DER, SIZE , ROA.

ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menguji, dan membuktikan bahwa Debt to equity ratio
berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan. 2) Menguji, dan membuktikan
bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penyajian laporan keuangan perusahaan. 3)
Menguji, dan membuktikan bahwa Profitabilitas berpengaruh terhadap penyajian laporan
keuangan perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode
Pengujian hipotesis dilakukan secara multivariate dengan menggunakan regresi logistik.
Regresi logistik digunakan dalam penelitian ini karena variabel bebasnya kombinasi antara
metrik dan nometrik (non-metrik). Berdasarkan analisis data dapat disimpulkan, 1) Pengaruh
Debt to Equity Ratio (DER) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan. Hasil penelitian dengan tingkat signifikansi 0,388. Dengan nilai
signifikansi lebih besar dari 0,05 dapat diartikan bahwa secara statistik  H1 ditolak. 2) Ukuran
Perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan. Dengan nilai signifikansi adalah sebesar 0,172. Maka nilai signifikansi
lebih besar dari 0,05 dapat diartikan bahwa secara statistik H2 ditolak. 3) Profitabilitas (ROA)
berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan. Hasil penelitian menunjukkan
tingkat signifikansi 0,049 maka nilai signifikansi lebih kecil  dari 0,05 dapat diartikan bahwa
secara statistik H3 diterima.
Kata kunci : Laporan keuangan, Ketepatan waktu , DER, SIZE, ROA.

PENDAHULUAN
Sumber informasi untuk mengambil suatu keputusan bagi pihak-pihak yang

memerlukan adalah bagaimana ketepatan waktu perusahaan dalam menyampaikan laporan
keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan adalah laporan ekuangan yang telah diaudit.
Informasi yang dibutuhkan adalah informasi yang benar-benar relevan  dan sebenar-benarnya
agar dapat dipergunakan oleh pihak-pihak yang  pemakai laporan keuangan. Seperti akuntan,
manajer, dan lain-lain adalah beberapa pihak yang sangat membutuhkan laporan keuangan,
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karena bagi mereka laporan keuangan dianggap sangat penting karena digunakan untuk
mengambil keputusan yang terkait dengan profesi masing-masing. Nilai dan kualitas laporan
keuangan juga berpengaruh pada ketepatan pelaporan keuangan khususnya untuk perusahaan
yang sudah go public. Auditor dalam melakukan pelaporan keuangan juga harus tepat waktu
karena apabila laporan tidak tepat waktu maka akan dianggap bahwa laporan tersebut tidak
valid, tidak relevan,  tidak akurat atau bida dikatakan bahwa laporan tersebut bermasalah.
Sehingga dapat mengakibatkan reaksi yang negatif di pasar modal. Penundaan yang dilakukan
dan tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan
relevansinya  (PSAK, 2007).

Kepentingan pemegang saham sebagai kreditur menyandang dana eksternal maupun
sebagai pemilik perusahaan semua tercakup dalam  GCG (Good Corporate Governance)
sebagai bentuk perlindungan terhadap kepentingan pemegang saham. Pengelolaan yang baik
akan memberikan perlindungan efektif kepada pemegang saham dan kreditur untuk
memperoleh kembali atas investasi yang wajar, tepat dan seefisien mungkin, serta
memastikan bahwa manajemen bertindak sebaik mungkin untuk kepentingan perusahaan.
Kepercayaan para investor tentang bagaimana perusahaan yang menerapkan praktik GCG
serta berusaha untuk meminimalkan resiko keputusan yang menguntungkan, sehingga
meningkatkan nilai perusahaan yang pada akhirnya memaksimalkan nilai perusahaan. Sanksi
administrasi dan denda dkan dikenakan kepada perusahaan yang terlambat dalam
menyampaikan laporan keuangan secara tepat. Ketentuan akan sanksi administrasi dan denda
ditetapkan oleh undang-undang khususnya untuk perusahaan yang besar dan sudah go public.
Apakah Debt to equity ratio, Ukuran perusahaan, Profitabilitas berpengaruh terhadap
penyajian laporan keuangan   perusahaan?

METODE PENELITIAN
Metode pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan melalui penelusuran data

sekunder yaitu laporan keuangan yang ada di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014. Data-
data tersebut diperoleh di www.idx.co.id yang merupakan website/situs resmi Bursa Efek
Indonesia (BEI) pada periode 2010-2014.

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
1. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah penyajian laporan keuangan.
Variabel dependen diukur berdasarkan tanggal penyampaian laporan keuangan
tahunan audit BAPEPAM. Variabel ini diukur dengan menggunakan variable
dummy, dimana kategori 0 untuk perusahaan yang tidak tepat waktu dan
kategori 1 untuk perusahaan yang tepat waktu.

2. Variabel Independen (X)
a. Debt to Equity Ratio. Merupakan rasio utang atas modal, yaitu

perbandingan antara total utang dengan modal sendiri.
b. Ukuran Perusahaan. dapat dinilai dari total aset, total penjualan, umlah

tenaga kerja dan sebagainya. Pada penelitian ini, ukuran perusahaan diukur
dengan mengunakan total aset.

c. Profitabilitas. Profitabilitas dalam penelitian ini diukur dengan
menggunakan Return on Asset (ROA). ROA yang dimaksud dalam
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penelitian ini adalah mengukur kemampuan perusahaan dengan seluruh
dana yang ditanamkan dalam aktiva yang digunakan untuk operasi
perusahaan guna menghasilkan keuntungan. ROA yang digunakan diukur
berdasarkan model yang usulkan oleh Weston dan Copeland (1995) yaitu
membagi laba bersih dengan total aktiva.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2010-2014. Teknik pengambilan sampel
yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemilihan sampel dengan pertimbangan
(purposive sampling), yaitu tipe pemilihan sampel tidak secara acak yang informasinya
diperoleh dengan menggunakan pertimbangan tertentu dan umumnya disesuaikan dengan
tujuan atau masalah. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur  yang
terdaftar diBEI selama periode 2010-2014. Sampel penelitian ini diperoleh dengan
menggunakan metode Purposive  Sampling, yaitu suatu pengambilan sampel dengan beberapa
kriteria- kriteria tertentu sejumlah  245 perusahaan.

Pengujian hipotesis dilakukan secara multivariate dengan menggunakan regresi logistic.
Regresi logistic digunakan dalam penelitian ini karena variabel bebasnya kombinasi antara
mertik dan nominak (non-metrik) (Ghozali;2001). Regresi logistic digunakan untuk menguji
apakah variabel-variabel Debt to Equity Ratio (DER), ukuran perusahaan, profitabilitas
mempengaruhi penyajian laporan  keuangan perusahaan. Model Regresi logistic yang
digunkan untuk pengujian hipotesis sebagai berikut :

ln(TL/1-TL) = a +b1DER + b2TA +   b3ROA + e
Keterangan :
Ln (TL/1-TL)    = Dummy variabel ketepatan  (kategori 0 untuk  perusahaan yang tidak

tepat waktu dan kategori 1 untuk perusahaan yang tepat waktu )
β =  Koefisien Regresi
DER = Debt to Equity Ratio (X1)
SIZE            =  Ukuran Perusahaan (X2)
ROA = Profitabilitas (ROA) (X3)
e =  Variable Residual

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada penelitian ini untuk mengetahui pengaruh antara variabel independen terhadap
variabel dependen, maka perlu dilakukan analisis regresi logistik. Menggunakan regresi
logistik karewna penelitian ini meneliti pengaruh penyajian laporan keuangan terhadap Debt
to ratio, ukuran perusahaan, dan Profitabilitas dimana laporan keuangan berskala nomina
dengan pilihan tepat (1) dan tidak tepat (0).

Uji Kecocokan/ Kelayakan Model Regresi
Analisa pertama yang dilakukan adalah menilai kelayakan model regresi logistik yang
akan digunakan. Pengujian kelayakan ini dilakukan dengan menggunakan Goodness of
fix test yang diukur dengan nilai ChiSquare pada bagian bawah uji Hosmer and
Lemeshow.

Tabel 1. Pengujian Hosmer and  Lemeshow  Test



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 299

Step Chi-square Sig. α Keterangan
1 13,173 ,106 > 0,05 Diterima

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2016
Tabel diatas menunjukkan bahwa nilai dari pengujian Hosmer and Lemeshow’s
Goodness of Fit Test nilai chi square adalah 13.173 dengan signifikansi sebesar
0.106. Dengan tingkat signifikansi lebih besar dari tingkat α sebesar 0,05 maka H0
tidak dapat ditolak (diterima) dan berarti   model   mampu   memprediksi   nilai
observasinya   atau   dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data
observasinya.
Uji Model Fit (Overall Model Fit)

a. Chi Square Test
Menurut Ghozali (2006: 268) uji chi square untuk keseluruhan model

terhadap data dilakukan dengan membandingkan nilai antara -2 log
likelihood pada awal (hasil block number 0) dengan nilai -2 log
likelihood pada  akhir (hasil  block  number 1).  Apabila  terjadi
penurunan, maka model tersebut menunjukkan model regresi yang baik.
Penurunan -2 log likelihood dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.
Iteration Historya,b,c

Iteration -2Log
likelihood

Coefficients
Constant

Step 0

1 243,936 1,216
2 242,403 1,402
3 242,399 1,412
4 242,399 1,412

Sumber : Data Diolah, 2016 (Lampiran 7)

Tabel 3
Iteration Historya,b,c,d

Iteration -2 Log likelihood

S
t
e
p

1

1 237,843
2 235,037
3 235,002
4 235,002

5 235,002

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2016
Tabel diatas menunjukkan perbandingan antar nilai -2LL awal dengan -

2LL akhir. Pada -2LL awal menunjukkan angka -2LL adalah 242,399,
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sedangkan pada -2LL akhir menunjukkan angka 235,002, adanya
penurunan nilai ini mengindikasikan bahwa model regresi ini baik.

b. Cox and Snell’s R Square dan Nagelkerke’s   R Square
Cox and Snell’s R Square merupakan ukuran yang mencoba meniru

ukuran R2 pada multiple regression yang didasarkan pada teknik
estimasi likelihood dengan nilai maksimum kurang dari 1 sehingga sulit
diinterprestasikan (Ghozali, 2006). Nagelkerke’s R Square merupakan
modifikasi dari koefisien Cox and Snell’s untuk memastikan bahwa
nilainya bervariasi dari 0 (nol) sampai 1 (satu). Hal ini dilakukan dengan
cara membagi nilai Cox and Snell’s R Square dengan nilai maksimumnya.

Tabel 4.
Model Summary

Step -2 Log likelihood Cox & Snell R
Square

Nagelkerke R
Square

1 235,002a ,030 ,047
a. Estimation terminated at iteration number 5 because parameter estimates changed
by less than ,001.

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2016

Nilai Nagelkerke’s  R  Square sebesar 0.047  menunjukkan bahwa
variabilitas variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabilitas variabel
independen sebesar 4.7% dan  95.3% dapat dijelaskan oleh variabel lain di
luar model..

c. Uji Klasifikasi 2x2
Prediksi  ketepatan  model  juga  dapat  menggunakan  matrik klasifikasi

yang menhitung nilai estimasi yang benar (correct) dan salah (incorrect)
pada variabel dependen. Matrik klasifikasi akan menunjukkan kekuatan
prediksi dari model regresi untuk memprediksi kemungkinan agar  ketepatan
laporan.

Hasil klasifikasi disajikan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 5.
Hasil Klasifikasi

Classification Tablea

Observed Predicted
Tepatwkt Percentage

Correct0 1

Step 1
Tepatwkt

0 1 47 2,1
1 1 196 99,5

Overall Percentage 80,4
a. The cut value is ,500
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Sumber : Data Sekunder Diolah, 2016

Berdasarkan tabel  diatas, menunjukkan bahwa perusahaan yang  tidak
tepat waktu  adalah 49   perusahaan atau 2,1% dapat diprediksikan oleh
model regresi logistik ini, dan 196 perusahaan atau 99.5%. tepat waktu
dalam laporan keuangan diprediksikan oleh model ini. Hasil tersebut
diatas menunjukkan bahwa perusahaan bahwa 1 + 196 = 197 perusahaan
dari 197 perusahaan atau 80.4% sampel dapat diprediksikan dengan tepat
oleh model regresi logistik ini. Tingginya persentase  ketepatan  tabel
klasifikasi  tersebut  mendukung  tidak adanya perbedaan yang signifikan
terhadap data hasil prediksi dan data observasinya yang menunjukkan
sebagai model regresi logistik yang baik.

3. Pengujian Hipotesis dan Pembahasan

Tabel 6.
Hasil Uji Ordinal Logistic Regression

Variabel B Sig α Keteranga
n

DER -,323 ,388 > 0,05 Ditolak
ROA ,443 ,172 > 0,05 Ditolak
SIZE ,411 ,049 < 0,05 Diterima
Constant -1,020 ,448 > 0,05 Ditolak

Sumber : Data Sekunder Diolah, 2016

Nilai konstanta adalah -1,020, koefisien DER sebesar -0,323, koefisien
ROA sebesar 0,443 dan koefisien SIZE sebesar 0.441. Berdasarkan tabel  di
atas, didapatkan persamaaan Logit sebagai berikut:

Ln = -1,020 – 0,323 DER+  0,443 ROA + 0,441SIZE

Debt to Equity Ratio (DER), Ukuran Perusahaan (SIZE) dan Profitabilitas
(ROA) terhadap variabel dependen ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangan.

a. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan.

Hipotesis pertama pada penelitian ini adalah Debt to Equity Ratio (DER) berpengaruh
negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan. Hasil pengujian menggunakan
regresi ordinal menunjukkan bahwa profitabilitas yang diprediksikan dengan DER
memiliki nilai koefisien negatif sebesar -0,323 dengan tingkat signifikansi 0,388. Dengan
nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dapat diartikan bahwa secara statistik H1 ditolak
yang berarti Debt to equity ratio tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu
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pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Oktorina dan
Suharli (2005) bahwa debt to equity ratio tidak mempengaruhi ketepatan waktu
pelaporan keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya hutang yang ada
dalam perusahaan manufaktur tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan.

b. Pengaruh Ukuran Perusahaan (SIZE) terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan.

Hipotesis kedua pada penelitian ini adalah Ukuran Perusahaan (SIZE) berpengaruh
positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan. Hasil pengujian menggunakan
regresi ordinal menunjukkan bahwa profitabilitas yang diprediksikan dengan SIZE
memiliki nilai koefisien positif sebesar  0,443 dengan tingkat signifikansi 0,172. Dengan
nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dapat diartikan bahwa secara statistik H2 ditolak
yang berarti  Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap ketepatan waktu
pelaporan keuangan. Hasil penelitian ini berdasarkan penelitian sebelumnya yang
dilakukan oleh Respati (2001) meneliti faktor-faktor yang berpengaruh terhadap
ketepatan waktu pelaporan keuangan di Bursa Efek Jakarta (BEJ). Hasil penelitiannya
menemukan bukti empiris bahwa faktor ukuran perusahaan tidak signifikan
berpengaruh terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan perusahaan. Hal ini
menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dalam kapasitas untuk menghasilkan laba
dan kelangsungan hidup perusahaan tidak berpengaruh pada ketepatan laporan
keuangan, tetapi lebih melihat pada kinerja perusahaan tersebut.

c. Pengaruh Profitabilitas (ROA) terhadap ketepatan waktu penyampaian
laporan keuangan

Hipotesis ketiga pada penelitian ini adalah Profitabilitas (ROA) berpengaruh negatif
terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan. Hasil pengujian menggunakan regresi
ordinal menunjukkan bahwa profitabilitas yang diprediksikan dengan ROA memiliki
nilai koefisien positif sebesar 0,411 dengan tingkat signifikansi 0, 049. Dengan nilai
signifikansi lebih kecil  dari 0,05 dapat diartikan bahwa secara statistik H3 diterima
yang berarti yang berarti profitabilitas berpengaruh terhadap ketepatan waktu
pelaporan keuangan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hilmi dan Ali
(2008) bahwa suatu perusahaan dengan profitabilitas tinggi yang mana merupakan
suatu sinyal yang bagus, maka hal ini menjadi berita baik dan perusahaan cenderung
menyampaikan laporan keuangan secara tepat waktu kepada pihak-pihak yang
berkepentingan.

Dalam penelitian ini ditemukan bukti empirirs bahwa sebagian besar perusahaan
manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tepat waktu dalam penyampaian
laporan keuangan perusahaan ke Bapepam. Hal ini menunjukkan bahwa tingginya
kesadaran perusahaan dalam mematuhi perundang-undangan di pasar modal yang
berupa penyampaian laporan keuangan secara tepat waktu. Selain itu, hal ini
menunjukkan besarnya tanggung jawab perusahaan terhadap pihak-pihak yang
berkepentingan terhadap informasi laporan keuangan perusahaan.
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Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikaji secara statistik menghasilkan
beberapa hal yang perlu diperhatikan mengenai pengaruh debt to Equity Ratio, Ukuran
Perusahaan dan profitabilitas terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan.
Hasil pengujian nilai dari pengujian Hosmer and Lemeshow’s Goodness of Fit Test
nilai chi square adalah 13.173 dengan signifikansi sebesar 0.106. Dengan tingkat
signifikansi lebih besar dari tingkat α sebesar 0,05 maka H0 tidak dapat ditolak
(diterima) dan berarti   model   mampu   memprediksi   nilai   observasinya   atau
dapat dikatakan model dapat diterima karena cocok dengan data observasinya. Berikut
ini akan dibahas beberapa hasil penelitian:

1. Debt to Equity Ratio (DER)
Na’im dan Fuad Rakhman (2000) membuktikan bahwa rasio leverage mempunyai
hubungan positif dengan kelengkapan pengungkapan.. Pada penelitian ini maka Debt to
Equity Ratio (DER) berpengaruh negatif terhadap ketepatan waktu penyampaian
laporan. Hasil pengujian menggunakan regresi ordinal menunjukkan bahwa
profitabilitas yang diprediksikan dengan DER memiliki nilai koefisien negatif sebesar -
0,323 dengan tingkat signifikansi 0,388. Dengan nilai signifikansi lebih besar dari 0,05
dapat diartikan bahwa secara statistik H1 ditolak. Debt to Equity ratio adalah ukuran
leverage keuangan perusahaan, dihitung dengan membagi total kewajiban (liabilities)
dengan total ekuitas/ modal pemegang saham ini mengindikasikan proporsi saham dan
utang dalam pembiayaan aset perusahaan.  Tingginya debt to equity ratio
mencerminkan tingginya resiko keuangan perusahaan. Tingginya resiko menunjukkan
adanya kemungkinan bahwa perusahaan tersebut  tidak mampu melunasi kewajiban
atau hutang baik berupa pokok maupun bunganya. Resiko perusahaan yang tinggi
mengindikasikan bahwa perusahaan mengalami kesulitan keuangan. Sedangkan
kesulitan  keuangan dianggap berita buruk yang akan mempengaruhi kondisi
perusahaan dimata publik. Sehingga pihak manajemen cenderung akan menunda
penyampaian laporan keuangan yang memuat berita buruk. Perusahaan dengan
kondisi debt to equity ratio yang tinggi akan terlambat dalam penyampauan pelaporan
keuangannya, karena waktu yang digunakan untuk menekan debt to equity ratio
serendah-rendahnya. Namun hasil penelitian ini menunjukkan tinggi rendahnya DER
tidak mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan. Sehingga peningkatan dan
penurunan perusahaan  tidak  mempengaruhi perusahaan untuk menyampaikan
laporan keuangan tepat waktu atau tidak tepat waktu.

2. Ukuran Perusahaan (SIZE)
Menurut Dyer dan McHugh (1975) perusahaan besar lebih konsisten untuk

tepat waktu dibandingkan dengan perusahaan kecil dalam menginformasikan
laporan keuangannya. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel
Ukuran Perusahaan (SIZE) yang diukur menggunakan total aset tidak
berpengaruh signifikan secara statistik pada tingkat kesalahan 0,05 dan hasil
penelitian ini memiliki tingkat signifikansi 0,172. Dengan nilai signifikansi
lebih besar dari 0,05 dapat diartikan bahwa secara statistik H2 ditolak. Hal ini
menunjukkan perusahaan manufaktur dengan aset yang besar belum tentu akan
berdampak pada kemampuan perusahaan dalam menyampaikan laporan
keuangannya dengan tepat waktu. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian
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yang dilakukan Hilmi dan Ali (2008) yang menghasilkan hasil penelitian
ukuran petusahaan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap laporan
keuangan. Pengaruh yang diperoleh dari hasil penelitian adalah positif sebesar
0,443, karena total aset yang tinggi menunjukkan cerminan seberapa besar
sumber daya manusia serta seberapa canggih teknologi yang dimiliki suatu
perusahaan yang dapat meningkatkan ketepatan waktu penyampaian laporan
keuangannya. Hasil ini menolak logika teori yang menyatakan bahwa
perusahaan besar cenderung lebih tepat waktu dibandingkan perusahaan kecil.
Pada kenyataannya belum tentu perusahaan kecil akan selalu tidak tepat waktu
dan demikian pula sebaliknya perusahaan besar akan cenderung tepat waktu
dalam pelaporan keuangan. Pada dasarnya ketepatan waktu dipengaruhi oleh
seberapa besar tanggungjawab suatu perusahaan dalam mematuhi peraturan
yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM mengenai keterbukaan informasi
khususnya mengenai ketepatan waktu pelaoran keuangan dan berapa besar
tanggung jawab perusahaan dalam memberikan informasi mengenai kondisi
perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Hasil yang tidak
signifikan ini bisa juga terjadi  karena operasi perusahaan manufaktur telah
mendapatkan pengawasan dari BAPEPAM dan pihak berkepentingan lainnya,
sehingga baik perusahaan manufaktur besar maupun kecil telah memiliki
struktur pengendalian yang cukup baik. Dengan demikian perlakuan terhadap
setiap perusahaan sama.

3. Profitabilitas (ROA)
Kecenderungan bagi perusahaan yang mengalami keuntungan atau profit

untuk menyampaikan laporan secara tepat waktu, sebaliknya perusahaan yang
mengalami kerugian akan melaporkan terlambat (Dyer dan McHugh, 1975).
Hasil pengujian regresi logistik menunjukkan bahwa variabel Profitabilitas
(ROA) berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan.
Hasil pengujian menggunakan regresi ordinal menunjukkan bahwa
profitabilitas yang diprediksikan dengan ROA memiliki nilai koefisien positif
sebesar   0,411 dengan tingkat signifikansi 0, 049. Dengan nilai signifikansi
lebih kecil dari 0,05 dapat diartikan bahwa secara statistik H3 diterima. Nilai
profitabilitas menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan. Profitabilitas menujukkan kemampuan perusahaan untuk
menghasilkan laba pada masa mendatang dan laba merupakan informasi
penting bagi investor sebagai pertimbangan dalam menanamkan modalnya.
Profitabilitas juga merupakan indikator dari keberhasilan operasi perusahaan.
Oleh kita karena itu pada perusahaan manufaktur apabila laba berisi berita baik
maka pihak manajemen cenderung melaporkan tepat waktu dan sebaliknya.
Semakin tinggi profitabilitas suatu perusahaan maka diduga perusahaan akan
semakin cepat menyerahkan laporan keuangannya. Perusahaan yang memiliki
profitabilitas tinggi dapat dikatakan bahwa laporan keuangan perusahaan
tersebut mengandung berita baik dan perusahaan yang mengalami berita baik
akan menyerahkan laporan keuangan lebih cepat dan tepat waktu.



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 305

KESIMPULAN DA SARAN
Kesimpulan
Penelitian ini mengambil sampel perusahaan manufaktur yang terdaftar di  Bursa Efek
Indonesia periode 2010 – 2014. Berdasarkan hasil penelitian didapat kesimpulan sebagai
berikut:
a. Pengaruh Debt to Equity Ratio (DER) tidak bepengaruh signifikan terhadap ketepatan

waktu penyampaian laporan. Hasil penelitian dengan tingkat signifikansi 0,388. Dengan
nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dapat diartikan bahwa secara statistik  H1 ditolak

b. Ukuran Perusahaan (SIZE) tidak berpengaruh signifikan terhadap ketepatan waktu
penyampaian laporan keuangan. Dengan nilai signifikansi adalah sebesar 0,172.  Maka
nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 dapat diartikan bahwa secara statistik H2 ditolak.

c. Profitabilitas (ROA) berpengaruh terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan. Hasil
penelitian menunjukkan tingkat signifikansi 0,049 maka nilai signifikansi lebih kecil
dari 0,05 dapat diartikan bahwa secara statistik H3 diterima.

Keterbatasan  Penelitian
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah
a. Penelitian ini hanya menggunakan faktor Debt to Equity Ratio, Ukuran Perusahaan dan

Profitabilitas yang mempengaruhi ketepatan waktu pelaporan keuangan.
b. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya perusahaan manufaktur sehingga

generaliasasi hasil penelitian ini belum dapat diperlakukan  di luar perusahaan
manufaktur

Saran

Adapun beberapa saran yang dapat diajukan untuk penelitian selanjutnya mengenai ketepatan
waktu penyampaian laporan keuangan adalah sebagai berikut:
a. Peneliti selanjutnya diharapkan menambahkan variabel baru yang mungkin berpengaruh

terhadap ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan karena dalam penelitian ini
hanya menghasiilkan nilai Nagelkerke’s  R  Square sebesar 0.047  menunjukkan bahwa
variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebesar 4.7% dan  95.3%
dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Sehingga dalam penelitian ini variabel
dependen (ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan) yang dapat dijelaskan oleh
variabel independen hanya sebesar 4,7%.

b. Variabel yang dapat diteliti pada peneliti selanjutnya  seperti leverage, kepemilikan
publik, kualitas auditor, opini akuntan publik , likuiditas dan lain-lain agar hasil
penelitian lebih mampu untuk memprediksi ketepatan waktu  pelaporan keuangan
dengan lebih tepat dan akurat.

c. Melakukan penelitian ke perusahaan lain yang ada di Bursa Efek Indonesia , karena
dalam penelitian ini hanya dilakukan pada perusahaan manufaktur.
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh intellectual capital terhadap integritas
laporan keuangan. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar
pada Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2014 sedangkan sampel yang digunakan
dalam penelitiaan ini adalah kelompok perusahaan di sektor industri dasar dan kimia. Utnuk
pemilihan sampel penelitian didasarkan pada metode nonprobability sampling. Variabel
independen dalam penelitian ini adalah VACE, VAHC, dan VASC, variabel dependennya
adalah integritas laporan keuangan. Model analisis yang digunakan adalah model analisis
regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel VACE tidak berpengaruh
terhadap integritas laporan keuangan. Untuk variabel VAHC berpengaruh terhadap integritas
laporan keuangan. Selanjutnya pada variabel VASC tidak menunjukkan pengaruh terhadap
variabel dependen yaitu integritas laporan keuangan.

Kata kunci : VACE, VAHC, VASC, integritas laporan keuangan

PENDAHULUAN

Aset yang dimiliki perusahaan tidak hanya meliputi aset berwujud tetapi juga meliputi
aset tak berwujud. Aset tak berwujud menjadi salah satu bagian penting dalam perusahaan
dikarenakan aset tersebut merupakan sumber daya fundamental untuk menciptakan kekayaan
dan sebagai sumber inovasi. Terlebih di era globalisasi saat ini yang menuntut setiap
perusahaan untuk mampu bersaing dengan mengubah stategi bisnis dari berdasarkan tenaga
kerja (labor based business) menjadi bisnis yang berdasarkan ilmu pengetahuan (knowledge
based business). Dengan demikian maka perusahaan harus menginvestasikan aset
pengetahuan (knowledge asset) yang dimiliki perusahaan.

Knowledge asset memiliki banyak istilah dalam dunia bisnis intelnasional, diantaranya
intellectual capital, knowledge capital, knowledge organizations, learning organizations,
organizational learning, information age, knowledge era, information assets. Intangible
assets, intangible management, hidden value, dan human capital.  Namun di Indonesia
intellectual capital adalah istilah yang paling populer. Intellectual capital merupakan
pengetahuan dalam pembentukan kekayaan intelektual dan pengalaman yang dapat digunakan
untuk menciptakan kekayaan bagi sebuah perusahaan. Intellectual capital dikembangkan
dengan bertujuan untuk memperbaiki tingkat produktifitas manusia. Dengan semakin
meningkatnya produktifitas maka akan memberikan nilai tambah bagi perusahaan dengan
lebih efektif dan efisien serta kompetitif. Meningkatnya produktifitas akan berdampak pula
terhadap profitabilitas perusahaan yang dihasilkan. Profit sebuah perusahaan dapat diketahui
dari laporan keuangan tahunan perusahaan.

Laporan keuangan menggambarkan kondisi keuangan dan hasil usaha dan mengandung
sumber informasi yang secara formal wajib dipublikasikan. Laporan keuangan ini dibuat
sebagai bentuk pertanggungjawaban pihak manajemen terhadap pengelolaan sumber daya
pemilik. Laporan keuangan juga berguna dan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi
stakeholder untuk menentukan suatu keeputusan. Ini berarti suatu laporan keuangan
perusahaan yang disajikan haruslah benar, jujur, serta sesuai dengan keadaan perusahaan yang
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sesungguhnya. Namun, tidak semua perusahaan mengungkapkan laporan keuangannya tidak
sesuai dengan keadaan perusahaan.

Adanya banyak kecurangan dalam penyajian laporan keuangan berkaitan erat dengan
integritas laporan keuangan, dengan kata lain informasi yang disajikan dalam laporan
keuangan tersebut tidak sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. Integritas laporan
keuangan merupakan sejauh mana laporan keuangan yang disajikan perusahaan mengandung
informasi yang benar dan jujur. Laporan keuangan yang terintegritas menjadi suatu keharusan
dalam penyusunan laporan keuangan karena dapat menjadi “senjata” bagi perusahaan.
Terlebih di Indonesia yang di tahun 2016 ini sudah memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN
(MEA) dimana dibukanya pasar bebas di bidang permodalan, barang, jasa dan tenaga kerja
dengan tujuan meningkatkan stabilitas perekonomian dan dapat mengatasi masalah ekonomi
di kawasan negara-negara ASEAN.

Beberapa penelitian tentang integritas laporan keuangan telah dilakukan dengan variabel
dependen good corporate governance, kualitas audit, ukuran perusahaan, independensi audit,
struktur kepemilikan, laverage, spesialisasi auditor di industri klien, dan pergantian auditor.
Berdasarkan pemikiran diatas penelitian ini dilakukan tujuan untuk meneliti “Pengaruh
Intelletual Capital Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur yang
terdaftar di BEI tahun 2012-2014” yang merupakan judul baru.

METODE PENELITIAN
1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang
menekankan analisisnya pada data numerikal (angka) yang diolah dengan metoda
statistik dengan menggunakan aplikasi SPSS.

2. Variabel penelitian
Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen atau

variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel dependennya adalah Integritas Laporan
Keuangan. Variabel tersebut dapat diukur dengan menggunakan indeks konservatisme.
Fajaryani (2015) indeks konservatisme digunakan dengan alasan keidentikan
konservatisme yang menyajikan laporan keuangan yang understate yang memiliki risiko
lebih kecil dibanding laporan keuangan yang overstate.  Fajaryani menambahkan bahwa
Indeks konservatisme sebagai indikator Integritas Laporan Keuangan dihitung dengan
Model Beaver dan Ryan menggunakan market to book ratio, yaitu:

ILKit =

Keterangan :
ILKit : Integritas Laporan Keuangan perusahaan i pada tahun t
Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel lainnya. Dalam

penelitian ini variabel independen adalah modal intelektual. Modal intelektual menurut
Pulic (1998) dalam Yuniasih (2011 diukur dengan menggunakan Koefisien Nilai Tambah
Intelektual (Value Added Intellectual Coeffisient/VAIC™) untuk menyediakan informasi
tentang efisiensi penciptaan nilai dari aset berwujud dan tidak berwujud dalam
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perusahaan. VAIC™ adalah sebuah prosedur analitis yang dirancang untuk
memungkinkan manajemen, pemegang saham dan pemangku kepentingan lain yang
terkait untuk secara efektif memonitor dan mengevaluasi efisiensi nilai tambah dengan
total sumber daya perusahaan dan masing-masing komponen sumber daya utama. Metode
VAIC™ mengukur efisiensi tiga jenis input perusahaan yaitu modal manusia, modal
struktural serta modal fisik dan finansial. Formulasi perhitungan VAIC™ terdiri atas
beberapa tahap, antara lain sebagai berikut:
a. Menghitung Value Added (VA), yaitu selisih antara output dan input.

VA = OUT – IN ....…………………………………...(1)
Keterangan:
Output (OUT) : Total penjualan dan pendapatan lain.
Input (IN) : Beban dan biaya-biaya (selain beban karyawan).

b. Menghitung Value Added Capital Employed (VACE) menunjukkan kontribusi yang
dibuat oleh setiap unit dari CE terhadap value added organisasi.
VACE = VA/CE ……………………………………..(2)
Keterangan:
Value Added (VA) : Selisih antara output dan input
Capital Employed (CE) : Dana yang tersedia (ekuitas)

c. Value Added Human Capital (VAHC) menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap
rupiah yang diinvestasikan dalam HC terhadap value added organisasi. VAHC
dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut.
VAHC = VA/HC ...........................................................(3)
Keterangan:
Value Added (VA) : Selisih antara output dan input
Human Capital (HC) : Beban karyawan

d. Value Added Structural Capital (VASC) mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk
menghasilkan 1 rupiah dari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC
dalam penciptaan nilai.
VASC = SC/VA …………..…………...…..……...….(4)
Keterangan:
Structural Capital (SC) : Selisih antara value added (VA) dan human capital (HC)
Value Added (VA) : Selisih antara output dan input

e. Value Added Intellectual Coefficient (VAIC™)
mengindikasikan kemampuan intelektual organisasi. VAIC™ juga dapat dianggap
sebagai Business Performance Indicator (BPI) yang dihitung dengan rumus sebagai
berikut.
VAIC™ = VACE + VAHC + VASC……..................(5)

3. Populasi dan Sampling
Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar pada

Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2012-2014 yang merupakan data terbaru
perusahaan yang dapat memberikan gambaran terkini tentang pertumbuhan dan
perkembangan perusahaan.

Sampel yang digunakan dalam penelitiaan ini adalah kelompok perusahaan di
sektor industri dasar dan kimia. Selain itu pemilihan sampel penelitian didasarkan pada
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metode nonprobability sampling tepatnya metode purposive sampling, yaitu teknik
pengambilan sampel dengan pertimbangan/kriteria tertentu (Sugiyono, 2003). Adapun
kriteria yang digunakan untuk memilih sampel pada penelitian ini adalah sebagai berikut:
a. Perusahaan yang listing berturut-turut di BEI pada tahun 2012-2014.
b. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan untuk periode yang berakhir pada 31

Desember 2012 sampai dengan 31 Desember 2014 dan tidak mengalami kerugian
dalam masa tersebut. Penggunaan perusahaan yang terdaftar secara berturut-turut
dilakukan untuk menguji pengaruh modal intelektual sesuai dengan jumlah
pengamatan yang diperoleh.

c. Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dalam satuan mata uang Rupiah sehingga
perusahaan yang menerbitkan laporan keuangan dengan satuan mata uang Dollar akan
dikeluarkan dari sampel.

d. Perusahaan mengungkapkan data yang diperlukan dalam penelitian secara lengkap
selama periode 2012-2014.

e. Perusahaan yang tidak menghasilkan angka negatif (-) setelah ditabulasi di Ms. Excel.
Maka perusahaan yang menghasilkan nilai negatif akan dikeluarkan dari sampel.

4. Instrumen Penelitian
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi

dokumentasi. Ini dilakukan dengan mengumpulkan, mencatat dan menghitung data-data
yang berhubungan dengan penelitian.

5. Metode Analisis Data
a. Uji Statistik Deskriptif

Uji statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran data yang akan
dianalisis pada setiap variabel. Dalam Ghozali (2006) disebutkan bahwa alat analisis
yang digunakan dalam uji statistik deskriptif antara lain adalah nilai maksimum,
minimum, rata-rata (mean), dan standar deviasi.

b. Uji Asumsi Klasik
1) Uji Normalitas

Tujuan melakukan uji normalitas adalah untuk mengetahui apakah dalam
model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi normal.
Pengujian normalitas dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan uji
statistik Kolmogorov-Smirnov. Jika nilai probabilitas (Kolmogorov-Smirnov) <
taraf signifikansi, maka distribusi data dikatakan tidak normal dan Jika nilai
probabilitas (Kolmogorov-Smirnov) > taraf signifikansi, maka distribusi data
dikatakan normal.

2) Uji Multikolinieritas
Uji Multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi

ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik
seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Untuk mendeteksi
ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model dilakukan dengan melihat nilai
Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF). Nilai cutoff yang umum dipakai
untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai Tolerance ≤ 0,10 atau
sama dengan nilai VIF ≥ 10 (Ghozali, 2006).

3) Uji Autokolerasi
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Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu
pada periode t-1 (sebelumnya). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi
yaitu dengan Uji Durbin-Watson (DW test). Uji Durbin Watson digunakan untuk
autokorelasi tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya
intercept (konstanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lag diantara
variabel independen (Ghozali, 2006). Apabila nilai Durbin Waston terletak diantara
batas atas  (du) dan 4-(du) berarti tidak terjadi auotokorelasi.

4) Uji Heteroskedastisitas
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi terjadi

ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain. Jika
variance dari residual satu pengamatan kepengamatan lain tetap, maka disebut
homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas (Ghozali,2006).
Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas antara lain adalah dengan
melakukan uji park, uji glejser, uji white dan melihat grafik scatterplot antara nilai
prediksi variabel terikat (dependent) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID.

c. Analisis Regresi
Analisis yang digunakan dalam pengolahan data penelitian adalah analisis

regresi linier sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk menguji pengaruh
dari satu (1) variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Analisis regresi dapat
memberikan jawaban mengenai besarnya pengaruh setiap variabel independen
terhadap variabel dependennya. Model pengujian dalam penelitian ini dinyatakan
dalam persamaan dibawah ini:

ILK = b1X1 b2X2 b4X4

1) Uji T
Uji T statistik pada dasarnya menunjukan seberapa jauh pengaruh satu

variabel penjelas atau independen secara individual menerangkan variansi
variabel dependen (Ghozali, 2006). Penetapan untuk mengetahui hipotesis
diterima atau ditolak dapat diketahui dengan cara yaitu membandingkan t hitung
dengan t tabel. Jika T hitung < daripada T tabel artinya bahwa tidak ada pengaruh
yang signifikan dari variabel bebas secara individual terhadap variabel dependen.
Jika T hitung > dari T tabel artinya ada pengaruh yang signifikan dari variabel
bebas secara individual terhadap variabel independen. Dalam pengujian ini taraf
kesalahan yang diberlakukan adalah 5%.

2) Uji Singifikansi Simultan (Uji F statistik)
Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel

independen atau bebas yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh
secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan
membandingkan antara nilai F-tabel dengan F-hitung hasil run regresi yang
dilakukan. Jika nilai F-tabel > Fhitung maka dapat disimpulkan model dapat
diterima.

3) Koefisien Determinasi (R2)
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Koefisien determinasi (R2) ini digunakan untuk menggambarkan
kemampuan model menjelaskan variasi yang terjadi dalam variabel dependen
(Ghozali, 2006). Koefisien determinasi (R2) dinyatakan dalam persentase. Nilai
koefisien korelasi (R2) ini berkisar antara 0 < R2 < 1. Semakin besar nilai yang
dimiliki, menunjukkan bahwa semakin banyak informasi yang mampu diberikan
oleh variabel-variabel independen untuk memprediksi variansi variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penelitian ini menggunakan data sekunder dimana data yang diperoleh peneliti secara

tidak langsung yaitu melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain) yang
berupa laporan tahunan perusahaan. Sampel yang dipakai adalah perusahaan manufaktur
dalam sektor industri dan kimia yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia periode tahun
2012-2014. Perusahaan manufaktur dipilih karena dalam bidang manufaktur terdapat banyak
bagian untuk memproduksi sebuah produk. Dengan demikian maka pengetahuan dan keahlian
sangat diperlukan yang dalam hal ini terdapat dalam intellectual capital. Sampel dipilih
dengan menggunakan metode purposive sampling dimana sampel yang dipakai merupakan
sampel yang sudah berdasarkan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan. Memilihan sampel
berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan maka dihasilkan sampel sejumlah 51 dari 17
perusahaan.

1. Hasil Uji Deskriptif
Hasil dari olah statistik deskriptif yang menunjukan bahwa banyaknya data yang

diteliti sebanyak 51. Variabel VACE memiliki nilai minimum 0,00, maksimum 1,00, rata-
rata 0,0588, dan standar deviasi 0,23764. Variabel VAHC memiliki nilai minimum 2,00,
maksimum 90,00, rata-rata 18,0588, dan standar deviasi 17,38207. Variabel VASC
memiliki nilai minimum 0,00, maksimum 1,00, rata-rata 0,9608, dan standar deviasi
0,19604. Variabel VAIC mempunyai nilai minimum 2,00, maksimum 91,00, rata-rata
19,1765, dan standar deviasi 17,43870. Sedangkan untuk ILK memiliki nilai minimum
0,00 maksimum 4,00, rata-rata 0,9412, dan standar deviasi 1,00820.

2. Hasil Uji Normalitas
Hasil uji normalitas yang menggunakan statistik kolmogorov smirnov untuk variabel

integritas laporan keuangan dengan nilai KS 1,289 dan nilai Asyim. Sig. 0,072. Untuk bisa
dikatakan berdistribusi normal nilai Asymp. Sig. harus lebih besar dari signifikansi (0,05).
Karena nilai Asym. Sig. 0,072 dan > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel
integritas laporan keuangan berdistribusi normal.

3. Hasil Uji Multikolinearitas
Hasil uji multikolinearitas dari ke empat variabel yang dilakukan satu persatu

menunjukkan nilai tolerance 1,00 dan VIF 1,00. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi multikolinearitas.

4. Hasil Uji Autokolerasi
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Hasil pengujian menggunakan DW Test dan diperoleh nilai DW untuk variabel
integritas laporan keuangan sebesar 2,138, nilai (dU) pada tabel DW 1,722, dan nilai untuk
4-(dU) 2,641. Karena terlatak diantara dU dan (4-dU) = 1,722 > 2,138 > 2,614, maka dapat
disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi.

5. Hasil Uji Heterokedastisitas
Grafik scatterplot dari hasil uji heterokedastisitas pada variabel dependen integritas

laporan keuangan (ILK). Titik-titik pada grafik yang menyebar tidak membentuk pola pada
di atas dan di bawah sumbu Y. Maka, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi
heteroskedastisitas dalam model regresi.

6. Hasil Analisi Regresi
Model persamaan regresi dapat ditulis sebagai berikut :

ILK = 1,126 + 0,992X1 + -0,804X2 + -0,998X3 + 0,795X4

a) Nilai konstan adalah 1,126 yang berarti jika VAIC bernilai 0 (nol) maka integritas
laporan keuangan akan bertambah sebesar 1,126.

b) Nilai koefisien regresi variabel VACE bernilai 0,992 (positif) ini berarti bahwa setiap
peningkatan VACE sebesar 1, akan meningkatkan integritas laporan keuangan sebesar
0,992 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

c) Nilai koefisien regresi variabel VAHC bernilai negatif yaitu -0,804 ini berarti setiap
penurunan VAHC sebesar 1 maka integritas lapran keuangan akan menurun sebesar
0,804 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

d) Nilai koefisien variabel VASC bernilai negatif yaitu -0,998 ini berarti setiap penuruan
VASC sebesar 1 maka integritas laporan keuangan akan menurun sebesar 0,998 dengan
asumsi  variabel lain bernilai tetap.

e) Nilai koefisien variabel VAIC bernilai 0,795 (positif) ini berarti bahwa setiap
peningkatan VAIC sebesar 1, akan meningkatkan integritas laporan keuangan sebesar
0,795 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.

Penelitian ini menguji tentang pengaruh intellectual capital terhadap integritas laporan
keuangan. Pengujian empiris yang telah dilakukan dengan menggunakan spss mengahasilkan
bahwa tidak semua variabel bebas (VACE, VAHC, dan VASC) mempunyai pengaruh
terhadap variabel dependen (integritas laporan keuangan).
1. Value added capital employed (VACE) berpengaruh terhadap integritas laporan

keuangan.
Dari hasil pengujian hipotesis yang dilihat dari t hitung sebesar 1,474 untuk variabel

VACE dan signifikansi sebesar 0,147. Karena –t hitung < -t tabel ( -1,474 < -2,317 ) dan
signifikansi > 0,05 (0,147), nilai tersebut menunjukkan bahwa Ho diterima. Sehingga dapat
disimpulkan bahwa variabel value added capital employed (VACE) tidak berpengaruh
terhadap intergitas laporan keuangan yang diukur menggunakan market to book ratio.
Dengan demikian, maka VACE tidak berperan penting dalam integritas keuangan
meskipun perusahaan mampu memanfaatkan keberadaan aset yang mereka miliki secara
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optimal untuk menciptakan sebuah laporan keuangan yang terintegritas dengan
kemampuan dan skill yang tinggi. Hasil penelitian Budiarso (2012) menyatakan bahwa
VACE atau modal fisik tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan perdagangan, jasa
dan investasi di BEI, tidak terdapat pernyataan yang mendukung hipotesis adanya
pengaruh intellectual capital dengan integritas laporan keuangan. Namun, rasio kinerja
perusahaan diperoleh dari perhitungan berdasarkan laporan keuangan. Sehingga secara
tidak langsung ada hubungan antara kinerja perusahaan dengan integritas laporan
keuangan.

2. Value added human capital (VAHC) terhadap integritas laporan keuangan.
Hasil dari pengujian hipotesis menunjukkan t hitung -2,181 untuk variabel VAHC

sebesar -2,181 dan signifikansi sebesar 0,034. Karena –t hitung < -t tabel ( -2,181 < -2,317
) dan signifikansi < 0,05 (0,034), maka Ho ditolak. Value added human capital (VAHC)
berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan. Perusahaan telah menyadari pentingnya
aset sumber daya manusia untuk peningkatan keefektifan operasional. Hal ini sesuai
dengan Human Capital Theory yang berpendapat bahwa investasi sumber daya manusia
mempunyai pengaruh yang besar terhadap peningkatan produktivitas (Budiarso, 2012).
Rozania et, al (2013) menyatakan bahwa komite audit terbukti berpengaruh terhadap
integritas laporan keuangan. Gayatri (2013) memberikan hasil penelitiannya bahwa
komisaris independen berpengaruh positif terhadap integritas laporan keuangan. Secara
tidak langsung komite audit dan komisaris independen merupakan human yang dimiliki
dan mempunyai peran dalam sebuah perusahaan atau dapat dikatakan modal karyawan
(human capital). Perusahaan bersedia mengeluarkan dana yang lebih besar untuk
mendapatkan karyawan yang sesuai yang dibutuhkan (Soetedjo, 2014). Sehingga modal
karyawan sangat diperlukan agar laporan keuangan yang dihasilkan mampu
menggambarkan keadaan perusahaan yang sebenarnya.

3. Value added structural capital (VASC) terhadap integritas laporan keuangan.
Value added structural capital (VASC) tidak berpengaruh terhadap integritas laporan

keuangan. Dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa t hitung -1,412 untuk
variabel VASC dan signifikansi sebesar 0,165. Karena –t hitung < -t tabel ( -1,412 < -2,317
) dan signifikansi > 0,05 (0,165), maka Ho diterima. Structural capital digambarkan seperti
hardware, software, database, paten, trademarks dan kemampuan berorganisasi. Meskipun
perusahaan mempunyai hardware, software, database, paten, trademarks dan kemampuan
berorganisasi, namun hal tersebut tidak menjadi patokan untuk menciptakan sebuah
laporan keuangan yang terintegritas. Hasil tersebut tidak sejalan dengan Budiarso (2012)
yang menyatakan bahwa STVA atau modal struktural berpengaruh signifikan negative
terhadap kinerja perusahaan perdagangan, jasa dan investasi di BEI dan Bontis (2000)
yang menyatakan bahwa meskipun sumber daya manusia memiliki tingkat intelektualitas
yang tinggi, sedangkan organisasi tidak memiliki sistem dan prosedur yang baik, maka
modal intelektual tidak dapat mencapai kinerja secara optimal dan potensi yang ada tidak
dapat dimanfaatkan secara maksimal.
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4. Intellectual capital (VACE, VAHC, dan VASC) terhadap integritas laporan
keuangan.

Dari pengujian yang dilakukan dengan membandingkan antara F hitung dengan F
tabel, sehingga diperoleh 3,804 > 2,574 dengan nilai signifikansi < 0,05 (0,009). Maka
dapat disimpulkan bahwa variabel bebas yang meliputi  VACE, VAHC, dan VASC secara
bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu integritas
laporan keuangan. Sehingga perusahaan-perusahaan dapat mengembangkan dan
mengoptimalkan modal intelektual yang meliputi modal fisik (VACE), modal karyawan
(VAHC), dan modal organisasi (VASC) agar dapat memberikan value added guna
meningkatkan produktifitas perusahaan. Penelitian ini sejalan dengan hasil Soetedjo (2014)
yange menyatakan bahwa intellectual capital, yaitu Human Capital Efficiency (HCE),
Structural Capital Efficiency (SCE)dan Customer Employed Efficiency (CEE)secara
bersama-sama mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan perbankan yang dihitung
melalui ROA (profitabilitas).

SIMPULAN dan SARAN
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh intellectual capital terhadap

integritas laporan keuangan. Populasi penelitian ini menggunakan perusahaan manufaktur
yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2012-2014. Pengambilan sampel
dilakukan dengan metode purposive sampling yaitu sebanyak 17 perusahaan manufaktur
sektor industru dasar dan kimia periode 2012-2014. Variabel independen dalam penelitian ini
adalah VACE, VAHC, dan VASC. Sedangka untuk variabel dependennya adala integritas
laporan keuangan. Model analisi yang digunakan adalah model analisis regresi berganda.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel VACE tidak berpengaruh terhadap integritas
laporan keuangan. Untuk variabel VAHC berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.
Selanjutnya pada variabel VASC tidak menunjukkan pengaruh terhadap variabel dependen
yaitu integritas laporan keuangan.
A. Keterbatasan Penelitian

1. Sampel yang dugunakan dalam penelitisn hanya terbatas 17 perusahaan manufaktur
dalam sektor industri dasar dan kimia pada periode 2012-2014 sehingga belum
mencerminkan semua jenis perusahaan yang masuk dalam populasi.

2. Variabel yang digunakan hanya merupakan komponen dari intellectual capital.
B. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian, saran yang dapat diberikan peneliti untuk
penelitian selanjutnya adala sebagai berikut :
1. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambah sektor perusahaan lain untuk sampel

yang akan diteliti.
2. Penambahan variabel independen dapat dilakukan agar dapat lebih menjelaskan apa saja

yang mempengaruhi integritas laporan keuangan.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan dan desain sistem pengendalian intern
penerimaan kas pada Distro Floss Store di Solo. Jenis penelitian diskriptif kualitatif yang
menggambarkan penerapan sistem pengendalian intern penerimaan kas. Hasil penelitian:
struktur organisasi Distro Floss Store di  Solo belum bisa dikatakan efektif karena belum ada
pemisahan tugas dan tanggungjawab dibagian perencanaan, pembelian dan penerimaan kas,
sehingga ada perangkapan tugas. Sistem otorisasi Distro Floss Store di Solo juga belum bisa
dikatakan efektif, karena belum diberlakukan otorisasi untuk seluruh transaksi yang
berhubungan dengan bagian penjualan. Prosedur memang telah dijalankan sesuai dengan
peraturan Distro. Praktik yang sehat Distro Floss Store di Solo belum sepenuhnya dijalankan
dengan baik dengan masih digunakannya formulir bernomor urut tulis tangan. Untuk-unsur
karyawan yang ada di Distro Floss Store Solo telah menempatkan karyawan yang sesuai
dengan bidang keahliannya, adanya jenjang karir yang jelas, dan pelatihan kerja/training
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terhadap karyawan. Dan diharapkan usulan sistem pengendalian intern yang baru bisa
memudahkan dalam proses penerimaan kas di Distro Floss Store di Solo.

Kata Kunci: Desain, Sistem Pengendalian Intern, Penerimaan Kas.

PENDAHULUAN

Solo saat ini menjadi salah satu kota yang mengembangkan bisnis distro dengan
bermacam-macam konsep dan desain, tergantung suatu distro menentukan konsep untuk
produknya. Dalam pengembangannya, distro juga diikuti dengan semakin kompleknya
permasalahan yang harus dihadapi. Dengan bertambahnya skala operasi serta semakin
berkembangnya perusahaan baik kegiatan maupun jumlah karyawan. Pimpinan perusahaan
tidak dapat lagi melaksanakan sendiri semua fungsinya, kondisi semacam ini menuntut
pimpinan perusahaan untuk mendelegasikan sebagian tugas, wewenang serta tanggungjawab
kepada beberapa bawahan yang dipimpinnya guna membantu pengelolaan perusahaan.

Selain itu pimpinan perusahaan juga membutuhkan suatu alat untuk mengawasi
jalannya tugas yang dipercayakan kepada bawahan serta untuk mengetahui kemajuan yang
akan dicapai perusahaan. Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang lebih dikenal dengan sistem
pengendalian intern.

Suatu perusahaan menerapkan sistem pengendalian intern sebagai penunjang dalam
menjalankan usahanya. Sistem tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kondisi masing-
masing perusahaan karena jenis dan bentuk perusahaan yang berbeda-beda. Sistem
pengendalian intern yaitu suatu sistem yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-
ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan
keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan
manajemen (Mulyadi, 2001:163). Sistem pengendalian intern yang dirancang dengan baik
terhadap struktur organisasi yang didalamnya terdapat pembagian tanggungjawab fungsional
kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok
perusahaan atau distro, seperti pemisahan fungsi operasional, fungsi penyimpanan dan fungsi
pencatatan. Salah satu aktiva yang dimiliki perusahaan adalah kas. Kas perlu mendapat
perhatian tersendiri, karena sifatnya yang sangat mudah dipindahtangankan dan tidak dapat
dibuktikan kepemilikannya. Dengan keadaan ini tentunya akan mendorong koperasi untuk
melakukan pengendalian intern terhadap penerimaan kas.

Distro Floss Store Solo merupakan salah satu Distro yang baru berkembang bahkan
sedang booming di kalangan anak muda Solo dan sekitarnya. Booming dalam hal ini adalah
banyak yang sudah mengenal brand yang sudah berdiri sejak 2013 dan produk yang dijual
sangat diminati oleh anak muda baik di Solo hingga luar Solo. Perkembangan Distro di Solo
menjadi salah satu bagian dari pertumbuhan ekonomi di Kota Solo dimana Solo terdapat
tempat belanja yang begitu banyak terutama pada produk fashion. Dan penelitian ini diambil
untuk mengetahui bagaimana suatu usaha baru dapat menjalankan suatu pengendalian intern
terutama pada pemasukan kas yang menjadi sumber utama dalam menjalankan usaha tersebut.

METODOLOGI
Jenis Penelitian
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Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan salah satu
jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terrencana, dan terstruktur dengan jelas
sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya.

Variabel Penelitian dan Pengukurannya
Variabel penelitian ini adalah Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas. Indikator sistem
pengendalian intern penerimaan kas Distro Floss Store yaitu sistem dan prosedur penerimaan
kas, struktur organisasi, dokumen yang ditemukan, evaluasi dan desain yang
direkomendasikan.

Sumber Data dan Responden
Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Jenis data yang
digunakan dalam penelitian ini ada dua yaitu : data primer dan data sekunder.

Populasi dan Sampling
Populasi  dari  penelitian  ini  adalah sistem pengendalian intern penerimaan kas pada tahun
2016 di Distro Floss Store Surakarta, sedangkan sampel  dalam  penelitian  ini adalah sistem
pengendalian intern penerimaan kas pada tahun 2016.

Objek Penelitian
Penelitian dilakukan di Distro Floss Store Surakarta yang berlokasi di Jl. Ahmad Yani 350
Kleco Surakarta. Alasan pemilihan ini menjadi subjek penelitian karena lokasinya mudah
diakses oleh penulis sehingga memudahkan  dalam  proses  pencarian data.

Instrumen Penelitian
Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian  ini adalah mengadakan
wawancara terstruktur dan diskusi secara langsung dengan bagian administrasi Distro Floss
Store. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi gambaran umum Floss Store dan
pengendalian intern penerimaan kas di Distro Floss Store. Kemudian mengumpulkan dan
mengutip data-data Distro berkaitan dengan sejarah singkat Distro Floss Store, struktur
organisasi Distro Floss Store. Dokumentasi dilakukan untuk mengetahui informasi tentang
data-data yang akan dipakai sebagai pendukung data penelitian.

Teknik Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif.
Metode analisis deskriptif kualitatif merupakan penyajian data berasal dari temuan masalah
yang ada dalam perusahaan. Kemudian dari temuan masalah itu dilakukan analisis dengan
menggunakan pendekatan yang didasarkan pada teori-teori yang ada. Prosedur analisis data
deskriptif kualitatif adalah sebagai berikut:

a. Melakukan observasi atau pengamatan berkaitan dengan sistem pengendalian intern
penerimaan yang telah diterapkan oleh Distro Floss Store Solo, yang meliputi hal-hal
sebagai berikut:

1) Gambaran umum perusahaan
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2) Struktur organisasi
3) Sistem dan prosedur penerimaan kas
4) Dokumen-dokumen yang digunakan, termasuk yang terkait dengan akuntansi

siklus penerimaan kas
b. Menganalisis data dengan membandingkan hasil penelitian yang diterapkan Distro

Floss Store Solo berdasarkan landasan teori unsur-unsur pengendalian intern.
c. Mendesain sistem pengendalian intern penerimaan kas sebagai rekomendasi bagi

Distro Floss Store Solo berdasarkan analisis unsur-unsur pengendalian intern pada
sistem pengendalian intern yang diterapkan di Distro Floss Store Solo.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Sistem Penerimaan Kas pada Distro Floss Store Solo

a. Penerimaan Kas
Penerimaan kas pada Distro Floss Store Solo diperoleh dari penjualan

secara tunai dan kredit sebagai berikut:
1) Penerimaan kas dari penjualan tunai atau offline

Penerimaan kas dari penjualan tunai dimulai dari bagian marketing, yaitu
dengan penjualan secara langsung dengan bertransaksi di toko atau penjualan
tidak langsung melalui onlineshop.

2) Penerimaan kas dari penjualan kredit
Penerimaan kas dari penjualan kredit dimulai dari bagian marketing

kemudian menyediakan barang pesanan melalui bagian persediaan setelah
siap maka membuat surat perjanjian pembelian tempo setelah itu barang
dikirim.

3) Penerimaan kas dari penjualan online
Penerimaan kas dari penjualan online yaitu penjualan terjadi tetapi

pihak pembeli dan penjual tidak bertemu secara langsung, melainkan lewat
pesanan via telepon, sms maupun media sosial (facebook, twitter, instagram
dll).

4) Penerimaan kas dari distribusi ke vendor
Penerimaan kas yang berasal dari penjualan barang yang

didistribusikan atau dititipkan ke vendor.

b. Dokumen
1) Nota Penjualan Tunai (Offline), Nota Penjualan Online, Bukti Pengiriman

Barang JNE, dan Kwitansi penerimaan kas .
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2) Invoice Penjualan
Invoice ini berisi pembelian, jumlah uang, dan data yang terkait dalam

transaksi. Invoice penjualan terlampir.
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Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas yang Diterapkan di Distro Floss Store di
Solo
Sistem penjualan tunai yang diterapkan di Distro Floss Store Solo yaitu:

1) Customer datang ke toko dan memilih barang setelah barang yang dipilih sesuai maka
customer meminta pihak marketing atau kasir untuk membungkusnya dan bertransaksi
di kasir. Kasir membuatkan nota penjualan (NP) rangkap 2 yaitu NP 1 diserahkan
kepada customer dan kasir menerima uang penjualan. Kemudian NP 2 menjadi arsip.
Setelah kasir selesai dan melakukan penutupan kasir maka pihak kasir mencatat total
penjualan pershift ke dalam buku penjualan dan menyerahkan uang penjualan ke
Bagian Admin/Akuntansi.

2) Bagian Inventory menginput data pengeluaran barang menggunakan bukti NP 2 ke
dalam sistem inventory. Setiap sebulan sekali tepatnya tanggal 1 di setiap bulannya,
bagian inventory membuat laporan Stock Opname (SO) dan laporan total barang
keluar disetiap bulannya. Setiap bulan bagian inventory menyerahkan 2 laporan
tersebut ke email toko sebagai arsip laporan toko.

3) Bagian Akuntansi menerima uang dari kasir beserta buku penjualan dengan catatan
pengeluaran dan lampiran bukti pengeluaran. Bagian akuntansi membuat laporan
penjualan berdasarkan buku penjualan dan dicocokkan dengan NP 2 serta uang yang
diterima. Dan setiap uang yang terkumpul jika sudah melebihi minimum total setor
yaitu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka bagian akuntansi segera menyetorkan
uang kepada Store Manager untuk langsung di setorkan kepada pemilik beserta
catatan penjualan serta pengeluaran.

4) Store Manager menerima laporan penjualan (LP1) dari bagian akuntansi untuk
dilanjutkan keputusan dalam memanajemen toko.
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Desain Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas yang Direkomendasikan Peneliti

Sistem yang diusulkan pada penjualan tunai

1)Customer datang ke toko dan memilih barang setelah barang yang dipilih sesuai maka
customer meminta pihak marketing atau kasir untuk membungkusnya dan
bertransaksi di kasir. Kasir membuatkan nota penjualan (NP) rangkap 3 yaitu NP 1
diserahkan kepada customer dan kasir menerima uang penjualan. Kemudian NP 2
dan NP 3 menjadi arsip bagian inventory dan akuntansi. Setelah kasir selesai dan
melakukan penutupan kasir maka pihak kasir mencatat total penjualan pershift ke
dalam buku penjualan, kemudian menjurnal penjualan di buku jurnal dan
menyerahkan uang penjualan ke Bagian Admin/Akuntansi.

2)Bagian Inventory menginput data pengeluaran barang menggunakan bukti NP 2 ke
dalam sistem inventory. Setiap sebulan sekali tepatnya tanggal 1 di setiap bulannya,
bagian inventory membuat laporan Stock Opname (SO) dan laporan total barang
keluar disetiap bulannya. Setiap bulan bagian inventory menyerahkan 2 laporan
tersebut ke email toko sebagai arsip laporan toko dan melaporkan kepada store
manager.

3)Bagian Akuntansi menerima uang dari kasir beserta buku penjualan dan buku jurnal
dengan catatan pengeluaran dan lampiran bukti pengeluaran. Bagian akuntansi
membuat laporan penjualan berdasarkan buku penjualan dan dicocokkan dengan NP
2 serta uang yang diterima. Dan setiap uang yang terkumpul jika sudah melebihi
minimum total setor yaitu Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), maka bagian akuntansi
segera menyetorkan uang ke Bank dengan mengkonfirmasi pada store manager. Dan
setiap bulan bagian akuntansi membuat laporan penjualan serta laporan uang yang
disetor untuk di emailkan ke email toko sebagai arsip laporan bulanan. Store
Manager menerima laporan penjualan (LP1) dari bagian akuntansi dan Laporan
Stock Opname (LSO) untuk dilanjutkan keputusan dalam memanajemen toko.
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SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Setelah menganalisis pengendalian intern penerimaan kas pada Distro Floss Store di Solo,
maka dapat disimpulkan bahwa struktur organisasi Distro Floss Store di Solo belum bisa
dikatakan efektif karena belum ada pemisahan tugas dan tanggung jawab dibagian
perencanaan, pembelian dan penerimaan kas, sehingga ada perangkapan tugas. Sistem
otorisasi Distro Floss Store di Solo juga belum bisa dikatakan efektif, karena belum
diberlakukan otorisasi untuk seluruh transaksi yang berhubungan dengan bagian penjualan.
Prosedur memang telah dijalankan sesuai dengan peraturan Distro. Praktik yang sehat Distro
Floss Store di Solo belum sepenuhnya dijalankan dengan baik dengan masih digunakannya
formulir bernomor urut tulis tangan. Untuk unsur karyawan yang ada di Distro Floss Store
Solo telah menempatkan karyawan yang sesuai dengan bidang keahlianya, adanya jenjang
karir yang jelas, dan pelatihan kerja/training terhadap karyawan. Dan diharapkan usulan
sistem pengendalian intern yang baru bisa memudahkan dalam proses penerimaan kas di
Distro Floss Store di Solo.

Saran
Adapun saran yang dapat penulis sampaikan dari penelitian ini sebagai bahan masukan dan
pertimbangan Distro Floss Store di Solo yaitu:

1. Pemisahan tugas pada bagian penerimaan kas dari penjualan dan akuntansi serta fungsi
penjualan serta kas yang menjadi satu dapat memicu adanya kecurangan sehingga
pemisahan tugas sangat penting untuk meminimalisir terjadinya kecurangan.

2. Pemberlakuan sistem otorisasi untuk meminimalisir terjadinya penyalahgunaan
wewenang.

3. Memberikan asuransi (cash-in-life) dan (cash-in-transit) bagi pemegang atau penagih
dan kasir untuk meminimalisir resiko sebagai tanggungjawab tugasnya.

4. Penggunaan nota penjualan dan kwitansi urut cetak. Dengan menggunakan nota
penjualan dan kwitansi tulis tangan masih memungkinkan terjadinya kesalahan dalam
penulisan.

5. Pemberian reward/hadiah untuk karyawan teladan untuk meningkatkan kinerja
karyawan.

DAFTAR PUSTAKA
Anindita, Aldila. (2014). Evaluasi Pengendalian Internal Prosedur Penerimaan Kas dan

Pengeluaran Kas dengan Menggunakan Lima Komponen COSO. Electronic Theses
and Dissertations (ETD). Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Arens, Alvin A dan Loebbecke. (2000). Auditing An Integrated Approach. Eight Edition. New
Jersey : Prentice Hall International Inc.

Bodnar. Hopwood. (2009). Sistem Informasi Akuntansi. Edisi 9. Penerbit ANDI,Yogyakarta.
Hery. (2011). Auditing 1 Dasar-Dasar Pemeriksaan Akuntansi. Cetakan Pertama, Jakarta.



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 326

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). (2009). Standar Akuntansi Keuangan  (SAK) Tahun 2009.
Salemba Empat, Jakarta.

Jeffrey L. Whitten dkk. (2004). Metode Desain & Analisis Sistem. Edisi 6. Mc Graw Hill
Education. Penerbit ANDI.

Manoppo, R.M. (2013). Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan dan Pengeluaran
Kas pada PT. Sinar Galesong Prima Cabang Mando. Jurnal EMBA Vol.1 No.4
Desember 2013, Hal. 1007-1015. Universitas Sam Ratulangi.

Mulyadi. (2001). Sistem Akuntansi. Jakarta: Salemba Empat.
Mulyadi. (2002). Auditing. Yogyakarta: Salemba Empat.
Munandar, Utami. (2002). Kreativitas dan Keberbakatan: Strategi Mewujudkan potensi

Kreatif dan Bakat, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama)
Munawir, H.S. (1999). Auditing Modern Buku I. Edisi Pertama. Yogyakarta: BPFE

Yogyakarta.
Rahman, Yudi. (2014). Analisis Sistem Dan Prosedur Pengendalian Intern Penerimaan Kas

Pada UD. Sumber Makiah Loktabat Banjarbaru. KINDAI Volume 10 Nomor 2. STIE
Pancasetia Banjarmasin.

S.R.Soemarso. (2009). Akuntansi suatu Pengantar. Edisi Kelima. Jakarta: Salemba Empat.
Sinaga, Harry J.T. (2014). Evaluasi efektifitas pengendalian internal siklus penerimaan dan

pengeluaran kas berdasarkan COSO internal control framework 2013. Electronic
Theses and Dissertations (ETD). Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

Tunggal, Amin. (2013). Pokok-pokok COSO Based Auditing. Penerbit Harvarindo, Jakarta.
https://id.wikipedia.org. Distro (pakaian). Diakses Tanggal  4 Maret 2016. Jam 13.37
https://id.wikipedia.org. Desain. Diaskses Tanggal 26 Agustus 2016. Jam 6.39



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 327

PENGARUH UKURAN PERUSAHAAN, PROFITABILITAS DAN FINANCIAL
LEVERAGE TERHADAP PERATAAN LABA PADA PERUSAHAAN

MANUFAKTUR YANG DI BEI 2012-2014

1Wiwik Puji Rahayu
2Endang Masitoh W

3Suhendro
1,2,3Jurusan Akuntansi FakultasEkonomi Universitas Islam Batik Surakarta

wiwikuniba45@gmail.com

ABSTRACT

This study aimed to examine the effect of firm size, profitability and financial leverage on
income smoothing on 2012-2014 manufacturing companies listed on the Stock Exchange.
Research variables used are the independent variables are firm size, profitability and
financial leverage, as well as the dependent variable income smoothing (income smoothing).
The type of data acquired is secondary data, this study used a population of manufacturing
companies listed on the Stock Exchange in the year 2012-2014 amounted to 36 companies.
The sampling technique used purposive sampling there were 36 companies. Data analysis
method used is descriptive statistics, test assumptions, ANOVA test, and test the hypothesis
(multiple linear regression analysis, t test test f and the coefficient of determination (R2)).
Based on the results of testing the feasibility of the model with ANOVA test showed that the
regression model fit for use based on the test results of t test showed that the size of the
company's influence on income smoothing, no effect on the profitability and financial
leverage income smoothing has no effect on income smoothing. F While testing in this study
together have an effect on income smoothing.
Keywords: company size, profitability, financial leverage, income smoothing

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh ukuran perusahaan, profitabilitas dan
financial leverage terhadap perataan laba pada perusahaan manufaktur 2012-2014 yang
terdaftar di BEI.  Variabel penelitian yang digunakan adalah variabel independen terdiri dari
ukuran perusahaan, profitabilitas dan financial leverage, serta variabel dependennya perataan
laba (income smoothing). Jenis data yang diperoleh adalah data sekunder,  penelitian ini
menggunakan populasi perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun  2012-2014
berjumlah  36 perusahaan. tekhnik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling
terdapat 36 perusahaan. Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji
asumsi, uji anova, dan uji hipotesis (analisis regresi linear berganda, uji t uji f dan koefisien
determinasi (R2)). Berdasarkan hasil pengujian kelayakan model dengan uji anova dapat
diketahui bahwa model regresi layak digunakan berdasarkan hasil pengujian uji t dapat
diketahui bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba, profitabilitas tidak
berpengaruh terhadap perataan laba dan financial leverage tidak berpengaruh terhadap
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perataan laba. Sedangkan uji f dalam penelitian ini bersama-sama berpengaruh terhadap
perataan laba.
Kata Kunci : Ukuran perusahaan, profitabilitas, financial leverage, perataan laba

PENDAHULUAN
Laporan keuangan adalah suatu laporan berisikan informasi seputar keuangan dari

sebuah organisasi. Laporan keuangan dibuat atau diterbitkan oleh perusahaan dari hasil proses
akuntansi agar bisa menginformasikan keuangan dengan pihak dalam maupun pihak luar yang
terkait. Laporan keuangan difokuskan pada informasi laba, perataan laba yang ditunjukkan
untuk mengetahui laba yang relative stabil dari tahun ke tahun sehingga mempertahankan
reputasi perusahaan dalam posisi yang baik. Laporan keuangan terdiri dari laporan posisi
keuangan, laporan laba rugi komprehensif, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan
catatan atas laporan keuangan (Budiasih, 2009).

Menurut PSAK No. 1 (2009 : par 07) laporan keuangan merupakan bagian dari
proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca,
laporan laba rugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai
cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan laporan keuangan.
disamping itu juga skedul dan informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut,
misalnya, informasi keuangan segmen industri dan geografis serta pengungkapan pengaruh
perubahan harga.

Salah satu informasi yang biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan adalah
laba, bila laba dimanipulasi maka rasio keuangan dalam laporan keuangan juga akan
dimanipulasi dan pada akhirnya bila pengguna laporan keuangan menggunakan informasi
yang telah dimanipulasi untuk tujuan pengambilan keputusannya, maka keputusan tersebut
secara tidak langsung telah termanipulasi (Agriyanto, 2006).

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklarifikasikan besar kecil
perusahaan, antara lain ; total aktiva, log size, nilai pasar saham. Penentuan perusahaan
didasarkan pada total aset perusahaan (Machfoedz 1994), (Moses 1987) bahwa perusahaan
yang lebih besar memiliki dorongan yang lebih besar pula untuk melakukan perataan laba.

Perusahaan dengan skala kecil lebih fleksibel dalam menghadapi ketidakpastian, karena
perusahaan kecil lebih cepat bereaksi terhadap perubahan yang mendadak. Semakin besar
ukuran suatu perusahaan, maka kecenderungan menggunakan modal asing juga semakin
besar. Hal ini disebabkan karena perusahaan besar membutuhkan dana yang besar pula untuk
menunjang operasionalnya, dan salah satu alternatif pemenuhnya adalah dengan modal asing
apabila modal sendiri tidak mencukupi (Abdul Halim, 2007).

Profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari
keuntungan serta mengukur tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan. kenaikan atau
penurunan inilah yang dihindari manajer terkait penilaian investor. Dalam penelitian ini
profitabilitas diukur dengan Rasio ROA (Return On Assets) dengan cara membandingkan
laba setelah pajak dengan total aset. Return On Assets (ROA) menunjukkan efektivitas
perusahaan dalam mengelola aset baik dari modal sendiri maupun dari modal pinjaman,
investor akan melihat seberapa efektif suatu perusahaan dalam mengelola Assets.
Profitabilitas dijadikan alat ukur mengevaluasi kinerja manajemen, apakah mereka bekerja
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secara efektif atau tidak. Bekerja tidak efektif akan menghasilkan profitabilitas yang rendah,
sehingga gagal dalam meningkatkan laba perusahaan.

Financial leverage (Tingkat Hutang) adalah penggunaan dana yang disertai biaya
tetap, dengan tingkat leverage yang tinggi kemungkinan besar perusahaan melakukan
perataan laba guna menghindari kerugian, semakin besar pendapatan yang tingkatnya makin
besar peluang perusahaan mengalami penurunan pendapatan dimasa yang akan datang
sehingga membuat perusahaan mengalami ketidakstabilan laba yang berdampak pada
pengambilan keputusan, maka semakin tinggi tingkat financial leverage maka semakin besar
peluang manajer perusahaan melakukan perataan laba untuk memberikan pendapat yang baik
pada perusahaan untuk mengelola hutang untuk meningkatkan aset maupun pendapatan
perusahaan (Weston, 2009).

Perataan laba dilakukan manajemen untuk memperbaiki citra perusahaan dimata pihak
eksternal, selain itu, perataan laba dilakukan manajemen untuk memberi informasi yang
relevan dalam melakukan prediksi terhadap laba dimasa yang akan datang.

Perataan laba dijadikan sebagai usaha manajemen perusahaan untuk mengurangi
fluktuasi yang dilaporkan.Usaha untuk mengurangi fluktuasi laba adalah suatu bentuk
manipulasi laba agar jumlah laba suatu periode sebelumnya perataan laba juga tidak bisa
dikatakan illegal, selama perataan laba dilakukan tanpa melanggar ketentuan dalam prinsip
akuntansi.

METODE PENELITIAN
Variabel independen yang digunakan ada tiga yaitu :

1. Ukuran perusahaan (X1)
Ukuran perusahan adalah besar kecinya perusahaan, yang diukur dengan
menggunakan total aset. Penentuan skala besar kecilnya perusahaan dapat ditentukan
berdasarkan total penjualan, total asset, rata-rata tingkat penjualan (Seftianne, 2011).
Ukuran Perusahaan =  Total Aset

2. Profitabilitas (X2)
Profitabilitas merupakan kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan laba
(keuntungan) dalam suatu periode tertentu. Pengertian yang disampaikan oleh Hunan
(2001) bahwa profitabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan
keuntungan (profit) pada tingkat penjualan, aset, dan modal saham tertentu.
Profitabilitas diukur dengan menggunakan rasio antara laba bersih setelah pajak
dengan total aktiva, skala rasio dengan rumus :
Profitabilitas  =  Laba bersih setelah pajak

Total aktiva
3. Financial Leverage (X3)

Financial leverage adalah penggunaan dana yang disertai biaya tetap. Menurut
Bambang (1995) bahwa financial leverage penggunaan dana dengan biaya tetap itu
adalah harapan untuk memperbesar pendapatan perlembar saham. Financial leverage
diukur dengan menggunakan DAR dengan rumus :
DAR =   Total hutang

Total aset
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Variabel dependen adalah perataan laba (Y) yang digunakan menggunakan skala
nominal. Dalam kelompok perataan laba diberi angka 1, sedangkan yang tidak kelompok
perataan laba diberi angka 0. Tindakan perataam laba diuji dengan menggunakan indeks eckel
(1981). Indeks eckel dapat dihitung menggunakan rumus :
Indeks perataan laba =  CV ∆I

CV ∆S

CV ∆I =  Standar deviasi laba operasi
Rata-rata laba operasi

CV ∆S =  Standar deviasi penjualan
Rata-rata penjualan

Populasi dan sampel
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di
BEI pada tahun 2012-2014. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur
digunakan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria perusahaan sebagai
berikut :

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014.
2. Perusahaan manufaktur yang memperoleh laba setiap tahunnya dari tahun 2012-2014.

Metode Analisis Data
Statistik deskriptif

Sebelum melakukan uji hipotesis terlebih dahulu dilakukan uji statistik umum yang
berupa statistik deskriptif meliputi mean, minimum, maximum serta standar deviasi untuk
mengetahui data yang menjadi sampel.
Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Menurut Ghozali (2005) uji normalitas data dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui
apakah sampel yang diambiltelah memenuhi kriteria sebaran atau distribusi normal.
Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2006).
Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada
korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode t-1.
Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelasi (Ghozali, 2006).
Uji Heterokedastisitas
Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari
residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2006).
Uji Regresi Linear Berganda
Analisis regresi berganda dilakukan untuk menguji seberapa besar hubungan antara variabel
independen dengan variabel dependen.
Uji T
Untuk menguji hipotesis digunakan uji t untuk menguji apakah ada pengaruh terhadap
variabel independen dengan dependen.
Uji F
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Untuk menguji apakah secara bersama-sama variabel independen dan dependen berpengaruh
dan mengetahui nilai apakah signifikan.
Koefsien Determinasi R2

Digunakan untuk menunjukkan semakin dominan pengaruh variabel independen terhadap
dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Tabel 1.

Statistik Deskriptif
Descriptive Statistics

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
Ukuran Perusahaan 36 15.32 28.65 23.6407 2.89652
Profitabilitas 36 -.79 7.07 1.6523 1.28796
Financial leverage 36 -2.60 4.78 3.1673 1.17853
Income smoothing 36 .00 1.00 .7500 .43916
Valid N (listwise) 36
Tabel di atas diketahui variabel Ukuran Perusahaan (X1) untuk nilai minimum sebesar
15.32, nilai maksimum sebesar 28.65, nilai rata-rata sebesar 23.6, dan nilai standar deviasi
sebesar 2.8. Variabel, Profitabilitas (X2), nilai minimum sebesar -0.79, nilai maksimum
sebesar 7.07, nilai rata-rata sebesar 1.65, dan nilai standar deviasi sebesar 1.3. Variabel
Financial Leverage (DAR) (X3) nilai minimum sebesar -2.60, nilai maksimum sebesar 4.78,
nilai rata-rata sebesar 3.1, dan nilai standar deviasi sebesar 1,18 .  Untuk variabel Income
Smoothing (Y) nilai minimum sebesar 0, nilai maksimum sebesar 1,  nilai rata-rata sebesar
0,75, dan nilai standar deviasi sebesar 0,44.

Data di selanjutnya disajikan melalui nilai rata-rata data perusahaan dari Ukuran
Perusahaan (X1), Profitabilitas (X2), Financial Leverage (DAR) (X3), dan Income
Smoothing (Y) dari tahun 2012 – 2014 dan setelah perhitungan dengan rumus log=(LN2)
berada dilampiran 7.
Keragaman hasil yang ditunjukkan pada lampiran 7 menunjukkan bahwa rasio dalam
perusahaan juga dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan. Perusahaan besar yang telah
mapan lebih banyak menarik minat investor untuk mengambil bagian dalam kepemilikan
saham dibandingkan dengan perusahaan kecil yang tidak begitu bonafid.

Uji Normalitas
Data variabel dalam penelitian ini yaitu Ukuran Perusahaan (X1), Profitabilitas

(X2), Financial leverage (X3), dan Income smoothing (Y) terdistribusi normal karena
memiliki signifikansi pada uji One-Sample Kolmogorov-Smirnov > dari 0,5.
Uji Multikolinearitas
Data variabel dalam penelitian ini yaitu ukuran perusahaan (X1), profitabilitas (X2), financial
leverage (X3), diatas tidak terjadi gejala multikolinieritas.
Uji autokorelasi

Berdasarkan tabel diatas diketahui niali DW sebesar 2,3 menunjukkan tidak ada
gejala autokorelasi.
Uji Heterokedastisitas
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Data dinyatakan tidak terjadi gejala heterokedastisitas seperti nampak pada gambar diatas.

Analisis Regresi berganda

Tabel 2.
Regresi linear berganda

Variabel Koefisien
Regresi

(B)

t Signifikansi

Ukuran Perusahaan .080 3.215 .003
Profitabilitas -.095 -1.147 .260
Financial leverage -.076 -.867 .392

Bila ukuran perusahaan ditingkatkan maka dapat menaikan perataan laba sebesar 0,080
dengan asumsi variabel independenya konstan. Bila profitabilitas meningkat maka akan
berpengaruh terhadap return penurunan perataan laba -0,095, bila financial leverage
meningkat maka akan berpengaruh terhadap perataan laba sebesar -0,076.
Uji T

Tabel 3.
Uji T

Variabel t Signifikansi
Ukuran Perusahaan 3.215 .003
Profitabilitas -1.147 .260
Financial leverage -.867 .392

Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap perataan laba dengan nilai t hitung 3.215
sementara t tabel 2.042 atau (3.215 < 2.042) hal tersebut menyebutkan ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap income smoothing, profitabilitas tidak berpengaruh terhadap income
smoothing dengan t hitung -1.147 dan t tabel 2.042 atau ( -1.147 < 2.042). financial leverage
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tidak berpengaruh terhadap income smoothing dengan t hitung -0.867 dan t tabel 2.042 atau (-
0.867 < 2.042).

Uji F
Tabel 4.

ANOVAa

Model Sum of
Squares

df Mean Square F Sig.

1
Regression 1.767 3 .589 3.784 .020b

Residual 4.983 32 .156
Total 6.750 35

a. Dependent Variable: Income smoothing
b. Predictors: (Constant), Financial leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas

Suatu variabel diaktakan berpengaruh signifikan jika F hitung lebih besar dari F tabel,
hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 3.784 sementara nilai F tabel n 36 k 4
sebesar 2,92 atau 3.784 > 2,92 dengan signifikasi 0,020. Dengan demikian jelas ukuran
perusahaan, profitabilitas, financial leverage secara bersama-sama berpengaruh terhadap
income smoothing

Uji determinasi (R2)
Tabel 5.
Uji R2

Model R R Square
1 .512a .262

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa R2 sebesar 0.262 atau 26.2%. hal tersebut
tingkat dominasi pengaruh variabel ukuran perusahaan, profitabilitas dan financial leverage
terhadap perataan laba perusahaan manufaktur 26.2% sisanya 73.8% ditentukan oleh variabel
diluar yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

SIMPULAN DAN SARAN
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif

terhadap perataan laba, hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan dilihat besar kecinya
aset perusahaan, sedangkan profitabilitas dan financial leverage teidak berpengaruh terhadap
perataan laba karena tidak memungkinkan perusahaan mendapatkan keuntungan.
Penelitian ini mempunyai saran pemilihan variabel bebas hendaknya diseleksi dahulu agar
dapat mewakili model regresi yang dapat digunakan. Pemilihan variabel secara random
karena berdasarkan penelitian terdahulu seringkali tidak dapat mengikat situasi kondisi
perusahaan yang berbeda, ada baiknya untuk dilakukan pengujian regresi secara bertahap,
untuk penelitian lebih lanjut baiknya dengan mempertimbangkan klasifikasi ukuran
perusahaan.
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ABSTRAK

The purpose of this research are: 1) To examine the effect of firm size on the effective tax rate.
2) To examine the effect of Good Corporate Governance (GCG) to the effective tax rate. 3) To
test the effect of firm size and Good Corporate Governance (GCG) to the effective tax rate.
The data used in this research is secondary data source data is obtained from the Indonesian
Capital Market Directory (ICMD) and sites Indonesia Stock Exchange (BEI) are taken online
for the observation period 2012 s / d in 2015 on an annual basis. The population in this study
is the entire enterprise miscellaneous textile and garment companies listed on the Stock
Exchange until 2014. The sample in this study the company with purposive sampling that the
sample selection based on certain criteria. The conclusion of this study are: 1) The results of



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 335

descriptive statistics show firm size (Size) is measured by total assets of the company shows
the impact on the amount of tax that would be acceptable and effective protection of the
general public. 2) Based on the test results, the hypothesis 1 holds firm size affect the effective
tax rate. Hypothesis 2 Good Corporate Governance (GCG) does not affect the effective tax
rate .. Hypothesis 3 states there is significant relationship between size and GCG to ETR,
simultaneously.

Keyword : Company Size, Good Corporate Governance, Effective Tax Rate

PENDAHULUAN
Latar Belakang Masalah

Pemerintah Indonesia pada tahun 2008 melakukan revisi terhadap Undang-Undang di
bidang perpajakan dengan mengeluarkan beberapa Undang-Undang pajak baru yang mulai
efektif berlaku pada 1 Januari 2009. Revisi Undang-Undang dilakukan pemerintah
menghingat tingginya jumlah pertumbuhan perusahaan di Indonesia seperti perusahaan
manufaktur maupun jasa menyebabkan roda perekonomian bergerak dengan cepat dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berada di sekitar perusahaan. Revisi tersebut
meliputi Undang-Undang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-Undang
Pajak Penghasilan (UU PPH), serta Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM) (Nasution, 2009).
Revisi Undang-Undang perpajakan menunjukkan adanya reformasi terhadap perpajakan di
Indonesia.

Pajak dalam perusahaan mendapatkan perhatian yang cukup signifikan, dikarenakan
bagi perusahaan pajak adalah beban yang akan mengurangi jumlah laba bersih yang akan
diterima perusahaan sehingga sebisa mungkin perusahaan membayar pajak serendah
mungkin. Berbeda dengan pemerintah yang menganggap pajak adalah penerimaan negara
yang cukup penting sehingga pemerintah akan menarik pajak setinggi-tingginya. Adanya
perbedaan pandangan antara pemerintah dengan manajemen perusahaan mengenai pajak
menyebabkan banyak perusahaan ketika mendapatkan beban pajak yang dirasakan terlalu
berat maka mendorong manajemen untuk mengatasinya dengan berbagai cara, salah satunya
dengan memanipulasi laba perusahaan (Wulandari, 2006).

Upaya mengurangi beban pajak yang dihasilkan oleh perusahaan dapat dilakukan
dengan berbagai macam cara seperti perencanaan pajak (tax planning), penghindaran pajak
(tax avoidance) dan penggelapan pajak (tax evasion). Berbagai kebijakan dapat diambil oleh
perusahaan guna menurunkan jumlah beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan
termasuk dalam pemilihan metode akuntansi sehingga dapat menurunkan besaran pajak
efektif. Pengukuran perencanaan pajak yang efektif dapat dilakukan dengan menggunakan
tarif pajak efektif (effective tax rate/ETR). Sebagaimana yang diungkapkan oleh Karayan dan
Swenson (2007), salah satu cara untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan mengelola
pajaknya adalah dengan melihat tarif efektifnya. Keberadaan nilai effective tax rate (ETR)
merupakan salah satu bentuk perhitungan nilai tarif ideal pajak yang dihitung dalam sebuah
perusahaan, oleh karena itu keberadaan dari effective tax rate (ETR) kemudian menjadi suatu
perhatian yang khusus pada berbagai penelitian karena dapat merangkum efek kumulatif dari
berbagai insentif pajak dan perubahan tarif pajak perusahaan (Liansheng et al., 2007).
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Konsep corporate governance (CG) merupakan suatu tuntutan yang harus dihadapi
ketika suatu perusahaan telah listing di BEI, oleh karena itu sangat penting bagi manajemen
untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik mungkin dan bagaimana seharusnya entitas
tersebut dapat menempatkan dirinya di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan negara serta
menjadi contoh bagi perusahaan lainnya. Corporate governance atau tata kelola perusahaan
pada dasarnya merupakan suatu sistem yang mengatur hubungan dewan komisaris, peran
dewan direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya (Agoes dan Ardana,
2009).

Pada level corporate, tujuan perusahaan adalah membesarkan atau meningkatkan nilai
perusahaan (corporate value) agar nilainya di mata investor (investor value) semakin tinggi.
Jika harga perusahaan semakin meningkat, maka Good Corporate Governance dianggap
sukses. Oleh sebab itu, GCG merupakan salah satu strategi yang dapat diupayakan dalam
rangka meningkatkan nilai perusahaan. Diharapkan dengan terus memperbaiki GCG, maka
nilai perusahaan pun akan meningkat (Djuarni, 2011: 19).
Perumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini agar dapat fokus dan terarah,  maka diperlukan
perumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:
a. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap effective tax rate?
b. Apakah Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh terhadap effective tax rate?
c. Apakah ukuran perusahaan dan Good Corporate Governance (GCG) berpengaruh

terhadap effective tax rate?

METODE PENELITIAN
JENIS PENELITIAN

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang sumber
datanya diperoleh dari Indonesian Capital Market Directory (ICMD) dan situs Bursa Efek
Indonesia (BEI) yang diambil secara online untuk periode pengamatan 2012 s/d 2015
secara tahunan. Dipilihnya periode tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dengan alasan
bahwa pada tahun tersebut merupakan periode tahun yang terakhir dipublikasikan pada
saat penelitian ini dilakukan.

VARIABEL PENELITIAN DAN PENGUKURANNYA
1. Variabel Independen
a. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan keseluruhan dari aktiva yang dimiliki oleh suatu
perusahaanyang dapat dilihat dari sisi kiri neraca (Hendriksen dan Eldon, 2000).
Ukuran perusahaan dalam penelitian ini diukur dengan menggunakan logaritma natural
(Ln) total asset perusahaan, transformasi data mentah menjadi data yang merupakan
nilai logaritma natural dari data itu sendiri. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan hasil
total asset yang lebih baik dan valid.

Size = Ln Total Aset
b. Good Corporate Governanace (GCG)

Corporate governanace yang terdiri dari komisaris independen dan komite audit.
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Komisaris independen adalah komisaris yang bukan merupakan anggota
manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan
langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham mayoritas dari suatu perusahaan
yang mengawasi pengelolaan perusahaan (Surya dan Yustiavandana, 2006).

Variabel ini diukur dengan formula sebagai berikut:

Proporsi Komisaris Independen = x 100%

Komite audit merupakan jumlah seluruh anggota komite audit dalam suatu
perusahaan. Komite audit sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh BAPEPAM
dan Kementerian BUMN mewajibkan komite audit minimal terdiri dari seorang ketua
yang juga komisaris independen dan dua anggota eksternal yang independen. Komite
audit diukur dengan menghitung jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan.

2. Variabel Dependen
Variabel dependen merupakan variable yang dipengaruhi oleh variable

independen. Variable dependen dalan penelitian ini yaitu Effective tax rate (ETR).
Effective tax rate (ETR) adalah tingkat pajak efektif perusahaan. ETR dihitung dari
beban pajak penghasilan (beban pajak kini) dibagi dengan pendapatan sebelum pajak.
Semakin baik nilai effective tax rate ditandai dengan semakin rendahnya nilai effective
tax rate perusahaan tersebut. Beban pajak yang digunakan hanya menggunakan beban
pajak kini dikarenakan pada beban pajak kini dimungkinkan untuk melakukan
pemilihan kebijakan-kebijakan yang terkait dengan perpajakan dan akuntansi.

ETR = X 100%

Keterangan :
ETR = Tingkat Pajak Efektif
Beban Pajak Penghasilan = (beban pajak kini)

INSTRUMEN PENELITIAN
Instrumen dalam penelitian ini adalah laporan keuangan tahunan perusahaan

manufaktur sektor makanan dan minuman yang listing di BEI selama tahun 2012-2015
yang didokumentasikan dalam www.idx.co.id untuk mencari data ukuran perusahaan
(size), Good Corporate Governanace (GCG), dan Effective tax rate (ETR).

METODE ANALISIS DATA
1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan secara ringkas variabel-
variabel dalam penelitian ini. Analisis deskriptif dilakukan untuk mengetahui gambaran
data yang akan dianalisis. Dalam Ghozali (2006) disebutkan bahwa alat analisis yang
digunakan dalam uji statistik deskriptif antara lain adalah nilai maksimum, minimum,
rata-rata (mean), dan standar deviasi.

2. Uji Asumsi Klasik
Pengujian asumsi klasik model regresi diperlukan sebelum dilakukan pengujian

hipotesis. Pengujian ini terdiri atas uji normalitas, uji multikolonearitas, uji
heterokedastisitas, dan uji autokorelasi.
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3. Analisis Regresi
Uji regresi berganda untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel yaitu

variabel independen dengan variabel dependen. Variabel independen yaitu variabel
ukuran perusahaan (size) dan Good Corporate Governanace (GCG), serta variable
dependennya Effective tax rate (ETR). Masing-masing hipotesis akan diuji dengan alat
analisis regresi berganda (multiple regresion) yaitu dengan persamaan:

Y = a + β1X1 + β 2X2 + e
Keterangan :
Y = Effective tax rate (ETR)
A = konstanta
β1 = Koefisien regresi
X1 = Ukuran Perusahaan
X2 = Good Corporat

e  Governanace (GCG)
E = Standart Error

HASIL DAN PEMBAHASAN
5. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran umum tentang objek penelitian yang
dijadikan sampel. Penjelasan data melalui statistik deskriptif diharapkan memberikan
gambaran awal tentang masalah yang diteliti. Statistik deskriptif difokuskan kepada nilai
maximum, minimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. Statistik deskriptif
selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1
Statistik Deskriptif pada Variabel Ukuran Perusahaan, Good Corporate Governanace,

dan Effective Tax Rate

Variabel Minim
um

Maximu
m

Mean Std.
Deviation

Ukuran
Perusahaan

102,5
6

130,87 1,1481
E2

1,05216

Good
Corporate
Governanace

0,20 1,85 0,9695 1,52900

Effective Tax
Rate

82,79 122,60 1,0188
E2

8,79673
Sumber: Hasil Olah Data, 2016

6. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

Hasil uji normalitas sebaran diperoleh menggunakan teknik statistik One Sample
Kolmogorow Smirnov.

Tabel 2
Rangkuman Hasil Normalitas

Hasil
Ukuran

Perusahaan

Good
Corporate

Governanace

Effective
Tax
Rate
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Kolmogorov-
Smirnov Z

0,453 0,601 0,634

Asymp. Sig.
(2-tailed)

0,986 0,864 0,817

Sumber: Hasil Olah Data, 2016

Indikator Size memiliki sebaran normal dengan Kolmogorow Smirnov Z sebesar
0,453 (Asymp. Sig. 0,988). GCG memiliki sebaran normal sebesar 0,601 (Asymp. Sig.
0,864). ETR memiliki sebaran normal sebesar 0,634 (Asymp. Sig. 0,817). Dari hasil
perhitungan Kolmogorow Smirnov dapat diketahui bahwa ketiga variabel memiliki
sebaran normal, karena Asymp. Sig > p = 0,05.

b. Uji Multikolinearitas
Hasil korelasi antar variabel bebas tampak bahwa ada variabel bebas yang

memiliki korelasi tinggi dan rendah. Semua hasil korelasi variabel bebas berkorelasi
tinggi dinyatakan kurang baik dan variabel bebas yang berkorelasi rendah dinyatakan
baik. Hasil tersebut dapat diketahui melalui rangkuman hasil multikolinearitas pada
tabel berikut.

Tabel 3
Hasil Rangkuman Multikolinearitas

Variabel Tolerance VIF Keterangan
Ukuran

Perusahaan
.718 1.392

Tidak ada
Multikolinearitas

Good
Corporate
Governanac
e

.718 1.392

Tidak ada
Multikolinearitas

Sumber: Hasil Olah Data, 2016

Hasil perhitungan nilai tolerance juga menunjukkan ada variabel bebas yang
memiliki nilai tolerance kurang dari 10% yang berarti tidak ada korelasi antar variabel
bebas yang nilainya lebih dari 95%. Semua variabel tidak ada multikolinearitas hasil
penghitungan Varience Inflation Factor (VIF) kurang dari 10 yaitu ukuran perusahaan
dengan VIF sebesar 1,392 < 10 dan Good Corporate Governanace dengan VIF
sebesar 1,392 > 10.

c. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi untuk menentukan tidak adanya autokorelasi   atau kondisi

yang berurutan diantara gangguan atau distribusi yang masuk dalam fungsi regresi
populasi.

Tabel 4
Hasil Autokorelasi

Model Durbin-Watson
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1 1,908
Sumber: Hasil Olah Data, 2016

Dengan bantuan program SPSS 16.0 pada Durbin Watson dengan 0.05hitung
sebesar 1,684 dan diketahui tabel Durbin-Watson (DW) untuk populasi sebesar 88 dan
tiga variabel sebesar = 1,908. Ini berarti ada autokorelasi sehingga kondisi yang
berurutan diantara gangguan atau distribusi masuk dalam fungsi regresi populasi.
Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa untuk sampel sebanyak N = 56 dan
variabel yang menjelaskan sebanyak 3 macam variabel, maka nilai D-W pada tingkat
kepercayaan 5% adalah dL = 1,3832 dan nilai du = 1,6662 maka didapatkan nilai 3 –
dL yaitu 3 – 1,3832 =2,6168 dan 3 – du yaitu 3 – 1,6662 = 2,3332.

d. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi

terjadi ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Jika varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut
homoskedastisitas dan jika berbeda akan disebut heteroskedastisitas. Model regresi
yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas.
Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan nilai residual sebagai
variabel dependen yang diperoleh dari analisis regresi biasa.

Tabel 4
Rangkuman Hasil Heteroskedastisitas

Variabel Std.
Error

Sig. Keterangan

SIZE
2.545 .207

Terjadi
heteroskedastisitas

GCG
.191 .000

Tidak terjadi
heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Olah Data, 2016

Berdasarkan hasil pada tabel tersebut dapat diketahui bahwa untuk variabel Size
dan GCG terhadap variabel ETR tidak terjadi heteroskedastisitas. Variabel independen
dengan variabel dependen tidak terjadi heteroskedastisitas, karena nilai thitung < ttabel

dengan signifikansi 0,5% untuk n = 56 = 1,684. Hasil Std. Error rasio Size sebesar
2,545 > 1,684 terjadi heteroskedastisitas karena nilai thitung > ttabel. Hasil Std. Error
GCG  sebesar 0,191 < 1,684 tidak terjadi  heteroskedastisitas.

7. Uji Regresi
Uji regresi ganda ini digunakan sebab variabel independen atau prediktornya lebih dari

satu, yaitu Size dan GCG. Analisis regresi berganda digunakan untuk mengetahui
pengaruh antara variabel independen (Size dan GCG) setiap variabelnya berpengaruh atau
tidak terhadap variabel dependen (ETR) atau tujuan pengujian regresi adalah untuk
mengetahui pengaruh kedua variabel terhadap ETR. Bentuk hubungan antara variabel
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dependen dan variabel independen digunakan regresi berganda dalam persamaan sebagai
berikut:

Tabel 5
Rangkuman Hasil Regresi Berganda

Variabel Beta Keterangan
Constant

1.742
Size dan GCG adalah nol, ETR yang terjadi
adalah sebesar 1,742%

Size
.200

Setiap penambahan size 1%, akan
meningkatkan RTR sebesar 0,200%.

GCG
.701

Setiap penambahan GCG 1%, akan
meningkatkan ETR 0,701%.

Sumber: Hasil Olah Data, 2016

8. Hasil Uji Hipotesis
e. Uji Pasial (Uji t)

Uji hipotesis 1 dan 2 yaitu untuk mengetahui ada pengaruh ukuran perusahaan
terhadap effective tax rate dan untuk mengetahui ada pengaruh Good Corporate
Governance (GCG) terhadap effective tax rate.untuk uji hipotesis 1 dan 2 menggunakan
rumus t-test.

Tabel 6
Rangkuman Hasil Uji t

Variabel Uji
thitung

Standar
ttabel

Sig. Standar Sig. Keterangan

Size 4.580 1.684 .000 0.05 Ada Pengaruh
GCG 1.306 1.684 .207 0.05 Tidak Ada

Pengaruh
Sumber: Hasil Uji Regresi Berganda

Berdasarkan hasil uji t tersebut di atas dapat diketahui pengaruh kedua variabel,
yaitu variabel independen (Size dan GCG) secara individu terhadap variabel dependen
(ETR) secara parsial adalah sebagai berikut:
1) Pada level of significanc 0,05 untuk Size sebesar 4,580  dengan p = 0,000. H1

ditolak dan terlihat signifikan p < 0,05. Dengan demikian, variabel Size berpengaruh
terhadap ETR.

2) Pada level of significanc 0,05 untuk GCG sebesar 1,306 dengan                  p = 0,207.
H1 diterima dan terlihat signifikan p < 0,05. Dengan demikian, variabel GCG tidak
berpengaruh terhadap ETR

f. Uji Koefisien Regresi Simultan (Uji F)
Uji hipotesis 3 yaitu untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan dan Good

Corporate Governance (GCG) terhadap Effective Tax Rate secara bersama-sama.
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Untuk uji hipotesis 3 menggunakan rumus Fbeda dengan hasil rangkumannya, sebagai
berikut:

Tabel 7
Rangkuman Hasil Uji F

Uji
Fhitung

Standar
Ftabel

Sig. Standar Sig. Keterangan

Size,
GCG,
dan
ETR

20.198 3,20 .000 0,05
Size dan GCG ada
pengaruh secara
simultan terhadap ETR

Sumber: Hasil Olah Data, 2016

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa hasil uji Fbeda sebesar 20,198 >
Ftabel = 3,20 dan pada level of  significance () 0,05 diperoleh sig = 0,000 < 0,05
artinya secara simultan atau bersama-sama ada pengaruh yang signifikan antara size
dan GCG terhadap ETR,  model penelitian ini sudah sesuai dengan hipotesis.

g. Koefisien Determinan
Besarnya pengaruh dapat diketahui melalui R² digunakan untuk menunjukkan

seberapa besar variasi variabel dependen dijelaskan oleh variabel independen.
Tabel 8

Rangkuman Determinasi (R²)

Variabel R
Square

Persentase Keterangan

Size dan
GCG

0,680 68% Size dan GCG berpengaruh
terhadap  ETR sebesar 68%

Sumber: Hasil Uji Regresi Berganda

Dari analisis koefisien determinasi R² dari R square sebesar 0,680 yang berarti
variasi perubahan variabel independen dapat dijelaskan oleh size dan GCG secara
bersama-sama terhadap ETRsebesar 68%.  Artinya besarnya pengaruh variabel X (size
dan GCG) terhadap variabel Y (ETR) sebesar 68%.

PEMBAHASAN
1. Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Effective Tax Rate

Hasil penelitian untuk ukuran perusahaan berpengaruh terhadap ETR perusahaan.
Hasil ini sejalan dengan beberapa penelitian sebelumnya. Perusahaan berukuran besar
biasanya memegang peranan besar dalam perekonomian negara. Apalagi jika perusahaan
tersebut merupakan perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur biasanya
merupakan perusahaan yang padat modal, padat teknologi dan juga padat karya
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(menyerap tenaga kerja dalam jumlah tinggi). Oleh karena peranan perusahaan ini di
perekonomian, maka perusahaan ini akan menjadi objek perhatian pemerintah, sehingga
kebijakan-kebijakan dan objek pajak atas perusahaan ini beragam.

Komisaris Independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan tidak
mempunyai hubungan terhadap internal perusahaan baik secara langsung maupun tidak
langsung seperti yang dijelaskan oleh Surya dan Yustiavandana, (2006). Komisaris
Independen diperlukan untuk meningkatkan independensi Dewan Komisaris dari
manajemen (Michelon dan Parbonetti, 2010). Komisaris independen merupakan bagaian
yang berasal dari luar manajemen sehingga komisaris independen cenderung untuk tidak
terpengaruh oleh tindakan manajemen, mereka cenderung mendorong perusahaan untuk
mengungkapkan informasi yang lebih luas kepada para stakeholdernya.

Bonazzi dan Islam (2007) menyatakan bahwa bukti empiris masa lalu telah
menyepakati peran pengawasan yang baik dilakukan oleh dewan luar perusahaan dan
direktur independen terhadap kinerja manajerial dan perusahaan secara keseluruhan
dimana para dewan luar dan direktur perusahaan mengawasi perusahaan agar beroperasi
sesuai dengan jalurnya dan tidak bertentangan dengan hukum.

Minnick dan Noga (2010) melihat aspek dari sisi positif yang menyangkut pada
nilai perusahaan setelah pajak, yang kemudian meningkatkan kekayaan pemegang saham
serta memberikan dorongan yang signifikan dari bottom line performance. Penelitian
yang dilakukan oleh Sabli dan Noor (2012) menyimpulkan bahwa komisaris independen
melakukan pengawasan yang sangat baik dengan mengarahkan perusahaan berdasarkan
pada aturan yang telah ditetapkan.

2. Pengaruh Good Corporate Governance terhadap Effective Tax Rate
Hasil penelitian Good Corporate Governance tidak berpengaruh terhadap Effective

Tax Rate. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wulandari dan
Septiari (2012) yang menyatakan bahwa dewan komisaris tidak mempengaruhi Effective
Tax Rate. Jumlah dewan komisaris yang semakin banyak membuat perusahaan
mengalami kesulitan dalam menjalankan peran, diantaranya kesulitan dalam
mengkoordinir dan berkomunikasi kerja dari masing-masing dewan komisaris itu sendiri,
kesulitan mengendalikan dan mengawasi tindakan manajemen, serta kesulitan dalam
mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan.

Penerapan corporate governance memiliki manfaat, yaitu meningkatkan pelayanan
serta mendorong perusahaan untuk lebih transparasi kepada stakeholders, membantu
dewan pengawas dan manajemen perusahaan dalam melakukan pengambilan keputusan
berdasarkan tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan
apabila perusahaan memiliki corporate governance yang bagus maka hal ini dapat
menambah kepercayaan investor terhadap perusahaan. Husnan (2001) menjelaskan
bahwa struktur corporate governance juga dapat mencegah atau menghambat
perencanaan pajak yang tidak diinginkan atau setidaknya mudah untuk dideteksi. Dalam
mencapai tujuannya perusahaan harus menerapkan prinsip-prinsip dari corporate
governance diantaranya adalah kewajaran, keterbukaan, akuntabilitas, responsibilitas dan
independensi.
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Dewan komisaris bertugas melakukan pengawasan terhadap kebijakan direksi dalam
menjalankan perusahaan dan memberikan pengarahan atau nasihat kepada direksi dalam
menjalankan kegiatan perusahaan (Wignjohartojo, 2001).

Dewan komisaris sebagai anggota organisasi perusahaan harus melaksanakan
kewajiban mereka berdasarkan kepentingan perusahaan dan pemegang saham.
Banyaknya anggota dewan komisaris di suatu perusahaan maka dapat menyulitkan dalam
menjalankan peran dan tugas mereka, diantaranya adalah kesulitan dalam berkomunikasi
dan mengkoordinir kerja dari masing-masing anggota dewan itu sendiri, kesulitan dalam
mengawasi dan mengendalikan tindakan dari manajemen, serta kesulitan dalam
mengambil keputusan yang berguna bagi perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh
Boussaidi dan Hamed (2015), menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh
dalam melakukan penentuan pengukuran perencanaan pajak.

3. Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Good Corporate Governance terhadap Effective
Tax Rate

Hanlon dan Slemrod (2009) meneliti bagaimana pasar bereaksi atas berita tindakan
penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa
pasar bereaksi negatif atas berita tersebut. Namun besaran reaksi akan lebih positif bagi
perusahaan yang memiliki tata kelola (governance) yang lebih baik. Sartori (2009) dalam
penelitiannya mengungkapkan bahwa corporate governance memiliki pengaruh positif
dalam tingkat kepatuhan perpajakan perusahaan, sehingga akan meminimalkan tindakan
pajak yang agresif.

Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil yang ditemukan oleh Desai dan
Dharmapala (2006). Dalam penelitiannya Desai dan Dharmapala (2006) menemukan
bahwa hubungan antara kompensasi/insentif manajemen dengan tindakan penghindaran
pajak lebih berefek negatif pada perusahaan dengan tingkat praktik corporate governance
buruk. Alasan yang mungkin dapat menjelaskan mengapa hal ini terjadi adalah karena
penerapan corporate governance di Indonesia relatif masih rendah. Dalam menerapkan
good corporate governance perusahaan publik cenderung hanya sebatas memenuhi
peraturan BEI/Bapepam-LK. Hal ini terlihat dari nilai rata-rata seluruh komponen
Indonesian Corporate Governance Scorecard tahun 2007 yang hanya sebesar 64,96%
(IICD, 2009).

Terdapat beberapa keterbatasan yang ditemui dalam penelitian ini. (1) Kurang
tepatnya prosedur pemilihan sampel. Dalam pemilihan sampel, tiap ada perusahaan yang
memiliki laba negatif pada salah satu tahun observasi, maka perusahaan tersebut
langsung dikeluarkan dari sampel. Walau penelitian terdahulu menggunakan prosedur
pemilihan sampel yang sama (Chen et al. 2010), namun prosedur pemilihan sampel
seperti ini membuat jumlah sampel yang dipilih tiap tahun berjumlah sama dan
seluruhnya merupakan perusahaan dengan nilai laba positif, sehingga hasil penelitian
tidak dapat digeneralisir. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini
dengan melakukan prosedur pemilihan sampel dilihat berdasarkan per perusahaan per
tahun. (2) Penggunaan ukuran tindakan pajak agresif yang beragam. Terlalu banyaknya
proksi tindakan pajak agresif yang digunakan, bisa jadi merupakan penyebab dari
inkonsistensi dalam signifikansi dan arah koefisien variabel independen. Penelitian
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selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan melakukan factor analysis,
dan/atau proses interview.

KESIMPULAN
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan (size) dan Good

Corporate Governance (GCG) terhadap Effective Tax Rate (ETR). Penelitian ini
menggunakan sampel 56 perusahaan manufaktur makanan dan minuman periode tahun 2012
– 2015.

Hasil statistik deskriptif menunjukkan ukuran perusahaan (Size) yang diukur melalui
total asset perusahaan menunjukkan dampak terhadap besarnya pajak yang akan diterima dan
efektifitas perlindungan terhadap masyarakat secara umum. Good Corporate Governanace
(GCG) yang diukur dengan kriteria yang berdasarkan pada Keputusan Direksi PT Bursa Efek
Indonesia Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 menunjukkan jumlahnya secara proporsional
sebanding dengan jumlah saham yang dimiliki oleh bukan pemegang saham. Effective tax rate
(ETR) dinilai berdasarkan pada informasi keuangan yang dihasilkan oleh perusahaan
menunjukkan sebagian besar perusahaan manufaktur memiliki nilai ETR dengan tarif pajak
yang efektif

Berdasarkan hasil pengujian, hipotesis 1 menyatakan ukuran perusahaan berpengaruh
terhadap effective tax rate. Hal tersebut dapat terjadi, karena perusahaan ukuran besar
memiliki basis pemangku kepentingan besar, sehingga kebijakan perusahaan dapat
mempengaruhi dampak yang lebih besar pada kepentingan publik daripada perusahaan kecil.
Hipotesis 2 Good Corporate Governance (GCG) tidak berpengaruh terhadap effective tax
rate. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris, proporsi dewan
komisaris independen, kepemilikan institusional dan komite audit internal tidak berpengaruh
langsung terhadap effective tax rate (ETR). Hipotesis 3 menyatakan ada pengaruh yang
signifikan antara size dan GCG terhadap ETR, secara simultan.

KETERBATASAN
1. Perusahaan yang diteliti terbatas hanya perusahaan manufaktur, sehingga belum mewakili

untuk seluruh perusahaan di Indonesia.
2. Penelitian ini hanya menggunakan dua variabel independen yaitu size dan GCG.
3. Penelitian ini dalam melakukan pengukuran penghindaran pajak hanya menggunakan

effective tax rate (ETR).

SARAN
1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan di sektor yang lebih luas

dan tidak hanya pada sektor manufaktur supaya penelitian mampu mendapatkan hasil
penelitian yang lebih representative, disarankan juga untuk menggunakan periode
pengamatan yang lebih luas supaya hasil yang diperoleh lebih mewakili dan dapat
digeneralisasi. Penelitian selanjutnya mengujikan variabel penelitian ini pada seluruh
perusahaan yang terdaftar di BEI

2. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan melakukan
penambahan variabel independen.
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3. Peneliti lain dapat tidak hanya meneliti effective tax rate (ETR). Diarankan bagi peneliti
lain untuk menambahkan variabel Cash effective tax rate, profitabilitas perusahaan, asset
mix, dan lain-lain, sehingga penelitian berikutnya dapat bervariasi.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of good corporate governance on the
financial performance of companies Real Estate & Property. Good corporate governance is
measured by independent board composition, board size, audit committees, institutional
ownership, and firm size. The company's financial performance is measured by CFROA (cash
flow return on assets). The population in this study are all real estate companies and property
listed on the Indonesia Stock Exchange (BEI) and continuously publish the financial
statements in the year 2012-2014. Based on purposive sampling method, sample obtainable
22 companies for each year in the period from 2012 to 2014, so that the data obtained were
66 observational data. The analytical method used is multiple linear regression analysis. The
results of this study indicate that the variable composition of the board of commissioners,
board size, institutional ownership has a significant influence on the financial performance of
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the company, while the variables of the audit committee, and the size of the company there is
no significant effect on the financial performance of the company.
Keywords: Good Corporate Governance, Corporate Financial Performance.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh good corporate governance
terhadap kinerja keuangan perusahaan Real Estate & Property. Good corporate governance
merupakan variabel independen yang di ukur menggunakan komponen sebagai berikut :
komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan
institusional, dan ukuran perusahaan. Sedangkan kinerja keuangan perusahaan merupakan
variabel dependen yang diukur dengan CFROA (cash flow return on assets). Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh perusahaan real estate &property yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia (BEI) dan secara terus-menerus menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2012-
2014. Berdasarkan metode purposive sampling, sample yang diporoleh sebanyak 22
perusahaan untuk setiap tahunnya pada periode tahun 2012-2014, sehingga data yang
diperoleh sebanyak 66 data observasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi
linier berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa  variabel komposisi dewan
komisaris, ukuran dewan komisaris, kepemilikan institusional terdapat pengaruh yang
signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan variabel komite audit, dan
ukuran perusahaan tidak terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan
perusahaan.
Kata kunci :Good Corporate Governance,Kinerja Keuangan Perusahaan.

PENDAHULUAN

Berdasarkan SIARAN PERS NO. SP 98/DKNS/OJK/12/2015 menerangkan bahwa
tata kelola perusahaan merupakan elemen penting untuk investasi serta pembiayaan melalui
modal pasar, dan merupakan kunci untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi jangka
panjang (OJK,2015).Penerapan prinsip-prinsip baru ini dapat memudahkan para pelaku pasar
untuk menyesuaikan implementasi prinsip GCG dengan perubahan dan pertumbuhan bisnis di
era sekarang untuk mendorong pertumbuhan dan keberlangsungan sektor jasa keuangan
Indonesia, sehingga dapat mendorong ketahanan sektor jasa keuangan dan pertumbuhan
ekonomi dalam kondisi normal ataupun krisis. Implementasi prinsip-prinsip ini diharapkan
dapat menciptakan kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas, sehingga sektor jasa keuangan
dapat berkembang dan membuka akses serta peluang untuk investasi dan pendanaan jangka
panjang melalui pasar modal (OJK,2015).

KAJIAN TEORI
Good Corporate governance adalah suatu gabungan antara hukum, peraturan dan

praktek-praktek sektor privat yang cocok yang memungkinkan perusahaan untuk menarik
modal, sumberdaya manusia dan beroperasi secara efisien, sehingga dapat menjaga
kelangsungan operasional dengan menghasilkan nilai ekonomis jangka panjang untuk
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pemegang sahamnya dan masyarakat secara keseluruhan (Organization for Economic
Cooperation and Development / OECD , 1999)

Dewan komisaris merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab
(OJK, 2015)secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada
direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan good corporate governancepada
selurih tingkatan atau jenjang organisasi. Penelitian Hendri Gunawansyah, (2014)
menunjukan bahwa Dewan Komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan
perusahaan. Dari uraian diatas, maka hipotesis pertama (H1) adalah komposisi dewan
komisarisberpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Ukuran dewan  komisaris merupakan jumlah anggota dewan komisaris perusahaan baik
berasal dari internal perusahaan maupun eksternal perusahaan (Muh. Arief Ujiyanto dan
Bambang Agus Pramuka, 2007). Semakin banyaknya personil yang menjadi dewan komisaris
dapat berakibat pada makin buruknya kinerja yang dimiliki perusahaan.Dari uraian diatas,
maka hipotesis pertama (H2) adalah ukuran dewan komisarisberpengaruh terhadap kinerja
keuangan perusahaan.

Komite audit merupakan suatu institusi yang berada di bawah koordinasi dewan
komisaris yang memiliki fungsi utama untuk menjembatani pemegang saham (Shareholder),
Shareholder dan dewan komisaris dengan kegiatan pengendalian yang diselenggarakan oleh
manajemen, auditor internal dan auditor eksternal. Penelitian Faiza, (2013)  menunjukan
bahwa Komite Audit tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dari uraian
diatas, maka hipotesis pertama (H3) adalah komite auditberpengaruh terhadap kinerja
keuangan perusahaan.

Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah saham yang dimiliki institusi dari
total saham yang beredar (Candra Rifqi Triwanasis, 2013). Penelitian Alyda, (2015)
menunjukan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh terhadap kinerja keuangan
perusahaan . Dari uraian diatas, maka hipotesis pertama (H4) adalah kepemilikan
institusionalberpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Ukuran perusahaan berpengaruh besar kecilnya suatu perusahaan sangat menentukan
akurasi dari laporan keuangan yang disajikan.Penelitian Faiza, (2013)  menunjukan bahwa
ukuran perusahaan berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan Dari uraian diatas,
maka hipotesis pertama (H5) adalah ukuran perusahaanberpengaruh terhadap kinerja
keuangan perusahaan.

Kinerja keuangan adalah hasil analisi keuangan yang pada dasarnya dilakukan untuk
melakukan evaluasi kerja di masa lalu, dengan melakukan berbagai analisis sehingga
diperoleh posisi keuangan perusahaan yang mewakili realitas perusahaan dan potensi-potensi
yang kinerjanya akan berlanjut (Lesmana dan Surjanto, 2003 dalam Eni Susanti dan Djoko
Sudantoko 2012).

METODOLOGI
Jenis penelitian ini tergolong dalam penelitian kuantitatif. Good Corporate Governance

dalam penelitian ini merupakan variabel independen. Good Corporate Governance meliputi
komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusional,
ukuran perusahaan. Kinerja Keuangan dalam penelitian ini termasuk dalam variabel
dependen. Sumber data penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa laporan
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keuangan perusaan  Real Estate & Property yang terdaftar di BEI. Sumber data diperoleh dari
berbagai sumber yaitu laporan keuangan yang telah dipublikasikan BEI yaitu www.idx.co.id.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaanReal Estate & Property yang
terdaftar di BEI dalam kurun waktu 2012-2014. Teknik pengambilan sampel dilakukan
melalui metode purposive sampling dengan tujuan untuk mendapatkan sampel yang sesuai
dengan tujuan penelitian.Kriteria pengambilan sampel sebagai berikut : 1) Perusahaan
terdafter di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2014. 2) Perusahaan yang mempublikasikan
laporan keuangan tahunan untuk periode 31 desember 2012 sampai dengan tahun 2014 yang
dinyatakan dalam rupiah (Rp.). 3) Data tersedia lengkap (data mengenai corporate
governance perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan Real Estate & Property).Setelah
dilakukan pengambilan sample dengan menggunakan metode purposive sampling dengan
kriteria yang ditentukan pada penelitian ini, maka sample yang bisa digunakan dari 50
perusahaanadalah 22 perusahaan karena dilihat dari laporan keuanganya paling lengkap
dan sahamnya masih aktif diperdagangkan di BEI.

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data yaitu 1) Metode analisis
statistik deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data variabel-variabel dalam
penelitian.Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini mencakup nilai rata-rata
(mean),standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum. 2) Uji Asumsi Klasik yaitu Uji
Normalitas untuk mengetahui apakah data terdistribusi normal atau tidak digunakan uji
kolmogorov-smirnov, dengan melihat nilai signifikansi, jika nilai signifikansi > 0,05 maka
dapat disimpulkan data terdistribusi dengan normal, Uji multikolinearitas dengan melihat
besar nilai VIF (Variance Inflation Factor) dan Tolerance, jika besarnya nilai VIF dibawah 10
dan besarnya nilai tolerance diatas 0,01, makadapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala
multikolinearitas dalam model regresi, Uji heteroskedastisitas menggunakan uji gletser,
dengan melihat besarnya nilaisignifikansi, jika nilai signifikansi > 0,05, maka dapat
disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi dengan
melihat table Durbin Watson (DW). Uji DW dihitung mendasarkan jumlah selisih kuadrat
nilai taksiran factor ganggunan beruntun. Untuk perhitungan uji Durbin Watson apabila hasil
menunjukkan kurang dari 1.10 atau lebih dari 2.91 maka model regresi tersebut terdapat
pengaruh autokorelasi, atau apabila hasil menunjukkan antara 1.10 – 1.54 dan 2.46 – 2.90
maka model regresi tersebut tidak ada kesimpulan autokorelasi, dan apabila hasil
menunjukkan antara 1.55 – 2.46 maka model regresi tersebut tidak terdapat pengaruh
autokorelasi. 3) Persamaan regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua
atau lebih variabel independen dengan variable dependen. Persamaan ini untuk mengetahui
arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Adapun persamaan
regresinya sebagai berikut :

CFROA = α + β1a KDKI + β1b UDK + β1c KA + β1d KI + β1e UP + eit

Keterangan:
α : Nilai Konstanta
CFROA : Cash flow return on assets
KDKI : Komposisi Dewan Komisaris Independen
UDK : Ukuran Dewan Komisaris
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KA : Komite Audit
KI : Kepemilikan Institusional
UP : Ukuran Perusahaan

Pengujian uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara
parsial terhadap variabel dependen. Pengujian uji F bertujuan untuk mengetahui
pengaruhvariabel independen secara simultan terhadap variebel dependen.Uji R² bertujuan
untuk melihat berapa proporsi variabel independen secara simultan dalam mempengaruhi
variabel dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Berdasarkan metode purposive sampling , sampel yang diperoleh sebanyak 22

perusahaanreal estate&property dan komponen yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)
pada periode tahun2012-2014, sehingga data yang diperoleh sebanyak 66 data observasi.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data variabel-
variabeldalam penelitian.
Tabel 1.
Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel N Mean Std. Deviation Minimum Maximum

Komposisi Dewan
Komisaris

66 39.8712 10.49340 25 66.66

Ukuran Dewan
Komisaris

66 3.8939 1.21692 2 6

Komite Audit 66 3.0455 .32495 2 5
Kepemilikan
Institusiosnal

66 65.0173 24.20525 5.26 94.74

Ukuran Perusahaan 66 2471494855200.6210 3718219603263.0470
0

1179018.00 1523560000
0000.00

Kinerja Keuangan 66 .1414 .11705 -.07 .46

Sumber : Uji statistic deskriptif
Berdasarkan tabel 1 hasil uji statistik deskriptif  menunjukkan data bahwa untuk

variable komposisi dewan komisaris memiliki nilai mean sebesar 39.8712, std. deviation
sebesar 10.49340, nilai minimum sebesar 25 dan nilai maximum sebesar 66.66, untuk variable
ukuran dewan komisaris memiliki nilai mean sebesar 3.8939, std. deviation sebesar 1.21692,
nilai minimum sebesar 2 dan nilai maximum sebesar 6, untuk variabel komite audit memiliki
nilai mean sebesar 3.0455, std. deviation sebesar 0.32495, nilai minimum sebesar 2 dan nilai
maximum sebesar 5, untuk variabel Kepemilikan Institusiosnal, memiliki nilai mean sebesar
65.0173, std. deviation sebesar 24.20525, nilai minimum sebesar 5.26 dan nilai maximum
sebesar 94.74, untuk variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai mean sebesar
2471494855200.6210, std. deviation sebesar 3718219603263.04700, nilai minimum sebesar
1179018.00dan nilai maximum sebesar 15235600000000.00 dan untuk variabel Kinerja
Keuangan  memiliki nilai mean sebesar 0,1414, std. deviation sebesar 0,11705, nilai minimum
sebesar -0,07dan nilai maximum sebesar 0, 46.
Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
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Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah sampel yang digunakan berasal dari
populasi yang normal. Pengujian ini menggunakan metode Kolmogorov-Smirnov Test dengan
membandingkan Asymptotic Significance (probabilitas) dengan taraf signifikansi.
Tabel 2.
Hasil Uji Normalitas

Variabel N
Kolmogorov-
Smirnov Z Asymp.Sig.(2tailed) Keterangan

Komposisi Dewan
Komisaris

66 2.882 0.000 Tidak Normal

Ukuran Dewan
Komisaris

66 2.552 0.000 Tidak Normal

Komite Audit 66 4.145 0.000 Tidak Normal

Kepemilikan
Institusiosnal

66 0.965 0.310 Normal

Ukuran Perusahaan 66 2.284 0.000 Tidak Normal

Kinerja Keuangan 66 1.522 0.020 Tidak Normal

Sumber : Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov
Berdasarkan hasil uji normalitas pada table 2 diatas menunjukkan data bahwa untuk

variabel komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit, ukuran
perusahaan, kinerja keuangan menunjukkan nilai Asymp. Sig<0,05 sehingga variabel tersebut
tidak berdistribusi normal berbeda dengan variable Kepemilikan Institusiosnal yang memiliki
nilai Asymp. Sig>0,05 sehingga dinyatakan data berdistribusi normal.
Uji multikolinearitas

Uji multikolinieritas adalah untuk menguji apakah variabel independen yang satu
dengan variabel independen yang lain dalam model terdapat hubungan yang sempurna atau
tidak. Pengujian Multikolinieritas dilakukan dengan menggunakan kriteria sebagai VIF > 10
terjadi multikolinieritas, VIF < 10 tidak terjadi multikolinieritas hasil uji multikolinieritas
disajikan pada table berikut ini

Tabel 3
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel Tolerance VIF Keterangan
Komposisi Dewan Komisaris .966 1.035 tidak terjadi multikolinieritas
Ukuran Dewan Komisaris .712 1.405 tidak terjadi multikolinieritas
Komite Audit .923 1.084 tidak terjadi multikolinieritas
Kepemilikan Institusiosnal .733 1.364 tidak terjadi multikolinieritas
Ukuran Perusahaan .572 1.747 tidak terjadi multikolinieritas

Sumber : Hasil Uji Multikolinieritas
Berdasarkan hasil uji multikolinearitas pada tabel 3 menunjukkan data bahwa

keseluruhan variabel memiliki nilai VIF< 10 sehingga dapat dinyatakan bahwa variabel
komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan
institusiosnal,ukuran perusahaan tidak terjadi multikolinieritas.
Uji heteroskedastisitas
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Untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidak-samaan varian dari residual
satu pengamatan ke pengamatan lain untuk melihat penyebaran data. Untuk mendeteksi ada
tidaknya heterokedastisitas dapat dilakukan dengan menggunakan uji Glejser dengan bantuan
program SPSS. Apabila koefisien parameter beta>0.05, maka tidak ada masalah
heteroskedastisitas (Imam Ghozali, 2011 : 143). Jika  ternyata signifikan secara statistik
maka dikatakan bahwa dalam data tersebut terjadi heteroskedastisitas, dan apabila tidak
signifikan maka data terjadi tidak terjadi heteroskedastisitas.
Tabel 4.
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel  Kesimpulan
Komposisi Dewan Komisaris 0.004 Terjadi heteroskedastisitas
Ukuran Dewan Komisaris 0.029 Terjadi heteroskedastisitas
Komite Audit 0.002 Terjadi heteroskedastisitas
Kepemilikan Institusional 0.002 Terjadi heteroskedastisitas
Ukuran Perusahaan 0.004 Terjadi heteroskedastisitas

Sumber : Hasil Uji Heteroskedastisitas
Berdasarkan hasil uji Heteroskedastisitas pada tabel 4 menunjukkan data bahwa

keseluruhan variabel memiliki nilai < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Terjadi
heteroskedastisitas pada keseluruhan variabel.
Uji autokorelasi

Pengujian autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya  korelasi antara
kesalahan pengganggu pada pada data observasi dari satu pengamatan kepengamatan yang
lain dalam model resgresi linier.
Tabel 5.
Hasil Uji Autokorelasi

Model Durbin-Watson
1 1.683

Sumber : Model Summary
Berdasarkan hasil uji autokorelasi pada tabel5 menunjukkan data bawa nilai DW

sebesar 1.683 dapat disimpulkan bahwa nilia DW diantara 1.55 - 2.46 sehingga Tidak terdapat
autokolerasi.
Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda

Penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda
digunakan untuk menguji pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen
dan hasil persamaan regresi disajikan dalampersamaan berikut ini: CFROA = α + β1a KDKI +
β1b UDK + β1c KA + β1d KI + β1e UP + eit. Persamaan regresi yang didapat dari pengujian
regresi ini adalah CFROA =-.298+0,004KDKI +.029UDK +.002KA +0.002KI -7.54UP

Berdasarkan hasil persamaan regresi diatas dapat dijelaskan bahwa (a) Nilai konstanta
(α) adalah -0.298 artinya jika komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite
audit, kepemilikan institusiosnal, ukuran perusahaan bernilai 0 maka nilai kinerja keuangan
perusahaan bernilai -0.298, (b) Nilai koefisien regresi variabel komposisi dewan komisaris
bernilai 0,004. Artinya setiap peningkatan 1 satuan maka akan meningkatkan nilai kinerja
keuangan perusahaan sebesar 0,004, (c) Nilai koefisien regresi variabel ukuran dewan
komisaris bernilai 0,029. Artinya setiap peningkatan 1 satuan maka akan meningkatkan nilai
kinerja keuangan perusahaan sebesar 0,029, (d) Nilai koefisien regresi variabel Komite Audit
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bernilai 0,002. Artinya setiap peningkatan 1 satuan maka akan meningkatkan nilai kinerja
keuangan perusahaan sebesar 0,002, (e) Nilai koefisien regresi variabel Kepemilikan
Institusiosnal bernilai 0,002. Artinya setiap peningkatan 1 satuan maka akan meningkatkan
nilai kinerja keuangan perusahaan sebesar 0,002, (f) Nilai koefisien regresi variabel Ukuran
Perusahaan bernilai -7,5. Artinya setiap peningkatan 1 satuan maka akan mengurangi nilai
kinerja keuangan perusahaan sebesar -7,5.
Hasil Uji-t

Uji t digunakan untuk melihat apakah variabel independen berpengaruh atau tidak
terhadap variabel dependen secara parsial. Berdasarkan hasil uji t disajikan pada tabel berikut
ini :
Tabel 6
Hasil Uji Regresi Berganda
Variabel Koefisien Beta thitung Signifikan

(Constant) -.298

Komposisi Dewan
Komisaris

.004 376 3.741 .000

Ukuran Dewan
Komisaris

.029 .299 2.556 .013

Komite Audit .002 .005 .052 .959
Kepemilikan
Institusiosnal

.002 .497 4.309 .000

Ukuran Perusahaan -7.54 -.024 -.184 .855

R2 = 0,415
Fhitung = 8,529
Ftabel = 3,23
ttabel (0,05) = 1,67
Sumber : Hasil Analisis Data Sekunder

Berdasarkan hasil uji t pada tabel 6 diperoleh data bahwa
(a) Pengujian Hipotesis 1 Pengaruh Komposisi Dewan Komisaris Dan Kinerja

Perusahaan. Berdasarkan hasil uji t variabel Komposisi Dewan Komisaris Dan Kinerja
Perusahaan menunjukkan bahwa thitung (3,741)>ttabel (1,67) H0 ditolah dan H1 diterima. Artinya
terdapat pengaruh yang signifikan variabel Komposisi Dewan Komisaris terhadap Kinerja
Perusahaan, Jika digambarkan dengan kurva, maka akan berbentuk seperti dibawah ini:

Gambar 1.
Kurva Uji t Pengaruh Komposisi Dewan
Komisaris Dan Kinerja Keuangan Perusahaan

(b) Pengujian Hipotesis 2 Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris dan Kinerja keuangan
Perusahaan. Berdasarkan hasil uji t variabel Komposisi Ukuran Dewan Komisaris Dan
Kinerja Perusahaan menunjukkan bahwa thitung (2.556)>ttabel (1,67) H0 ditolah dan H2 diterima.
Artinya terdapat pengaruh yang signifikan variabel Komposisi Ukuran Dewan Komisaris

Daerah terima H0 Daerah tolak H0Daerah tolak H0

-1,67 3,7411,670

Daerah terima H0 Daerah tolak H0Daerah tolak H0

-1,67 2.5561,670
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terhadap Kinerja Perusahaan,Jika digambarkan dengan kurva, maka akan berbentuk seperti
dibawah ini:

Gambar 2.
Kurva Uji t Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris
dan Kinerja Keuangan Perusahaan

(c) Pengujian Hipotesis 3 Pengaruh Komite Audit dan Kinerja Keuangan Perusahaan.
Berdasarkan hasil uji t variabel Komite Audit Dan Kinerja Perusahaan menunjukkan bahwa
thitung (0.052)<ttabel (1,67) H0 diterima  dan H2 ditolah. Artinya tidak  terdapat pengaruh yang
signifikan variabel Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan, Jika digambarkan dengan
kurva, maka akan berbentuk seperti dibawah ini:

Gambar 3.
Kurva Uji t Pengaruh Komite Audit
dan Kinerja Keuangan Perusahaan

(d) Pengujian Hipotesis 4 Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan
Perusahaan. Berdasarkan hasil uji t variabel Kepemilikan Institusional Dan Kinerja
Perusahaan menunjukkan bahwa thitung (4.309)>ttabel (1,67) H0 ditolah dan H2 diterima. Artinya
terdapat pengaruh yang signifikan variabel Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja
Perusahaan, Jika digambarkan dengan kurva, maka akan berbentuk seperti dibawah ini:

Gambar 4.
Kurva Uji t Pengaruh Kepemilikan Institusional
dan Kinerja Keuangan Perusahaan

(e) Pengujian Hipotesis 5 Pengaruh Ukuran Perusahaan dan Kinerja Keuangan
Perusahaan. Berdasarkan hasil uji t variabel Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Perusahaan
menunjukkan bahwa thitung (-0.184)<ttabel (1,67) H0 diterima  dan H2 ditolah. Artinya tidak
terdapat pengaruh yang signifikan variabel Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan,
Jika digambarkan dengan kurva, maka akan berbentuk seperti dibawah ini:

Daerah terima H0 Daerah tolak H0Daerah tolak H0

-1,67 0.052 1,670

Daerah terima H0 Daerah tolak H0Daerah tolak H0

-1,67 4.3091,670

Daerah terima H0 Daerah tolak H0Daerah tolak H0

-1,67 -0.184 1,670
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Gambar 5.
Kurva Uji t Pengaruh Ukuran Perusahaan dan
Kinerja Keuangan Perusahaan
Hasil Uji-F

Analisis varians (ANOVA) adalah uji koefisiensi regresi secara bersama-sama atau
biasa disebut dengan uji F. uji F dalam penelitian ini ditunjukkan untuk menguji pengaruh
simultan dari komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit,
kepemilikan institusiosnal, ukuran perusahaan terhadap variabel kinerja keuangan
perusahaan.Berdasarkan hasil uji F pada table 4.7 menunjukkan nilai Fhitung (8,529> Ftabl

(3,23) sehingga dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama komposisi dewan komisaris,
ukuran dewan komisaris, komite audit, kepemilikan institusiosnal, ukuran perusahaan
berpengaruh terhadap variabel kinerja keuangan perusahaan.
Hasil Uji-R²

Koefisien determinasi merupakan persentase sumbangan pengaruh variabel independen
terhadap variabel dependen. Berdasarkan hasil koefisien determinasi R2 pada table 4.7
menunjukkan nilai R2 sebesar 0,415 artinya 41,5 % variabel kinerja keuangan perusahaan
dipengaruhi oleh variabel komposisi dewan komisaris, ukuran dewan komisaris, komite audit,
kepemilikan institusiosnal, dan ukuran perusahaan berpengaruh dan sisanya 58,5%
dipengaruhi oleh variabel lain diluar penelitian ini.
Pembahasan
Hipotesis Pertama (H1): Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan
Perusahaan

Berdasarkan hasil uji t variabel Komposisi Dewan Komisaris Dan Kinerja Perusahaan
menunjukkan bahwa thitung (3,741)>ttabel (1,67) H0 ditolah dan H1 diterima. Artinya terdapat
pengaruh yang signifikan variabel Komposisi Dewan Komisaris terhadap Kinerja Perusahaan.
Hipotesis Pertama (H2): Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris Terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan

Berdasarkan hasil uji t variabel Komposisi Ukuran Dewan Komisaris Dan Kinerja
Perusahaan menunjukkan bahwa thitung (2.556)>ttabel (1,67) H0 ditolah dan H2 diterima. Artinya
terdapat pengaruh yang signifikan variabel Komposisi Ukuran Dewan Komisaris terhadap
Kinerja Perusahaan.
Hipotesis Pertama (H3): Pengaruh Komite Audit Terhadap Kinerja Keuangan
Perusahaan

Berdasarkan hasil uji t variabel Komite Audit Dan Kinerja Perusahaan menunjukkan
bahwa thitung (0.052)<ttabel (1,67) H0 diterima  dan H2 ditolah. Artinya tidak  terdapat pengaruh
yang signifikan variabel Komite Audit terhadap Kinerja Perusahaan.
Hipotesis Pertama (H4): Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja
Keuangan Perusahaan.

Berdasarkan hasil uji t variabel Kepemilikan Institusional Dan Kinerja Perusahaan
menunjukkan bahwa thitung (4.309)>ttabel (1,67) H0 ditolah dan H2 diterima. Artinya terdapat
pengaruh yang signifikan variabel Kepemilikan Institusional terhadap Kinerja Perusahaan.
Hipotesis Pertama (H5): Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan
Perusahaan
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Berdasarkan hasil uji t variabel Ukuran Perusahaan Dan Kinerja Perusahaan
menunjukkan bahwa thitung (-0.184)<ttabel (1,67) H0 diterima  dan H2 ditolah. Artinya tidak
terdapat pengaruh yang signifikan variabel Ukuran Perusahaan terhadap Kinerja Perusahaan.

KESIMPULAN DAN SARAN
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh good corporate

governance terhadap kinerja keuangan perusahaan Real Estate & Property. Good corporate
governance di ukur dengan komposisi dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris,
komite audit, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan
diukur dengan CFROA (cash flow return on assets). Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh perusahaan real estate&property yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan
secara terus-menerus menerbitkan laporan keuangan pada tahun 2012-2014. Berdasarkan
metode purposive sampling, sample yang diporoleh sebanyak 22 perusahaan untuk setiap
tahunnya pada periode tahun 2012-2014, sehingga data yang diperoleh sebanyak 66 data
observasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda. Hasil dari
penelitian ini menunjukkan bahwa  variabel komposisi dewan komisaris, ukuran dewan
komisaris, kepemilikan institusional terdapat pengaruh yang signifikan terhadap kinerja
keuangan perusahaan, sedangkan variabel komite audit, dan ukuran perusahaan tidak terdapat
pengaruh yang signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Saran yang ingin diberikan oleh peneliti adalah Hendaknya untuk penelitian lebih lanjut
penggunaan sampel bukan hanya dari sector real estate dan property.Serta penambahan
penggunaan factor good corporategovernance seperti kepemilikan manajerial, system insentif
untuk manajemen dan lain sebagainya.
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PENGARUH COORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TERHADAP AGRSIFITAS
PAJAK PADA PERUSHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI
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ABSTRACT

Tax is the largest financing sources countries in menyelenggaraan government .One
source of income tax obtained from the company that run the business and business in the
jurisdiction of state unity of the republic of indonesia. On the other hand, besides obligation
mebayar tax the company is also charged to do csr. Pertaining to to this goverment must give
an incentive of the company which to pay tax to a company that does the payment of tax .

This research is the research by taking samples from the manufacturing companies
listed on the Indonesia stock exchange in 2012-2014 by number of samples examined a
number of 12 companies. The Data used in this research is the company's financial statements
in the period 2012-2014.

Based on the results of analysis using SPSS 22.0 for Windows obtained results that test
the hypothesis in this study it was concluded that the varaiable-variable that was used in this
study give the influence of the variables remain either partially or jointly.

Keywords: CSR and Tax.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah yang menunjang dalam
pembangunan. Banyak peraturan dan keputusan menteri maupun perundangan yang telah
dibuat untuk mengatur pemasukan Negara yang berasal dari sector pajak ini. Dalam pajak
terbagi menjadi dua yaitu pajak perorangan maupun pajak perusahaan, pajak perorangan
dapat berasal dari NPWP, PBB atau pajak pribadi lainnya, sedangkan pajak perusahaan dapat
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bersumber dari pajak bahan baku, pajak industry maupun pajak pertambahan nilai yang
disebabkan oleh impor brang yang dilakukan oleh perusahaan tersebut.

Selain member masukan kepada pemerintah melalui pajak, perusahaan juga memiliki
tanggung jawab social untuk memberikan atau menyisihkan sebagai dari keuntungan yang
diperoleh kepada masyarakat yang berada disekitarnya atau yang disebut sebagai
tanggungjawab social. Besarnya CSR ini sangat bergantung kepada besarnya kecilnya
perusahaan yang bersangkutan.

Besarnya pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada pemerintah juga
dipengaruhi oleh besarnya CSR yang diberikan oleh perusahaan kepada masyarakat. Celah ini
terkadang dipergunakan oleh perusahaan untuk menghindari besarnya pajak yang harus
dibayarkan. Fenomena yang ada pada saat ini adalah banyak perusahaan yang lebih suka
membayarkan CSR dengan keuntungan untuk memperoleh keringan pajak (Nurlela, 2012;
78).

Dari latar belakang tersebut diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian pengaruh
besarnya CSR terhadap agresifitas perusahaan dalam melakukan pembayaran pajak

TELAAH PUSTAKA
Menurut Agus Sartono (2004:21) pengertian pasar modal adalah tempat terjadinya

transaksi asset keuangan jangka panjang atau long-term financial assets. Jumlah surat
berharga yang  diperjualbelikan  dipasar modal memiliki jatuh tempo lebih dari satu tahun.
Pasar modal memungkinkan terpenuhinya kebutuhan jangka panjang untuk investasi jangka
panjang dalam bentuk bangunan, peralatan,  sarana  produksi lainnya.

CSR adalah mekanisme bagi suatu organisasi untuk secara sukarelamengintegrasikan
perhatian terhadap lingkungan dan sosial ke dalam operasinyadan interaksinya dengan
stakeholders yang melebihi tanggung jawab di bidanghukum (Darwin, 2004 dalam Anggraini,
2006). Kepedulian perusahaan yangmenyisihkan sebagaian keuntungannnya (profit) bagi
kepentingan pembangunanmanusia (people) dan lingkungan (planet) secara berkelanjutan
berdasarkanprosedur (procedure) yang tepat dan professional merupakan wujud nyata
daripelaksanaan CSR di Indonesia dalam upaya penciptaan kesejahteraan bagimasyarakat
Indonesia.

Agresivitas pajak adalah strategi perusahaan yang tidak sesuai dengan harapan
masyarakat (Christensen dan Murphy, 2004, Sikka, 2010) dalam Lanis dan Richarson (2013).
Tidak ada definisi ataupun ukuran agresivitas pajak yang dapat diterima secara universal
(Balakrishnan, et. Al., 2011). Hlaing (2012) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai kegiatan
perencanaan pajak semua perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak
yang efektif.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif, dimana perhitungan dengan

angka-angka diperkirakan lebih obyektif karena untuk menentukan kesimpulan yang akan
diperoleh dalam penelitian ini. Selain itu juga terdapat data-data yang berasal dari perusahaan-
perusahaan terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2012 – 2014.

Dalam penelitian terdapat dua variabel yaitu variabel terikat dan variabel bebas. Sumber
data dalam penelitian ini berupa data sekunder, merupakan data yang diperoleh dari studi
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pustaka dan sumber-sumber lain yang relevan dengan penelitian ini, baik berupa jurnal
ataupun catatan-catatan yang berasal dari perusahaan. Dalam penelitian ini sebagaian besar
data adalah data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia khususnya terhadap perusahaan
manufaktur khususnya industry dan komponennya periode 2012-2014.

HASIL DAN PEMBAHASAN
3. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian terhadap persamaan regresi berganda terlebih dahulu
dilakukan uji asumsi klasik untuk melihat apakah data terbebas dari masalah
multikolinearitas, heteroskedasitas, dan autokorelasi. Rumus regresi diturunkan dari asumsi-
asumsi tertentu, maka data yang akan diregresi harus memenuhi asumsi-asumsi regresi untuk
mendapatkan nilai estimasi yang akan bersifat BLUE (Best, Linear, Unbiased dan Estimator).
Maka perlu diadakan pengujian asumsi klasik yang meliputi 3 uji, yaitu :
d. Uji Multikoloneritas

Multikolinearitas merupakan korelasi yang nyata di antara variabel independen
dalam sebuah model. Ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari nilai Variance
Inflation Factor (VIF) atau Tolerance. Jika nilai VIF > 10 atau Tolerance < 0,1 maka hal
tersebut menunjukkan bahwa multikolinearitas terjadi antar variabel bebas. Sebaliknya,
apabila VIF < 10 atau tolerance > 0,1 maka tidak terjadi multikolinearitas.

Tabel Uji Multikolineritas
Variabel Tolerance VIF

CSR (X1) 0,905 1,105

e. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas ini digunakan untuk mengetahui apakah semua variabel bebas

mempunyai varian kesalahan pengganggu yang sama dalam model regresi. Kriteria dari
uji ini yaitu jika thitung> tTabel 4. atau thitung < - tTabel 4. atau sig. < 0,05 berarti terjadi tidak
heteroskedastisitas. Dan jika –tTabel 4.< thitung atau thitung< tTabel 4. atau sig. > 0,05 berarti
terjadi heteroskedastisitas.

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel Sig 

CSR 0,035 0,05
0,05

Berdasarkan hasil tersebut pada tingkat signifkasi 5 % semua koefisien regresi
tersebut signifikan (yaitu dengan tingkat signifikansi < 0,05), sehingga dapat disimpulkan
bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam persamaan.

Hal tersebut lebih jelas akan terlihat pada grafik heterokedastisitas. Dimana bila
bentuk dari masing-masing butir variabel tidak beraturan maka dapat dilihat bahwa
persamaan yang digunakan terbebas dari heterokedastisitas.
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4. Uji Hipotesis
Model  yang  digunakan  untuk  menguji  hipotesis  dalam  penelitian  ini adalah

model umum persamaan  regresi linier berganda (Multipple Regression Analysis) yang
diikuti dengan uji-t, uji F dan uji koefisien Determinasi (R2). Pengolahan data tersebut
menggunakan Software Statistika SPPS for Windows 17.
d. Uji F (Simultan)

Uji ketepatan model (uji F / overall test) digunakan untuk melakukan pengujian
signifikasi semua variabel bebas secara serentak atau bersama-sama terhadap variabel
terikat. Pengujian koefisien regresi secara bersama-sama ini dilakukan dengan
menggunakan alpha 5% yang berarti tingkat keyakinan yang digunakan adalah 95%.

Tabel Pengaruh Yang Diberikan Secara Bersama-sama
Variabel Bebas terhadap Variabel Terikat

Variabel Fhitung FTabel .

CSR 44,362 2,676

e. Uji Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi menunjukkan besarnya kontribusi pengaruh semua

variabel independen terhadap variabel dependen yang juga menunjukkan seberapa
besar model mampu menjelaskan keragaman nilai variabel dependen. Dengan program
SPSS diperoleh nilai R2 sebesar 0,923 atau 92,3%. Dengan demikian dapat
disimpulkan bahwa semua variabel independen memiliki kontribusi pengaruh sebesar
92,3%. Hal ini juga berarti bahwa (100% - 85,1%) = 7,7% keragaman nilai variabel
dependen ditentukan oleh variabel-variabel selain yang terdapat dalam model

KESIMPULAN

This research is the research by taking samples from the manufacturing companies
listed on the Indonesia stock exchange in 2012-2014 by number of samples examined a
number of 12 companies. The Data used in this research is the company's financial statements
in the period 2012-2014.

Based on the results of analysis using SPSS 22.0 for Windows obtained results that test
the hypothesis in this study it was concluded that the varaiable-variable that was used in this
study give the influence of the variables remain either partially or jointly.
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ABSTRACT

This research aimed to examine the effect fairness principles and tax rate  structure on  tax
amnesty program participation. The benefits of this research is expected to provide an
understanding and increase the participation of the individual tax payer in a tax amnesty
program. In this study, samples included 50 individual tax payer who consults on tax amnesty
in a tax consultant firm in Surakarta. Sampling technique in this research using Convenience
Sampling. The method of data collection using survey method with of a questionnaire. The
method of analysis used this research multiple regression. The finding of this research
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simultaneously show that effect between variables fairness principles  and tax rates structure
on the tax amnesty program participation. The finding of this research Partial show that
variables fairness principles  does not effect the tax amnesty program participation. While the
tax rate structure variables effect the tax amnesty program participation.
Keyword: Tax Amnesty, Fairness principle,Tax rate structure

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prinsip keadilan dan struktur tarif pajak
terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat
memberikan pemahaman dan meningkatkan keikutsertaan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam
program amnesti pajak. Sampel penelitian berjumlah 50 Wajib Pajak Orang Pribadi yang
berkonsultasi tentang amnesti pajak di salah satu kantor konsultan pajak di Surakarta. Metode
penentuan sampel yang digunakan adalah metode Convenience Sampling. Teknik
pengumpulan data menggunakan metode survey dengan bantuan kuisioner. Teknik analisa
data menggunakan regresi linear berganda. Berdasarkan hasil pengujian data  secara simultan
menunjukkan adanya pengaruh antar variabel prinsip keadilan dan struktur tarif pajak
terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Hasil pengujian secara parsial menunjukkan
variabel prinsip keadilan  tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan program amnesti pajak.
Sedangkan variabel struktur tarif pajak berpengaruh terhadap keikutsertaan program amnesti
pajak.
Kata kunci : Amnesti pajak, Prinsip  keadilan, Struktur tarif pajak

PENDAHULUAN
Kondisi perekonomian global yang kurang stabil membawa dampak yang cukup

signifikan terhadap laju perekonomian Indonesia sehingga mengakibatkan defisit neraca
perdagangan dan APBN, peningkatan jumlah kemiskinan, pengangguran serta kesenjangan
sosial. Pertumbuhan ekonomi cenderung mengalami perlambatan yang berdampak pada
turunnya penerimaan pajak dan mengurangi ketersediaan likuiditas dalam negeri yang sangat
diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Sementara banyak Harta
warga negara Indonesia yang ditempatkan di luar wilayah Indonesia yang seharusnya dapat
dimanfaatkan untuk menambah likuiditas dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi
nasional.

Untuk itu, perlu diterapkan langkah khusus dan terobosan kebijakan untuk mendorong
pengalihan Harta ke dalam wilayah Indonesia sekaligus memberikan jaminan keamanan bagi
warga negara Indonesia yang ingin mengalihkan dan mengungkapkan Harta yang dimilikinya.
Agar peran serta ini dapat terdistribusikan dengan merata tanpa ada pembeda, perlu diciptakan
sistem perpajakan yang lebih berkeadilan dan berkepastian hukum. Hal ini didasarkan pada
masih maraknya aktivitas ekonomi di dalam negeri yang belum atau tidak dilaporkan kepada
otoritas pajak, baik dilakukan dengan cara tax avoidance maupun tax evasion.

Salah satu program pemerintah adalah diluncurkannya Undang-Undang No. 11 Tahun
2016 tentang pengampunan pajak atau amnesti  pajak dan diikuti dengan peraturan Menteri
Keuangan 118/PMK.03/2016 tentang pelaksanaan dari undang-undang tersebut.
Pengampunan pajak adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi
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administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap
Harta dan membayar Uang Tebusan. Pada dasarnya pengampunan pajak dilakukan melalui
dua cara, yaitu deklarasi dan repatriasi. Wajib Pajak yang selama ini tidak melaporkan
hartanya dapat mendeklarasikan harta tersebut dan membayar uang tebusannya, dan bagi
Wajib Pajak yang memiliki harta di luar negeri harus merepatriasi harta tersebut dengan cara
mengalihkannya ke Indonesia melalui sejumlah instrumen investasi tertentu. Uang tebusan
dihitung dengan cara mengalikan tarif uang tebusan dikalikan dengan Dasar Pengenaan Uang
Tebusan. Dasar pengenaan uang tebusan adalah nilai harta bersih yang belum atau belum
seluruhnya dilaporkan dalam SPT PPh Terakhir. Dimana harta bersih merupakan selisih
antara nilai harta dikurangi dengan nilai utang. Program ini dapat diikuti oleh seluruh Wajib
Pajak, baik Wajib Pajak Orang Pribadi, Wajib Pajak Badan, Wajib Pajak UMKM dan yang
belum menjadi Wajib Pajak sampai dengan 31 Maret 2017.

Saat ini, sosialisasi amnesti pajak terus dilakukan baik oleh instansi pajak, perbankan
maupun instansi lainnya. Seiring dengan gencarnya sosialisasi amnesti pajak, masih banyak
persepsi masyarakat yang menuai pro dan kontra. Banyak isu yang berkembang mengenai
kebijakan ini. Masih banyak masyarakat yang bingung, sebenarnya ikut amnesti pajak atau
tidak. Bagi yang mendukung program ini, mereka beranggapan rasa aman dari rasa dikejar-
kejar petugas pajak atas dosa masa lalu dan pencatatan dapat dimulai dari angka-angka baru
yang bersih dari praktik penggelapan pajak. Sedangkan bagi yang tidak mendukung, mereka
yang menggelapkan pajak justru memperoleh fasilitas dan perlakuan khusus yang dirasakan
tidak adil bagi mereka yang membayar pajak secara benar dan jujur. Keadaan ini dapat
mendorong pembayar pajak yang jujur, akan melakukan praktek penggelapan pajak, karena
mereka berpikir pemerintah pada suatu saat tentu akan memberikan fasilitas pengampunan
pajak lagi.

Prinsip keadilan dalam perpajakan akan mempengaruhi Wajib Pajak untuk melakukan
keikutsertaan program amnesti pajak. Dalam prinsip Social Justice pengertiannya sama
dengan prinsip equality Adam Smith. Menurut Adam Smith, equality mengandung arti bahwa
keadaan yang sama atau orang yang berada dalam keadaan yang sama harus dikenai pajak
yang sama. Diterangkan oleh Fritz Neumark, keadilan sosial dalam sistem perpajakan harus
memperhatikan pertama, Universality Principle artinya setiap orang yang mampu membayar
pajak, harus dipajaki secara universal, artinya kepada orang-orang tersebut diberi beban pajak
yang sama. Dan bahwa pembebasan-pembebasan dari setiap Wajib Pajak harus meliputi
semua bidang dan lapangan sosial ekonomi masyarakat. Kedua, The Equality principle artinya
orang-orang atau badan dalam posisi ekonomi yang sama harus menanggung utang pajak
yang sama pula. Ketiga, The Ability to pay principle artinya Jumlah beban pajak dipikul oleh
individu sesuai dengan kemampuannya untuk memikul beban pajak itu, dengan
memperhatikan semua sifat-sifat yang melekat pada individu, sehingga kerugian yang timbul
sebagai akibat pengenaan pajak akan menjadi sama. Keempat, The principle of redisrtribution
artinya Prinsip ini menghendaki bahwa distribusi beban pajak diantara penduduk harus
mempunyai akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekayaan yang disebabkan
oleh mekanisme pasar bebas.

Struktur tarif pajak berkaitan dengan jumlah nominal yang harus dibayarkan oleh
wajib pajak.  Seperti yang telah diatur dalam undang-undang, tarif uang tebusan dibagi
berdasarkan beberapa kategori dengan sistem berjenjang, menyesuaikan dengan tiga periode
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(kuartal) penerapan amnesti pajak hingga 31 Maret 2017. Untuk Wajib Pajak yang
mendeklarasikan sekaligus merepatriasi asetnya, dikenakan tarif uang tebusan sebesar 2
persen untuk kuartal I (hingga 30 September 2016), 3 persen untuk kuartal II (hingga 31
Desember 2016), dan 5 persen untuk kuartal III (hingga 31 Maret 2017). Sementara untuk
Wajib Pajak yang hanya mengungkap jumlah hartanya (deklarasi) tanpa disertai repatriasi,
maka tarif uang tebusannya menjadi lebih besar, yakni 4 persen untuk kuartal I, 6 persen
untuk kuartal II, dan 10 persen untuk kuartal III. Khusus bagi pelaku usaha mikro, kecil dan
menengah (UMKM), yang peredaran usahanya sampai dengan Rp 4,8 miliar dikenakan tarif
uang tebusan yang lebih ringan. Untuk Wajib Pajak yang nilai hartanya sampai dengan Rp 10
miliar dikenakan tarif 0,5 persen, sedangkkan yang hartanya lebih dari Rp 10 miliar
dikenakan tarif 2 persen. Tarif dalam amnesti pajak lebih rendah dibandingkan dengan tarif
pajak pada umumnya. Diharapkan dengan tarif yang rendah keikutsertaan program amnesti
pajak  semakin meningkat.

Keikutsertaan adalah suatu tindakan ikut serta. Keikutsertaan program amnesti pajak
berarti suatu tindakan ikut serta dalam program amnesti pajak. Keikutsertaan harus diiringi
dengan kecukupan financial untuk membayar uang tebusan. Melaporkan harta yang belum
diungkap, disertai membuat surat pernyataan Harta. Pada dasarnya keikutsertaan program
amnesti pajak akan membantu penerimaan negara, mendorong reformasi perpajakan dan
mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan amnesti pajak lebih banyak
terfokus pada penelitian kualitatif. Penelitian (Alm 1998) yang berjudul “Tax Policy
Analysis: The Introduction of a Russian Tax Amnesty”. Hasil penelitian lebih kepada
pengampunan pajak secara global. Dilanjutkan penelitian (Nar 2015) dengan judul penelitian
“The Effects of Behavioral Economics on Tax Amnesty” dan penelitian (Aqbonika 2015),
lebih berfokus pada amnesti pajak di negara Nigeria.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa
sejak amnesti pajak telah belakukan di tempat-tempat seperti Pakistan, India, Spanyol dan
sejumlah negara lain, tax amnesty dapat diterapkan di Nigeria, namun untuk pemberian
amnesti pajak untuk menjadi sukses Tax amnesty harus sedemikian rupa sehingga para
penghindar yang akan datang ke depan akan dijamin kerahasiaan. Penelitian dari Indonesia
terkait amnesti pajak yakni penelitian (Santoso and Setiawan 2009) dan penelitian (Ragimun
2013). Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif kualitatif.  Perbedaan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya, pada penelitian sebelumnya dilakukan hanya dengan sebatas
metode kualitaitif deskriptif. Pada penelitian ini dengan melakukan penelitian kuantitatif
menggunakan data primer berupa kuisioner sehingga memberikan data yang lebih valid serta
penelitian ini tergolong masih sangat baru. Berdasarkan uraian diatas, peneliti ingin
membuktikan pengaruh prinsip keadilan dan struktur tarif pajak terhadap keikutsertaan
program amnesti pajak. Penelitian ini menggunakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang
berkonsultasi di salah satu kantor konsultan pajak di Surakarta.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dikuantifikasikan yang diolah
dengan metode statistika.
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Populasi dan Sampel
Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi di Surakarta. Sampel

yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berada di salah
satu kantor konsultan pajak di Surakarta yang berkonsultasi  meminta penjelasan dan
gambaran  atas diberlakukannya undang-undang amnesti pajak. Teknik pengambilan sampel
menggunakan metode Convenience Sampling yaitu pemilihan sampel berdasarkan
kemudahan, dengan pertimbangan setelah Wajib Pajak Orang Pribadi diberi arahan mengenai
amnesti pajak.  Sampel yang baik minimal 30 responden (Sugiyono 2015). Jadi jumlah
sampel dalam penelitian ini adalah 50. Kuisioner yang dibagikan sejumlah 55 untuk
mengantisipasi kemungkinan kuisioner rusak.
Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk meneliti. Instrumen dalam
penelitian ini berupa kuisioner yang diberikan langsung kepada responden. Kuisioner berisi
10 pertanyaan yang mewakili dimensi keadilan pajak, dengan menggunakan skala likert
dengan jawaban 3 setuju, jawaban 2 netral, dan jawaban 1 tidak setuju. Pengambilan
kuisioner dilakukan pada tanggal setelah diberlakukannya program  amnesti pajak yaitu
tanggal 25 Juli 2016 – 10 Agustus 2016 di kantor konsultan Pajak (Harimurti tax consultant)
di Surakarta.
Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah
penelitian. Secara ringkas hipotesis dalam penelitian ini adalah :
Hipotesis 1 : Prinsip keadilan berpengaruh terhadap keikutsertaan program amnesti

pajak.
Hipotesis 2 : Struktur tarif pajak berpengaruh terhadap keikutsertaan program amnesti

pajak.
Variabel Penelitian
Variabel Independen
Keadilan Umum (X1)

Variabel keadilan umum mengacu pada teori prinsip keadilan Fritz Neumark dalam
(Irianto 2013). Terdiri dari 4 pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert.

Struktur Tarif Pajak (X2)
Variabel struktur tarif pajak mengacu pada Undang-Undang No. 11 Tahun 2016

tentang Pengampunan Pajak. Terdiri dari 3 pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert.

Variabel Dependen (Y)
Keikutsertaan Program Amnesti Pajak

Variabel keikutsertaan program amnesti pajak mengacu pada Undang-Undang No. 11
Tahun 2016 tentang pengampunan pajak. Terdiri dari 3 pertanyaan yang diukur menggunakan
skala likert.

Metode Analisisis Data
Statistik Deskriptif
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Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran atau deskripsi yang
berkaitan dengan karakteristik variabel penelitian utama.
Uji Kualitas Data (Uji Instrumen)

Uji validitas digunakan untuk mengukur tingkat kevalidan atau kesahihan suatu
instrumen (Arikunto 2013).Validitas dalam penelitian ini dilakukan dengan korelasi pearson.
Pengujian signifikansi dilakukan dengan kriteria menggunakan r tabel pada tingkat
signifikansi 0,05 dengan uji 2 sisi (Priyatno 2009). Uji Reliabilitas artinya instrumen yang
mampu mengungkap data yang bisa dipercaya (Arikunto 2013). Uji reliabilitas dalam
penelitian ini menggunakan teknik Cronbach’s Alpha > 0,06 (Ghozali 2011).

Uji Asumsi Klasik
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel

pengganggu atau residual memiliki distribusi normal (Ghozali 2011). Untuk mendeteksi
normalitas dilakukan dengan uji Kolmogorov - Smirnov.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel independen (Ghozali 2011). Model regresi yang baik jika korelasi
antar sesama variabel tidak ada korelasi. Pengujian multikolinearitas dengan melihat nilai
Varian Inflation Factor (VIF) pada model regresi.

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terdapat
korelasi antar variabel independen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi
autokorelasi. Metode pengujian menggunakan uji Durbin-Watson (DW test).

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varian dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali
2011). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas. Pengujian
heteroskedastisitas dengan melihat grafik plot.

Uji F dan Uji t
Uji F dilakukan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara

simultan berpengaruh terhadap variabel dependen. Kriteria pengujian yaitu jika F hitung ≤  F
tabel, maka H0 diterima sedangkan F hitung > F tabel, maka  H0 ditolak (Priyatno 2009).

Uji t digunakan untuk menguji pengaruh satu variabel independen dengan variabel
dependen secara parsial. Kriteria pengujian yaitu jika –t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka H0

diterima sedangkan jika –t hitung < -t tabel atau t hitung > t tabel, maka H0 ditolak (Priyatno
2009). Untuk membuktikan hipotesis yang diajukan maka digunakan analisis regresi linear
berganda. (Hair et. al. 1998 dalam Berutu dan Harto 2012) menyatakan bahwa regresi
berganda merupakan teknik statistik untuk menjelaskan keterkaitan antara variabel terikat
dengan beberapa variabel bebas. Fleksibilitas dan adaptifitas mempermudah peneliti untuk
melihat suatu keterkaitan dari beberapa variabel sekaligus. Persamaan yang digunakan
sebagai berikut:

Y =  a + β1X1+β2X2 + e
Keterangan :
Y =  Keikutsertaan Program Amnesti Pajak
a =  Konstanta
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β1,β2 =  Koefisien Regresi
X1 =  Prinsip Keadilan
X2 =  Struktur Tarif Pajak
e =  Error

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur tingkat kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel independen. Koefisien determinasi (R2) dinyatakan dalam
presentase. Nilai koefisien korelasi (R2) ini berkisar 0 < R2 < 1.

HASIL & PEMBAHASAN
Deskripsi Umum Data Penelitian

Dari 55 kuisioner yang dibagikan yang rusak atau tidak lengkap sebanyak 5 buah.
Sehingga Jumlah sampel yang dapat diolah  dalam penelitian ini sebanyak 50 buah.
Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan tabel 1 menunjukkan bahwa jumlah responden (N) adalah 50. Variabel
independen prinsip keadilan memiliki nilai minimum 5, nilai maksimum 12, nilai mean 9,46
dan standar deviasi 1,992. Struktur tarif pajak memiliki nilai minimum 3, nilai maksimum 9,
nilai mean 7,42 dan standar deviasi 1,808. Sedangkan pada variabel dependen keikutsertaan
program amnesti pajak memiliki nilai minimum 4, nilai maksimum 9, nilai mean 7,64 dan
standar deviasi 1,481.

Tabel 1.
Statistik Deskriptif

Variabel N Min Max Mean Std.
Deviation

Prinsip Keadilan
Struktur Tarif Pajak
Keikutsertaan Program amnesti
pajak

50
50
50

5
3
4

12
9
9

9.46
7.42
7.64

1.992
1.808
1.481

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Uji Kualitas Data (Uji Instrumen)
Pengujian validitas dari instrumen penelitian dilakukan dengan uji korelasi pearson.

Nilai r hitung diperoleh dari Pearson Correlation, sedangkan nilai r tabel 0.279 diperoleh dari
Tabel Product Moment Correlation (a = 0,05 dan N = 50). Berdasarkan hasil pengujian
didapatkan bahwa semua pertanyaan dinyatakan valid, karena r hitung > r tabel.

Tabel 2.
Hasil Uji Validitas

Variabel Item
pertanyaan

R tabel R hitung Sig Keterangan

Prinsip
Keadilan

Struktur tarif

1
2
3
4

1

0.279
0.279
0.279
0.279

0.279

0.693
0.586
0.725
0.706

0.794

0.000
0.000
0.000
0.000

0.000

Valid
Valid
Valid
Valid

Valid
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pajak

Keikutsertaan
Program
amnesti pajak

2
3

1
2
3

0.279
0.279

0.279
0.279
0.279

0.790
0.855

0.570
0.806
0.888

0.000
0.000

0.000
0.000
0.000

Valid
Valid

Valid
Valid
Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai Cronbach’s Alpha pada variabel
keadilan umum, struktur tarif pajak dan keikutsertaan dalam program amnesti pajak lebih
besar dari 0,6 sehingga dapat disimpulkan bahwa peryataan dalam kuisioner semua variabel
ini reliabel.

Tabel 3.
Hasil Uji Reliabilitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Uji Asumsi Klasik
Berdasarkan tabel 4 menunjukkan besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov adalah 0,954

dan nilai Asymptotic Significance sebesar 0,323. Karena signifikansi lebih besar dari 0,05
maka menunjukkan data residual terdistribusi secara normal. Jadi dapat disimpulkan bahwa
persamaan regresi pada model memenuhi asumsi normalitas.

Tabel 4.
Hasil Uji Normalitas

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 5 menunjukkan bahwa keempat variabel independen tidak terjadi
multikolinearitas karena nilai tolerance > 0,10 dan nilai VIF < 10, sehingga empat variabel
independen dapat digunakan untuk memprediksi mengenai keikutsertaan progam amnesti
pajak. Jadi, data yang dianalisis memenuhi asumsi multikolinearitas.

Tabel 5.
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Cronbach’s
Alpha

N of items Keterangan

Prinsip Keadilan
Struktur Tarif Pajak
Keikutsertaan Program amnesti
pajak

0.611
0.744
0.626

4
3
3

Reliabel
Reliabel
Reliabel

Variabel Kolmogorov-Smirnov Z Signifikansi Keterangan
Res_1 0.954 0.323 Normal



Seminar Nasional dan Call Paper Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta
Invesment Challenges And Opportunities In Indonesian Capital Market In The Era Of Asean Economic Community

Surakarta, 27 September 2016

ISBN : 978-979-1230-36-0 | Fakultas Ekonomi UNIBA Surakarta 371

Sumber: Data primer yang diolah, 2016
Tabel 6 uji autokorelasi menunjukkan Durbin-Watson sebesar 1,794. Nilai DW yang

berada pada daerah dU < dW < 4-dU dapat disimpulkan model regresi terbebas dari problem
autokorelasi dan layak digunakan. Hasil pengujian dalam penelitian ini, nilai Durbin-Watson
harus berada diantara 1,628 (dU) dan 2,372 (4-dU), sehingga dapat disimpulkan model regresi
terbebas dari problem autokorelasi dan layak digunakan.

Tabel 6.
Hasil Uji Autokorelasi

Sumber: Data primer yang diolah, 2016
Berdasarkan gambar 1 uji heteroskedastisitas memperlihatkan grafik-grafik scatterplot

dari variabel dependen yaitu keikutsertaan program amnesti pajak.  Grafik scatterplot tersebut
menunjukkan bahwa titik-titik menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, hal ini
berarti model penelitian ini tidak terdapat heteroskedastisitas.

Gambar 1.
Hasil Uji Heteroskedastisitas Scatterplot

Sumber: Data primer yang diolah, 2016
Hasil Uji F dan Uji t

Pengujian secara simultan atau uji F, berdasarkan tabel 7 menunjukkan nilai F hitung
> F tabel (5,498 > 3,195) dengan tingkat singnifikansi < 0,05 (0,007 < 0,05), maka H0 ditolak,
sehingga prinsip keadilan dan struktur tarif pajak berpengaruh secara simultan terhadap
keikutsertaan program amnesti pajak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen sudah
tepat untuk mengukur variabel dependennya sehingga model regresi sudah cocok.

Tabel 7.
Hasil Uji F

Variabel Tolerance VIF Keterangan
Prinsip Keadilan
Struktur Tarif Pajak

.992

.992
1.008
1.008

Bebas Multikolinearitas
Bebas Multikolinearitas

Nilai DW dL dU 4-dU 4-dL Keterangan
1.794 1.462 1.628 2.372 2.538 Bebas Autokorelasi

Model Sum of Square df Mean Square F Signifikansi
Regression
Residual
Total

20.386
87.134
107.520

2
47
49

10.193
1.854

5.498 .007
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Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Pengujian secara parsial dilakukan uji t dengan tingkat signifikannnya 0,05.
Berdasarkan tabel 8 diperoleh nilai t hitung untuk variabel prinsip keadilan sebesar 1,545.
Nilai t tabel diperoleh sebesar 2,012. Nilai –t tabel ≤ t hitung  ≤ t tabel (-2,012 ≤ 1,545 ≤
2,012) dan signifikansi > 0,05 ( 0,129 > 0,05), sehingga H0 diterima, yaitu prinsip keadilan
tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Hal ini berarti Hipotesis 1
ditolak.

Hasil pengujian hipotesis kedua yaitu nilai t hitung untuk variabel struktur tarif pajak
sebesar 3.060. Nilai t hitung  > t tabel ( 3,060 > 2,012) dan signifikansi < 0,05 (0,004 < 0,05),
sehingga H0 ditolak yaitu struktur tarif pajak berpengaruh terhadap keikutsertaan program
amnesti pajak. Hal ini berarti Hipotesis 2 diterima.

Tabel 8.
Hasil Uji t

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Hasil pengujian koefisien determinasi ditunjukkan pada tabel 9 diperoleh nilai R2

sebesar 0.190 yang berarti variasi keikutsertaan program amnesti pajak hanya mampu
dijelaskan oleh variabel independen sebesar 19%. Sisanya sebesar 81% dijelaskan oleh
variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam model regresi.

Tabel 9.
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

PEMBAHASAN
Pengaruh Prinsip Keadilan terhadap Keikutsertaan Program Amnesti Pajak

Prinsip keadilan berhubungan dengan persepsi dan perasaan seorang WP OP, apakah
mereka merasa sistem pajak dalam program amnesti pajak sudah berjalan sebagaimana
mestinya atau tidak menyimpang. Distribusi beban pajak yang berhubungan dengan beban
pajak yang dibebankan WP OP dengan tingkat penghasilan yang ada. Hasil dalam penelitian
ini menunjukkan prinsip keadilan tidak berpengaruh terhadap keikutsertaan program amnesti
pajak. Hal ini menunjukkan bahwa WP OP tidak memperdulikan apakah pajak yang
dibayarkan  pajak sesuai dengan prinsip keadilan  atau tidak.  Hal ini dikarenakan adanya
peraturan yang berlaku yang mengikat terkait amnesti pajak.
Pengaruh Struktur Tarif Pajak terhadap Keikutsertaan Program Amnesti Pajak

Variabel B thit Sig Keterangan
Konstanta
Prinsip Keadilan
Struktur Tarif Pajak

3.755
.152
.330

2.904
1.545
3.060

.006

.129

.004
Tidak Berpengaruh
Berpengaruh

Model R R
Square

Adjusted R Square Std. Error of the
Estimate

1 .435a .190 .155 1.36158
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Hasil dalam penelitian ini menunjukkan bahwa keikutsertaan program amnesti pajak
dipengaruhi oleh struktur tarif pajak yang dibebankan kepada masing-masing WP OP, yaitu
tarifnya rendah, menggunakan sistem berjenjang, WP OP merasa ikut serta jika tarif pajak
dibebankan sesuai dengan tingkat penghasilan masing-masing yang dapat meningkatkan
keikutsertaan program amnesti pajak. Jika tarif yang dibebankan rendah otomatis Wajib Pajak
akan bersegera ikut dalam program amnesti pajak.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Pro dan kontra mewarnai kebijakan amnesti pajak. Masih banyak masyarakat yang
bingung, sebenarnya perlu ikut amnesti pajak atau tidak. Amensti pajak sendiri bukan
merupakan kewajiban setiap Wajib Pajak. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui
pengaruh prinsip keadilan dan struktur tarif pajak terhadap keikutsertaan program amnesti
pajak baik secara simultan maupun parsial. Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak
Orang Pribadi yang berkonsultasi tentang amnesti pajak di salah satu kantor konsultan  pajak
di Surakarta. Metode penentuan sampel yang digunakan adalah metode Convenience
Sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan metode survey dengan pembagian
kuisioner. Teknik analisis data menggunakan metode regresi linear berganda. Berdasarkan
hasil pengujian secara simultan menunjukkan adanya pengaruh antara variabel prinsip
keadilan, struktur tarif pajak terhadap keikutsertaan program amnesti pajak. Hasil pengujian
secara parsial menunjukkan variabel prinsip keadilan tidak berpengaruh terhadap
keikutsertaan program amnesti pajak. Sedangkan variabel struktur tarif pajak berpengaruh
terhadap keikutsertaan program amnesti pajak.

Saran
Diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas jenis variabel independen yang

relevan lainnya selain dari prinsip keadilan dan struktur tarif pajak, misalnya kepentingan
pribadi. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk dapat menambah jumlah responden,
serta lokasi penelitian sehingga dapat membantu mensosialisasikan program amnesti pajak
tidak hanya satu wilayah saja, tetapi diseluruh provinsi di Indonesia.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect of the accounting department employee
knowledge, and for more effective use of information technology (Accounting Information
System) AIS. The research method is a survey on hotel employees of the accounting
department in Surakarta. Collecting data using questionnaires. Data analysis technique used
to test the validity, reliability test, classic assumption test, multiple linear regression analysis,
t test, F test, the coefficient of determination (R ²). The results were obtained: 1) test the
accuracy of the results obtained capital p value 0.000> 0.05, that the knowledge of the
employees of the accounting department and the use of information technology have a
significant influence on the effectiveness of SIA together. 2) Results of Y = 3.173 + 0,407X1 +
0,413X2. From the equation it is known that the knowledge of employees of the accounting
department and the use of information technology has a positive influence on the effectiveness
of the SIA. 3) From t test known each variable portion of employee knowledge of accounting
(and the use of information technology significantly affects the effectiveness of the SIA.

Keywords: knowledge, information technology, SIA

ABSTRAK
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara pengetahuan karyawan bagian
akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap efektifitas (Sistem Informasi
Akuntansi ) SIA. Metode penelitian dilakukan survai padakaryawan hotel bagian akuntansi
diSurakarta. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner.Teknik analisis data yang
digunakan uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, uji t,
uji F, koefisien determinasi (R²). Hasil penelitian diperoleh : 1) Hasil uji ketepatan modal
diperoleh nilai p value 0,000 > 0,05, bahwa pengetahuan karyawan bagian akuntansi dan
pemanfaatan teknologi informasi mempunyai pengaruh signifikan terhadap efektivitas SIA
secara bersama-sama. 2) Hasil Y  =  3,173 +  0,407X1 + 0,413X2. Dari persamaan tersebut
diketahui bahwa pengetahuan karyawan bagian akuntansi dan pemanfaatan teknologi
informasi mempunyai pengaruh positif terhadap efektivitas SIA. 3) Dari uji t diketahui
masing-masing variabel pengetahuan karyawan bagian akuntansi dan pemanfaatan teknologi
informasi berpengaruh signifikan terhadap efektivitas SIA

Kata kunci: pengetahuan, teknologi informasi, SIA

PENDAHULUAN
Kemajuan dan perkembangan teknologi di era globalisasi yang diiringi dengan

perkembangan sistem informasi berbasis teknologi terjadi begitu pesat.Hal tersebut telah
memberikan pengaruh yang signifikan terhadap penerapan sistem informasi akuntansi di
dalam suatu organisasi.sistem informasi dapat dimanfaatkan oleh banyak pihak untuk
mencapai keunggulan perusahaan melalui kecepatan, fleksibilitas, integrasi, dan keakuratan
informasi yang dihasilkan.Sistem informasi akuntansi mampu memberikan kesempatan bagi
pebisnis untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengambilan keputusan sehingga
memungkinkan perusahaan mencapai keunggulan kompetitif.Sistem informasi akuntansi
dapat dikatakan efektif jika sistem mampu menghasilkan informasi yang dapat diterima dan
mampu memenuhi harapan informasi secara tepat waktu.

Peningkatan penggunaan teknologi komputer merupakan dampak dari perkembangan
teknologi informasi.Dampak yang diperoleh adalah teknologi informasi telah memberikan
kemudahan bagi karyawan dalam melakukan pemrosesan data.Teknologi merupakan alat
yang berguna untuk membantu individu dalam penyelesaian pekerjannya (Handayani,
2010).(Al Eqab dan Adel, 2013) menemukan hubungan yang positif dan signifikan antara
kecanggihan teknologi informasi dengan karakteristik informasi akuntansi.Teknologi
informasi digunakan untuk mengubah data mentah menjadi suatu informasi yang diperlukan
oleh pihak internal dan eksternal.Informasi akuntansi dapat membantu manajemen untuk
memperjelas tugas-tugas mereka sebelum mengambil keputusan (Chong dalam Jawabreh,
2012).

Menurut Stales dan Selldon Putra, (2012) menyatakan tujuan dari dilakukannya
penelitian pada bidang teknologi informasi adalah pengguna akhir dapat dengan mudah dan
efektif dalam menggunakan teknologi informasi.Kemajuan teknologi informasi dan
komunikasi telah membuat sistem informasi akuntansi menjadi suatu alat penting dalam dunia
bisnis yang sangat kompetitif (Ogah, 2013).Penerapan sitem informasi akuntansi merupakan
investasi yang penting untuk perusahaan (Raupeliene, 2003).Penggunaan sistem informasi
dapat meningkatkan daya saing perusahaan agar tidak tersisih dalam lingkungannya (Kustono,
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2011) Keefektifan sistem informasi akuntansi dapat mengukur keunggulan daya saing yang
dapat diciptakan oleh perusahaan.Peningkatan efektivitas sistem informasi akuntansi
memerlukan adanya peran dan partisipasi manajemen dalam mendukung implementasi dan
pengembangan sistem informasi akuntansi.

Pengetahuan manajer akuntansi terhadap sistem informasi juga merupakan faktor yang
tidak kalah penting dalam aplikasi serta pengembangan sistem informasi akuntansi .(Komala,
2012) menyatakan bahwa manajer akuntansi (controller) merupakan eksekutif yang
mengkoordinasikan partisipasi manajemen dalam perencanaan dan pengendalian untuk
mencapai target perusahaan, khususnya untuk menentukan efektivitas implementasi kebijakan
dan mengembangkan struktur dan prosedur organisasi.

Menurut Dwitrayani, 2012 mengungkapkan bahwa kecanggihan TI dan partisipasi
manajemen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap efektivitas SIA. Begitu juga dengan
penelitian (Susilastri, dkk 2010) yang menunjukkan kuatnya pengaruh dukungan manajemen
terhadap sistem informasi akuntansi.Tingkat dukungan yang diberikan oleh manajemen
puncak bagi sistem informasi organisasi dapat menjadi suatu faktor yang sangat penting
dalam menentukan keberhasilan semua kegiatan yang berkaitan dengan sistem informasi
(Raghunathan dalam Septriani, 2010).Sementara itu, (Kouser, et al 2011) dalam penelitiannya
menemukan bahwa pengetahuan manajer akuntansi dan partisipasi manajer dalam
pelaksanaan dan pengembangan SIA memiliki hubungan yang kuat dengan efektivitas sistem
informasi akuntansi.(Komala, 2012) dalam penelitiannya menemukan bahwa pengetahuan
manajer akuntansi berpengaruh terhadap sistem informasi akuntansi dan memberikan dampak
yang signifikan terhadap kualitas informasi.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti
mengenai efektivitas SIA.Dalam penelitian ini peneliti memilih hotel di Surakarta sebagai
lokasi penelitian. Perusahaan yang dipilih adalah perusahaan yang mulai berkembang pesat,
khususnya diwilayah sekarisidenan surakarta. Sistem informasi terintegrasi merupakan sistem
yang memproses seluruh proses pelayanan dalam bentuk koordinasi, pelaporandan prosedur
administratif untuk mendukung kinerja dan dapat memperoleh informasi secara cepat, tepat
dan akurat.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
mengambil judul : Pengaruh Pengetahuan Karyawan Bagian Akuntansi Dan Pemanfaatan
Teknologi Informasi Terhadap Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi Pada Hotel di
Surakarta.

METODOLOGI
Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif.Data yang digunakan adalah data

primer yaitu hasil jawaban kuesioner dari responden.Ditujukan untuk karyawan bagian
akuntansi pada hotel di SurakartaPopulasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan hotel
bagian akuntansi di Surakarta yang berjumlah 32 orang.Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah semua  anggota populasi karena keterbatasan populasi maka semua
dijadikan sampel atau sampel total yaitu sejumlah 32 karyawan. Teknik pengambilan sampel
ini disebut juga dengan sensus (Suharsimi Arikunto, 2012: 134).Dalam penelitian ini
digunakan instrumen penelitian berupa angket (kuesioner) diduplikasi dari penelitian
Dirgayusa (2013). Angket (kuesioner) adalah sejumlah pertanyaan tertulis yang digunakan
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untuk memperoleh informasi dari responden dalam arti laporan tentang pribadinya atau hal-
hal yang ia ketahui (Priyatno, 2009:30).Beberapapengujian yang akan dilakukan dalam
penelitian ini yaitu uji instrumen penelitian (uji validitas dan uji reliabilitas), uji asumsi klasik
(uji  normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastistas), serta uji
hipotesis, yaitu dengan analisis regresi linier nerganda, pengujian koefisien regresi parsial (uji
t), pengujian koefisien regresi bersama-sama (uji F), dan pengujian koefisien determinasi
(R2). Untuk semua pengujian dilakukan dengan menggunakan program SPSS Versi 16

HASIL DAN PEMBAHASAN
Proses  penelitian ini dimulai dari penyebaran kuesioner yang dilakukan pada tanggal 2

Mei 2016  hingga 9 Mei 2016. Kuesioner yang disebar ada 32 buahdari kuesioner tersebut
seluruh kuesioner adalah terisi sempurna dan tidak ada yang rusak.  Oleh karena itu peneliti
menganggap bahwa karyawan bagian akuntansi yang telah mengisi kuesioner secara lengkap
akan menjadi sampel dalam penelitian ini. Berikut ini akan disajikan tabel distribusi
pengambilan sampel dalam penelitian ini :

Tabel 1
Penyebaran Kuesioner

Sesuai dengan hasil tabel diatas maka dalam penelitian ini besarnya sampel yang
digunakan dalam penelitian ini adalah 32 orang karyawan bagian akuntansi di Hotel
Surakarta.
Hasil uji validitas dan reliabilitas

Keputusan mengenai butir item yang dinyatakan valid dengan membandingkan nilai
sig. dengan taraf signifikansi 0,05. Apabila nilai sig. < 0,05, maka butir item dinyatakan valid.
Dari hasil uji validitas dapat dilihat seperti pada tabel di bawah ini.

a. Variabel Pengetahuan Karyawan Bagian Akuntansi.
Tabel 2

Hasil Validitas Variabel X1
No. Kuesioner Nilai Sig. Taraf Signifikan Keterangan

1
2
3
4
5

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua pertanyaan mengenai pengetahuan
karyawan bagian akuntansi yang diajukan kepada responden sebanyak 5 pernyataan
dinyatakan valid karena nilai sig. < 0,05.

b. Variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi
Tabel 3

No Hotel yang menjadi Sampel Angket
disebar

Angket
kembali

Angket
rusak

Angket
terpakai
sebagai
sampel

1 Hotel Lor In Solo 10 10 - 10

2 Hotel Asia 6 6 - 6

3 Hotel Laguna Solo 8 8 - 8

4 Hotel Diamond 5 5 - 5

5 Hotel Kusuma Kartikasari 3 3 - 3

Jumlah 32 32 - 32
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Hasil Validitas Variabel X2

No.
Kuesioner

Nilai
Sig.

Taraf
Signifikan

Keterangan

1
2
3
4
5

0,000
0,000
0,000
0,000
0,000

0,05
0,05
0,05
0,05
0,05

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua pertanyaan mengenai pemanfaatan
teknologi informasi yang diajukan kepada responden sebanyak 5 pernyataan dinyatakan valid
karena nilai sig. < 0,05.

c. Variabel Efektivitas SIA
Tabel 4

Hasil Validitas Variabel Y
No.

Kuesioner
Nilai
Sig.

Taraf
Signifikan

Keterangan

1

2

3

4

5

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,05

0,05

0,05

0,05

0,05

Valid

Valid

Valid

Valid

Valid

Dari hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua pertanyaan mengenai efektivitas SIA
yang diajukan kepada responden sebanyak 5 pernyataan dinyatakan valid karena nilai sig. <
0,05.

Untuk mengukur reliabilitas alat ukur digunakan teknik cronbach’s alpha. Instrumen
yang digunakan dalam penelitian tersebut dikatakan andal (reliable) apabila memiliki
koefisien cronbach’s alpha lebih dari 0,60.

Untuk mengetahui hasil dari perhitungan uji reliabilitas setiap variabel, dapat dilihat
pada tabel sebagai berikut :

Tabel 5
Reliabilitas Data Angket Penelitian

Variabel Cronbach’s
Alpha

Nilai
Kritis

Kesimpulan

Y

X1

0,789

0,790

0,60

0,60

Reliabel

Reliabel
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X2 0,808 0,60 Reliabel

Berdasarkan hasil tersebut dapat diketahui bahwa semua variabel bebas yang
meliputi pengetahuan karyawan bagian akuntansi (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2)
serta variabel terikat efektivitas SIA (Y) dinyatakan reliabel karena nilai cronbach’s alpha >
nilai kritis (0,60).

Hasil uji asumsi klasik

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat
dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak.Model regresi yang baik
memiliki distribusi normal atau setidaknya mendekati distribusi normal.Adapun uji yang
digunakan dalam penelitian ini adalah uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov Test
(K-S). Berikut hasil uji normalitas dengan program SPSS.

Tabel 6
Hasil Uji Normalitas Dengan Uji (K-S)

Ket Asymp.
Sig. (2-
tailed)

α Keterangan

Uji (K-
S)

0,260 0,05 Berdistribusi normal

Berdasarkan tabel IV.10 dapat diketahui bahwa probabilitas value sebesar 0,260 berarti
lebih besar dari 0,05, jadi dalam model ini residual berdistribusi normal, berarti lolos uji
normalitas.

Salah satu cara untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas adalah dengan melihat
nilai tolerance dan nilai Varian Inflation Factor (VIF), yaitu apabila nilai tolerance variabel
bebas lebih dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10,00 dapat dikatakan tidak terjadi
multikolonieritas. Apabila nilai tolerance variabel bebas kurang dari 0,10 dan nilai VIF lebih
dari 10,00 dapat dikatakan terjadi multikolonieritas.Berikut hasil analisis dengan bantuan
program SPSS.

Tabel 7
Hasil Uji Multikolonieritas

Variabel Colinierity Statistic Keterangan

Tolerance VIF

X1 0,697 1,435 Tidak terjadi
multikolinieritas

Tidak terjadi
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X2 0,697 1,435 multikolinieritas

Berdasarkan tabel IV.11 diketahui variabel X1 mempunyai nilai tolerance sebesar
0,697 > 0,10, dan nilai VIF sebesar 1,435 < 10. Variabel X2 mempunyai nilai tolerance
sebesar 0,697 > 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,435 < 10.  Jadi kedua variabel tidak terjadi
multikolonieritas, atau dengan kata lain dalam model regresi lolos uji multikolonieritas.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam regresi terjadi
ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians
dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan
jika berbeda disebut heterokedastisitas. Uji yang digunakan uji Glejser. Selanjutnya dasar
pengambilan keputusan dengan cara melihat nilai probabilitas, apabila probabilitas value >
0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas artinya model regresi lolos uji heteroskedastisitas,
sebaliknya jika probabilitas value < 0,05 berarti terjadi heteroskedastisitas artinya model
regresi tidak lolos uji heteroskedastisitas. Berikut hasil uji heteroskedastisitas dengan program
SPSS.

Tabel 8
Hasil Uji Heteroskedastisitas Dengan Uji Glejser

Variabel Sig. α Keterangan

X1

X2

0,295

0,393

0,0
5

0,0
5

Tidak terjadi
Heteroskedastisitas

Tidak terjadi
Heteroskedastisitas

Berdasarkan tabel IV.12 dapat diketahui bahwa nilai probabilitas value X1, X2dan X3, lebih besar
(>) 0,05 yang berarti tidak signifikan, sehingga dapat disimpulkan bahwa data berasal dari
varians sama yang berarti tidak terjadi heteroskedastisitas dan uji homokedastisitas dapat
diterima.

Uji autokorelasi merupakan penguijian "korelasi" antara anggota serangkaian observasi
yang diurutkan menurut waktu. Untuk mendeteksi autokorelasi adalah dengan menggunakan
Run Test  dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 9
Hasil Uji Autokorelasi

Ket Asymp.
Sig. (2-
tailed)

α Keterangan

RunTest 0,355 0,05 Berdistribusi
normal
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Berdasarkan hasil uji autokorelasi diatas dapat diketahui bahwa p value sebesar  0,355 >
0,05, ini membuktikan bahwa tidak terjadi autokorelasi sehingga dapat digunakan sebagai
data penelitian.

Pengujian hipotesis
Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yang terdiri dari

pengetahuan karyawan bagian akuntansi (X1), pemanfaatan teknologi informasi(X2) terhadap
variabel terikat yaitu Efektivitas SIA (Y). Bentuk persamaan sebagai berikut:
Y = a + b1X1 + b2X2 +e
Dengan bantuan SPSS versi 16.0, diperoleh hasil sebagai berikut:

Tabel 10
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficientsa

Model Unstandardized
Coefficients

Standar
dized

Coeffic
ients

t Sig.

B Std.
Error

Beta

1 (Co
nsta
nt)

3.173 2.524 1.257 .220

X1 .407 .138 .380 2.945 .007

X2 .413 .093 .571 4.424 .000

a. Dependent Variabel Y

Berdasarkan tabel IV.15  tersebut di atas, dapat diketahui nilai a dan b1 b2,dan b3 adalah
sebagai berikut :
a = 3,173
b1 = 0,407
b2 = 0,413

Dengan hasil tersebut maka persamaan koefisien regresi berganda yang diperoleh
adalah sebagai berikut :
Y  =  3,173 +  0,407X1 + 0,413X2 + e
analisis dengan F test, hasil analisis data dapat dilihat pada tabel IV.14 berikut ini.

Tabel 11
Hasil Uji F
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Ket Fhitung Ftabel Sig. α Keteranga
n

Uji F 30.543 2.68 0.00
0

0,05 Ha diterima

Ho ditolak

Karena besarnya Fhitung 30,543 > 2,68 dan p-value 0,000 < 0,05, maka Ha diterima
dan Ho ditolak. Berarti ada pengaruh yang signifikan pengetahuan karyawan bagian akuntansi
(X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2) secara bersama-sama terhadap variabel
efektivitas SIA (Y).

Uji t digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh biaya kegiatan promosi yang
berupa  pengetahuan karyawan bagian akuntansi (X1), pemanfaatan teknologi informasi(X2)
secara parsial terhadap efektivitas SIA  (Y). Dengan level of significance α = 0,05.

Hasil perhitunagan uji t dari hasil olah data dengan program SPSS versi 16, sebagai berikut:

Tabel 12
Hasil Uji t

Ket thitung ttabel Sig. α Keterangan

H1 2,945 1,960 0.007 0,05 Ha diterima

Ho ditolak

Nilai t hitung dari hasil perhitungan model regresi pada variabel pengetahuan
karyawan bagian akuntansi (X1) diperoleh nilai  t hitung = 2,945 dan p-value 0,007 < 0,05,
maka Ha diterima dan Ho ditolak. berarti X1 (pengetahuan karyawan bagian akuntansi)
berpengaruh signifikan  terhadap variabel Y (efektivitas SIA).

Uji determinasi digunakan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang
diberikan variabel bebas pengetahuan karyawan bagian akuntansi (X1), pemanfaatan
teknologi informasi (X2) terhadap variabel efektivitas SIA (Y).

Tabel 13
Hasil Koefisien Determinasi

Model Summary

Model R R
Square

Adjusted
R Square

Std. Error
of the

Estimate

1 .842a .710 .686 1.458
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a. Predictors: (Constant), X2, X1

Dari hasil perhitungan dengan program SPSS versi 16.0 diperoleh nilai R Square (R²)
sebesar 0,710.Pengetahuan karyawan bagian akuntansi (X1), pemanfaatan teknologi informasi
(X2) mempunyai sumbangan terhadap efektivitas SIA  (Y)  sebesar 71%, sedangkan sisanya
29% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Variabel pengetahuan karyawan bagian akuntansi berpengaruh terhadap efektivitas
SIA. Pengetahuan karyawan bagian akuntansi menjadi prioritas perusahaan dalam bekerja
karena tanpa pengetahuan yang dimiliki akan sulit bagi karyawan untuk mengerjakan tugas
yang dibebankan padanya. Efektivitas Sistem Informasi Akuntansi tidak dapat tercapai jika
karyawan yang mengerjakannya tidak memiliki pengetahuan yang mengenai Sistem Informasi
Akuntansi karena SIA ini merupakan ilmu yang membutuhkan keahlian dan pengetahuan
yang baik.

Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap
efektivitas SIA bukan hanya itu pengaruhnyapun dalam penelitian ini adalah lebih dominan
dibanding variabel pengetahuan karyawan bagian akuntansi.  Hal itu berarti bahwa setiap
adanya peningkatan pemanfaatn teknologi informasi maka efektivitas Sistem Informasi
Akuntansi juga akan meningkat.  Pengaruh dominan dari pemanfaatan teknologi informasi
terhadap efektivitas SIA sendiri karena dengan optimalnya pemanfaatan teknologi yang
mendukung pengelolaan SIA akan semakin membuat efektivitas SIA semakin meningkat.
Semuanya terjadi karena teknologi informasi yang mendukung SIA dibuat optimal maka akan
membuat sistem informasi akan berjalan efektif dimana itu akan mendorong SIA juga akan
efektif dalam prosesnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara
pengetahuan karyawan bagian akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap
efektivitas (Sistem Informasi Akuntansi ) SIA. Setelah dilakukan analisis maka diketahui
pengetahuan karyawan bagian akuntansi  dan  pemanfaatan teknologi informasi secara
bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas SIA, hal ini
menunjukkan semakin banyak pengetahuan karyawan bagian akuntansi dan semakin besar
pemanfaatan teknologi informasi, maka efektivitas SIA juga akan meningkat. Pengetahuan
karyawan bagian akuntansi  berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas SIA, hal
ini menunjukkan bahwa semakin pandai karyawan bagian akuntansi atau meningkat
pengetahuan karyawan bagian akuntansi maka akan meningkatkan efektivitas SIA. Variabel
pemanfaatan teknologi informasi   berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas
SIA,  hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak memanfaatan teknologi informasi maka
akan meningkatkan efektivitas SIA. Teknologi yang digunakan untuk mengelola informasi
bukan hanya perangkat namun juga berbagai aplikasi pendukung untuk mengelola SIA.
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Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas, maka dalam penelitian ini penulis
memberikan saran-saran, antara lain:

1. Pengetahuan karyawan bagian akuntansi hendaknya terus ditingkatkan
sehingga tidak akan berkembang disatu tahap saja. Caranya adalah dengan memberikan
banyak pelatihan-pelatihan dan juga studi banding dimana akan mendukung tugasnya
melaksanakan tugas di bagian akuntansi.

2. Pemanfaatan teknologi informasi yang ada di perusahaan agar bisa terus
dioptimalkan agar dapat mendukung efektivitas Sistem Informasi Akuntansi. Melalui
penggunaan semua teknologi yang mendukung oeprasional SIA dan semua dilibatkan agar
tidak ada unsur pembiaran
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ABSTRACT

Peneltian ini bertujuan untuk mengatahui bagaimana penerapan akuntansi zakat, infak atau
sedekah yang dilakukan oleh lembaga amil zakat solo peduli dan apakah sedah sesuai dengan
PSAK No. 109. Dari penelitian ini yang dilakukan baik dari menganalisis laporan keuangan
dan melalui wawancara, bahwa Solo Peduli menggunakan sistem akuntansi dana yaitu
memisahkan dana-dana menurut sumber dan peruntukannya. Kemudian membagi dana
ZISWAF sesuai dengan prinsip syariah. Solo Peduli Secara berkala membuat laporan
keuangan sebagai pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana ZISWAF dari
masyarakat. Secara keseluruhan dan penerapan akuntansi yang dilakukan oleh Solo
Pedulitelah sesuai dengan PSAK No 109 dari pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan.

Kata kunci: akuntansi, zakat, infak, PSAK 109

PENDAHULUAN
1.1 Lantar Belakang Masalah

Indonesia secara demografik dan kultura, sebenarnya memiliki potensi yang layak
dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat
muslim di Indonesia, yaitu institusi zakat, infak, shodaqah (ZIS). Karena secara demografik,
mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama islam, dan secara kultural kewajiban zakat
berinfak/sedekah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan
masyarakat muslim.

Zakat di yakini merupakan ibadah yang berperan strategis dalam mendorong pemerataan
kemakmuran penduduk suatu negara. Zakat dapat memberikan jaminan soaial bagi
masyarakat yang membutuhkan uluran tangan secara materi, masyarakat dimaksud adalah
yang memenuhi kriteria sebagai penerima zakat (mustahiq), tertuang dalam Al Qur’an : At-
Taubah Ayat 60.

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk fakir dan miskin pengurus (amil) zakat,
para mu’allaf yang dibujuk hatinya, untuk memerdekakan budak, orang-orang yang
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berhutang, untuk (usaha) di jalan Allah, dan untuk orang-orang yang sedang dalam
perjalanan, sebagai suatu ketetapan diwajibkan oleh Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi
Maha Bijaksana”

Para pembayar zakat (muzakki) diwajibkan untuk menyerahkan sebagai hartanya untuk
zakat,  pada Al-Qur’an, ayat 103.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia, maka potensi zakat dapat
menjadi modal utama dalam pembangunan, baik secara fisik maupun mental. Muzakki tidak
hanya individu tetapi juga entitas  bisnis. Dalam pandangan pemikir-pemikir akutansi Islam,
konsep zakat merupakan suatu konsep yang tidak dapat dipisahkan dari bisnis, akuntansi
Islam melihat perusahaan sebagai bisnis dari masyarakat keseluruhan
(Ikhsan&Suwarno,2003).

Islam sebagai Rahmatan lil alamin telah menyediakan instrumen dalam masalah ekonomi
manusia, zakat sebagai salah satu kewajiaban umat Islam dapat berperan dalam penanganan
masalah kesejahteraan dan ketimpangan pendapatan (Buhari, 2012), zakat adalah salah satu
rukun Islam yang berhubungan langsung dengan harta dan kondisi sosial. Dengan zakat
seseorang baru dianggap sah bergabung dengan umat Islam dan diakui keislamannya, di
samping syahadat dan shalat ( Mu’is, 2011)

Manajemen zakat pada dasarnya bukan masalah yang sederhana, manajemen zakat
membutuhkan dukungan politik (Political Will) dari umara (pemerintah). Selain itu
manajemen zakat juga membutuhkan dukungan sistem informasi akuntansi dan sistem
informasi manajemen yang baik. Tanpa dukungan tersebut pengelolaan zakat tidak akan
efektif dan efisien (Mahmudi, 2008)

Pemerintah telah mengeluarkan UU No.38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dengan
keputusan Menteri Agama (KMA) Nomor 581 tahun 1999 tentang pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 38 tahun 1999 dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat dan
Urusan Haji dan Umroh tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat serta
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang pajak Penghasilan.

Dalam Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang zakat, yang mengemukakan secara
eksplisit tentang harta yang termasuk dalam objek zakat. Sementara dalam undang-undang
pajak, yaitu Undang-Undang nomor 17 tahun 2000 dalam pasal 9 ayat (1) dikemukakan
bahwa untuk menentukan besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan
dalam bentuk usaha tetap tidak boleh dikurangkan : (g) harta yang dihibahkan, batuan atau
sumbangan dan warisan sebagimana di maksud dalam pasal 4 ayat (3) huruf a dan huruf  b,
kecuali  zakat atas penghasilan nyata-nyata dibayarkan wajib pajak, orang pribadi pemeluk
agama Islam dan atau wajib Pajak Badan dalam negeri yang dimiliki oleh pemeluk agama
Islam kepada Badan Amil Zakat (pasal 6) yang dibentuk oleh pemerintah dan Lembaga Amil
Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat.

Pelaksanaan zakat secara efektif adalah melalui organisasi pengelolaan zakat. Dalam Bab
III Undang-undang No.38 tahun 1999, dikemukakan bahwa organisasi pengelolaan zakat
terdiri dari dua jenis, yaitu Badan Amil Zakat (pasal 6) yang di bentuk oleh pemerintah dan
lembaga Amil Zakat (pasal 7) yang dibentuk oleh masyarakat.

Posisi amilin (pengelola zakat) yang di formulasikan dalam bentuk LAZ dan BASNAZ
merupakan lembaga kepercayaan publik yang sensitif pada isu Public Trust (Kepercayaan
Publik) dalam menghimpun dan menyalurkan dana-dana zakat (Utomo, 2012). Untuk itu
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diperlukan suatu standar dalam keperluan akuntansinya untuk dijadikan patokan dalam
pelaporan keuangan sekaligus untuk pelaksanaan dan pengelolaan zakat yang sesuai dengan
kaidah syariah.

Oleh karena itu, pernyataan Standar Akutansi Keuangan ( PSAK) No. 109 Akutansi
Zakat dan infak/sedekah akhirnya diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) tertanggal
6 April 2010 dan dapat dinikmati publik pada September 2011. Tujuannya adalah untuk
memenuhi tuntutan masyarakat dalam menjalankan syariat Islam dan untuk meningkatkan
keseragaman pelaporan keuangan pada LAZ dan BASNAZ di Indonesia. Sekaligus untuk
memenuhi tuntutan dan ketentuan GCG/Good Govermance yang meliputi transparancy,
responsbility, accountability, fairness, dan indepency (Utomo, 2007).

Dalam ajaran Islam, kelima prinsip-prinsip pokok GCG diatas sesuai dengan norma dan
nilai Islam dalam aktivitas dan kehidupan seorang muslim Islam sangat intens mengajarkan
GCG dalam akutansi zakat makanya diterapkan prinsip-prinsip  yaitu  al-adlu (keadilan),
tawazun (keseimbangan), mus’uliyah (akuntabilitas), akhlaq (moral), shiddiq (transparansi,
keterbukaan), hurriyah (independensi dan kebebasan yang bertanggung jawab), ihsan
(profesional), wasathan (kewajaran), ghirah (militansi syariah), idarah (pengelolaan), khilaf
(kepemimpinan), aqidah (keimanan), ijabiyah (berfikir positif), raqabah (pengawasan),
qira’ah dan ishlah (organisasi yang terus belajar dan selalu melakukan perbaikan).

Salah satu Lembaga Amil Zakat ( LAZ) yang berada di kota Surakarta adalah Yayasan
Solo Peduli Ummat, dimana Lembaga Amil Zakat Yayasan Solo Peduli Ummat merupakan
salah satu lembaga badan amil yang berada di kota Surakarta. Yayasan Solo Peduli Ummat
berdiri pada tahun 1999, lembaga ini yang berkhidmat mengangkat nilai-nilai kepedulian
masyarakat untuk peduli kepada kaum dhuafa (miskin). Yayasan Solo Peduli hadir saat
masyarakat Indonesia dilanda krisis moneter tahun 1989, dibidangi oleh bapak Daniel H.
Soed, Bapak Drs. Mulyanto Utomo dan bapak Erie Sudewo. Sejak berdiri Yayasan Solo
Peduli Ummat mengahadirkan progam-program sosial yang inovatif dan solutif untuk
masyarakat dhuafa, selain itu ada program-progam lain yang berkomitmen membantu
masyarakat dhuafa, Lembaga Amil Zakat Yayasan Solo Peduli Ummat menghimpun dana
dari warga masyarakat Eks Karesidenan Surakarta dan tidak menutup kemungkinan dari luar
Eks Karisidenan Surakarta ini merupakan salah satu potensi yang dapat digunakan untuk
menekan tingkat kemiskinan khususnya di daerah Eks Karesidenan Surakarta. Dari sinilah
penulis akan menganalisis apakah Lembaga Amil Zakat Yayasan Solo Peduli Ummat
menerapkan sistem pencatatan dan pelaporan akutansi yang benar sesuai dengan PSAK No.
109.

1.2 Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah di kemukakan, penulis merumuskan masalah

penelitian yaitu: apakah penerapan penyajian akutansi zakat dan infak/sedekah di lembaga
Amil Zakat Yayasan Solo Peduli Ummat telah sesuai dengan PSAK No.109.

TELAAH PUSTAKA
1.2.1 Akutansi Zakat dalam Pernyataan Standar Akutansi No. 109  (PSAK 109)
1.4.1.1. Karakteristik
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Zakat merupakan kewajiban syariah yang harus diserahkan oleh muzakki kepada mustahiq
baik melalui amil maupun secara langsung, ketentuan zakat mengatur mengenai persyaratan
nisab, haul (baik yang berperiodik maupun yang tidak periodik), tarif zakat (qadar), dan
peruntukannya.
Infak/sedekah merupakan donasi sukarela, baik ditentukan maupun tidak ditentukan
peruntukannya oleh pemberi infak/sedekah.
Zakat dan infak/sedekah yang diterima oleh amil harus dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip
syariah dan tata kelola yang baik.

1.4.1.2. Pengakuan Dan Pengukuran
Penerimaan zakat diakui saat kas atau aset lainnya diterima, Zakat yang diterima dari muzakki
diakui sebagai penambahan dana zakat: Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang
diterima, Jika dalam bentuk non kas maka sebesar nilai wajar aset non kas tersebut, Penentuan
nilai wajar aset nonkas yang diterima menggunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak
tersedia , maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar lainnya sesuai yang diatur
dalam PSAK yang relevan. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk bagian amil
dan dana zakat untuk bagian nonamil. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk
masing-masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan prinsip syariah dan kebijakan
amil.

1.4.2. Zakat Dan Infak/Sedekah Di Yayasan Solo Peduli Ummat
1.4.2.1 Pengertian Zakat/Infak
Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat mempunyai beberapa arti  yaitu al-barokatu
“keberkahan”,  al-mana “ pertumbuhan dan perkembangan”, al-thaharatu “kesucian” dan ash-
shalahu “keberesan”. Sedangkan secara istilah zakat ialah nama pengambilan tertentu dari
harta tertentu, menurut sifat-sifat tertentu, dan untuk diberikan kepada golongan tertentu
(Mujahidin Ahmad:2007:7)
Menurut PSAK No.109, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh muzzaki sesuai
dengan ketentuan syariah untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya (mustahiq).
(IAI,PSAK No.109:2008)
Infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infak ada yang wajib
dan ada yang sunah. Infak wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan nadzar. Sedangkan
Infak sunah diantaranya adalah infak kepada fakir miskin sesama muslim, infak bencana
alam, dan infak kemanusiaan. Menurut PSAK No.109, infak/sedekah  adalah harta yang
diberikan secara sukarela oleh pemiliknya, baik yang  peruntukannya dibatasi (ditentukan)
maupun tidak dibatasi (IAI,PSAK No.109:2008)

1.4.1.2.2 Dasar Hukum
Zakat merupakan kewajiban untuk mengeluarkan sebagian harta yang bersifat mengikat dan
bukan ajuran. Kewajiban tersebut berlaku untuk seluruh umat yang baligh atau belum, berakal
atau gila, dimana mereka sudah memiliki sejumlah harta yang sudah masuk batas  nisabnya,
maka wajib dikeluarkan harta dalam jumlah tertentu untuk diberikan kepada Mustahiq zakat
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yang terdiri dari delapan golongan. Landasan kewajiban zakat disebut dalam AlQuran dan
sunah.
1.4.1.2.3 Sasaran, Hikmah, dan Tujuan Zakat
Masharifus zakat (orang yan berhak menerima zakat) adalah orang-orang yang berhak
menerima harta zakat dan terbagi atas delapan golongan yaitu : fakir, miskin, amil zakat,
golongan mualaf, dana untuk memerdekakkan budak, orang yang berhutang (Gharimin),
dijalan Allah (fi sabililah), dan ibnu sabil.
1.4.1.2.4 Syarat Amil
Agar organisasi pengelolaan zakat menjadi lembaga yang amanah, kuat, kompenen, dan
profesional maka diperlukan orang-orang yang bertugas sebagai amil yang memiliki
kualifikasi dan persyaratan tertentu. Menurut Imam Qurthubi, Amil adalah orang-orang yang
ditugaskan oleh Amir/Pemerintahan untuk mengambil, menuliskan, menghitung, dan
mencatat zakat yang ambil dari para muzaki untuk kemudian diberikan kepada yang berhak
menerimanya. Karena tugasnya yang tidak ringan itu, maka pemilihan atau penunjukan
seseorang menjadi amil harus didasarkan pada persyaratan tertentu.
1.4.1.2.5 Tugas Amil Zakat
Tugas pokok amil zakat adalah :

1) Memberikan garis-garis kebijakan umum Badan Amil Zakat.
2) Mengesankan rencana kerja dari badan  pelaksana dan komisi pengawas
3) Mengeluarkan fatwa syariah baik diminta maupun tidak berkaitan dengan hukum zakat

yang wajib diikuti oleh pengurus badan amil zakat.
4) Memberikan pertimbangan, saran dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan komisi

pengawas baik diminta maupun tidak.
5) Memberikan persetujuan atas laporan tahunan hasil kerja badan pelaksanaan dan komisi

pengawas.
6) Menunjuk akuntansi publik.

Sedangkan sistim pengelolaan Lembaga Amil Zakat sendiri harus memiliki berbagai unsur
dalam menciptakan pengelolaan yang baik seperti, memiliki sistim prosedur dan aturan yang
jelas, manajemen terbuka, mempunyai rencana kerja, memiliki komite penyaluran, memiliki
sistim akutansi dan manajemen keuangan diaudit, publikasi, dan perbaikan  terus menerus.
1.5 Kerangaka Pemikiran

Di Bandingkan
c

PSAK No. 109

e. Pengungkapan
f. Pengukuran
g. Penyajian
h. Pengungkapan

Yayasan Solo Peduli
Ummat

a. Pengungkapan
b. Pengukuran
c. Penyajian
d. Pengungkapan

Sesuai Tidak Sesuai
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Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN
1.3 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan merupakan penelitian lapangan (field research) dengan
menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk informasi yang bersifat menerangkan
dalam bentuk uraian dan data tersebut bukan dalam bentuk angka-angka, melainkan suatu
penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses dan peristiwa tertentu (Subagyo, 2004: 94)
1.4 Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan meliputi sebagai berikut:
1.4.1 Akuntansi Zakat dan Infak/Sedekah

Lembaga zakat merupakan organisasi yang mendapat tanggung jawab (amanah) dari para
muzaki untuk menyalurkan zakat yang telah mereka bayarkan kepada masyarakat yang
membutuhkan secara efektif dan efisien. Penyaluran secara efektif  adalah penyaluran zakat
yang sampai pada sasaran masyarakat dan mencapai tujuan. Sementara itu, penyaluran zakat
yang efisien adalah terdistribus ikannya zakat dengan baik. Sebagai lembaga pemegang
amanah, lembaga zakat berkewajiban untuk mencatat
setiap setoran zakat dari muzaki baik kuantitas maupun jenis zakat, kemudian melaporkan
pengelolaan zakat tersebut kepada masyarakat. Untuk melaksanakan  fungsi ini diperlukan
akuntansi. Jadi secara sederhana akuntansi zakat berfungsi untuk  melakukan pencatatan dan
pelaporan atas penerimaan dan pengalokasian zakat.
1.4.2 Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No. 109

PSAK 109 adalah pernyataan mengenai Akuntansi Zakat, infak/Sedekah, karena
penelitian ini bersifat deskriptif, maka secara otomatis variabel operasionalanya tidaklah
memiliki suatu pengukuran yang spesifik.
1.5 Jenis Dan Sumber Data
1.5.1 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang merupakan kumpulan data non
angka yang bersifat deskriptif, seperti Dokumen-dokumen yang relevan dengan masalah
pokok penelitian, seperti Laporan Penerimaan Dan Penggunaan Dana dan Neraca (Laporan
Posisi Keuangan)
1.5.2 Sumber Data
2.3.2.1 Data Primer
Data primer merupakan data lapangan yang diperoleh langsung dari orang-orang atau pelaku
yang menjadi subjek dalam penelitian ini. Data tersebut melalui wawancara, yaitu dengan
cara tanya-jawab secara langsung dengan responden penelitian (personil bagian keuangan).
Observasi, yaitu pengamatan secara langsung kegiatan yang dilakukan oleh bagian keuangan
Yayasan Solo Peduli Ummat. Dokumentasi, yaitu pencatatan dan fotocopy data yang
diperlukan.
2.3.2.2 Data Sekunder
Data sekunder merupakan pelengkap atau pendukung data primer. Data sekunder dalam
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penelitian ini adalah studi pustaka, yaitu pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dan
mempelajari teori-teoriliteratur, dan tulisan yang berhubungan dengan penelitian.
1.5.3 Populasi Dan Sampling

Menurut Siregar (2010) populasi yaitu sekelompok objek yang menjadikan sasaran
penelitian/sumber data penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi populasi adalah
Akuntansi Zakat Yayasan Solo Peduli Ummat pada tahun 2014 dan 2015.
1.5.4 Metode Analisis Data

Untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, dalam menggambarkan dan
mengalisis mengenai penerapan PSAK NO. 109 tentang akuntansi zakat, infaq dan sedekah
pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Solo Peduli Ummat, penulis menggunakan teknis analisis
Deskriptif-Komperatif, yaitu menggambarkan realitas dilapangan dan membandingkan
dengan teori refenrensi yang ada, serta menarik kesimpulan, dengan metode sebagai berikut:
1) Penyajian akuntansi zakat pada PSAK No. 109 dengan Elemen Neraca ( Laporan Posisi
Keuangan), Laporan Peubahan Dana, Laporan Perubahan Kelola Aset, Laporan Arus Kas,
Catatan Atas Laporan Keuangan. 2) Penerapan Akuntansi Zakat di Yayasan Solo Peduli
Ummat. 3) Menganalisis apakah Penerapan Akuntansi zakat pada Yayasan Solo Peduli
Ummat Sudah sesuai dengan PSAK No.109.

Gambar 3.1
Aspek yang di Bandingkan Ketentuan

di PSAK No.109 dengan Penerapan Di Yayasan Solo Peduli Ummat
No. Penjelasan Ketentuan PSAK No.109 Penerapan Di

Yayasan Solo
Peduli Ummat

Keterangan

1. Pengakuan Poin 10. Penerimaan zakat
diakui pada saat kas atau aset
non kas yang diterima.

2. Pengukuran Poin 12. Penentuan nilai
wajar aset nonkas yang
diterima menggunakan harga
pasar,  jika harga pasar tidak
tersedia, maka dapat
menggunakan metode
penentuan nilai wajar lainnya
sesuai dengan SAK yang
relevan.

3. Penyajian Poin 38. Amil Menyajikan
dana zakat, dana
Infak/sedekah dan dana amil
secara terpisah dalam
pelaporan Posisi Keuangan.

4. Pengungkapan Poin 5. Mustahik adalah
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orang atau entitas yang
berhak menerima zakat.
Mustahik terdiri dari: (1)
Fakir, (2) Miskin, (3) Riqab,
(4) Orang yang terlilit hutang
(Gorim), Muallaf, (6)
Fisabililah, (7) orang dalam
perjalanan (Ibnu Sabil), dan
(8) Amil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
3.1  Aspek yang di bandingkan Penerapan di Yayasan Solo Peduli Ummat  dengan

ketentuan  PSAK No 109
Tabel. 4.1

Aspek yang di Bandingkan Ketentuan
di PSAK No.109 dengan Penerapan Di Yayasan Solo Peduli Ummat

No. Penjelasan Ketentuan PSAK No.109 Penerapan Di Yayasan
Solo Peduli Ummat/

Keterangan

1. Pengakuan Poin 10. Penerimaan zakat
diakui pada saat kas atau aset
non kas yang diterima.

Penerimaan Zakat
diakui dan  dicatat
dalam bentuk kas
maupun barang

Sesuai

2. Pengukuran Poin 12. Penentuan nilai
wajar aset nonkas yang
diterima menggunakan harga
pasar, jika harga pasar tidak
tersedia, maka dapat
menggunakan metode
penentuan nilai wajar lainnya
sesuai dengan SAK yang
relevan

Pada saat ada muzakki
yang memberi donasi
berupa barang, maka
akan dilakukan
taksiran sesuai dengan
harga pasar.

Sesuai

Poin 38. Amil Menyajikan
dana zakat, dana
Infak/sedekah dan dana amil
secara terpisah dalam
pelaporan Posisi Keuangan

Solo Peduli
menyajikan dana
zakat, dana
infak/sedekah, serta
dana-dana amil lainya
secara terpisah pada
laporan posisi keuang

Sesuai

Poin 5. Mustahik adalah
orang atau entitas yang
berhak menerima zakat.
Mustahik terdiri dari: (1)

Solo Peduli sudah ada
pembagian sendiri dan
pembagian khusus
untuk zakat sudah ada

Sesuai
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Fakir, (2) Miskin, (3) Riqab,
(4) Orang yang terlilit hutang
(Gorim), Muallaf, (6)
Fisabililah, (7) orang dalam
perjalanan (Ibnu Sabil), dan
(8) Amil.

sendiri dan sudah
diataur dalam Fiqih.

3.2 Analisis Akuntansi Pada Lembaga Amil Zakat Yayasan Solo Peduli Ummat.
3.2.1 Mengalisis Pengakuan Laporan Keuangan Yayasan Solo Peduli Ummat

Secara konseptual pengakuan adalah panyajian suatu informasi melalui statemen
keuangan sebagai ciri sentral pelaporan keuangan. Secara teknis pengakuan merupakan
pencatatan secara resmi (penjurnalan) suatu kuantitas (jumlah rupiah) hasil pengukuran ke
dalam sistem akuntansi sehigga jumlah rupiah tersebut mempengaruhi pos terefleksi ke dalam
keuangan.

Aset adalah kekayaan atau harta milik organisasi yang mempunyai nilai dengan andal,
memiliki manfaat ekonomi untuk kepentingan organisasi. Aset diakui dalam pelaporan
keuangan apabila besar kemungkinan bahwa diperoleh manfaat
Berikut adalah pengakuan jenis-jenis aset yang di lakukan oleh Yayasan Solo Peduli:
3.2.1.1 Kas dan Setara kas
Kas dan setara kas adalah aset yang digunakan untuk pembayaran dan bebas digunakan untuk
membiayai kegiatan umum organisasi. Yang disajikan sebagai kas dan setara kas lainnya: kas,
kas kecil, dan deposito dengan masa jatuh tempo maksimal 3 bulan, cek dan biyat giro, dan
kas dibank.
Yayasan Solo Peduli mengakui dan mencatat kas masuk pada akun kas dan setara kas pada
saat terjadi penerimaan, dan pencatatan kas keluar dilakukan pada saat pengeluaran.
Pencatatan saldo kas dan setara kas disesuaikan dengan fisik dan setara per tanggal laporan.
Pada dasarnya pencatatan kas masuk dan keluar yang dilakukan oleh Yayasan Solo Peduli
telah sesuai dengan PSAK 109.
Contoh jurnal yang dilakukan oleh Yayasan Solo Peduli sebagai Berikut :
(a) Jurnal penerimaan kas

Setor tunai donasi
(D) Bank XXX

(K) Zakat, Infak/Sedekah XXX
(b) Jurnal Pengeluaran kas

Penyaluran Dana Zakat
(D) Bidang Pelayanan masyarakat-Program XXX

(K) Kas Besar XXX
3.2.1.2 Piutang
Piutang pada Yayasan Solo Peduli merupakan klaim terhadap pihak sesama jejaringan
Yayasan Solo Peduli Ummat atau, dan kepada pihak interen yaitu piutang karyawan. Piutang
diterima dalam bentuk kas atau aset lainnya pada masa mendatang.
Yayasan Solo Peduli mengakui dan mencatat piutang saat terjadi piutang pencatatan debet
pada akun piutang dilakukan pada saat pemberian piutang. Pedebetan piutang, otomatis
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merupakan pengurangan pada kas besar (kredit). Pada saat pembayaran piutang, maka akan
mengkreditan akun piutang dan merupakan penambahan akun kas besar(debet).
Contoh jurnal Piutang yang dilakukan Yayasan Solo Peduli sebagai berikut:
(a) Jurnal pengakuan piutang

(D) Piutang Pihak ketiga XXX
(K) Kas Besar XXX

(b) Jurnal Pembayaran Piutang
(D) Kas Besar XXX

(K) Piutang Pihak ketiga XXX
3.2.1.3 Biaya Di bayar di Muka
Biaya dibayar di muka adalah setiap klaim organisasi terhadap pihak lain, yang akan
dikompensasi dengan penerima hak untuk mendapatkan manfaat ekonomis selama beberapa
periode selanjutnya. Di Yayasan Solo Peduli yang termasuk biaya dibayar dimuka adalah
sewa dibayar di muka, dimana untuk ini terdapat di dalam pos Dana Infak terikat dan Dana
Pengelola.
Yayasan Solo Peduli mengakui dan mencatat biaya dibayar dimuka pada saat terjadinya
pembayaran. Pencatatan debet pada sewa dibayar dimuka akan mengurangi akun kas besar
(kredit), pada akhir masa penggunaan manfaat ekonomis dicatat sebagai biaya sewa (Debet)
dan pengurangan sewa dibayar dimuka.
Contoh jurnal biaya dibayar dimuka yang dilakukan Yayasan Solo Peduli :
(a)   Jurnal pengakuan biaya dibayar di Muka

(D) Sewa Dibayar di Muka XXX
(K) Kas XXX

(b)   Jurnal Pemanfaatan biaya dimuka
(D) Biaya Sewa XXX

(K) Sewa Di Bayar di Muka XXX
3.2.1.4 Aset Tetap dan Akumulasi Penyusutan
Aset tetap aset berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih
dahulu, yang digunakan dalam operasional organisasi, yang tidak dimaksudkan untuk dijual
dalam rangka kegiatan normal. Sedangkan penyusutan adalah alokasi sistematik jumlah yang
dapat di susutkan dari suatu aset sepanjang masa manfaatnya. Masa manfaat adalah periode
suatu aset yang diharapkan digunakan oleh organisasi.
Pencatatan debet atas akun aset tetap dilakukan oleh Yayasan Solo Peduli adalah pada saat
pembayaran atau penerimaan aset tersebut. Pencatatan ini akan mengurangi akan kas besar
(kredit). Dan penyusutan yang terjadi saat pemanfaatan ekonomis aset tetap digunakan akan
menimbulkan beban penyusutan.
Contoh pencatatan jurnal aset tetap pada Yayasan Solo Peduli Sebagai berikut:
(a) Jurnal Pembelian Aset tetap

(D) Aset Tetap XXX
(K) Kas XXX

(b) Beban Penyusutan Aset
(D) Beban Penyusutan XXX

(K) Akumulasi Penyusutan XXX
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3.2.1.5 Pengakuan Kewajiban
Kewajiban adalah kemungkinan pengorbanan sumber daya organisasi (aktiva) di masa yang
akan datang yang timbul akibat peristiwa atau transaksi di masa lalu yang menimbulkan
tanggung jawab organisasi untuk menyelesaikan dengan memberikan sumber daya yang
mengundang  manfaat.
Kewajiban yang terdapat di Yayasan  Solo Peduli kewajiban lancar, adalah kewajiban yang
harus segera di lunasi dalam kurun waktu kurang satu tahun dan hutang jangka panjang yaitu
kewajiban yang pembayarannya diangsur selama 3 tahun lebih, dalam hal ini adalah hutang
bank. Jenis kewajiban lancar dan jangka panjang diantaranya: hutang pihak ke-3, hutang
sesama jejaringan, hutang sesama cabang/hutang pada kantor pusat, dan hutang lain-lain.
Pada saat pengakuan, kewajiban dicatat dengan pengkredit akun hutang dan mendebet beban
hutang. Pada saat pelunasan kewajiban, dicatat dengan mendebet akun hutang dan mengkredit
akun dana yang harus disediakan untuk hutang dan juga mencatat transaksi pembayaran kas.
Contoh Jurnal untuk transaksi hutang pada Yayasan Solo Peduli
(a) Jurnal Pengakuan Kewajiban

(D) Hutang XXX
(K) Hutang Kepada Pihak Ketiga XXX

(b) Jurnal Pembayaran Kewajiban
(D) Hutang Kepada Pihak Ketiga XXX

(K) Kas Besar XXX
3.2.1.6 Pengakuan Penerimaan Dana
Pengakuan penerimaan Dana adalah penambahan sumber daya organisasi yang berasal dari
pihak eksternal, baik berbentuk kas maupun non kas. Penerimaan dana Yayasan Solo Peduli
dari aktivitas penghimpunan dana masyarakat dan aktivitas pengelolaan dana yang dilakukan
organisasi. Penerimaan dari kreativitas penghimpunan dana masyarakat disebut dengan
donasi. Jenis donasi yang biasa diterima oleh Yayasan Solo Peduli berupa zakat,
infak/sedekah dan wakaf (ZISWAF), juga jenis donasi lainnya sesuai peruntukannya.
Sedangkan dana yang di peroleh dari aktivitas pengelolaan dana yang dilakukan organisasi
Yayasan Solo Peduli adalah, bagi hasil bank syariah, bagi hasil penjualan produk dari mitra
dan penerimaan lainnya.
Yayasan Solo Peduli mengakui dan mencatat penerimaan zakat, infak/sedekah dan dana
wakaf pada saat kas atau aset lainnya diterima. Dana zakat yang diterima kemudian
dipisahkan antara bagian amil dan  mustahiq lainnya. Bagian dana amil sebesar 12,5 % atau
seperdelapan dari dana zakat, sedangkan bagian untuk mustahiq lainnya sebesar 87,5% dan
dana zakat, dimana bagian dari mustahiq lainnya di tentukan oleh amil sesuai dengan prinsip
syariah dan kewajiban amil dengan pertimbangkan tertentu.
Pengakuan penerimaan dana pada Yayasan Solo Peduli sudah sesuai dengan PSAK No 109.
3.2.1.7 Pengakuan Penggunaan Dana
Penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non
kas dalam rangka penyaluran dana ziswaf, pembayaran beban, atau pembayaran hutang.
Penggunaan dana diklasifikasikan menjadi penyaluran dan beban. Dimana dana berdasarkan
program kerja Yayasan Solo Peduli sesuai dengan ketentuan syariah. Sedangkan beban adalah
penggunaan dana untuk kepentingan operasional Yayasan Solo Peduli, seperti gaji dan
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tunjangan karyawan, Biaya Administrasi, dan biaya rumah tangga Yayasan Solo Peduli juga
biaya untuk kajian.
Penyaluran adalah penggunaan dana yang ditunjukan untuk kepentingan mustahiq atau pihak
yang berhak menerima. Penyaluran dana ZISWAF berupa kas diakui pada saat terjadinya
pengeluaran. Penyaluran dana ZISWAF non kas diakui pada saat penyerahan. Sedangkan
beban diakui pada saat terjadi pengeluaran kas.
3.2.2 Mengalisis Pengukuran Laporan Keuangan Yayasan Solo Peduli

Pengukuran adalah proses penentuan jumlah uang untuk mengakui dan memasukkan
setiap unsur keuangan ke dalam Laporan Posisi Keuangan maupun laporan sumber dan
penggunaan dana
Umumnya ZISWAF yang diterima oleh Yayasan Solo Peduli berbentuk kas dan diukur
sebesar jumlah ZISWAF yang diterima. Adapun infak/sedekah yang diterima oleh Yayasan
Solo Peduli berbentuk barang berupa aset tetap diukur sesuai dengan nilai wajar saat
penerimanya.
3.2.3 Mengalisis Penyajian Laporan Keuangan Yayasan Solo Peduli
Yayasan Solo Peduli Ummat menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari atas.
3.2.3.1 Laporan Posisi Keuangan ( Neraca)
Laporan ini berisi informasi Posisi Keuangan Yayasan Solo Peduli yang mencakup nilai
aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri atas aktiva lancar (kas dan bank, piutang, dan biaya dibayar
dimuka) dan aktiva tetap (peralatan), sedangkan pasiva terdiri dari kewajiban (kewajiban
lancar) dan ekuitas (saldo dana)
Tujuan Laporan Posisi keuangan adalah untuk menyediakan informasi mengenai aktiva,
kewajiban, dan saldo dana serta informasi mengenai hubungan diantara unsur-unsur tersebut
pada waktu tertentu. Laporan tersebut mengcakup stuktur Lembaga Amil Zakat secara
keseluruhan dan harus menyajikan total aktiva, kewajiban, dan  saldo dana.
Pada Pelaksana Pencatatan laporan Posisi Keuangan pada Yayasan Solo Peduli secara umum
sudah menjelaskan tentang status pembiayaan yang meliputi: aktiva lancar, aktiva tetap,
kewajiban dan saldo dana. Hal ini dapat dilihat pada :
3.2.3.2 Laporan Sumber dan  Penggunaan Dana
aporan sumber dan penggunaan dana mencerminkan kinerja Yayasan Solo Peduli dalam
kemampuannya menarik dana dalam jumlah dan jenis tertentu dan kemampuannya dalam
mendistribusikan secara tepat sasaran, sehingga tujuan pengumpulan dana dapat terlaksana
secara efektif. Laporan ini dapat digunakan untuk menilai kinerja dan tanggung jawab amil
mengelola dana ZISWAF yang di titipkan oleh donatur dalam suatu periode tertentu
3.2.3.3 Catatan Atas Laporan Keuangan
Catatan atas laporan keuangan menjelaskan mengenai kebijakan-kebijakan akuntansi dan
prosedur yang diterapkan manajemen amil sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan
keuangan tersebut.
3.2.4 Menganalisis Pengungkapan Laporan Keuangan Yayasan Solo Peduli Ummat.

Pengungkapan laporan keuangan untuk memberikan informasi pada pihak luar,
pengungkapan ini bertujuan untuk mengevaluasi prestasi kinerja organisasi untuk sati periode
serta menggambarkan pertanggungjawaban lembaga amil zakat dalam mengelola sumber
daya dan kinerja yang dihasilkan dalam satu periode, pengungkapan yang dikemukakan
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dalam laporan keuangan Yayasan Solo Peduli Ummat tampak pada laporan keuangan
sehingga memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan tersebut
3.2.5 Audit Terhadap Laporan Keuangan

Laporan Keungan Yayasan Solo Peduli secara berkala diaudit oleh Kantor Akuntan
Publik “Wartono&Rekan” dengan hasil wajar tanpa pengecualian.

KESIMPULAN
Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai penerapan akuntansi zakat, infak dan

sedekah pada lembaga amil Zakat Yayasan Solo Peduli maka penulis dapat menyimpulkan
bahwa  Pada penerapan akuntansinya, Yayasan Solo Peduli menggunakan sistem akuntansi
dana. Yayasan Solo Peduli memisahkan dana menurut sumber dan peruntukkannya. Dana
dibagi ke dalam 5 pos, yaitu dana zakat, dana infak terikat, dana tidak terikat, dana wakaf dan
dana pengelola.

Pembagian dana ZISWAF (Zakat infak/sedekah) pada Yayasan Solo Peduli telah sesuai
dengan prinsip syari’ah. Dimana hak amil dari penerima dana zakat sebesar 12,5 %, dan
sisanya sebesar 87,5% untuk musthahiq lainnya yang dibagikan sesuai dengan pertimbangan
dan ketentuan syari’ah. Sedangkan hak amil terhadap penerima dana infak/sedekah sebesar
50% dan 50%  penerimaan dana infak/sedekah ditujukan untuk program-program kerja
Yayasan Solo Peduli.

Proses Penyusunan Laporan Keuangan yang dilakukan Yayasan Solo Peduli mulai
dari mengumpulkan bukti-bukti transaksi, setelah itu dimasukkan kedalam buku besar
pembantu, kemudian dibuat Laporan Penerimaan Dan Penggunaan Dana), kemudian
membuat neraca.Proses Akuntansi di Yayasan Solo Peduli dibantu dengan Menggunakan
perangkat lunak (Software) yang disebut SIMSOLOPEDULI  kepanjangan dari yaitu Sistem
Informasi Manajemen Solo Peduli untuk memudahkan prosesn administrasi dan pencatatan
akuntansi sehingga menghasilkan informasi keuangan dengan cepat.

Pengakuan terhadap dana zakat dan dana infak/sedekah, dana kemanusiaan, dana
wakaf, dana amil dan lain-lain bedasarkan nilai dasar tunai (Cash Basic) , yaitu pencatatan
dilakukan pada saat kas diterima dan pada saat kas dikeluarkan. Pengukuran terhadap dana
yang diterima atau yang dikeluarkan diukur sebesar kas diterima atau dikeluarkan.
Pengungkapan dilakukan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan yang menjelaskan mengenai
kebijakan akuntansi dan prosedur yang diterapkan manajemen Yayasan Solo Peduli sehingga
memperoleh angka-angka dalam laporan keuangan. Penyajian laporan keuangan Yayasan
Solo Peduli terdiri dari Laporan Posisi Keuangan (Neraca), Laporan Sumber Dan Penggunaan
Dana, Catatan atas laporan keuangan. Pada prinsipnya perilaku akuntansi pada Yayasan Solo
Peduli telah sesuai dengan PSAK 109, Hanya saja kurang untuk Laporan Perubahan Aset
Kelolaan dan Laporan Arus Kas belum bisa di buat karena harus beradaptasi terlebih dahulu.
Untuk drafnya sudah ada, tinggal pelaksanaanya yang rencananya akan di lakukan pada
semester dua ini.
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PENGARUH PERPUTARAN MODAL KERJA, PERPUTARAN PIUTANG DAN
PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP PROFITABILITAS

Sub Sektor Otomotif BEI Tahun 2010-2014
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ABSTRACT

The Company in its business, management should be run so well that in order to obtain the
maximum profit can be achieved. One way is to maximize the use of working capital so that
the company's operations to run smoothly. This study aims to determine the effect of working
capital turnover, accounts receivable turnover and inventory turnover to profitability. The
population in this study is the Vendor sub automotive sector Indonesia Stock Exchange 2010-
2014. Sampling technique used is purposive sampling using IDX automotive company's
financial statements for 2010-2014. The samples used in this study as many as 35 samples.
Methods of data analysis using multiple linear regression analysis. The result is that in
partial, working capital turnover, accounts receivable turnover and inventory turnover have a
significant effect on profitability. And simultaneously (together) variable working capital
turnover, accounts receivable turnover and inventory turnover positive and significant impact
on profitability.

Keywords: working capital, accounts receivable, inventory, profitability

ABSTRAK

Perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, haruslah menjalankan manajemen dengan baik
sehingga tujuan untuk memperoleh laba maksimal dapat tercapai. Salah satunya adalah
dengan memaksimalkan penggunaan modal kerja sehingga kegiatan operasional perusahaan
dapat berjalan dengan lancar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perputaran
modal kerja, perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas. Populasi
dalam penelitian ini adalah peusahaan sub sektor otomotif Bursa Efek Indonesia tahun 2010-
2014. Teknik sampling yang digunakan adalah purposive sampling dengan menggunakan
laporan keuangan perusahaan otomotif BEI tahun 2010-2014. Jumlah sampel yang digunakan
dalam penelitian ini sebanyak 35 sampel. Metode analisis data menggunakan analisis regresi
linier berganda. Hasil penelitian didapat bahwa secara parsial variabel perputaran modal kerja,
perputaran piutang dan perputaran persediaan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.
Dan secara simultan (bersama-sama) variabel perputaran modal kerja, perputaran piutang dan
perputaran persediaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas.

Kata kunci: Modal kerja, piutang, persediaan, profitabilitas
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PENDAHULUAN
Latar Belakang

Era global seperti ini persaingan bisnis semakin ketat. Perusahaan melakukan berbagai
kebijakan untuk dapat mempertahankan bisnisnya. Bisa dengan cara memaksimalkan
penjualan, baik penjualan tunai maupun penjualan kredit. Semakin besar piutang semakin
besar pula resiko yang timbul disamping memperbesar profitabilitas. Selain itu dapat juga
dengan melakukan berbagai inovasi terhadap produk yang dijual. Hal ini dilakukan untuk bisa
mencapai tujuan perusahaan tersebut. Secara umum keberhasilan suatu perusahaan bisa dilihat
berdasarkan laba yang diperoleh perusahaan tersebut. Sedangkan tingkat efisiensi perusahaan
dalam menjalankan bisnisnya bisa diketahui dengan cara membandingkan laba yang didapat
dengan modal yang menghasilkan laba (profitabilitas).

Pengukuran keberhasilan pengelolaan modal kerja dapat menggunakan rasio
perputaran modal kerja. Dengan menggunakan rasio ini  dapat diketahui efektifitas
penggunaan modal kerja perusahaan pada satu periode tertentu, Kasmir (2010:224). Yaitu
apak perusahaan dapat memanfaatkan modal kerjanya dengan baik sehingga bisa
menghasilkan keuntungan bagi perusahaan. Pengukuran perputaran modal kerja ini dengan
membandingkan penjualan dengan aktiva ancar. Dari sini bisa diketahui apabila semakin
tinggi perputaran modal kerja berarti pemanfaatan modal kerja semakin efektif.

Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh perputaran modal kerja,

perputaran piutang dan perputaran persediaan terhadap profitabilitas perusahaan otomotif BEI
tahun 2010-2014.

TINJAUAN TEORI

Laporan Keuangan
Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2015:13) laporan keuangan adalah suatu

penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan
keuangan yang lengkap biasanya terdiri dari neraca, laporan perubahan ekuitas, laporan laba
rugi, laporan perubahan posisi keuangan atau laporan arus kas, dan catatan atas laporan
keuangan.

Komponen Laporan Keuangan Lengkap menurut Standar Akuntansi Keuangan (IAI,
2015 : 13) terdiri dari :
7. Laporan posisi keuangan pada akhir periode
8. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain selama periode
9. Laporan perubahan ekuitas selama periode
10. Laporan arus kas selama periode
11. Catatan atas laporan keuangan, berisi kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi

penjelasan lain
12. Laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya ketika entitas

menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian
kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mengklasifikasi pos-pos dalam
laporan keuangannya.
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Modal Kerja
Modal kerja adalah aktiva lancar atau dana yang digunakan untuk membiayai

kegiatan operasi perusahaan sehari- hari dalam rangka menghasilkan pendapatan. Riyanto
(2001 : 57-58) memberikan pengertian modal kerja dalam 3 konsep, yaitu: konsep kuantitatif,
konsep kualitatif dan konsep fungsional.

Perputaran Modal Kerja
Pada dasarnya modal kerja selalu dalam keadaan operasi atau berputar yang selama

perusahaan dalam keadaan usaha. Periode perputaran modal kerja (working capital turnover)
dimulai saat kas diinvestasikan dalam komponen-komponen modal kerja sampai saat dimana
kembali lagi menjadi kas. Perputaran modal kerja merupakan suatu rasio untuk mengukur
keefektifan penggunaan modal kerja. Rasio ini diukur dengan cara membandingkan penjualan
bersih dengan modal kerja. Modal kerja disini didapat dari jumlah aktiva lancar pada periode
perhitungan.

Perputaran Modal Kerja =
Penjualan bersih

Modal kerja

Piutang
Piutang merupakan klaim (hak untuk mendapatkan) uang dari entitas lain. Piutang juga

disebut tagihan atau receivable. Menurut bukti pendukungnya piutang dapat dikelompokkan
menjadi:
3. Piutang Wesel / Notes Receivable yaitu tagihan yang didukung oleh instrument kredit

resmi seperti promes. Promes adalah janji tertulis untuk membayar uang pada tanggal
tertentu tanpa syarat.

4. Piutang Usaha Biasa yaitu tagihan yang didukung oleh bukti usaha
biasa biasa seperti faktur atau bukti bahwa perusahaan telah menjual barang/jasa ke pihak
yang berhutang (debitur).

Perputaran Piutang
Perputaran piutang merupakan suatu  rasio yang digunakan untuk mengukur berapa

lama penagihan piutang selama satu periode. Semakin tinggi rasio menunjukkan semakin baik
manajemen penagihan piutang perusahaan itu. Rasio ini diukur dengan membandingkan total
penjualan kredit dengan rata-rata piutang periode penelitian.
Rumus untuk menghitung perputaran piutang:

Perputaran Piutang =
Penjualan kredit
Rata-rata piutang

Persediaan
Persediaan barang dagangan adalah barang yang dimiliki oleh perusahaan yang

didapatkan dengan cara membelinya dari pemasok atau membuatnya sendiri kemudian
disimpan untuk sementara yang diperuntukkan untuk dijual kepada konsumen atau untuk
memproduksi barang yang akan dijual dalam operasi usahanya.
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Persediaan didefinisikan dalam PSAK 14 sebagai aset yang dimiliki untuk dijual
dalam kegiatan usaha normal, dalam proses produksi untuk dijual, dalam bentuk bahan atau
perlengkapan (supplies) untuk digunakan dalam proses produksi atau pemberian jasa.

Perputaran Persediaan
Perputaran persediaan (inventory turnover) adalah rasio yang menunjukkan jumlah

persediaan yang perusahaan gunakan untuk mendukung tingkat penjualan tertentu. Rasio ini
dihitung dengan cara membandingkan jumlah Harga Pokok Penjualan (HPP) dengan
persediaan rata-rata selama periode penlitian. Rumus untuk menghitung perputaran
persediaan sebagai berikut:

Perputaran Persediaan =
Harga Pokok Penjualan (HPP)

Persediaan Rata-rata

Profitabilitas
Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Rasio ini

digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau
keuntungan, profitabilitas suatu perusahaan mewujudkan perbandingan antara laba dengan
aktiva atau modal yang menghasilkan laba tersebut. Yang termasuk dalam ratio ini adalah:
5. Gross Profit Margin ( Margin Laba Kotor)

Merupakan perandingan antar penjualan bersih dikurangi dengan Harga Pokok penjualan
dengan tingkat penjualan, rasio ini menggambarkan laba kotor yang dapat dicapai dari
jumlah penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

Gross Profit Margin =
Laba Kotor

Penjualan bersih

6. Net Profit Margin (Margin Laba Bersih)
Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak lalu
dibandingkan dengan volume penjualan. Rasio ini dapat dihitung dengan Rumus yaitu:

Net Profit Margin =
Laba Setelah Pajak

Penjualan bersih

7. Return on Assets (Pengembalian atas aset)
Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan
laba pada tingkat pendapatan, aset dan modal saham tertentu. Rasio ini dapat dihitung
dengan rumus yaitu:

Return on Assets =
Laba Setelah Pajak

Aktiva

8. Return on Equity (Pengembalian atas Ekuitas)
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Merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk
menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun
saham preferen. Rasio ini dapat dihitung dengan rumus yaitu:

Return on Equity =
Laba Setelah Pajak

Ekuitas Pemegang Saham

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah

metode penelitan yang bersifat deskriptif dan lebih banyak menggunakan analisis. Penelitan
kuantitatif bertujuan mencari hubungan yang menjelaskan sebab - sebab dalam fakta - fakta
sosial yang terukur, menunjukan hubungan variabel serta menganalisa. Penelitian kuantitatif
ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi
yang harus disimpulkan.

Metode Analisis Data
Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda berguna untuk
membuktikan ada tidaknya hubungan fungsionel antara dua variabel independen atau lebih
dengan satu veriabel dependen.
Menurut Sugiono (2010:277) formulasi persamaan regresi berganda sendiri adalah sebagai
berikut:

Keterangan :
Y =  Profitabilitas
a =  Konstanta
X1 = Perputaran Modal Kerja
X2 = Perputaran Piutang
X3 = Perputaran Persediaan
b1.b2.b3 =  Koefisien Determinasi
e = Variabel Penggangu
1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan suatu analisis yang digunakan dalam penelitian,
dengan menyajikan data mentah yang telah diolah menjadi data yang mudah dipahami.
Statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik data variabel-variabel
dalam penelitian. Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini mencakup nilai rata-
rata (mean), standar deviasi, nilai minimum, dan nilai maksimum.

3. Uji Asumsi Klasik
a. Uji Normalitas

Uji normalitas data bertujuan untuk mengetahui apakah distribusi data di dalam
variabel yang digunakan dalam penelitian ini normal atau tidak.

b. Uji Multikolinearitas

Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e
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Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan
sempurna antara variabel independen dalam model regresi.

c. Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah didalam model regresi
terdapat ketidaksamaan varian nilai residual satu pengamatan ke pengamatan yang
lain.

d. Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi
linear terdapat korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan periode t-
1.

5. Pengujian Hipotesis
c. Uji t

Pengujian uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara
parsial terhadap variabel dependen.

d. Uji F
Pengujian uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara
simultan terhadap variebel dependen.

6. Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien determinasi menjelaskan besarnya prosentasi total variabel dependen yang
dijelaskan oleh model. Semakin besar R2 maka semakin besar pengaruh model dalam
menjelaskan variabel dependen.

Definisi dan Pengukuran Variabel
5. Perputaran modal kerja adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat

keefektifan penggunaan modal kerja. Rumus :

Perputaran Modal Kerja =
Penjualan bersih

Modal kerja
6. Perputaran piutang adalah suatu rasio yang digunakan untuk mengukur berapa lama

penagihan piutang selama satu periode. Rumusnya :

Perputaran Piutang =
Penjualan kredit
Rata-rata piutang

7. Perputaran persediaan adalah rasio yang menunjukkan jumlah persediaan yang
perusahaan gunakan untuk mendukung tingkat penjualan tertentu.. Rumusnya :

Perputaran Persediaan =
Harga Pokok Penjualan (HPP)

Persediaan Rata-rata

8. Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba. Rasio ini
digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba atau
keuntungan. Rumusnya :

Return on Assets =
Laba Setelah Pajak

Aktiva
HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
Hasil Statistik Deskriptif
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Tabel 1. Hasil Statistik Deskriptif
X1 X2 X3 Y

N     Valid 35 35 35 35
Missing 0 0 0 0

Mean 2,073558523 4,867394689 3,663138814 1,01148023
Std. Dev ,5373631697 2,009433313 1,864809721 ,0737029534
Min ,7863107 2,1050499 1,2122596 ,0006630
Max 3,4070477 10,5903295 7,4969847 ,2699450

Sumber : Data diolah, 2016
Dari hasil statistik deskriptif tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa variabel X1 (perputaran
modal kerja) nilai mean sebesar 2,073558523, dengan std. deviation 0,5373631697, nilai
minimum sebesar 0,7863107 dan nilai maximum sebesar 3,4070477. Variabel X2 (perputaran
piutang) nilai mean sebesar 4,867394689, dengan std. deviation sebesar 2,009433313, nilai
minimum sebesar 2,1050499 dan nilai maximum sebesar 3,4070477. Variabel X3 (perputaran
persediaan) nilai mean sebesar 3,663138814 dengan std. deviation sebesar 1,2122596, nilai
minimum  sebesar 1,2122596 dan nilai maximum sebesar 7,4969847. Variabel Y
(profitabilitas) nilai mean sebesar 1,01148023 dengan std. deviation sebesar 0,737029534,
nilai minimum sebesar 0,0006630 dan nilai maximum sebesar 0,2699450.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Unstandardized Residual
N 35
Normal Parameters a,b Mean .0000000

Std. deviation ,05208411
Absolute ,122

Most Extreme Differences Positive ,122
Negative -,073

Kolmogorov-Smirnov Z ,719
Asymp. Sig. (2-tailed) ,679

Sumber : Data Olahan, 2016
Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa variabel
unstandardized residual memiliki nilai sig > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data
terdistribusi secara normal.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
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Sumber : Data Olahan, 2016

Berdasarkan hasil uji pada tabel 5 diatas menunjukkan bahwa varibel independen (perputaran
modal kerja, perputaran piutang dan perputaran persediaan) memiliki nilai tolerance > 0,10
dan nilai VIF < 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas di
dalam model regresi pada penelitian ini.

Tabel 4. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Sumber : Data olahan, 2016

Berdasarkan hasil uji pada tabel 6 diatas menunjukkan bahwa varibel independen (perputaran
modal kerja, perputaran piutang dan perputaran persediaan) memiliki nilai sig  > 0,05. Maka
dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas di dalam model regresi pada
penelitian ini.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model R R
Square

Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Durbin
Watson

Model Unstandardize
d Coeficient

Standardized
coeficient

t Sig Collineratity
Statistics

B Std.error Beta Tolerance VIF
(Constan
t)

-,132 ,043 -3,064 ,004

X1 ,122 ,024 ,892 4,994 ,000 ,505 1,981
X2 ,023 ,009 ,619 2,620 ,013 ,288 3,469
X3 ,-036 ,011 -,903 -3,197 ,003 ,202 4,957

Model Unstandardized
Coeficient

Standardize
d coeficient

t Sig Collineratity
Statistics

B Std.error Beta Tolerance VIF
(Constant
)

,016 ,023 ,690 ,496

X1 ,021 ,013 ,393 1,641 ,111 ,505 1,981
X2 -,002 ,005 -,170 -,536 ,596 ,288 3,469
X3 -,001 ,006 -,092 -,242 ,810 ,202 4,957
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1 ,708a ,501 ,452 ,0545461185 1,002
Sumber : Data Olahan, 2016
Berdasarkan tabel 8 uji autokorelasi diatas menunjukkan bahwa nilai durbin watson 1,002
maka dapat disimpulkan bahwa ada gejala autokorelasi di dalam model regresi pada
penelitian ini.

Hasil Regresi Linear Berganda
Tabel 6. Hasil Reresi Linear Berganda

Sumber : Data olahan, 2016

Berdasarkan tabel diatas dapat diperoleh rumus regresi sebagai berikut :
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + e

= -0,132 + 0,122 X1 + 0,023 X2 + -0,036 X3 + e

Berdasarkan persamaan regresi yang telah terbentuk diatas dapat di interpretasikan hasilnya
sebagai berikut :
5. Konstanta (a) sebesar -0,132 artinya, apabila perputaran modal kerja, perputaran piutang

dan perputaran persediaan pada perusahaan otomotif di BEI nol (0) maka profitabilitas
perusahaan akan sebesar -0,132.

6. Nilai koefisien regresi perputaran modal kerja sebesar 0,122 dan bertanda positif, ini
menunjukkan bahwa perputaran modal kerja mempunyai hubungan yang searah dengan
profitabilitas

7. Nilai koefisien regresi perputaran piutang sebesar 0,023 dan bertanda positif , ini
menunjukkan bahwa perputaran piutang mempunyai hubungan yang searah dengan
profitabilitas.

8. Nilai koefisien regresi perputaran persediaan sebesar -0,036 dan bertanda negatif, ini
menunjukkan bahwa perputaran persediaan mempunyai hubungan yang berlawanan arah
dengan profitabilitas.

Uji t
Tabel 7. Hasil Uji t

Variabel thitung ttabel Sig Std Keterangan

Model Unstandardize
d Coeficient

Standardize
d coeficient

t Sig Collineratity
Statistics

B Std.error Beta Tolerance VIF

(Constant
)

-,132 ,043 -3,064 ,004

X1 ,122 ,024 ,892 4,994 ,000 ,505 1,981

X2 ,023 ,009 ,619 2,620 ,013 ,288 3,469

X3 ,-036 ,011 -,903 -3,197 ,003 ,202 4,957
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Perputaran
modal kerja 4,994 2,04227 0,000 < 0,05 H1 diterima

Perputaran
piutang

2,620 2,04227 0,013 < 0,05 H2 diterima

Perputaran
persediaan -3,197 2,04227 0,003 < 0,05 H3 diterima

Sumber : Data olahan, 2016
Dari tabel diatas terlihat bahwa perputaran modal kerja (X1) berpengaruh terhadap
profitabilitas (Y) dengan signifikansi 0,000 < 0,05. Perputaran piutang (X2) berpengaruh
terhadap profitabilitas (Y) dengan signifikansi 0,013 < 0,05. Perputaran persediaan (X3)
berpengaruh terhadap profitabilitas (Y) dengan signifikans 0,003 < 0,05.

Uji F
Tabel 8. Hasil Uji F

Model Fhitung Ftabel Sig Std Keterangan

1 10,359 2,91 0,000 < 0,05 H4 diterima

Sumber : Data olahan, 2016
Dari tabel diatas menunjukkann nilai sig 0,005 < 0,05 dan Fhitung > Ftabel (10,359 > 2,91)
sehingga H4 diterima. Jadi perputaran modal kerja (X1), perputaran piutang (X2) dan
perputaran persediaan (X3) secara bersama berpengaruh terhadap profitabilitas (Y).

Koefisien Determinasi (R2)
Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model R R Square Adjusted R
Square

Std. Error of the
Estimate

Durbin-
Watson

1 ,708a ,501 ,452 ,0545461185 1,002

Sumber : Data olahan, 2016
Tabel diatas  menunjukkan angka Adjusted R Square sebesar 0,501 atau 50%. Hal ini
menunjukkan bahwa prosentase pengaruh sumbangan variabel independen yaitu perputaran
modal kerja, perputaran piutang dan perputaran persediaan adalah sebesar 50%.

PEMBAHASAN
Hasil penelitian dengan meggunakan uji regresi linear berganda dapat dianalisa bahwa
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secara simultan dari ketiga variabel bebas yang diteliti yaitu perputaran modal kerja,
perputaran piutang dan perputaran persediaan pada perusahaan otomotif BEI tahun 2010-2014
memiliki pengaruh terhadap profitablitas. Dibuktikan dengan nilai sig 0,005 < 0,05 dan Fhitung

> Ftabel (10,359 > 2,91) sehingga H4 diterima. Jadi perputaran modal kerja (X1), perputaran
piutang (X2) dan perputaran persediaan (X3) secara bersama berpengaruh terhadap
profitabilitas (Y). Uji R Square menunjukkan angka Adjusted R Square sebesar 0,501 atau
50%. Hal ini menunjukkan bahwa prosentase pengaruh sumbangan variabel independen yaitu
perputaran modal kerja, perputaran piutang dan perputaran persediaan adalah sebesar 50%.

Hasil pengujian secara parsial variabel perputaran modal kerja diperoleh nilai thitung

sebesar 4,994. Ternyata thitung lebih besar dari ttabel (4,994 > 2,04227) dan nilai signifikansi
sebesar 0,000 ternyata nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,000 < 0,05). Maka dapat
disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau dengan kata lain variabel perputaran
modal kerja secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan otomotif di BEI
tahun 2010-2014.

Hasil penelitian secara parsial variabel perputaran piutang diperoleh nilai nilai thitung

sebesar 2,620. Ternyata thitung lebih besar dari ttabel (2,620 > 2,04227) dan nilai signifikansi
sebesar 0,013 ternyata nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,013 < 0,05). Maka dapat
disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau dengan kata lain variabel perputaran
piutang secara parsial berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan otomotif di BEI tahun
2010-2014.

Hasil pengujian secara parsial variabel perputaran persediaan diperoleh nilai thitung

sebesar -3,197. Ternyata thitung lebih kecil dari -ttabel (-3,197 < -2,032) dan nilai signifikansi
sebesar 0,003 ternyata nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 (0,003 < 0,05). Maka dapat
disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau dengan kata lain variabel perputaran
persediaan berpengaruh terhadap profiabilitas perusahaan otomotif di BEI tahun 2010-2014

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
Hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Perputaran modal kerja berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan otomotif BEI

tahun 2010-2014
2. Perputaran piutang  berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan otomotif BEI tahun

2010-2014
3. Perputaran persediaan berpengaruh terhadap profitabilitas perusahaan otomotif BEI tahun

2010-2014
4. Perputaran modal kerja, piutang dan persediaan secara bersama-sama  berpengaruh

terhadap profitabilitas perusahaan otomotif BEI tahun 2010-2014

Saran
Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sulit digenealisasikan, karena penelitian

ini hanya meneliti perusahaan otomotif saja. Diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan
sampel perusahaan manufaktur yang lain, sehingga hasil penelitian ini dapat diperbandingkan.
Begitu juga hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat 50% pengaruh profitabilitas dari
tiga variabel yang diteliti dan sisanya merupakan faktor lain yang mempengaruhi tingkat
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profitabilitas  perusahaan yang tidak dijadikan variabel dalam penelitian ini. Bagi peneliti
selanjutnya dapat menggunakan varibel lain seperti rasio keuangan, perputaran kas dan
manajemen modal kerja.
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ABSTRACT

This study aims to determine whether there is an effect partially Dividend Payout Ratio
(DPR), Return on Assets (ROA) and Capital Structure (CS) of the Syariah Equity Beta. The
population in this study is a company with Islamic stocks listed in Indonesia Stock Exchange
(BEI) and continuously publish the financial statements for three periods. The sampling
technique this study using purposive sampling, the obtained samples are 15 firms for each
year, so that the data obtained by 45 observation data. Data analysis technique is done by
using descriptive statistics, classical assumptions, hypothesis testing with multiple linear
regression analysis. The study states that the variable Partially Dividend Payout Ratio and
Return On Asset no effect on Beta Stocks Sharia, while the variable Capital Structure Shares
Beta positive effect on Sharia. Variables simultaneously Dividend Payout Ratio, Return on
Assets, and Capital Structure Shares Beta positive effect on Sharia.

Keywords : syariah shares, Indonesian stock Exchange

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh secara parsial Deviden
Payout Ratio (DPR), Return On Asset (ROA) dan Capital Structure (CS) terhadap Beta
Saham Syariah. Populasi dalam penelitian ini adalah  perusahaan dengan saham syariah yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan secara terus menerus menerbitkan laporan
keuangan selama tiga periode. Teknik pengambilan sampel penelitian ini menggunakan
purposive sampling, maka diperoleh sampel penelitian sebanyak 15 perusahaan untuk setiap
tahunnya, sehingga data yang diperoleh sebanyak 45 data observasi. Teknik analisis data
dilakukan dengan uji statistik deskriptif, asumsi klasik, pengujian hipotesis dengan analisis
regresi linier berganda. Hasil penelitian menyatakan bahwa Secara parsial variabel Deviden
Payout Ratio dan Return On Asset tidak berpengaruh terhadap Beta Saham Syariah,
sedangkan variabel Capital Structure berpengaruh positif terhadap Beta Saham Syariah.
Secara simultan variabel Deviden Payout Ratio, Return On Asset,dan Capital Structure
berpengaruh positif terhadap Beta Saham Syariah.

Kata Kunci : Saham Syariah, Bursa Efek Indonesia
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PENDAHULUAN

Bursa efek indonesia (BEI) berperan penting dalam perkembangan pasar modal sekarang
ini. Seiring dengan perkembangan dunia bisnis di indonesia dan dimana indonesia merupakan
salah satu negara muslim di dunia maka berkembanglah pasar modal yang bermula hanya
pasar modal konvensional sekarang terbagi menjadi pasar modal konvensional dan pasar
modal syariah. Secara umum konsep pasar modal konvensional dengan pasar modal syariah
tidak jauh berbeda dimana saham yang diperdagangkan dalam pasar modal syariah
sesudengan basis syariah serta terbebas dari unsur ribawi. Perbedaan pasar modal syariah
dengan pasar modal konvensional terletak dalam transaksi dan perusahaan yang bergerak
dalam usaha dengan kriteria berbasis syariah.

Sejak 12 Mei 2011, BEI mempunyai dua indeks harga saham Syariah, yaitu Jakarta
Islamic Index (JII) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI).

Pergerakan harga saham syariah di BEI ditunjukkan dalam Jakarta Islamic Index (JII).
Jakarta islamic index merepresentasikan 30 saham syariah dengan kapitalisasi pasar terbesar
dan yang paling likuid diperdagangkan. Sejak awal tahun 2010 sampai dengan pertengahan
tahun 2014 laju inflasi berfluktuasi dan cenderung mengalami kenaikan yang diikuti oleh
kenaikan tingkat BI rate untuk menjaga peredaran uang sehingga laju inflasi tertekan. Pada
tanggal 7 Agustus 2015, Jakarta Islamic Index (JII), ditutup pada 631,77 poin atau menurun
sebesar 8,58 % dibandingkan pada akhir tahun 2014 sebesar 691,04 poin. Sementara itu,
kapitalisasi pasar untuk saham-saham yang tergabung dalam JII pada periode yang sama
sebesar Rp1.829,04 triliun atau 37,08 % dari total Kapitalisasi pasar seluruh Saham (Rp
4.932,29 triliun). Nilai kapitalisasi pasar saham yang tergabung dalam JII pada 7 Agustus
2015 tersebut mengalami penurunan sebesar 5,94 % jika dibandingkan kapitalisasi pasar
saham JII pada akhir tahun 2014 sebesar Rp1.944,53 triliun (OJK, 2015).

Pasar modal merupakan tempat dan sarana untuk berinvestasi bagi para investor. Investasi
sendiri memiliki 2 aspek yaitu return dan resiko. Return merupakan tingkat pengembalian
sekuritas yang diharapkan oleh para investor, sedangkan resiko terbagi menjadi 2 yaitu, resiko
spesifik dan resiko sistematik. Resiko spesifik dapat dihilangkan dengan portofolio yang baik,
sedangkan resiko sistematik tidak dapat dihilangkan karena terjadi di luar perusahaan. Resiko
sistematik juga dapat  disebut dengan beta, karena beta merupakan pengukur dari resiko
sistematik ( koefisien beta). Beta suatu sekuritas menunjukkan kepekaan tingkat keuntungan
suatu sekuritas terhadap perubahan pasar.

Ekspektasi dari para investor terhadap investasinya adalah memperoleh return sebesar –
besarnya dengan resiko sekecil – kecilnya, dimana return dapat berupa capital Gain
(keuntungan dari pebedaan harga beli dengan harga jual efek) ataupun deviden (keuntungan
dari perusahaan kepada pemegang saham) untuk investasi pada saham. Sehingga koefisien
beta penting bagi pengambilan keputusan kebijakan dalam berinvestasi bagi para investor.

Penelitian yang dilakukan oleh M.Iqbal Aruzzi dan Bandi (2003) tentang Pengaruh
Tingkat Suku Bunga, Rasio Profitabilitas, dan Beta Akuntansi Terhadap Beta Saham Syariah
di Bursa Efek Jakarta.” Hasil penelitian yang dilakukan oleh M. Iqbal Aruzzi dan Bandi
secara simultan maupun parsial menunjukkan bahwa Tingkat suku bunga, Rasio profitabilitas
(ROA dan ROE) dan beta akuntansi tidak terdapat pengaruh signifikan terhadap beta saham
syariah. Penelitian yang dilakukan oleh Ardi Hamzah (2005) dalam penelitiannya mengenai
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Analisa Ekonomi Makro, Industri, dan Karakteristk Perusahaaan terhadap Beta Saham
Syariah . Hasil pengujian yang dilakukan Ardi Hamzah (2005) dengan F-test menunjukkan
bahwa variabel makro ekonomi, industri dan karakteristik perusahaan mempunyai pengaruh
secara signifikan terhadap beta saham syariah sedangkan hasil pengujian dengan t-test
menunjukkan variabel makro ekonomi seperti kurs rupiah terhadap dollar dan Produk
Domestik Bruto mempunyai pengaruh signifikan terhadap beta saham syariah, sedang pada
variabel-variabel industri tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap beta saham syariah,
pada variabel-variabel karakteristik perusahaan hanya leverage dan profitabilitas yang
mempunyai pengaruh terhadap beta saham syariah. Dalam penelitian yang dilakukan oleh
Auliyah dan Hamzah (2006) mengenai Analisa Karakteristik Perusahaan, Industri dan
Ekonomi Makro Terhadap Return dan Beta Saham Syariah di Bursa efek Jakarta. Hasil
pengujian yang dilakukan Auliyah dan Hamzah (2006) menunjukkan hasil bahwa secara
parsial t-test menunjukkan bahwa variabel karakteristik perusahaan, industri, dan ekonomi
makro tidak ada pengaruh terhadap return saham syariah. Sedangkan variabel karakteristik
perusahaan, industri, dan ekonomi makro mempunyai pengaruh terhadap beta. Penelitian yang
dilakukan oleh Mutia dan Arfan (2010)  meneliti tentang Analisis Pengaruh Devidend Payout
Ratio dan Capital Structure terhadap Beta Saham (Study Pada Saham Syariah dan Non
Syariah Perusahaan Non Keuangan di Bursa efek Indonesia). Hasil penelitian Mutia dan
Arfan (2010)  menunjukkan bahwa jenis perusahaan (syariah dan non syariah) memberikan
efek positif untuk beta Selain itu, ada bukti bahwa deviden payout ratio dan struktur modal
memberikan efek positif terhadap beta. Hasil sisi telah menemukan bahwa rasio pembayaran
deviden dari perusahaan non syariah memberikan efek kecil untuk beta dari saham syariah,
tetapi struktur modal saham dari perusahaan-perusahaan non syariah memberikan efek yang
lebih besar untuk beta dari saham syariah. Dalam Penelitian yang dilakukan oleh Primanda
Oktodinata (2015) meneliti Pengaruh Devidend Payout Ratio, Return On Assets, Financial
Leverage, Asset Growth dan Struktur Modal Terhadap Beta Saham. Hasil pengujian Primanda
Oktodinata (2015) menunjukkan bahwa secara parsial variabel devident payout ratio,dan
Assets Growth tidak berpengaruh signifikan terhadap beta saham, sedangkan return On Assets
dan Struktur Modal berpengaruh signifikan terhadap Beta saham. Hasil penelitian secara
simultan menunjukkan bahwa variabel independen Dividend Payout Ratio, Return On Assets,
Assets Growth dan Stuktur Modal berpengaruh signifikan terhadap Beta Saham.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh deviden pay out ratio,
return on asset dan capital structure secara parsial dan simultan terhadap beta saham syariah
di perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2012 – 2014.

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif.  Penelitian kuantitatif adalah

penelitian yang menekankan analisisnya pada data numerikal (angka) yang diolah dengan
metoda statistika (Sugiyono, 2010:23). Penelitian kuantitatif ini dilakukan dengan
mengumpulkan data dan hasil analisis untuk mendapatkan informasi yang harus disimpulkan.
Penentuan  Ruang lingkup penelitian adalah sebagai berikut 1) Fokus penelitian merupakan
saham emiten yang listing di BEI, 2) Obyek yang diteliti adalah saham perusahaan yang
termasuk ke dalam Jakarta Islamic Index (JII), 3) Periode yang diteliti dari Januari 2012
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sampai Desember 2014, 4) Variabel dependen adalah beta saham syariah, 5) Variabel
independen adalah deviden payout ratio, return on assets dan capital structure.

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan nonkeuangan dengan saham syariah yang
terdaftar di Bursa Efek Indonesia dari tahun  2012 - 2014, melalui alamat www.idx.co.id.
Penentuan Sampling dalam penentuan sampel penelitian ini  menggunakan Purposive
Sampling dengan kriteria sebagai berikut 1) Saham emiten yang halal berdasarkan agama
islam, Perusahaan syariah non keuangan yang mempublikasikan laporan keuangan yang telah
diaudit tahun 2012-2014, 2) Perusahaan syariah non keuangan yang memiliki laba positif
pada periode pengamatan penelitian, 3) Perusahaan syariah non keuangan yang
mempublikasikan laporan keuangan dengan lengkap, 4) Perusahaan syariah non keuangan
yang mempublikasikan laporan keuangan dengan mata uang Rupiah.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis sebagai berikut 1) Statistik Deskriptif,
merupakan pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini yang dilihat dari nilai rata-rata,
nilai minimum, nilai maximum dan nilai standar deviasi, 2) Uji Asumsi Klasik dilakukan
untuk menguji kelayakan model regresi sehingga dapat digunakan untuk keperluan estimasi
serta untuk mengurangi bias data. Uji Asumsi Klasik yang digunakan dalam penelitian ini uji
normalitas, uji autokorelasi, uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas, 3) Uji kelayakan
model yaitu menggunkan uji F. Uji F bertujuan untuk mengetahui apakah perumusan model
sudah layak atau tepat, 4) Analisis Linier Berganda yaitu digunakan untuk mengetahui
hubungan linier antara dua variabel atau lebih variabel independen dengan variabel dependen.
Adapun rumus dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

Y=a+b1X1+b2X2+b3X3+e
Keterangan :
Y = Beta Saham
A = Konstanta
X1 = DPR
X2 = ROA
X3 = CS
e = Variabel penganggu
5) Pengujian Hipotesis yaitu menggunakan uji t test. Uji t test digunakan untuk menguji
tingkat hubungan signifikan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel
dependen.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif

Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata, nilai minimum,
nilai maximum dan nilai standar deviasi. Hasil uji statistik deskriftif disajikan dalam tabel
berikut :
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Tabel 1
Deskripsi Variabel Penelitian

Variabel N Minimum Maximum Mean Std. Deviasi
Beta saham 45 -1,192 4,408 1,156 1,041

DPR 45 0,1 1,102 0,473 0,217
ROA 45 0,05 0,217 0,128 0,049
CS 45 0,158 1,8 0,729 0,457

Berdasarkan tabel 1 dapat disimpulkan bahwa Beta saham yang diukur dengan Return
saham dimana return saham didapatkan dari konstanta ditambah dengan beta saham dikali
return pasar ditambah residual selama periode menunjukkan bahwa banyaknya data 45, Nilai
rata-rata menunjukkan 1,156. Nilai minimum menunjukkan -1,192. Nilai maximum
menunjukkan 4,408. Sedangkan standar deviasi menunjukkan 1,041.

Variabel DPR yang diukur dengan deviden per lembar saham dibagi dengan laba
perlembar saham menunjukkan bahwa banyaknya data adalah 45, nilai rata-rata menunjukkan
0,473. Nilai minimum menunjukkan  0,1. Nilai maximum menunjukkan 1,102. Sedangkan
standar deviasi menunjukkan 0,217.

Variabel ROA yang diukur dengan laba sebelum pajak dibagi dengan jumlah aktiva
menunjukkan bahwa banyaknya data adalah 45, nilai rata-rata 0,128. Nilai minimum
menunjukkan 0,05. Nilai maximum menunjukkan 0,217. Sedangkan standar deviasi
menunjukkan 0,049.

Variabel CS yang diukur dengan total hutang dibagi dengan modal menunjukkan bahwa
banyaknya data adalah 45, nilai rata-rata 0,729. Nilai minimum menunjukkan 0,158. Nilai
maximum menunjukkan 1,8. Sedangkan standar deviasi menunjukkan 0,457.

Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel yang
digunakan terdistribusi normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik apabila model regresi
berdistribusi normal. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk uji normalitas data dalam
penelitian ini adalah kolmogorov smirnow. Kriteria uji normalitas adalah data terdistribusi
normal jika nilai sig (signifikansi) > a = 0,05 maka data berdistribusi normal, jika sig
(signifikansi) < a = 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas
dalam penelitian ini dapat diringkas dalam tabel berikut :
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Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

Variabel N
Kolmogorov-

Smirnov Z
Sig Std Kesimpulan

Standardized
Residual

45 0,981 0,469 0,05
Data terdistribusi

normal
Dari tabel 2 diatas diketahui bahwa uji Kolmogorov-smirnow menunjukkan signifikansi Uji
Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel yang
digunakan terdistribusi normal atau tidak. Model regresi dikatakan baik apabila model regresi
berdistribusi normal. Uji asumsi klasik yang digunakan untuk uji normalitas data dalam
penelitian ini adalah kolmogorov smirnow. Kriteria uji normalitas adalah data terdistribusi
normal jika nilai sig (signifikansi) > a = 0,05 maka data berdistribusi normal, jika sig
(signifikansi) < a = 0,05 maka data tidak berdistribusi normal. Adapun hasil uji normalitas
dalam penelitian ini dapat diringkas dalam tabel berikut :

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas

Variabel N
Kolmogorov-

Smirnov Z
Sig Std Kesimpulan

Standardized
Residual

45 0,981 0,469 0,05
Data terdistribusi

normal
Dari tabel 2 diatas diketahui bahwa uji Kolmogorov-smirnow menunjukkan signifikansi

data diatas 0,05 (0,469 > 0,05). Sehingga model regresi memiliki distribusi normal.
Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier
terdapat korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan periode t-1. Dalam
penelitian ini autokorelasi diuji dengan Runs test . Hasil uji autokolerasi sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

Variabel Sig Std Kesimpulan
Unstandardized Residual 0,997 >0.05 Tidak Terdapat Autorelasi

Berdasarkan tabel 3 diatas uji autokolerasi menunjukkan bahwa hasil runs test memiliki
nilai sig 0,997 > 0,05 yang berarti bahwa data yang digunakan cukup random sehingga tidak
terdapat masalah autokorelasi  pada data yang di uji.

Uji Multikolinearitas
Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan sempurna

atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Uji
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multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel bebas (independen).  Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat
tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Multikolinearitas terjadi bila nilai VIF
diatas nilai 10 atau tolerance value dibawah 0,10. Multikolinearitas tidak terjadi bila nilai VIF
dibawah nilai 10 atau tolerance value diatas 0,10. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian
ini dapat diringkas dalam tabel berikut :

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Tolerance Std VIF Std Kesimpulan

DPR 0,929 >0,01 1,077 <10 Tidak ada multikolinearitas

ROA 0,446 >0,01 2,243 <10 Tidak ada multikolinearitas

CS 0,428 >0,01 2,338 <10 Tidak ada multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian tolerance pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa variabel
Deviden Payout Ratio (DPR) memiliki nilai tolerance 0,929 lebih besar dari 0,01 dan nilai
VIF sebesar 1,077 kurang dari 10 , Return On Assets (ROA) memiliki nilai tolerance 0,446
lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF sebesar 2,243 kurang dari 10, Capital Structure (CS)
memiliki nilai tolerance 0,428  lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF sebesar 2,338  kurang dari
10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel  independen (Deviden Payout Ratio, Return
On Asset dan Capital Structure) yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat gejala
multikolinearitas.

Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskesdatisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi

terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau dari suatu pengamatan ke pengamatan lain.
Pengujian Heteroskesdatisitas dilakukan dengan menggunakan teknik uji sperman’s Rho. Jika
nilai signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketidaksamaan varian nilai
residual dalam model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Spearman Rho

Variabel Sig Std Kesimpulan
DPR 0,715 >0,05 Tidak ada heteroskedastisitas
ROA 0,98 >0,05 Tidak ada heteroskedastisitas
DER 0,514 >0,05 Tidak ada heteroskedastisitas

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil heteroskesdatisitas pada model regresi dengan uji
Spearman Rho menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sehingga kondisi
tersebut menunjukkan bebas dari heteroskesdatisitas dalam model regresi.
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Uji Hipotesis
Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih
variabel independen (Devidend Payout Ratio,Return On Assets, dan Capital Structure)
dengan variabel dependen beta (Resiko Sistematis). Analisis linier berganda digunakan untuk
mendapat koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima
atau ditolak. Hasil analisis regresi diperoleh sebagai berikut :

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel Koefisien Regresi T Sig Kesimpulan
Konstanta -0,219 -0,231 0,818

DPR -0,681 -0,999 0,324 Negatif
ROA 5,674 1,304 0,2 Positif
CS 1,329 2,788 0,008 Positif

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linier berganda pada tabel IV.8 diatas, maka
didapat persamaan regresinya sebagai berikut :
Y = -0,219+(-0,681)DPR +5,674 ROA+1,329 CS
Penjelasan dari hasil analisis tabel 6 diatas adalah :

Nilai -0,219 adalah nilai konstanta (a) yang artinya ketika variabel DPR, ROA dan CS
dianggap konstan atau tidak ada perubahan maka besarnya variabel Beta adalah sebesar -
0,219. Nilai -0,681 pada variabel DPR artinya bila X2 dinaikkan 1 point maka Beta akan
turun sebesar -0,681. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Nilai koefisien ROA
adalah 5,674, nilai X1 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah  antara
variabel Beta dengan Variabel ROA yang artinya jika nila variabel ROA naik sebesar 1%
maka nilai Beta akan naik sebesar 5,674. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Nilai
1,329 pada variabel DER artinya bila X3 dinaikkan 1 point maka Beta akan naik sebesar
1,329. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.

Uji Kelayakan Model (Uji F)
Pengujian uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (devidend

payout ratio, return on assets, capital structure) secara simultan terhadap variabel dependen
(beta saham syariah). Hasil uji F disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Regresi (Uji F)

Model Fhitung Ftabel Sig Std Keterangan
1 4,102 3,226 0,012 <0,05 Ha diterima

Berdasarkan pengujian uji F pada tabel 7 diatas diperoleh nilai Fhitung sebesar 4,102 yaitu
Fhitung lebih besar dari Ftabel (4,102 > 3,226) dan nilai signifikansi sebesar 0,012 lebih besar
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dari 0,05 (0,012 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau
dengan kata lain secara simultan variabel independen (devidend payout ratio, return on
assets, dan capital structure) yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh secara
signifikan terhadap risiko sistematis (Beta dalam Saham Syariah).
Uji t (t – test )

Pengujian uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial
terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut manakah diantara
ketiga variabel bebas yaitu, devidend payout ratio, return on assets, dan capital structure yang
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu beta (Resiko Sistematis). t tabel
diperoleh dari tingkat signifikansi 0,05/2= 0,025 dengan derajat kebebasan df= n-k-1 atau
df=45-5-1=39. Adapun hasil yang didapat untuk t tabel adalah 2,014. Kriteria pengujian uji t
sebagai berikut :

Ho diterima apabila -ttabel ≤ t hitung ≤ ttabel

Ho ditolak apabila -thitung< -ttabel atau -thitung > ttabel

Tabel 8
Hasil Uji t (Parsial)

Variabel thitung ttabel Sig Std Kesimpulan
(Constant) -0,231 0,818

DPR -0,999 2,014 0,324 >0,05 H1 ditolak
ROA 1,304 2,014 0,200 >0,05 H2 ditolak
CS 2,788 2,014 0,008 >0,05 H3 diterima

Pengujian Hipotesis 1
Berdasarkan tabel 8 diatas menunjukkan bahwa thitung sebesar -0,999, sedangkan ttabel (α =

0,05 : db residual = 45) adalah sebesar -2,014. Karena -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel yaitu -2,014 ≤ -
0,999 ≤ 2,014 atau nilai signifikansi t (0,324) > α = 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho

diterima dan Ha ditolak atau dengan kata lain variabel devidend payout ratio (DPR) secara
parsial tidak berpengaruh secara tidak signifikan terhadap risiko (beta saham).

Pengujian Hipotesis 2
Dilihat dari tabel 8 diatas diketahui thitung sebesar 1,304 sedangkan ttabel (α = 0,05 : db

residual = 45) adalah sebesar 2,014. Karena -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel yaitu -2,014 ≤ 1,304 ≤ 2,014
atau nilai signifikansi t (0,200) > α = 0,05. Hal ini berarti Ho diterima Ha ditolak itu artinya
dapat disimpulkan bahwa secara parsial Beta tidak dapat dipengaruhi secara tidak signifikan
oleh Return On Assets.
Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan tabel 8 diatas menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 2,788 sedangkan ttabel

(α = 0,05 : db residual = 45) adalah sebesar 2,014. Karena thitung > ttabel yaitu -2,788 > 2,014
atau nilai signifikansi t (0,008) < α = 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak Ha diterima. Maka dapat
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disimpulkan bahwa secara parsial risiko sistematis (Beta saham) dapat dipengaruhi secara
signifikan oleh capital structure.
Uji koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan secara keseluruhan untuk menjelaskan variasi
pengaruh variabel – variabel bebas deviden payout ratio, return on assets dan capital
structure terhadap variabel terikat beta saham, atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi
pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat
diukur oleh nilai R-Square atau Adjusted R-Square Hasil uji koefisien determinasi (R2)
sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

R R Square
Adjusted R

Square Std. Error of the Estimate
,480a ,231 ,175 ,945550

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa nilai adjusted r square sebesar 0,175. Hal ini
menunjukkan bahwa prosentase pengaruh variabel independen (DER, ROA dan CS) terhadap
variabel dependen resiko sistematis (Beta) sebesar 17,5%. Sedangkan sisanya 82,5% terdapat
variabel-variabel dependen lain diluar jenis perusahaan (syariah) seperti perusahaan non
syariah dan perusahaan keuangan. Serta terdapat variabel lain diluar model penelitian ini yang
mempengaruhi beta syariah, yaitu bisa berupa variabel Makro Ekonomi, variabel Industri dan
Karakteristik Perusahaan.

data diatas 0,05 (0,469 > 0,05). Sehingga model regresi memiliki distribusi normal.
Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah dalam suatu model regresi linier
terdapat korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan periode t-1. Dalam
penelitian ini autokorelasi diuji dengan Runs test . Hasil uji autokolerasi sebagai berikut :

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi

Variabel Sig Std Kesimpulan
Unstandardized Residual 0,997 >0.05 Tidak Terdapat Autorelasi

Berdasarkan tabel 3 diatas uji autokolerasi menunjukkan bahwa hasil runs test memiliki
nilai sig 0,997 > 0,05 yang berarti bahwa data yang digunakan cukup random sehingga tidak
terdapat masalah autokorelasi  pada data yang di uji.
Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan sempurna
atau mendekati sempurna antara variabel independen dalam model regresi. Uji
multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya
korelasi antar variabel bebas (independen).  Uji multikolinearitas dilakukan dengan melihat
tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Multikolinearitas terjadi bila nilai VIF
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diatas nilai 10 atau tolerance value dibawah 0,10. Multikolinearitas tidak terjadi bila nilai VIF
dibawah nilai 10 atau tolerance value diatas 0,10. Hasil uji multikolinearitas dalam penelitian
ini dapat diringkas dalam tabel berikut :

Tabel 4
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Tolerance Std VIF Std Kesimpulan

DPR 0,929 >0,01 1,077 <10 Tidak ada multikolinearitas

ROA 0,446 >0,01 2,243 <10 Tidak ada multikolinearitas

CS 0,428 >0,01 2,338 <10 Tidak ada multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian tolerance pada tabel 4 diatas menunjukkan bahwa variabel
Deviden Payout Ratio (DPR) memiliki nilai tolerance 0,929 lebih besar dari 0,01 dan nilai
VIF sebesar 1,077 kurang dari 10 , Return On Assets (ROA) memiliki nilai tolerance 0,446
lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF sebesar 2,243 kurang dari 10, Capital Structure (CS)
memiliki nilai tolerance 0,428  lebih besar dari 0,01 dan nilai VIF sebesar 2,338  kurang dari
10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel  independen (Deviden Payout Ratio, Return
On Asset dan Capital Structure) yang digunakan dalam penelitian ini tidak terdapat gejala
multikolinearitas.
Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskesdatisitas digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi
terjadi ketidaksamaan varian dari residual atau dari suatu pengamatan ke pengamatan lain.
Pengujian Heteroskesdatisitas dilakukan dengan menggunakan teknik uji sperman’s Rho. Jika
nilai signifikansi > 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketidaksamaan varian nilai
residual dalam model regresi. Hasil uji heteroskedastisitas disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 5
Hasil Uji Spearman Rho

Variabel Sig Std Kesimpulan
DPR 0,715 >0,05 Tidak ada heteroskedastisitas
ROA 0,98 >0,05 Tidak ada heteroskedastisitas
DER 0,514 >0,05 Tidak ada heteroskedastisitas

Dari tabel 5 dapat dilihat bahwa hasil heteroskesdatisitas pada model regresi dengan uji
Spearman Rho menunjukkan bahwa nilai signifikansi lebih dari 0,05. Sehingga kondisi
tersebut menunjukkan bebas dari heteroskesdatisitas dalam model regresi.
Uji Hipotesis
Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda adalah hubungan secara linier antara dua atau lebih
variabel independen (Devidend Payout Ratio,Return On Assets, dan Capital Structure)
dengan variabel dependen beta (Resiko Sistematis). Analisis linier berganda digunakan untuk
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mendapat koefisien regresi yang akan menentukan apakah hipotesis yang dibuat akan diterima
atau ditolak. Hasil analisis regresi diperoleh sebagai berikut :

Tabel 6
Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Variabel Koefisien Regresi T Sig Kesimpulan
Konstanta -0,219 -0,231 0,818

DPR -0,681 -0,999 0,324 Negatif
ROA 5,674 1,304 0,2 Positif
CS 1,329 2,788 0,008 Positif

Berdasarkan hasil pengujian analisis regresi linier berganda pada tabel IV.8 diatas, maka
didapat persamaan regresinya sebagai berikut :
Y = -0,219+(-0,681)DPR +5,674 ROA+1,329 CS
Penjelasan dari hasil analisis tabel 6 diatas adalah :

Nilai -0,219 adalah nilai konstanta (a) yang artinya ketika variabel DPR, ROA dan CS
dianggap konstan atau tidak ada perubahan maka besarnya variabel Beta adalah sebesar -
0,219. Nilai -0,681 pada variabel DPR artinya bila X2 dinaikkan 1 point maka Beta akan
turun sebesar -0,681. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Nilai koefisien ROA
adalah 5,674, nilai X1 yang positif menunjukkan adanya hubungan yang searah  antara
variabel Beta dengan Variabel ROA yang artinya jika nila variabel ROA naik sebesar 1%
maka nilai Beta akan naik sebesar 5,674. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Nilai
1,329 pada variabel DER artinya bila X3 dinaikkan 1 point maka Beta akan naik sebesar
1,329. Dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan.
Uji Kelayakan Model (Uji F)

Pengujian uji F bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen (devidend
payout ratio, return on assets, capital structure) secara simultan terhadap variabel dependen
(beta saham syariah). Hasil uji F disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Regresi (Uji F)

Model Fhitung Ftabel Sig Std Keterangan
1 4,102 3,226 0,012 <0,05 Ha diterima

Berdasarkan pengujian uji F pada tabel 7 diatas diperoleh nilai Fhitung sebesar 4,102 yaitu
Fhitung lebih besar dari Ftabel (4,102 > 3,226) dan nilai signifikansi sebesar 0,012 lebih besar
dari 0,05 (0,012 < 0,05). Maka dapat disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima atau
dengan kata lain secara simultan variabel independen (devidend payout ratio, return on
assets, dan capital structure) yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh secara
signifikan terhadap risiko sistematis (Beta dalam Saham Syariah).
Uji t (t – test )

Pengujian uji t bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial
terhadap variabel dependen. Uji t dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut manakah diantara
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ketiga variabel bebas yaitu, devidend payout ratio, return on assets, dan capital structure yang
berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen yaitu beta (Resiko Sistematis). t tabel
diperoleh dari tingkat signifikansi 0,05/2= 0,025 dengan derajat kebebasan df= n-k-1 atau
df=45-5-1=39. Adapun hasil yang didapat untuk t tabel adalah 2,014. Kriteria pengujian uji t
sebagai berikut :

Ho diterima apabila -ttabel ≤ t hitung ≤ ttabel

Ho ditolak apabila -thitung< -ttabel atau -thitung > ttabel

Tabel 8
Hasil Uji t (Parsial)

Variabel thitung ttabel Sig Std Kesimpulan
(Constant) -0,231 0,818

DPR -0,999 2,014 0,324 >0,05 H1 ditolak
ROA 1,304 2,014 0,200 >0,05 H2 ditolak
CS 2,788 2,014 0,008 >0,05 H3 diterima

Pengujian Hipotesis 1
Berdasarkan tabel 8 diatas menunjukkan bahwa thitung sebesar -0,999, sedangkan ttabel (α =

0,05 : db residual = 45) adalah sebesar -2,014. Karena -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel yaitu -2,014 ≤ -
0,999 ≤ 2,014 atau nilai signifikansi t (0,324) > α = 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa Ho

diterima dan Ha ditolak atau dengan kata lain variabel devidend payout ratio (DPR) secara
parsial tidak berpengaruh secara tidak signifikan terhadap risiko (beta saham).

Pengujian Hipotesis 2
Dilihat dari tabel 8 diatas diketahui thitung sebesar 1,304 sedangkan ttabel (α = 0,05 : db

residual = 45) adalah sebesar 2,014. Karena -ttabel ≤ thitung ≤ ttabel yaitu -2,014 ≤ 1,304 ≤ 2,014
atau nilai signifikansi t (0,200) > α = 0,05. Hal ini berarti Ho diterima Ha ditolak itu artinya
dapat disimpulkan bahwa secara parsial Beta tidak dapat dipengaruhi secara tidak signifikan
oleh Return On Assets.
Pengujian Hipotesis 3

Berdasarkan tabel 8 diatas menunjukkan bahwa nilai thitung sebesar 2,788 sedangkan ttabel

(α = 0,05 : db residual = 45) adalah sebesar 2,014. Karena thitung > ttabel yaitu -2,788 > 2,014
atau nilai signifikansi t (0,008) < α = 0,05. Hal ini berarti Ho ditolak Ha diterima. Maka dapat
disimpulkan bahwa secara parsial risiko sistematis (Beta saham) dapat dipengaruhi secara
signifikan oleh capital structure.
Uji koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) digunakan secara keseluruhan untuk menjelaskan variasi
pengaruh variabel – variabel bebas deviden payout ratio, return on assets dan capital
structure terhadap variabel terikat beta saham, atau dapat pula dikatakan sebagai proporsi
pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Nilai koefisien determinasi dapat
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diukur oleh nilai R-Square atau Adjusted R-Square Hasil uji koefisien determinasi (R2)
sebagai berikut :

Tabel 9
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

R R Square
Adjusted R

Square Std. Error of the Estimate
,480a ,231 ,175 ,945550

Berdasarkan Tabel 9 diketahui bahwa nilai adjusted r square sebesar 0,175. Hal ini
menunjukkan bahwa prosentase pengaruh variabel independen (DER, ROA dan CS) terhadap
variabel dependen resiko sistematis (Beta) sebesar 17,5%. Sedangkan sisanya 82,5% terdapat
variabel-variabel dependen lain diluar jenis perusahaan (syariah) seperti perusahaan non
syariah dan perusahaan keuangan. Serta terdapat variabel lain diluar model penelitian ini yang
mempengaruhi beta syariah, yaitu bisa berupa variabel Makro Ekonomi, variabel Industri dan
Karakteristik Perusahaan.

PEMBAHASAN

Hasil pengujian secara parsial menyatakan bahwa hipotesis pertama ditolak, Devidend
Payout Ratio tidak berpengaruh  secara tidak signifikan terhadap Resiko Sistematis (Beta
Saham). Hasil ini sesuai atau sejalan dengan penelitian Oktodinata (2015) yang menyatakan
bahwa Devidend Payout  Ratio menunjukkan hasil tidak berpengaruh signifikan terhadap beta
saham. Hasil ini tidak sejalan atau bertolak belakang dengan hasil yang dilakukan oleh (Mutia
dan Arfan 2010) yang menyatakan bahwa devidend payout ratio (DPR) mempunyai pengaruh
terhadap Risiko Sitematis (Beta Saham) pada Perusahaan Non Keuangan di Bursa efek
Indonesia pada tahun 2006-2008. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa devidend payout
ratio tidak berpengaruh terhadap beta saham syariah, mungkin karena dalam perusahaan
syariah tidak mengedepankan keuntungan tetap yang akan menghasilkan riba.

Hasil pengujian secara parsial menyatakan bahwa hipotesis kedua ditolak, Return On
Assets tidak berpengaruh secara tidak signifikan terhadap Resiko Sistematis (Beta Saham).
Hasil ini tidak sejalan atau bertolak belakang dengan penelitian Oktodinata (2015) yang
menyatakan bahwa Return On Assets berpengaruh signifikan terhadap beta saham. Dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa return on assets tidak berpengaruh terhadap beta saham
syariah, mungkin karena dalam menghasilkan laba dengan semua asset yang dimiliki tidak
mempengaruhi tingkat perubahan pasar terhadap saham individual.

Hasil pengujian secara parsial menyatakan bahwa hipotesis ketiga  diterima, Capital
Structure berpengaruh secara signifikan terhadap Risiko Sistematis (Beta Saham). Hasil ini
sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh ( Mutia dan Arfan 2010) bahwa capital structure
mempunyai pengaruh terhadap Risiko Sitematis (Beta Saham) pada Perusahaan Non
Keuangan di Bursa efek Indonesia pada tahun 2006-2008. Dalam penetian ini capital
structure berpengaruh terhadap beta saham syariah, Hal ini dapat terjadi karena dalam
ketentuan penerbit saham syariah dimana rasio hutang dibandingkan ekuitas tidak lebih dari
82% dimana perusahaan mempunyai kemampuan untuk memenuhi seluruh kewajibannya.
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Hasil pengujian secara simultan menyatakan bahwa hipotesis keempat diterima, devidend
payout ratio, return on assets dan capital structure berpengaruh secara signifikan terhadap
risiko sistematis (Beta Saham SyariahHasil ini sejalan dengan hasil yang dilakukan oleh ( utia
dan Arfan 2010) bahwa devidend payout ratio, return on assets dan capital structure
mempunyai pengaruh terhadap Risiko Sitematis (Beta Saham) pada Perusahaan Non
Keuangan di Bursa efek Indonesia pada tahun 2006-2008. ). Dalam penelitian ini devidend
payout ratio, return on assets, dan capital structure berpengaruh terhadap beta saham syariah ,
mungkin karena perusahaan mengidentifikasikan bahwa semakin tinggi perusahaan dalam
menghasilkan deviden maka akan meningkat pula risiko suatu saham. Dikarenakan
meningkatnya pengembalian aset yang mengakibatkan perubahan struktur modal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa devidend payout ratio, return on
assets tidak berpengaruh terhadap beta saham syariah, capital structure berpengaruh terhadap
beta saham syariah. Sedangkan secara bersama-sama devidend payout ratio, return on assets
dan capital structure berpengaruh terhadap beta saham syariah.

Saran untuk peneliti selanjutnya sebaiknya menggunakan sampel seluruh perusahaan
syariah dan non syariah yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) agar hasil yang
diperoleh dapat digeneralisasikan ke perusahaan yang lainnya. Untuk penelitian selanjutnya
perlu menambah atau menganti dengan variabel-variabel lain seperti variabel makro
ekonomi, variabel Industri dan Karakteristik Perusahaan atau variabel lain yang lebih relevan
dengan Beta saham, serta menambah periode waktu penelitian sehingga sampel dan data bisa
lebih besar.
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