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ABSTRACT

Tax, as one of the country’s income, needs a thorough attention from the government. This
thorough attention can be realized by planning the establishment of the Offshore Financial
Center (OFC) or which can often be considered as the implementation of Tax Haven in
Indonesia. Through this paper, the establishment of the OFC needs further analyzing. This
paper studies about the OFC experience that has been implemented in Ireland to analyze the
advantages and disadvantages of the OFC, which is planned to be implemented in Indonesia.
This study uses case-studies approach of the OFC implementation in Ireland. The outcome
will conclude that OFC gives advantages for the financial liquidity of the state in attracting
funds from investors. Despite the stable state finances OFC brings, it also affects negatively
to the circulation of the state finances in different places. Therefore, Indonesia needs to look
at this OFC establishment plan carefully so that the financial capability of the state,
particularly in tax revenue, can be the foundation in stemming the economic flow after the
formation of the ASEAN community.

Keywords: Pajak, Offshore Financial Center, Indonesia, and Irlandia

ABSTRAK

Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan negara membutuhkan perhatian yang intensif dari
pemerintah. Perhatian yang intensif tersebut diwujudkan dengan rencana pembentukan
Offshore Financial Center (OFC) atau yang juga sering diartikan sebagai perwujudan dari Tax
Haven di Indonesia. Melalui paper ini, rencana pembentukan OFC tersebut perlu untuk dikaji
lebih jauh. Untuk mengkaji manfaat dan kelemahan dari OFC yang direncanakan akan
diterapkan di Indonesia tersebut, paper ini mencoba untuk mempelajari pengalaman OFC yang
telah diterapkan di Irlandia. Kajian ini menggunakan pendekatan studi kasus atas implementasi
OFC di Irlandia. Hasil kajian ini menyimpulkan bahwa OFC memberikan manfaat bagi
likuiditas keuangan negara dalam menarik dana dari para investor. Meskipun OFC menciptakan
kondisi keuangan negara yang stabil, OFC juga menimbulkan efek yang negatif bagi sirkulasi
keuangan negara di tempat yang berbeda. Oleh sebab itu, Indonesia perlu mencermati rencana
pembentukan OFC ini agar kemampuan keuangan negara, khususnya penerimaan pajak, dapat
menjadi pondasi dalam membendung arus kapital masuk dan keluar setelah komunitas ASEAN
terbentuk.

Keywords: Pajak, Offshore Financial Center, Indonesia, dan Irlandia
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PENDAHULUAN
Penerimaan pajak mengalami shortfall yang sangat besar dari target pajak yang telah
ditetapkan oleh pemerintah. Nilai shortfall penerimaan pajak tersebut cenderung mengalami
peningkatan yang dimulai sejak tahun 2014 yang lalu. Peningkatan gap antara realisasi dan
target penerimaan pajak tersebut bukan hanya terjadi karena penurunan realisasi penerimaan
pajak semata. Perencanaan target pajak yang terlalu tinggi juga menjadi penyebab tingginya
shortfall pajak yang dialami pemerintah Indonesia. Situasi ekonomi dunia yang belum
mendukung juga menjadi salah satu penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak
meskipun hal ini tidak berpengaruh banyak kepada sirkulasi penerimaan pajak yang dipungut
oleh pemerintah.

Terkait dengan permasalahan penerimaan pajak ini, pemerintah Indonesia
mengeluarkan beberapa kebijakan. Baik itu kebijakan yang menyentuh institusi pengawas
perpajakan maupun kebijakan yang mengarah kepada mekanisme penerimaan pajak itu
sendiri. Tax amnesty adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah saat ini. Sejak
dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak dan
aturan turunan lainnya yang mendukung terlaksananya Undang – Undang tersebut, realisasi
penerimaan pajak sampai dengan akhir Agustus 2016, yang terkait dengan tax amnesty, belum
memberikan hasil yang memuaskan.

Belum optimalnya penerimaan pajak melalui tax amnesty tersebut tidak menghentikan
langkah pemerintah untuk tetap mencari penerimaan pajak melalui strategi, kebijakan, dan
sumber yang lain. Salah satu rencana pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak
adalah dengan membangun Offshore Financial Center (OFC). Gagasan pembentukan OFC
ditujukan untuk menarik sejumlah investor yang potensial agar mereka dapat menanamkan
dananya di negara yang membentuk OFC tersebut. Selain dikenal dengan sebutan OFC,
kawasan yang memberlakukan adanya stimulus fiskal secara masif ini juga dikenal dengan
sebutan Tax Haven.

Berbeda dengan Indonesia yang masih merencanakan pembentukan OFC, Irlandia
sebagai salah negara anggota Uni Eropa sudah mengaplikasikan kegiatan OFC sejak tahun
1950-an (Smith, 2016). Sebagai salah satu negara yang  membentuk OFC, Irlandia mampu
memberikan daya tarik tersendiri bagi para investor untuk datang ke negara tersebut.
Pengalaman Irlandia dalam mengelola OFC dapat dikatakan sangat baik. Hal ini dibuktikan
dengan motivasi investor yang datang dengan tidak hanya mencari kerahasiaan perbankan
yang ditawarkan oleh perbankan di wilayah OFC tersebut, tetapi ada juga investor yang
datang dengan alasan adanya kemudahan dalam proses pengelolaan dana yang disimpan oleh
perbakan maupun law enforcement yang diterapkan di negara tersebut. Pembentukan OFC di
Irlandia sendiri merupakan strategi pemerintah Irlandia untuk dapat menciptakan sistem
pengelolaan keuangan yang stabil. Namun di lain sisi, OECD menilai keberadaan OFC di
Irlandia dapat menjadi rezim perpajakan yang membahayakan sistem keuangan yang ada di
negara - negara Uni Eropa. Penilaian OECD tersebut didasari karena Irlandia merupakan
salah satu negara anggota dari OECD. Penilaian OECD yang bertentangan dengan strategi
pemerintah Irlandia tersebut tidak menggoyahkan pemerintah Irlandia untuk membentuk
OFC, karena OFC dinilai tetap memberikan manfaat bagi kelangsungan sistem keuangan,
ekonomi, dan pembangunan di Irlandia. Manfaat utama yang dapat dirasakan langsung bagi
Irlandia tentu adanya nilai investasi yang ditanamkan para investor luar negeri di Irlandia.

Disamping Irlandia, beberapa negara di kawasan Eropa lainnya, Amerika, Afrika
maupun Asia juga memiliki wilayah yang mengembangkan Offshore Financial Center. Di
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kawasan Asia, Malaysia, Singapura, Macao dan Hong Kong adalah negara - negara yang
memiliki OFC. Sedangkan di kawasan Afrika, negara Afrika Selatan adalah negara yang
memiliki wilayah tersebut (Tax justice network, 2016).  Di Malaysia, Labuan menjadi wilayah
yang dipilih untuk membentuk OFC. Pembentukan OFC ini mengusung konsep manajemen
keuangan yang dikelola secara syariah. Konsep tersebut tentu sangat berbeda dengan konsep
OFC di negara – negara yang menggunakan sistem keuangan secara konvensional. Namun
demikian, pembukaan OFC di Labuan telah menarik banyak perhatian, termasuk perhatian
dari perusahaan di Hong Kong. Dalam artikel yang disampaikan oleh World Press Review
(1992) yang berjudul ‘A New Bermuda,’ sebanyak 190 perusahaan Hong Kong memasuki
Labuan setelah Labuan ditetapkan sebagai wilayah OFC. Masuknya perusahaan Hong Kong
di Labuan menjadi indikator bahwa sistem pengelolaan keuangan secara syariah tidak
menutup kemungkinan perusahaan yang bukan berbasis syariah untuk tetap menanamkan
investasinya di Labuan.

Manfaat OFC yang diterima oleh negara – negara yang membentuk OFC tersebut jelas
dapat dilihat, yaitu adanya investasi asing dan likuiditas perbankan karena masuknya modal
asing ke dalam negeri. Abbott (2000) bahkan menambahkan bahwa kehadiran OFC juga dapat
memberikan multiplier effect bagi siklus usaha yang berkembang di negara yang membentuk
OFC. Ada memang beberapa negara yang memiliki OFC namun tidak berkontribusi secara
besar bagi perkembangan ekonomi di negara yang memiliki OFC tersebut, seperti Channel
Islands, the Isle of Man, dan the Carribbean Havens yang disebutkan Abbott di dalam
penelitiannya. Meskipun demikian, inisiatif pembentukan OFC merupakan upaya yang dapat
dilakukan untuk menarik investasi bagi perkembangan ekonomi dan peningkatan sumber
pendapatan negara.

Manfaat pembentukan OFC di beberapa negara tersebut dapat menjadi tolok ukur bagi
Indonesia yang berencana akan membentuk OFC di masa yang akan datang. Oleh sebab itu,
paper ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan suatu negara yang menerapkan OFC,
yaitu OFC yang diterapkan di Irlandia. Setelah mempelajari perkembangan OFC di Irlandia,
paper ini juga akan menjelaskan sampai sejauh mana benefit bagi Indonesia apabila OFC
diimplementasikan di Indonesia. Atas dasar tujuan penelitian tersebut, paper ini mengajukan
dua pertanyaan. Pertama, apakah manfaat dan kelemahan  dari OFC, khususnya OFC yang
diterapkan di Irlandia? Dan kedua, apa yang menjadi keunggulan dan kelemahan Indonesia
terkait dengan rencana implementasi pembentukan OFC tersebut? Pembahasan kajian ini akan
melihat Irlandia sebagai obyek pembelajaran bagi Indonesia dalam menggali potensi pajak
melalui pembentukan OFC tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan model analisis deskriptif. Studi
kasus adalah metode penelitian dengan format analisa eksplanatoris, eksploratoris, ataupun
deskriptif (Yin, 2009). Dari ketiga format studi kasus tersebut dan untuk memberikan
pemahaman pemerintah Indonesia terhadap OFC, analisa deskriptif menjadi pilihan
metodologi penelitian di dalam paper ini. Beberapa penelitian yang dilakukan para ilmuwan
ada yang menggunakan analisa deskriptif. Salah satunya adalah Firmansyah (2013).
Firmansyah menjelaskan makna dari analisa deskriptif. Menurut Firmansyah, analisa
deskriptif digunakan untuk menjelaskan dan menganalisa obyek penelitian secara
komprehensif.
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Sementara itu untuk mengumpulkan data dan informasi yang terkait dengan OFC,
fasilitas yang digunakan adalah data sekunder dengan menggunakan informasi literatur dari
berbagai sumber yang ada. Melalui manfaat dan kelemahan dari OFC, paper ini menjelaskan
strategi yang tepat bagi Indonesia dalam membentuk OFC. OFC akan bermanfaat terutama
dalam persaingan investasi di antara negara – negara anggota ASEAN.

OFFSHORE FINANCIAL CENTER―IRLANDIA
Munculnya kasus the Panama Papers menggugah kesadaran publik terhadap keberadaan Tax
Haven di suatu negara. Tax Haven bukan merupakan suatu wilayah impian seperti yang
dipikirkan oleh sebagian besar masyarakat. Tax Haven adalah wilayah yang memberikan
stimulus fiskal secara masif kepada para pelaku usaha yang berpotensi menjadi investor
terbesar di negara tersebut. Oleh sebab itu, Tax Haven mulai banyak dibicarakan publik sejak
kasus ‘the Panama Papers’ tersebut muncul. Kasus ini terjadi akibat bocornya data
perusahaan Panama. Perusahaan ini adalah milik dua pengacara hukum yang sudah lama
menetap di negara kepulauan Panama tersebut. Isu ini tidak hanya menggugah kesadaran
masyarakat setempat, tetapi isu yang telah menjadi perhatian masyarakat internasional.

Kesadaran publik terhadap keberadaan Tax Haven mendorong masyarakat melihat
kembali peran dari Tax Haven. Publik belum banyak mengenal Offshore Financial Center
(OFC). Secara definisi maupun aktivitas yang diterapkan, baik OFC maupun Tax Haven
keduanya merupakan sebuah wilayah yang memberikan pelayanan khusus kepada para pelaku
usaha atau para investor. Perlakuan khusus ini diberikan agar mereka bersedia
mempercayakan dana mereka untuk dikelola oleh masyarakat di suatu negara yang telah
membentuk OFC atau pun Tax Haven tersebut. Dari beberapa negara yang telah menerapkan
OFC, Irlandia adalah salah satu negara Uni Eropa yang menerapkan kebijakan tersebut.
Sebagian besar publik mungkin belum mengetahui hal ini.

Menurut sejarah berdirinya sebelum negara Republik Irlandia berdiri, negara ini
merupakan bagian dari the Great Britain. The Great Britain saat ini lebih dikenal dengan
negara Inggris (the United Kingdom). Salah satu wilayahnya terletak di kepulauan Irlandia
yang bernama Irlandia Utara (Northern Ireland). Dengan jumlah penduduk sebanyak lebih
dari 4 juta jiwa penduduk, potensi penyediaan sumber daya manusianya untuk mengelola
sistem keuangan negara sangat baik. Dukungan terletak dari peningkatan pendidikan dan
pilihan studi yang mengarah kepada implementasi science dan teknologi.

Selain dari sistem pendidikan, kontur politik di Irlandia terbilang cukup stabil.
Peristiwa sejarah perlawanan pemberontakan separatis di Irlandia juga menjadi catatan
sejarah Irlandia yang sampai saat ini belum sepenuhnya hilang di dalam kehidupan
masyarakatnya. Selain dukungan dari situasi politik, situasi ekonomi yang berkembang pasca
krisis keuangan yang terjadi pada tahun 2008 yang lalu mulai menunjukkan peningkatan
secara signifikan. Namun demikian, siklus ekonomi Irlandia tidak selalu stabil sepanjang
sejarah perjalanan Irlandia. Irlandia pernah mengalami krisis ekonomi yang terjadi di tahun
1970-an. Demikian pula pada tahun 1800-an, bencana kelaparan pernah melanda Irlandia
yang sangat mempengaruhi kondisi ekonomi dan masyarakatnya pada waktu itu.

Fluktuasi perkembangan ekonomi, politik, dan sosial mempengaruhi iklim investasi
yang berkembang di Irlandia. Aktivitas ekonomi, baik permasalahan yang dihadapi maupun
peningkatan perkembangan ekonominya, menjadi perhatian pemerintah Irlandia. Melalui
aktivitas ekonomi yang dinamis, pemerintah Irlandia memutuskan pembentukan Offshore
Financial Center (OFC). OFC bukan semata – mata terbangun secara pasti di suatu periode
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yang ditetapkan pemerintah Irlandia. OFC hadir melalui serangkaian implementasi kebijakan
pemerintah, khususnya kebijakan investasi yang dilakukan pemerintah Irlandia,

Kebijakan yang pertama dirilis pemerintah Irlandia adalah tawaran stimulus fiskal
pada tahun 1956. Kebijakan ini memang ditujukan untuk menarik investor, khususnya
investor besar dari luar Irlandia. Karakteristik dari stimulus yang ditawarkan adalah tingkat
pajak yang rendah sampai regulasi yang memberikan kelonggaran bagi wajib pajak.
Kebijakannya tersebut menempatkan Irlandia sebagai pusat pengelola keuangan internasional
karena ketertarikan para pelaku usaha untuk menempatkan dana mereka di tempat yang
sangat mudah secara pengaturannya. Kebijakan ini telah memposisikan Irlandia sebagai
Offshore Financial Center. Sebagai negara yang memiliki wilayah laut dan darat, penggunaan
terminologi ‘Offshore’ tentunya menjadi alternatif pilihan untuk memberikan pelayanan
pengelolaan keuangan bisnis suatu negara di luar negeri. Oleh karena itu, penempatan Irlandia
sebagai negara yang memiliki OFC sudah sangat tepat.

Setelah tahun 1956, tahun 1987 juga menjadi catatan penting bagi Irlandia maupun
masyarakat internasional. Periode tersebut menjadi catatan penting bagi di Irlandia karena
kebijakan pemerintah Irlandia telah mendirikan International Financial Service Center (IFSC)
yang bermarkas di Dublin. Saat pembentukan IFSC, Irlandia berada di bawah kepemimpinan
Perdana Menteri Charles Haughey (1979 s.d. 1992). Setelah Charles Haughey melepaskan
semua jabatannya, baik jabatan pemerintahan maupun jabatan partai yang membesarkannya,
tuntutan hukum menjadi cobaan yang harus dia jalani. Salah satu tuntutannya adalah tuduhan
skandal korupsi  dan penghindaran pajak. Sampai akhirnya, dia meninggal di tahun 2006 yang
lalu. Masa pemerintahan Charles Haughey pada saat IFSC terbentuk menjadi indikator bahwa
OFC yang terbentuk di Irlandia juga mengalami hambatan yang berpengaruh terhadap
kredibilitas OFC itu sendiri.

Kasus korupsi menjadi faktor risiko bagi keberlangsungan OFC. Risiko yang dapat
menyebabkan krisis keuangan maupun krisis ekonomi nasional seperti yang pernah dialami
Irlandia pada tahun 2000-an dan 1980-an. Korupsi perbankan yang berakhir pada bailout
sangat rentan terjadi pada ekonomi keuangan yang terlalu mengandalkan kepada dana dari
luar. Fakta ini terjadi di Irlandia. Namun krisis keuangan yang terjadi di tahun 2008 yang lalu
dapat diselesaikan Irlandia dengan baik. Irlandia pun berhasil keluar dari krisis dan mencatat
peningkatan pertumbuhan ekonomi sejak tahun tersebut.

Perlu diketahui bahwa motivasi pembentukan OFC lebih banyak didorong oleh
kekuatan politik dan faktor ekonomi yang kurang menguntungkan pada suatu periode.
Dorongan ini juga yang menjadi motivasi pemerintah Irlandia untuk membentuk OFC. Tax
justice network (2016) mengindentifikasikan dua daya tarik dari OFC. Daya tarik pertama
adalah kerahasiaan perbankan. Sedangkan daya tarik yang kedua adalah kerahasiaan bagi
perusahaan yang menginvestasikan dananya di OFC. Baik kerahasiaan perbankan maupun
kerahasiaan perusahaan, keduanya menjamin data dan informasi yang mereka miliki yang
tidak dapat dengan mudah diakses oleh siapapun. Kerahasiaan menjadi jaminan keamanan
dalam bertransaksi keuangan di OFC.

Daya tarik OFC yang ada di Irlandia utamanya bukan dimotivasi karena adanya
jaminan kerahasiaan perbankan. Dari index kerahasiaan keuangan (financial secrecy index)
yang diproduksi oleh tax justice network, Irlandia berada di posisi ke 37 dari 92 negara yang
memiliki data untuk dinilai. Dengan score 40, kerahasiaan keuangan di Irlandia bukan
menjadi hal yang menarik bagi investor yang memiliki motivasi untuk menyimpan dananya
agar tidak dapat diakses secara mudah, rahasia, dan aman. Tidak hanya indikator rendahnya
score kerahasiaan keuangan di Irlandia, keterbukaan informasi perbankan serta pertukaran
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informasi perpajakan (automatic exchange of information) antar negara – negara anggota
negara G20 juga menjadi salah satu faktor yang menutup kemungkinan pengelolaan keuangan
di Irlandia dilakukan secara rahasia. Dengan demikian, daya tarik kerahasiaan perbankan atau
pengelolaan keuangan bukan menjadi motif bagi para investor. Sebagai salah satu negara
anggota Uni Eropa yang ikut menjadi anggota G20, Irlandia tentu akan mematuhi komitmen
bersama dalam merespon pertukaran data dan informasi perbankan antar negara – negara
anggotanya.

Sementara untuk daya tarik kerahasiaan perusahaan/entitas/investor sudah lazim
diterapkan semua perusahaan/entitas/investor di semua negara. Kerahasiaan data atau
informasi yang dimiliki perusahaan/entitas/investor digunakan untuk memproteksi
perusahaan/entitas/investor dari kompetisi yang tidak sehat. Proteksi kerahasiaan
perusahaan/entitas/investor maupun cara untuk mengatasi konflik dari kompetisi yang tidak
sehat telah diatur oleh pemerintah Irlandia maupun Uni Eropa melalui Treaty of Functioning
of the European Union article 101. Daya tarik kerahasiaan perusahaan/entitas/investor
setidaknya menjadi daya tarik tersendiri yang ditawarkan OFC Irlandia kepada para pemilik
modal dari luar negeri.

Kedua daya tarik tersebut hanya merupakan stimulus untuk menarik investor dari luar
negeri. Namun dilihat dari esensi tujuan pendiriannya, OFC dirikan untuk menciptakan
stabilitas keuangan negara (Zoromé, 2016), khususnya keuangan di Irlandia. Salah satu
perusahaan multinasional terbesar dari Amerika Serikat, Apple Inc., merupakan salah satu
perusahaan multinasional besar yang menginvestasikan dananya di Irlandia. Sebagai
perusahan yang bergerak di bidang pengembangan produk informasi teknologi, Apple Inc.
menjadi perusahaan raksasa yang termotivasi oleh keberadaan OFC di Irlandia.
Perkembangan terakhir yang terjadi di tahun 2016, Apple Inc. harus berhadapan dengan
institusi hukum di Irlandia terkait dengan dugaan tax evasion yang dilakukan oleh perusahaan
ini. Kasus ini menjadi bukti bahwa OFC sekalipun juga memiliki risiko yang sangat besar
bagi pengelolaan keuangan negara.

Kasus Apple menjadi indikasi adanya keterbatasan dalam pengelolaan OFC.
Sebelumnya International Monetary Fund (IMF) telah mengindikasikan bahwa pembentukan
OFC memiliki kerentanan terjadinya fraud ataupun kegagalan dalam pengelolaan sistem
keuangan yang ada, meskipun OFC bertujuan untuk menciptakan stabilitas sistem keuangan
yang dikelola suatu negara. Kecemasan akan dampak negatif yang ditimbulkan memiliki
kemungkinan untuk dapat terjadi. Tingkat kompetisi antar negara yang memiliki OFC juga
menjadi tantangan bagi Irlandia. Setiap negara yang memiliki OFC tentu akan menawarkan
manfaat yang optimal dan terbaik bagi para investor (Zoromé, 2016).

Tantangan OFC yang dikelola pemerintah Irlandia semakin bertambah karena adanya
penilaian dari Organization for Economic Cooperation and Development (OECD). Sebagai
salah satu negara anggota OECD, implementasi OFC di Irlandia tentu menjadi pertimbangan
negara – negara anggota OECD. Berdasarkan penilaian dari Committee on Fiscal Affairs
(CFA) OECD tahun 1998, OFC yang diterapkan di Irlandia merupakan praktek perpajakan
yang membahayakan. Menurut komite tersebut, praktek OFC membahayakakan karena 1)
memberikan peluang adanya pelarian pajak dari negara lain, 2) menguntungkan sepihak dari
juridiksi yang memberlakukan pajak zero atau pajak yang rendah, 3) kurangnya transparansi,
dan 4) tidak adanya aktivitas riil yang substansial di mana OFC hanya menjadi ‘booking
center’ semata (Tax Justice Network, 2016).

Penilaian dari OECD sejalan dengan kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh Uni
Eropa. Dalam kebijakannya, Uni Eropa tidak memberikan pembenaran terhadap praktek
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kecurangan yang dilakukan oleh wajib pajak terutama dalam hal pelarian pajaknya ke luar
negeri atau antar sesama anggota Uni Eropa. Meskipun demikian, Uni Eropa tidak memiliki
memiliki kepentingan dalam menaikan atau menurunkan nilai pajak di negara – negara
anggotanya. Uni Eropa hanya memastikan bahwa sistem keuangan negara – negara anggota
Uni Eropa harus dapat memberikan peningkatan bagi pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan,
lapangan pekerjaan, perlakuan yang seimbang antar wajib pajak, kebebasan dalam
bertransaksi, dan jaminan kebebasan dalam arus barang, jasa, dan modal ke seluruh negara –
negara anggota Uni Eropa (European Union, 2016). Shared competence yang dibuat Uni
Eropa dan diaplikasikan pada negara – negara anggotanya menjadi dasar dalam koordinasi
beberapa program, termasuk program keuangan dan perpajakan.

Sejak OFC diposisikan di negara Irlandia, nilai pajak yang diterima oleh pemerintah
Irlandia mengalami peningkatan. Figure 1 di bawah memperlihatkan peningkatan penerimaan
pajak tersebut, meskipun secara historis perkembangan OFC sudah diterapkan sejak tahun
1956 yang lalu. Pada figure tersebut, puncak peningkatan penerimaan pajak terjadi di tahun
2007. Setelah tahun 2007, penerimaan pajak mengalami tren penurunan akibat krisis
keuangan yang terjadi di beberapa negara Uni Eropa termasuk Irlandia. Tren peningkatan dan
penurunan ini setidaknya memberikan prediksi bahwa penerimaan pajak secara positif mampu
berkembang dengan baik. Implementasi OFC di Irlandia setidaknya menjadi salah satu
pemicu untuk meningkatkan aktivitas ekonomi riil dan peningkatan aliran dana masuk
sehingga penerimaan pajak pun secara otomatis dapat meningkat.

Figure 1. Tax Revenue―Irlandia (2002―2012)
Sumber: statistics europe.eu

Perkembangan OFC di Irlandia seperti yang telah dijelaskan pada paragraf
sebelumnya memberikan kesimpulan adanya manfaat dan kelemahan yang terjadi akibat
penerapan OFC tersebut. Untuk manfaat, pembentukan OFC di Irlandia setidaknya 1)
menghasilkan peningkatan pajak, 2) menghadirkan perusahaan multinasional berskala besar,
3) mengembangkan potensi usaha yang menggunakan teknologi, 4) menyehatkan perbankan
dan likuiditas keuangan, serta 5) meningkatkan pertumbuhan ekonomi termasuk peningkatan
usaha baik tenaga kerja maupun produktivitas jaringan usaha yang berkembang di Irlandia.
Sedangkan untuk kelemahan dari pembentukan OFC di Irlandia adalah 1) terjadinya
penyimpangan pembayaran pajak, 2) terjadinya indikasi korupsi di kalangan pemerintahan,
dan 3) ketidakseimbangan iklim usaha di dalam negara – negara anggota Uni Eropa.
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MANFAAT DAN KELEMAHAN OFC―IMPLEMENTASI DI INDONESIA

Dari penjelasan perkembangan implementasi OFC di Irlandia, manfaat dan kelemahan yang
ada di dalam pelaksanaan OFC dapat kita ketahui sebelumnya. Khusus di bagian ini, paper ini
ingin melihat manfaat dan kelemahan OFC apabila diimplementasikan di Indonesia.
Penjelasan OFC secara umum akan menjadi sumber literatur dalam menentuk prospek
manfaat dan kelemahan OFC jika diterapkan di Indonesia. Sebelumnya sudah diketahui
bahwa OFC merupakan kawasan yang secara khusus menawarkan stimulus pajak sebagai
produk yang diperdagangkan. Kay McClendon (2010) melihat bahwa sebagian besar OFC di
bentuk di daerah yang pernah menjadi daerah kolonialisme Inggris seperti Bermuda, British
Virgin Islands, Cayman Islands, Jersey, Luxembourg, Singapore, dan Bahamas. Demikian
pula dengan Irlandia. Irlandia adalah daerah yang dulunya juga merupakan bagian dari the
Great Britain. Pola pikir masyarakat dan pemerintah Irlandia tentu juga akan sejalan dengan
pola pikir dari masyarakat dan pemerintah the Great Britain.

Menurut Kay McClendon, OFC memberikan manfaat maupun kerugian akibat
transaksi keuangan yang legal maupun yang ilegal. Menurutnya, manfaat yang akan diperoleh
dari terbentuknya OFC melalui transaksi legal adalah  sebagai 1) mesin pengelola aset, 2)
pelidung aset, 3) penghindar ketentuan ahli waris yang dipaksakan, 4) mesin investasi
kolektif, 5) perdagangan derivative, 6) mesin perdagangan pengendali alat tukar, 7) mesin join
venture, 8) mesin pendaftaran pasar saham, dan 9) mesin perdagangan keuangan.  Sedangkan
kerugian yang dapat terjadi di dalam OFC akibat transaksi ilegal adalah adanya 1)
penghindaran dari pihak kreditor, 2) manipulasi pasar, dan 3) penghindaran pajak.

Selain OFC yang dibentuk dengan mengelola keuangan secara konvensional yang
dijalankan oleh OFC yang tersebar di beberapa negara bekas kolonialisme Inggris, OFC
dengan prinsip pengelolaan keuangan secara syariah juga menjadi daya tarik tersendiri bagi
pembukaan OFC di suatu negara. Labuan yang terletak di negara Malaysia (Shaw and Sally
Lim, 1994) menjadi salah satu kawasan di negara Asia Tenggara yang mendirikan OFC
dengan prinsip pengelolaan keuangan secara syariah. Manfaat OFC dengan pengelolaan
keuangan secara syariah tidak jauh berbeda dengan OFC dengan pengelolaan keuangan secara
konvensional. Daya tarik yang ditawarkan oleh OFC dengan berbasikan syariah juga tidak
jauh berbeda dengan daya tarik yang diberikan oleh OFC dengan sistem pengelolaan
keuangan secara konvensional. Perbedaannya hanya terletak pada sistem pengelolaannya,
yaitu sistem pengelolaan secara syariah (Bank Negara Malaysia, 2016).

OFC memang memberikan daya tarik bagi para pebisnis maupun investor. Dari aspek
yang ditawarkan, OFC juga merupakan jaringan bisnis yang menawarkan manfaat bagi para
investor dan pelaku bisnis melalui pengurangan beban pajak. Namun dalam proses bisnisnya,
pengelolaan keuangan yang dilakukan OFC menyimpan risiko yang sangat besar. Dana yang
diterima dapat saja bersumber dari tindak kejahatan seperti korupsi atau pencucian uang
(money laundering). Tidak hanya dana dari hasil korupsi, risiko yang lebih besar adalah
pengelolaan dana yang ditujukan untuk kegiatan terorisme. Caribbean sebagai salah satu
negara yang memiliki OFC sudah mengantisipasi hal ini yang berdampak kepada peningkatan
aturan dan kebijakan pengawasan OFC serta peningkatan jumlah biaya yang harus
dikeluarkan. Hasil dari kajian Vlcek (2007) terhadap negara Caribbean ini menyimpulkan
bahwa biaya besar yang harus ditanggung oleh pemerintah terkait dengan pengawasan OFC
ini adalah pengurangan tenaga kerja dan pendapatan pemerintah.
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Kajian Vlcek (2007) telah menjadi indikator bahwa keberadaan OFC berada di pinggir
jurang yang berdampak kepada keberlangsungan OFC itu sendiri. Kasus Apple Inc. yang
mengguncang kebijakan perpajakan Irlandia juga menjadi sinyal kewaspadaan terhadap
keberlangsungan OFC. Dari keinginan dan kebijakan yang tersirat, pemerintah Irlandia pada
dasarnya masih berniat untuk mempertahankan kebijakan pemberian pajak yang rendah agar
investor dapat bertahan di Irlandia. Hanya saja, kasus Apple Inc. versus Irlandia dan Komisi
Uni eropa menjadi batu sandungan bagi pemerintah Irlandia yang tentunya mempengaruhi
persepsi para investor yang ingin menanamkan dananya di Irlandia maupun di negara –
negara Uni Eropa lainnya. Pembentukan OFC di Irlandia setidaknya mampu menciptakan
lapangan pekerjaan dan mengumpulkan dana dari para investor. Sampai dengan Juli 2013,
dana yang terkumpulkan mencapai €3.7 triliun naik dari sebelumnya yang hanya sebesar $840
milyar (Smith, 2016).

Secara keseluruhan dari penjelasan diatas, manfaat dan kelemahan OFC apabila
diimplementasikan di Indonesia dapat disimpulkan sebagai berikut:

Manfaat (benefit)
- Menjaga stabilitas keuangan negara setempat (terutama likuiditas dan solvabilitas

perbankan);
- Mendorong investor besar memasuki wilayah OFC;
- Membuka lapangan pekerjaan;
- Meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Butkiewics and Gordon, 2013);
- Mendorong ekstensifikasi market;
- Meningkatkan stabilitas sosial dan politik;
- Dan dapat mewujudkan program pembangunan yang terencana.

Kelemahan (weakness)
- Membuka peluang tindak kejahatan dalam pengelolaan keuangan (money laundering

(Van Fossen, 2003), terorism, tax evasion);
- Meningkatkan persaingan terbuka dengan negara – negara yang memiliki OFC (ASEAN:

Malaysia dan Singapura);
- Meningkatkan kerentanan ketergantungan pada foreign capital;
- Pengawasan dan regulasi pengelolaan keuangan yang lemah;
- Dan dapat menimbulkan persaingan politik dalam negeri yang tidak sehat.

Baik manfaat dan kelemahan pembentukan OFC di atas, keduanya merupakan konsekuensi
dari pembentukan OFC. Pemerintah dan masyarakat akan dihadapkan pada dua pilihan,
apakah mereka lebih menekankan untuk berkontribusi lebih kepada ‘manfaatnya’ atau
mundur karena ‘kelemahan’ yang dikhawatirkan dapat menimbulkan instabilitas di dalam
negeri. Pilihan tersebut tentu akan menjadi bahan pertimbangan baik bagi pemerintah maupun
masyarakat di Indonesia. Walaupun demikian, wacana pembentukan OFC dapat saja
direalisasikan sepanjang hal ini bermanfaat untuk kepentingan pembangunan nasional yang
membutuhkan dana yang tidak sedikit.

KESIMPULAN
Persaingan regional di dalam komunitas masyarakat ASEAN semakin kompetitif.
Pembentukan OFC di Indonesia dapat menjadi wacana untuk mengatasi tingkat kompetisi
yang semakin kompetitif tersebut. Apabila OFC terbentuk di Indonesia, Indonesia akan
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berhadapan dengan Singapura dan Malaysia yang lebih dulu membentuk OFC. Terbentuknya
OFC dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas perbankan sebagai institusi yang bertugas
untuk mengelola dana keuangan dari pihak ketiga. Indonesia tentu akan bersaing untuk
mendapatkan perhatian investor dari luar negeri. Persaingan akan jelas terlihat terlebih saat
komunitas masyarakat ASEAN yang sudah berjalan memberikan kebebasan atas aliran tenaga
kerja, modal, maupun barang.

Antisipasi kurang optimalnya kebijakan perpajakan pemerintah Indonesia, khususnya
program tax amnesty, juga dapat menjadi alternatif pilihan untuk memutuskan pembentukan
OFC. Pembentukan OFC di Indonesia bukan tanpa halangan. Pemerintah Indonesia masih
harus menghadapi tantangan atas keterbatasannya dalam membangun empati masyarakat
untuk menyadari bahwa program pembangunan fiskal digunakan untuk kepentingan
masyarakat luas. Irlandia yang menjadi contoh dalam membentuk OFC juga harus berhadapan
dengan politik dan masyarakat yang berseberangan dengan pemerintah yang bertugas
membangun opini pembentukan OFC. Pemerintah Indonesia setidaknya sudah banyak
mempersiapkan diri dengan membentuk berbagai macam atribut yang digunakan untuk
mencegah dan mengatasi kemungkinan krisis keuangan yang akan terjadi. Undang – Undang
Nomor 9 tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan
merupakan salah satu produk hukum yang digunakan untuk mengatasi krisis keuangan apabila
terjadi di Indonesia. Selain itu, peraturan pemerintah yang menyarankan masyarakat untuk
menggunakan rupiah dalam setiap transaksi yang dilakukan di Indonesia juga merupakan
produk hukum turunan yang bermanfaat dalam mencegah ketergantungan masyarakat
terhadap mata uang asing. Atau dengan kata lain, program ini lebih dikenal dengan sebutan
hedging. Sementara untuk institusi, Indonesia sudah memiliki lembaga seperti PPATK, KPK,
ataupun Bank Indonesia.

Implementasi pembentukan OFC di Indonesia akan bermanfaat terutama untuk
mendorong masuknya modal besar dalam membangun usaha yang bergerak dalam mobilitas
penggunaan teknologi yang jarang atau belum digunakan di Indonesia. Sedangkan dalam
konsep aplikasi sistem pengelolaan keuangan dan sebagai negara dengan mayoritas
penduduknya yang beragama Islam, OFC dengan sistem pengelolaan keuangan secara syariah
akan menjadi alternatif pilihan yang sangat tepat. Namun demikian, OFC dengan sistem
pengelolaan keuangan secara konvensional dapat menjadi alternatif pilihan yang juga dapat
dilakukan. Untuk membedakan dari OFC yang berkembang di kawasan Asia Tenggara,
Indonesia dapat memilih secara tepat lokasi pendirian OFC. Pemilihan lokasi dapat dibentuk
sesuai dengan kebutuhan, kesediaan dan kelengkapan persyaratan yang diperlukan.
Pembentukan OFC akan efektif pula dengan menentukan investasi pada sektor yang
dibutuhkan Indonesia atau secara khusus yang dibutuhkan oleh pemerintah daerah.
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ANALISIS PENGARUH DIMENSI FRAUD DIAMOND TERHADAP
PERILAKU KECURANGAN AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS EKONOMI

Anastasya Putri Yudiana
Hexana Sri Lastanti

FEB Universitas Trisakti

ABSTRACT

This study aims to examine the factors that influence the behavior of academic fraud by
students in the faculty of economics by using diamond fraud dimensions consisting of
pressure, opportunity, rationalization and capabilities. This study is using purposive sampling
method and convenience sampling, purposive sampling is the selection of the sample taken
not random, so that later on only samples that are necessary are to be tested, while
convenience sampling means is easy with a qualititative approach that ultimately result in
quantitative. The independent variables in this study is Fraud Diamond and the dependent
variable is academic fraud by students in faculty of economics. Data was obtained through
questionnaires with Likert scale. Statistical method in use is multiple linear regression with
the help of SPSS 20 software. The results of this study indicate that students academic fraud
behavior is influenced by the dimensions of the economic faculty of diamond fraud.

Keywords: Academic Fraud Behavior Of Students, Exam, Fraud Diamond

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku kecurangan
akademik mahasiswa fakultas ekonomi dengan menggunakan dimensi fraud diamond yang
terdiri dari tekanan, kesempatan, rasionalisasi dan kemampuan. Penelitian ini menggunakan
metode purposive sampling dan convenience sampling, dimana purposive sampling adalah
pemilihan sampel yang dilakukan secara tidak acak sehingga nanti nya hanya sampel-sampel
yang diperlukan yang dapat di uji, sedangkan convenience sampling yaitu pengambilan
sampel yang mudah dengan pendekatan kualitatif yang hasil akhirnya di kuantitatifkan.
Variabel independen dalam penelitian ini adalah Fraud Diamond dan variable dependen
adalah kecurangan akademik mahasiswa fakultas ekonomi. Data diperoleh melalui metode
kuesioner dengan skala likert. Metode statistik yang digunakan adalah regresi linier berganda
dengan bantuan software SPSS 20. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku
kecurangan akademik mahasiswa fakultas ekonomi dipengaruhi oleh dimensi fraud diamond.

Keywords: Academic Fraud Behavior Of Students, Exam, Fraud Diamond

PENDAHULUAN
Tindakan korupsi di Indonesia akhir-akhir ini sedang marak di publikasikan di media

massa maupun media cetak. Sudah berbagai macam kebijakan diterapkan agar korupsi dapat
diberantas, namun pada kenyataannya belum ada kebijakan yang berhasil memberantas
korupsi di Indonesia. Salah satu lembaga yang memiliki peranan penting dalam pencegahan
korupsi adalah pendidikan. Dalam pendidikan terdapat proses belajar yang diharapkan dapat
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menghasilkan perubahan tingkah laku dari manusia yang belajar. Sehingga harusnya lembaga
pendidikan lebih diperhatikan oleh pihak-pihak yang bersangkutan agar tidak terkait dengan
kasus korupsi atau kecurangan dalam bentuk lainnya. Namun pada kenyataannya pengawasan
yang dilakukan masih kurang sehingga saat ini pendidikan pun tidak luput dari perilaku
kecurangan. Berdasarkan hasil Survei Litbang Media Group (2007) mayoritas anak didik,
baik dibangku sekolah maupun perguruan tinggi melakukan kecurangan akademik dalam
bentuk menyontek. Hal tersebut membuktikan bahwa praktik kecurangan terjadi hampir di
semua tingkat pendidikan, salah satu nya adalah perguruan tinggi.

Banyak kecurangan akademik yang sering dilakukan mahasiswa yang tidak akan
terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat. Sifat individu dan kemampuan
merupakan faktor pemicu yang paling berperan penting dalam munculnya fraud academic.
Pada dasarnya ketiga faktor yang ada dalam fraud triangle tidak akan mempengaruhi
seseorang untuk melakukan kecurangan jika seseorang tersebut memiliki kemampuan
(capability) yang baik.

Berbagai alasan yang disebutkan oleh mahasiswa tentang mengapa mereka melakukan
kecurangan akademik menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya perilaku
kecurangan akademik. Tekanan (pressure), Peluang (opportunity), Rasionalisasi
(rationalization), dan Kemampuan (capability) menjadi faktor yang mempengaruhi dalam
kecurangan akademik dan dikenal sebagai dimensi Fraud Diamond. Tuntutan mendapatkan
nilai yang baik, keharusan untuk lulus dan pengaruh lingkungan dapat menjadi suatu tekanan
terhadap mahasiswa untuk melakukan kecurangan akademik. Pengawasan saat ujian yang
tidak terlalu ketat  dan pemberian sanksi yang terlalu ringan dapat menjadi suatu faktor
kesempatan mahasiswa dalam melakukan kecurangan akademik.

Berdasarkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nursani 2014 menyatakan
bahwa Peluang, Rasionalisasi, dan kemampuan berpengaruh terhadap perilaku kecurangan
akademik, sedangkan Tekanan tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variable tekanan tidak berpengaruh signifikan
terhadap kecurangan akademik, karena: (1) faktor kemampuan menjadi variable utama dalam
penelitian ini menyebabkan faktor tekanan tidak berpengaruh signifikan; (2) tidak adanya
tuntutan dari orang tua atau orang sekitar; (3) rendahnya tingkat persaingan nilai dengan
teman.

Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas perumusan masalah dalam penelitian ini adalah
apakah tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi (rationalization) dan
kemampuan (capability) berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa
fakultas Ekonomi?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah mengetahui
pengaruh tekanan (pressure), kesempatan (opportunity), rasionalisasi (rationalization) dan
kemampuan (capability) terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa fakultas
Ekonomi.
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METODE PENELITIAN
Tinjauan Pustaka

a. Kecurangan (Fraud)
Albrecht(2012:6) mengemukakan dalam bukunya “Fraud examination” menyatakan
bahwakecurangan adalah istilah umum, dan mencakup semua cara dimana kecerdasan
manusia dipaksakan dilakukan oleh satu individu untuk dapat menciptakan cara untuk
mendapatkan suatu manfaat dari orang lain dari representasi yang salah. Tidak ada
kepastian dan invariabel aturan dapat ditetapkan sebagai proporsi yang umum dalam
mendefinisikan penipuan, karena mencakup kejutan, tipu daya, cara-cara licik dan
tidak adil oleh yang lain adalah curang. Hanya batas-batas yang mendefinisikan itu
adalah orang-orang yang membatasi kejujuran manusia. Berdasarkan definisi fraud
menurut para ahli maka dapatdisimpulkan bahwa fraud ialah tindakan yang dilakukan
oleh seorang individu atau organisasi secara sengaja untuk menipu, menyembunyikan,
atau mendapatkan keuntungan dalam suatu kondisi, dimana tindakan tersebut dapat
merugikan pihak-pihak terkait.

b. Fraud Diamond
Menurut Donald Casey (1953) dalam Haryono Umar (2016:230) menyatakan bahwa
hal-hal yang mendorong seseorang melakukan kecurangan (fraud) atau korupsi dapat
dijelaskan dengan segitiga kecurangan (fraud triangle).
Hal-hal yang mendorong seseorang melakukan kecurangan (fraud) atau korupsi dapat
dijelaskan dengan segitiga kecurangan (fraud triangle). Ketiga unsur dalam
kecurangan meliputi tekanan (pressure or motive), kesempatan (opportunity),
pembenaran (rationalization). Fraud diamond menambahkan satu elemen kualitatif
yang diyakini memiliki pengaruh signifikan terhadap fraud yakni Capability. Wolfe
dan Hermanson (2004) menyebutkan bahwa disamping menggunakan elemen fraud
triangle yaitu tekanan (pressure), peluang (opportunity), dan rasionalisasi
(rationalization) untuk meningkatkan pencegahan dan pendeteksian kecurangan juga
perlu mempertimbangkan elemen yang  keempat yaitu kemampuan (capability).

c. Kecurangan Akademik
Salah satu fraud yang sering sekali terjadi di dalam lingkungan pendidikan yaitu
Academic Fraud. Kecurangan akademik (Academic Fraud) merupakan upaya yang
dilakukan seseorang untuk mendapatkan keberhasilan dengan cara-cara yang tidak
jujur (Irawati, 2008). Kecurangan akademik juga dapat diartikan sebagai perilaku
yang dilakukan oleh pelajar dengan sengaja, meliputi beberapa bentuk perilaku seperti
pelanggaran terhadap aturan dalam penyelesaian tugas dan ujian, memberikan
keuntungan kepada pelajar lain dalam mengerjakan tugas atau ujian dengan cara yang
tidak jujur, dan pengurangan keakuratan yang diharapkan pada perfomansi pelajar
(Cizek dalam Riski, 2009).
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Kerangka Teoritis

Pengembangan Hipotesis
a. Pengaruh Tekanan terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa

Fakultas Ekonomi.
Albrecht (2012) dalam “Fraud Examination” menyatakan bahwa tekanan (pressure)
adalah dorongan atau tujuan yang ingin diraih tetapi dibatasi oleh ketidakmampuan
untuk meraihnya sehingga mengakibatkan seseorang melakukan kecurangan. Fraud
yang terjadi mayoritas karena adanya suatu tekanan, baik tekanan langsung yang
menyebabkan orang untuk terlibat dalam fraud maupun tekanan kebiasaan buruk dan
lain-lain. Semakin tingginya tekanan yang dihadapi oleh seseorang maka semakin besar
juga kemungkinan tindakan kecurangan akademik yang akan terjadi (Becker et al.,
2006).
Dalam penelitian yang dilakukan Prawira (2015) kepada mahasiswa angkatan 2011
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya menyatakan bahwa terdapat
beberapa tekanan yang memengaruhi perilaku kecurangan akademik seperti seorang
mahasiswa akan melakukan kecurangan akademik karena mengalami kesulitan dalam
memahami perkuliahan di dalam kelas, mendapatkan banyak deadline tugas dalam satu
waktu, manajemen waktu yang kurang karena aktif kegiatan diluar perkuliahan atau
suatu organisasi dan ingin mendapatkan nilai yang bagus. Hal tersebut merupakan
faktor determinan yang mempengaruhi mahasiswa dalam melakukan tindakan
kecurangan akademik. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis
alternative sebagai berikut:

H1: Tekanan berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik
mahasiswa Fakultas Ekonomi.

Kecurangan
Akademik
Mahasiswa
Akuntansi

Variabel DependenVariabel Independen

Tekanan

Kesempatan

Rasionalisasi

Kemampuan
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b. Pengaruh Kesempatan terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa
Fakultas Ekonomi
Albrecht (2012) dalam “Fraud Examination” menyatakan bahwa peluang
(opportunity) adalah sebuah situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan
kecurangan yang dianggap aman oleh pelaku untuk berbuat curang dengan anggapan
tindakan kecurangannya tidak akan terdeteksi. Semakin meningkat peluang yang
tersedia, maka semakin besar kemungkinan perilaku kecurangan akan terjadi
(Albrecht, 2012). Peluang sebenarnya bisa diminimalkan dengan membuat sistem dan
pengendalian yang baik karena semakin bagus sistem dan pengendalian yang ada
maka semakin kecil peluang untuk melakukan kecurangan.
Prawira (2015) menjelaskan dalam penelitiannya bahwa terdapat beberapa peluang
yang mempengaruhi perilaku kecurangan akademik seperti pengawasan yang tidak
ketat saat ujian, adanya internet yang memudahkan untuk melakukan copy paste tanpa
menyebutkan sumber, mendapatkan solution manual atau jawaban dan faktor posisi
tempat duduk saat ujian sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa melakukan
kecurangan akademik karena ada peluang untuk memanfaatkan lemahnya pengawasan
saat ujian dan kurang tegasnya sanksi yang diberikan kepada pelaku kecurangan
akademik. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai
berikut:

H2: Peluang berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik
mahasiswa Fakultas Ekonomi

c. Pengaruh Rasionalisasi Terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa
Fakultas Ekonomi
Albrecht (2012) dalam “Fraud Examination” menyatakan bahwa rasionalisasi
(rationalization) adalah pembenaran diri sendiri atau alasan yang salah untuk suatu
perilaku yang salah. Williams dan Hosek (2003) menyatakan bahwa tindakan
kecurangan yang dilakukan mahasiswa merupakan rasionalisasi mahasiswa tersebut
terhadap keputusan mereka bahwa manfaat untuk melakukan suatu kecurangan lebih
besar dari pada risikonya. Rasionalisasi dalam konteks kecurangan akademik adalah
cara untuk membenarkan diri yang dilakukan mahasiswa ketika melakukan perilaku
kecurangan akademik untuk mengurangi rasa bersalah atau menganggap bahwa
kecurangan yang dilakukan merupakan tindakan yang tidak salah.
Prawira (2015) menyatakan bahwa rasionalisasi berpengaruh terhadap perilaku
kecurangan akademik mahasiswa karena mahasiswa yang melakukan kecurangan
akademik selalu melakukan pembenaran dengan mengatakan bahwa kecurangan
akademik tersebut wajar dilakukan karena hal-hal tertentu. Terdapat beberapa
rasionalisasi yang mempengaruhi perilaku kecurangan akademik seperti banyaknya
teman yang juga melakukan kecurangan akademik, malas belajar sehingga
menyebabkan tidak siap menghadapi ujian dan dosen yang berorientasi pada nilai
akhir dan tidak melihat proses. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan
hipotesis alternatif sebagai berikut:

H3: Rasionalisasi Berpengaruh terhadap Perilaku Kecurangan
Akademik Mahasiswa Fakultas Ekonomi

d. Pengaruh Kemampuan terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa
Fakultas Ekonomi
Wolfe dan Hermanson (2004) dalam penelitiannya berpendapat bahwa banyak fraud
tidak akan terjadi jika seseorang tidak mempunyai kemampuan (capability) tentang
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fraud tersebut. Oleh karena itu, faktor kemampuan (capability) menjadi
penyempurnaan dari fraud model yang dikemukakan oleh Cressey. Wolfe dan
Hermanson (2004) juga menjelaskan mengenai sifat-sifat terkait elemen kemampuan
yang sangat penting dalam diri pelaku kecurangan seperti pelaku kecurangan memiliki
kemampuan dalam memahami dan memanfaatkan kelemahan internal kontrol untuk
melakukan tindakan kecurangan, pelaku kecurangan memiliki ego dan kepercayaan
diri yang tinggi bahwa perbuatannya tidak akan terdeteksi, pelaku kecurangan dapat
memengaruhi orang lain untuk turut serta dalam tindakan kecurangan, dan pelaku
kecurangan dapat mengontrol stress dengan baik.
Sedangkan dalam penelitian yang di lakukan Prawira (2015) menjelaskan bahwa
semakin tinggi kemampuan individu mahasiswa terhadap kecurangan akademik, maka
semakin tinggi kemungkinan akan melakukan kecurangan tersebut. Pernyataan
tersebut dijelaskan dalam penelitian nya bahwa terdapat beberapa kemampuan
mahasiswa yang memengaruhi perilaku kecurangan akademik seperti memahami
perilaku pengawas dalam ujian sehingga memudahkan untuk melakukan perilaku
kecurangan akademik, tidak percaya diri dengan jawaban sendiri ketika ujian, dan
dapat mengontrol diri agar tidak terdeteksi dalam melakukan tindakan kecurangan
akademik. Berdasarkan uraian diatas, peneliti merumuskan hipotesis alternatif sebagai
berikut:

H4: Kemampuan Berpengaruh terhadap Perilaku Kecurangan
Akademik Mahasiswa Fakultas Ekonomi

Variabel Penelitian
Penelitian ini menggunakan variabel dependen berupa perilaku kecurangan akademik
Mahasiswa Fakultas Ekonomi yang diukur dengan 5 item pernyataan. Variabel ini
diukur dengan menggunakan skala Likert dengan skala 1 hingga 4.  Secara berurutan
skala 1 hingga 4 merefleksikan tidak pernah sama sekali (0 kali), jarang (2-3 kali),
sering (3-5 kali), dan sangat sering (>5 kali).
Sedangkan variable independen berupa Tekanan , Peluang, Rasionalisasi dan
Kesempatan yang diukur dengan skala linkert 1-4. Secara berurutan skala 1 hingga 4
merefleksikan sangat tidak setuju (STS), tidak setuju (TS), setuju (S), dan sangat
setuju (SS). Peneliti sengaja tidak menggunakan nilai tengah atau option “tidak
tahu/ragu-ragu/netral”, seperti yang dilakukan oleh Becker et al., (2006) untuk
menghindari jawaban yang meragukan. Tekanan merupakan dorongan atau motivasi
ataupun tujuan yang ingin diraih tetapi dibatasi oleh ketidakmampuan untuk
meraihnya, sehingga dapat mengakibatkan seseorang melakukan kecurangan
(Albrecht, 2012).Becker et al. (2006). Kecurangan diukur dengan 6 item pernyataan
Peluang merupakan sebuah situasi yang memungkinkan seseorang untuk melakukan
kecurangan, sebuah situasi yang dianggap aman oleh pelaku untuk berbuat curang
dengan anggapan tindakan kecurangannya tidak akan terdeteksi. Diamana peluang
diukur dengan 5 item pernyataan. Rasionalisasi merupakan pembenaran diri sendiri
atau alasan yang salah untuk suatu perilaku yang salah (Albrecht, 2012).Becker et al.,
(2006). Rasionalisasi diukur dengan  5 item pernyataan. Sedangkan kemampuan
adalahsifat-sifat pribadi dan kemampuan yang memainkan peran utama dalam
kecurangan akademik. Kesempatan diukur dengan 5 item pernyataan.

Prosedur Pengambilan Data
Desain pengambilan sampel dengan cara non-probabilitas dalam penelitian ini adalah
purposive sampling dan convenience sampling. Metode purposive sampling yaitu
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pemilihan sampel secara tidak acak yang informasinya di peroleh dengan menggunakan
pertimbangan tertentu dan disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Dijadikan
sebagai sampel karena peneliti menganggap bahwa seseorang atau sesuatu tersebut
memiliki atau mengetahui informasi yang diperlukan bagi penelitian ini.Teknik
pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan cara penyebaran kuesioner dengan
menggunakan metode slovin sebagai cara perhitungan. Hasil yang di dapat dari
perhitungan menggunakan metode slovin adalah 98. Peneliti mengkhawatirkan jumlah
kuesioner yang kembali tidak mencapai jumlah minimal yang di hitung menggunakan
metode slovin disebarkan oleh peneliti sebanyak 150 responden, namun kuisioner yang
dapat diolah hanya 116.

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden
No. Keterangan Frekuensi Presentase
1 Usia :

16 – 20 Tahun 21 18,1%
21 – 25 Tahun 95 81,9%

Total 116 100%
2 Semester :

Semester 1 – 4 21 18,1%
Semester 5 – 8 92 79,3%
Semester > 8 3 2,6%

Total 116 100%
3 Jenis Kelamin:

Laki – Laki 46 39,7%
Perempuan 70 60,3%

Total 116 100%
4 Indeks Prestasi Kumulatif :

< 1,50 0 0%
1,51 – 2,00 1 0,9%
2,01 – 2,50 5 4,3%
2,51 – 3,00 29 25%
3,01 – 3,50 51 44%
3,51 – 4,00 30 25,9%

Total 116 100%
5 Apakah kuliah sambil bekerja ?

Iya 12 10,3%
Tidak 104 89,7%

Total 116 100%
6 Rata – rata belajar dalam sehari

< 1 jam dalam sehari 36 31,0%
1 – 3 jam dalam sehari 70 60,3%
3 – 6 jam dalam sehari 8 6,9%
>6 jam dalam sehari 2 1,7%

Total 116 100%
7 Seberapa seringnya refreshing

Tidak Pernah 1 0,9%
Sebulan Sekali 22 19%
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1 atau 2 Tahun Sekali 1 0,9%
Seminggu Sekali 64 55,2%
2 – 3 Hari Sekali 28 24,1%
Setiap Hari 0 0%

Total 116 100%
8 Kegiatan refreshing

Travelling bersama teman/keluarga 41 35,3%
Melakukan hobi 31 26,7%
Sekedar menghabiskan waktu 37 31,9%
Lainnya 7 6,0%

Total 116 100%
Sumber : Data Primer diolah, 2016

Descriptive Statistics
N Minimum Maximum Mean Std. Deviation

Tekanan 116 1.00 3.67 2.4138 .65736
Peluang 116 1.00 3.60 2.4914 .62437
Rasionalisasi 116 1.00 4.00 2.6379 .60140
Kemampuan 116 1.00 3.80 2.3259 .59243
Kecurangan Akademik 116 1.00 3.80 2.2276 .60023
Valid N (listwise) 116

Hasil Uji F
ANOVAa

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.
1 Regression 17.285 4 4.321 19.865 .000b

Residual 24.146 111 .218
Total 41.432 115

a. Dependent Variable: Kecurangan Akademik
b. Predictors: (Constant), Kemampuan, Peluang, Tekanan, Rasionalisasi

Sumber : Data primer diolah, 2016
Hasil Uji T

Coefficientsa

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) -.355 .354 -1.002 .319

Tekanan .055 .067 .060 .819 .414
Peluang .255 .070 .265 3.613 .000
Rasionalisasi .150 .074 .151 2.023 .045
Kemampuan .610 .075 .602 8.172 .000

a. Dependent Variable: Kecurangan Akademik

a. Pengaruh tekanan terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa Fakultas
Ekonomi
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Dari hasil uji hipotesa dapat diketahui bahwa tekanan tidak dapat berpengaruh secara
signifikan terhadap kecurangan akademik dilihat dengan nilai beta yang positif sebesar
0.055 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0.414 > 0.05. Hasil ini membuktikan
bahwa faktor tekanan tidak mempunyai pengaruh terhadap kecurangan
akademik.Hasil ini tidak sejalan dengan penelitian Prawira dan Irianto (2015) yang
menyimpulkan tekanan dapat berpengaruh terhadap kecurangan akademik.Akan
tetapi, hasil ini konsisten dengan penelitian Rahmalia (2014) yang menyimpulkan
bahwa tekanan tidak berpengaruh terhadap perilaku kecurangan akademik karena
adanya faktor-faktor yang mempengaruhi.

b. Pengaruh Peluang terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa
Fakultas Ekonomi
Hasil uji hipotesa dapat diketahui bahwa peluang dapat berpengaruh secara signifikan
terhadap kecurangan akademik dilihat dengan nilai beta yang positif sebesar 0.255
dengan tingkat signifikansinya sebesar 0.000 < 0.05. Hasil ini membuktikan bahwa
faktor peluang mempunyai pengaruh terhadap kecurangan akademik. Hasil penelitian
ini sejalan dengan penelitian Rangkuti (2011) dan Prawira (2015).

c. Pengaruh rasionalisasi terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa
fakultas ekonomi
Dari hasil uji hipotesa dapat diketahui bahwa rasionalisasi dapat berpengaruh secara
signifikan terhadap kecurangan akademik dilihat dengan nilai beta yang positif sebesar
0.150 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0.045 < 0.05. Hasil ini membuktikan
bahwa faktor rasionalisasi mempunyai pengaruh terhadap kecurangan akademik. Hasil
ini sejalan dengan penelitian Fitriana dan Barridwan (2012) dan Desiana (2015).

d. Pengaruh Kemampuan terhadap Perilaku Kecurangan Akademik Mahasiswa
Fakultas Ekonomi
Dari hasil uji hipotesa dapat diketahui bahwa kemampuan dapat berpengaruh secara
signifikan terhadap kecurangan akademik dilihat dengan nilai beta yang positif sebesar
0.610 dengan tingkat signifikansinya sebesar 0.000 < 0.05. Hasil ini membuktikan
bahwa  faktor kemampuan mempunyai pengaruh terhadap kecurangan akademik.Hasil
ini sejalan dengan penelitian Shon (2006) dan Prawira (2015).

SIMPULAN DAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tekananmemiliki pengaruh yang tidak signifikan
terhadap perilaku kecurangan akademik mahasiswa fakultas ekonomi. Sedangkan peluang,
rasionalisasi dan kesempatan memiliki pengaruh yang signifkan terhadap perilaku kecurangan
akademik mahasiswa fakultas ekonomi.
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalahpeneliti hanya mengambil sample penelitian
dari mahasiswa aktif pada satu tahun akademik saja di fakultas ekonomi di satu universitas
dan hanya dalam sehingga tidak bisa mewakili kecurangan akademik yang terjadi di
universitas lain maupun diuniversitas yang sama tapi pada periode yang lain.Saran bagi para
peneliti selanjutnya sebaiknya sample diperluas lagi yaitu dengan menambah sampel dari
universitasdan fakultas lain sehingga hasilnya dspat di generalisasi.
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ABSTRACT

This study aims to determine: the effect of motivation on the perception of the performance of
lecturers in Batam. Population and sample in this research is a lecturer of universities in
Batam. Sources of data obtained from the respondents in the official Stus Higher Education is
forlap.dikti.go / PerguruanTinggi data collection technique used was a questionnaire. Classic
assumption test including normality test and test multicoloniarity. Data analysis technique
used is multiple regression with t test. Based on the survey results revealed that there is a
positive and significant impact on the perception of the performance of lecturers in Batam, as
indicated by the regression equation Y = 20 767 + 0645 X + 0.05 for the regression
coefficient of 0.645, thitung 9249> ttable 1,975, based on the results of research conducted, it
can be concluded that there is influence between the variables of motivation on the perception
of the performance of university professor in Batam, and the motivation variable regression
coefficient has a significant influence.

Keywords: Motivation, Perception Performance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: pengaruh motivasi terhadap persepsi kinerja dosen
di Batam. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah dosen tetap perguruan tinggi yang
ada di Batam. Sumber data responden di peroleh dari stus resmi dikti yaitu
forlap.dikti.go/perguruantinggi Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner.
Uji asumsi klasik meliputi uji normalitas dan uji multikolonieritas. Teknik analisa data yang
digunakan adalah regresi berganda dengan uji t. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa
terdapat pengaruh positif dan signifikan terhadap persepsi kinerja dosen di Batam,
ditunjukkan dengan persamaan regresi Y = 20.767 + 0.645 X + 0.05, untuk nilai koefisien
regresi sebesar 0,645, thitung 9.249 > ttabel 1,975, Berdasarkan hasil penelitian yang
dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh antara variabel motivasi terhadap persepsi
kinerja dosen perguruan tinggi di Batam, dan nilai koefisien regresi variable motivasi
memiliki pengaruh signifikan.

Kata Kunci : Motivasi, Persepsi Kinerja
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Pendahuluan
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1
ayat (2) mendefinisikan bahwa : Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan,
teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dosen memiliki peranan yang sangat penting dalam
pelaksanaan proses pendidikan di perguruan tinggi.

Motivasi sebagai proses yang menjelaskan intensitas, arah dan ketekunan seorang
individu untuk mencapai tujuannya (Luthans, 2009). Didalam motivasi terdapat tiga elemen
utama yang penting dan utama yang disebutkan dalam definisi motivasi yaitu, intensitas, arah
dan ketekunan. Intensitas berhubungan dengan seberapa giat seseorang berusaha. Namun,
intenstitas yang tinggi tidak akan menghasilkan kerja yang memuaskan kecuali
menghubungkannya dengan arah yang menghubungkan organisasi. Upaya yang diarahkan ke,
dan konsisten dengan tujuan-tujuan organisasi merupakan jenis upaya yang harus dilakukan.
Dan yang terakhir adalah ketekunan, merupakan ukuran mengenai berapa lama seseorang bisa
mempertahankan usahanya.

Dosen memiliki motivasi yang menyebabkan mereka bersemangat untuk mengajar.
Adanya kebutuhan dapat mendorong dosen dalam bekerja, misalnya memperoleh gaji,
penghargaan, pengakuan dan bersosialisasi dengan masyarakat terutama rekan kerjanya.
Dosen yang termotivasi akan mempunyai tanggung jawab yang tinggi untuk bekerja dan
mengerahkan segala kemampuan dan keterampilan guna mencapai hasil yang optimal. Suatu
instansi menerapkan sistem penilaian kinerja untuk mengalokasikan imbalan bagi karyawan,
menyediakan pengembangan saran serta untuk memperoleh perspektif mereka, dan persepsi
keadilan tentang pekerjaan mereka, departemen dan organisasi (Bekele et.al, 2014).

Persepsi kinerja merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Secara
lengkap, persepsi yaitu proses yang berwujud diterimanya stimulus oleh individu melalui atas
reseptornya terhadap kegiatan yang dilakukan oleh manusia.  Persepsi melibatkan
perencanaan dan pemikiran yang menghasilkan imbalan untuk memenuhi kebutuhan manusia
paling mendasar (Adler et.al 2009). Persepsi yang baik akan membuat kerja yang positif
dalam lingkungan organisasi, sedangkan persepsi negatif akan mempengaruhi kinerja
perusahaan. Persepsi tergantung pada manajer atau tindakan dan perilaku atasan kepada
karyawan (Bekele et.al, 2014).

Setiap dosen memiliki tanggapan atau pendapat masing-masing terhadap kerjaan yang
dikerjakan serta apa yang membuat mereka termotivasi untuk bekerja.  Persepsi Kinerja
individu pada dasarnya dipengaruhi oleh faktor-faktor: (1) faktor dalam diri sipengarti (2)
faktor dalam situasi, (3) faktor dalam diri target. Sementara itu, motivasi dan persepsi tidak
dapat dipisahkan. Keduanya saling mempengaruhi. Pandangan dapat memotivasi seseorang
untuk melakukan hal tertentu, dan persepsi dapat membuat pandangan sesorang terhadap
orang lain.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap persepsi kinerja
dosen di Batam. Sehingga peneliti merumuskan suatu masalah yaitu bagaimana pengaruh
motivasi terhadap pengaruh persepsi kinerja dosen di Batam.
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Kajian Teori
Teori Kebutuhan Hierarki Maslow
Teori motivasi yang sangat terkenal adalah teori kebutuhan yang diungkapkan oleh Maslow.
Maslow percaya bahwa setiap diri individual mempunyai lima kebutuhan dasar dan
mempunyai tingkatan untuk memenuhi kebutuhan tersebut sebelum pemenuhan kebutuhan
tingkatan yang lebih tinggi. Lima kebutuhan dasar yang harus dipenuhi menurut Maslow,
yaitu : kebutuhan secara fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan dan aktualisasi diri. Teori
Maslow menganggap orang berusaha untuk memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar
sebelum mengarahkan perilakunya untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi.

Teori ERG
Definisi kepuasan kerja menurut Luthans (2006) adalah hasil persepsi karyawan mengenai
seberapa baik pekerjaan mereka memberikan hal yang dinilai penting. Kepuasan kerja adalah
suatu sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaannya (Hasibuan, 2007).
Menurut Robbins (2008) kepuasan kerja (job satisfaction) dapat didefinisikan sebagai suatu
perasaan positif tentang pekerjaan seseorang yang merupakan hasil dari evaluasi karakteristik-
karakteristiknya. Seseorang dengan tingkat kepuasan yang tinggi maka akan memiliki
perasaan-perasaan positif tentang pekerjaannya, begitu sebaliknya.

Teori X dan Y
McGregor mengemukakan dua pandangan nyata yang berbeda mengenai individu: negatif
dengan tanda label X dan positif dengan tanda label Y. Teori X berasumsi bahwa kebutuhan-
kebutuhan tingkat yang lebih rendah mendominasi individu. Teori Y berasumsi bahwa
kebutuhan-kebutuhan tingkat yang lebih tinggi mendominasi individu. McGregor yakin
bahwa asumsi-asumsi teori Y lebih valid dari Teori X. kondisi-kondisi yang melingkungi
pekerjaan seperti kualitas pengawasan, imbalan kerja, kebijaksanaan perusahaan, kondisi fisik
pekerjaan, hubungan dengan individu lain, dan keamanan pekerjaan digolongkan oleh
Herzberg sebagai faktor-faktor hygiene.

Teori Dua Faktor
Herzberg (1966) menyelidiki pertanyaan “apa yang diinginkan individu dari pekerjaan-
pekerjaan mereka ?”. Melalui pertanyaan ini Herzberg mengidentifikasi faktor-faktor yang
menyebabkan kepuasan (motivasi) dan faktor ketidakpuasan (hygiene). Faktor yang
menyebabkan kepuasan seperti prestasi, pengakuan, tanggung jawab, pekerjaan itu sendiri,
kemajuan dan pertumbuhan disebut faktor intrinsik, sedangkan yang mengarah ke
ketidakpuasan menyebutkan faktor-faktor ekstrinsik, seperti pengawasan, imbalan kerja,
kebijaksanaan perusahaan, dan kondisi-kondisi kerja.

Teori Hubungan
Sebuah usaha untuk menjelaskan apakah perilaku individu disebabkan oleh penyebab internal
atau eksternal.Hal ini menunjukkan bahwa saat kita mengamati perilaku individu, kita
mencoba untuk menentukan apakah hal tersebut disebabkan oleh faktor internal atau
eksternal. Yang dimaksud dengan faktor internal adalah apabila kita meyakini bahwa tingkah
laku seseorang muncul dari dirinya sendiri bukan didorong lingkungannya. Sedangkan faktor
eksternal diyakini sebagai kegiatan yang dilakukan seseorang karena adanya tekanan situasi
(Luthans, 2009).
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Persepsi Kinerja Dosen
Menurut Robbins (1998) persepsi adalah suatu proses pengorganisasian dan pemaknaan
terhadap kesan-kesan sensori untuk member arti pada lingkungannya. Luthans (1992)
mengatakan proses persepsi dapat didefinisikan sebagai interaksi yang rumit dalam
penyeleksian, pengorganisasian, dan penafsiran stimulus. Sedangkan menurut Milton (1981)
mengatakan persepsi adalah proses seleksi, organisasi dan interpretasi stimulus yang berasal
dari lingkungan. Persepsi digunakan untuk melihat bagaimana kesan-kesan seorang karyawan
terhadap pekerjaan yang mereka kerjakan. Dari persepsi mereka maka atasan dapat
melakukan evaluasi guna perbaikan untuk kedepannya.

Handoko (1993) mengistilahkan Kinerja (performance) dengan prestasi kerja yaitu
proses melalui mana organisasi mengevaluasi atau menilai prestasi kerja karyawan. Menurut
Bangun (2012) Kinerja merupakan hasil pekerjaan sesorang yang sudah memenuhi
persyaratan dari perusahaan. Persyaratan tersebut kemudian disebut dengan standar pekerjaan
(job standard). Informasi tentang kinerja merupakan suatu hal yang digunakan untuk
mengevaluasi proses kinerja yang dilakukan perusahaan selama ini telah sejalan dengan
tujuan yang diharapkan atau belum.

Motivasi
Motivasi kerja didefinisikan sebagai arah, intensitas, dan ketekunan perilaku yang
berhubungan dengan pekerjaan yang diinginkan oleh organisasi atau perlakuannya Mitchell
(1977). Motivasi sangat penting dalam mempengaruhi karyawan untuk mencapai tujuan
individu serta tujuan organisasi (Khan,2012). Menurut Omollo (2015) memotivasi karyawan
secara efektif adalah salah satu fungsi yang paling penting dari manajer. Menurut Aisha et al.
(2013) motivasi adalah proses psikologis yang membangkitkan, mengarahkan dan
mempengaruhi kegigihan tindakan tertentu untuk mencapai sebuah tujuan.

Kajian Literatur
Hasil penelitian Omollo tahun (2015) menunjukkan hasil sejauh mana hadiah moneter
mempengaruhi kinerja karyawan di KCB Migory County, imbalan moneter secara signifikan
mempengaruhi kinerja karyawan di perusahaan. Omollo (2015) menyatakan sebagian besar
responden merasa bahwa mereka lebih termotivasi oleh imbalan uang daripada bentuk-bentuk
lain dari imbalan.

Ackah (2014) melakukan penelitian dengan motivasi terhadap kinerja karyawan. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa karyawan yang lebih termotivasi dalam pekerjaan mereka
lebih puas dengan kinerja mereka, dan lebih kecil kemungkinan untuk meninggalkan
organisasi, tetapi negatif jika karyawan de-motivasi. Temuan dari penelitian ini memberikan
informasi mengenai perubahan apa yang dapat dilakukan agar karyawan lebih termotivasi
ditempat kerja mereka.

Menurut Aisha et al. (2013) dalam penelitian kemampuan kerja, kondisi kerja,
motivasi dan insentif mengatakan terdapat hubungan yang signifikan antara variabel insentif
(gaji, kelompok kerja, keamanan kerja dan prestasi) dan kinerja (kualitas dan kuantitas kerja,
tingkat kehadiran, dan waktu pengelolaaan). Semua hubungan menunjukkan hubungan yang
positif. Hasil ini memberikan umpan balik yang manajemen harus pastikan insentif yang
diberikan akan memenuhi kebutuhan. Ada efek signifikan antara variabel motivasi (persepsi
usaha, keadilan, dan tujuan) dan kinerja (kualitas dan kuantitas kerja dan manajemen waktu).
Persesepsi variabel usaha (PU) memiliki efek negatif yang signifikan pada waktu manajemen
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(KW). Hal ini menunjukkan bahwa jika karyawan tidak memiliki persepsi yang baik dari
usaha maka itu berarti karyawan tidak memiliki manajemen waktu yang baik juga. Persepsi
usaha mengacu pada keyakinan bahwa usaha akan menyebabkan kinerja dan kinerja akan
menyebabkan gaji dan reward. Hubungan yang lain menunjukkan hubungan positif yang
signifikan. Manajemen harus memberikan keadilan pada evaluasi karyawan kinerja dan
memastikan bahwa tujuan terpenuhi.

Bekele et al. (2014) melakukan penelitian dengan persepsi penilaian kinerja terhadap
kinerja. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa adanya pengaruh yang positif dan signifikan
antara persepsi penilaian kinerja terhadap kinerja. Persepsi penilaian inerja merupakan tujuan
penting dari partisipasi karyawan dalam kegiatan yang berkaitan dengan identifikasi tujuan
dan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.
Hipotesis
Hubungan Motivasi Terhadap persepsi kinerja dosen
Motivasi merupakan proses yang diambil bersama untuk memberikan energi, membangun dan
mendorong perilaku individual secara langsung untuk mencapai tujuan organisasi. Omollo
(2015) memotivasi karyawan secara efektif adalah salah satu fungsi yang paling penting dari
manajer. Bukti yang menunjukkan bahwa organisasi menghadapi tantangan dalam
mempertahankan karyawan karena kesempatan terbatas untuk kemajuan dan tenaga kerja
yang kompetitif saat ini. Motivasi merupakan kunci kesuksesan karyawan dalam melakukan
aktivitas guna mencapai tujuan organisasi.

Motivasi menjadi hal yang sangat penting bagi karyawan, karyawan yang termotivasi
akan merasa lebih bahagia, sehat dan ingin datang untuk bekerja. Kurangnya motivasi
karyawan dapat berdampak serius bagi tingkat absensi dan keterlibatan karyawan. Semangat
kerja karyawan yang rendah dapat merugikan pencapaian tujuan bisnis dan profitabilitas
perusahaan (Wijaya et.al, 2015). Penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang signifikan.
Imbalan moneter secara signifikan mempengaruhi kinerja karyawan dalam organisasi. Hal ini
karena sebagian besar responden merasa bahwa mereka lebih termotivasi   oleh imbalan  uang
daripada bentuk-bentuk lain dari imbalan (Omollo, 2015).

Motivasi  menjadi salah satu pendorong dalam persepsi kinerja yang positif. Penilaian
kinerja sangat penting untuk keberhasilan organisas. Tujuan penilaian kinerja untuk
mempengaruhi rating dan hasil, dan sega sikap dapat tergantung pada persepsi merek tentang
kinerja. Persepsi kinerja dapat digunakan guna memperoleh umpan balik agar dapat
meningkatkan kinerja (Bekele, 2014). Maka hipotesis satu (H1) dalam penelitian ini adalah:

H1: Motivasi berpengaruh terhadap persepsi kinerja dosen.
Berdasarkan uraian di atas maka peneliti membuat suatu model penelitian sebagai

berikut:

Gambar 1. Model Penelitian
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2. Metodologi Penelitian
Pendekatan kuantitatif dipilih untuk menjadi metode penelitian pada penelitian ini karena
bersifat untuk menguji hipotesis dari suatu teori yang telah ada dan lebih menekankan aspek
secara objektif terhadap fenomena sosial. Dalam melakukan pengukuran, setiap fenomena
sosial dijelaskan ke dalam bebeberapa masalah, variabel dan indikator. Data interval
digunakan dalam penelitian ini karena mempunyai tingkat pengukuran serta menunjukkan
urutan (Hartono, 2009). Tujuan utama dari metodologi ini adalah menjelaskan suatu masalah
tetapi menghasilkan perluasan hasil.

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuesioner yang
berupa data primer. Kuesioner merupakan alat pengumpulan data yang berupa penjabaran dari
indikator variabel. Instrumen penelitian berupa kuesioner yang diberikan kepada responden.
Variabel pengukuran persepsi kinerja diukur menggunakan 15 butir pertanyaan kuesioner
yang diadaptasi dan diadopsi dari Wirawan (2009) dan motivasi diukur menggunakan 12 butir
pertanyaan kuesioner yang diadaptasi dan diadopsi dari Aisha et al (2013).

Dalam kuesioner penelitian ini, skala likert yang digunakan hanya memasukkan 4 nilai.
Dalam penelitian biasanya, responden cenderung memilih netral atau nilai tengah untuk
mengekspresikan pendapatnya tetang suatu variabel yang dinilai. Untuk alasan ini, skala tanpa
nilai pertengan nilai a akan lebih baik, asalkan tidak mempengaruhi keabsahan atau keandalan
tanggapan (Garland, 1991). Skala likert dengan 4 nilai yaitu 4 = sangat setuju, 3 = setuju, 2 =
tidak setuju, dan 1 = sangat tidak setuju.

Penelitian ini dilakukan pada Perguruan Tinggi di Batam, sedangkan untuk obyek
penelitian yaitu tenaga pendidik dalam hal ini dosen tetap pada perguruan tinggi di Batam
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh dosen tetap perguruan tinggi di Batam dengan
jumlah 777 orang dosen tetap. Menurut Suharsimi (2005) jumlah populasi lebih dari 500
maka peneliti mengambil 20% dari populasi. Berdasarkan jumlah sampel penelitian berjumlah
777 x 20% = 155 responden atau sampel. Teknik penarikan sampel yang digunakan dalam
penelitian ini adalah purposive sampling. Pengolahan data dilakuakn dengan menggunakan
program Statistical Package for Social Sciene (SPSS) versi 22.

Penelitian menggunakan uji validitas dan uji reliabilitas untuk menguji ketepatan data
yang digunakan dengan Cronbach Alpha (α) > 0,70  untuk uji reliabel (Ghozali, 2013). Uji
asumsi klasik juga dilakukan pada penelitian ini dengan menggunakan uji normalitas dan uji
mulikoliniertas. Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji analisis regresi
sederhana dan uji T.

3. Hasil dan Pembahasan
Karakteristik Responden
Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian sebanyak 155 responden yang dipilih
menggunakan purposive sampling berdasarkan kriteria dosen tetap di Batam.

Keterangan Jumla
h

Kuesioner yang disebarkan 300
Kuesioner yang tidak kembali
dari responden

139

Kuesioner yang kembali dari 161
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responden
Kuesioner yang tidak digunakan 6
Total Sampel yang digunakan 155

Tabel 1. Karakteristik Data

Berdasarkan data kuesioner yang diperoleh diketahui bahwa persentase responden
yang paling tinggi dalam penelitian ini adalah dosen yang berpendidikan terakhir sarjana dua
dengan jenis kelamin laki-laki yang berada pada usia 36-45 tahun dengan masa kerja 1-5
tahun.

Pengujian Instrumen
Pengujian yang dilakukan pada penelitian ini yaitu uji validitas dan uji reliabilitas.
Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa setiap item kuesioner
variabel pada penelitian sudah valid, terlihat dari nilai r hitung dari setiap item yang lebih
besar dari r tabel sebesar 0,1580. Hasil uji reliabel pada penelitian ini juga menunjukkan
bahwa setiap variabel sudah reliabel, terlihat dari variabel persepsi kinerja dosen serta
motivasi kerja yang masing- masing memiliki Cronbach Alpha (α) sebesar 0,887 dan 0,899
yang mana hasil ini lebih besar dari Cut off Alpha Cronbach yaitu 0,70.
Uji Asumsi Klasik
Uji asumsi klasik pada penelitian ini menggunakan uji normalitas dan uji multikolonieritas.
Pengujian normalitas data dapat dilakukan melalui analisis statistik yang dilihat melalui
Kolmogorov-Smirnov Test.

Unstandardize
d Residual

Kolmogorov-Smirnov
Z

1.025

Asymp. Sig. (2-tailed) 0.245
Tabel 2. Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan uji normalitas melaui Kolmogorov-Smirnov test dengan nilai 1.025 dan
nilai signifikansi 0,245 dimana lebih besar dari 0,05. Sehingga menunjukkan hasil bahwa data
berdistribusi normal. Uji multikolonieritas juga dilakukan pada penelitian ini dengan hasil
sebagai berikut:

Variabel

Collinearity
Statistics

Toleran
ce

VIF

Motivasi
1.000

1.00
0

Tabel 3. Hasil Uji Multikolonieritas
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Berdasarkan hasil pengujian yang diperoleh dapat diketahui bahwa data tidak terjadi
multikolinearitas. Hal ini dapat dilihat dari nilai tolerance dari masing-masing variabel
independen lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF masing-masing variabel lebih kecil dari 10.

Pengujian Hipotesis
Analisis Regresi Linier Sederhana

Hipotesis pertama yang diajukan adalah motivasi berhubungan terhadap persepsi
kinerja dosen.. Berikut hasil pengujian untuk hipotesis:

Variabel
Koefisien

Sig.B Std.
Error

Konstanta 20.76
7

.000

Gaya
Kepemimpinan

0.645 0.603 .000

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis di atas dapat dibuat persamaan regresi sebagai berikut:

Y= 20.767 + 0.645 X

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa, nilai konstanta bernilai positif
sebesar 20.767 hal ini berarti bahwa jika motivasi dan insentif bernilai tetap, maka kinerja
dosen bernilai 20.767. Koefisien  regresi motivasi memberikan nilai sebesar  0,645 yang
berarti bahwa jika motivasi kerja meningkat dengan asumsi variabel lain bernilai tetap, maka
persepsi kinerja dosen mengalami peningkatan sebesar 0,645.

Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)
Uji statistik t dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap

variabel dependen secara parsial.

Variabel
Koefisien

Sig.
B t

Konstanta 20.76
7

7.521 .000

PersepsiKinerja
Dosen

0.645 9.249 .000

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Hipotesis

Berdasarkan tabel 5 di atas, hasil uji t untuk variabel persepsi kinerja dosen diperoleh
nilai t hitung = 9.249 > t tabel = 1.975 dengan nilai signifikansi sebesar 0.000 (sig < 0,05).
Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 terdukung yang berarti bahwa motivasi berpengaruh
positif dan signifikan terhadap persepsi kinerja dosen.
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Analisis Data
Hasil pengujian hipotesis (H1) diketahui bahwa motivasi berpengaruh terhadap persepsi
kinerja dosen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bekele et al.
(2014) yang mengungkapkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi
terhadap kinerja karyawan. Chintallo et al. (2013) mengatakan bahwa motivasi harus menjadi
proses yang tidak pernah berakhir dan karyawan harus secara terus-menerus. Omollo (2015)
memotivasi karyawan secara efektif adalah salah satu fungsi yang paling penting dari
manajer. Motivasi mendorong manusia untuk mencapai tujuan mereka dan tujuan organisasi
melalui setiap tantangan dan kendala yang mereka hadapi di tempat kerja mereka.

Motivasi diukur dengan promosi, penghargaan, faktor pendukung dan umpan balik.
Jika penghargaan yang diterima sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan, maka secara
tidak langsung karyawan telah melewati tantangan dalam bekerja. Tantangan tersebut dapat
memotivasi karyawan untuk meningkatkan persepsi kinerja dosen. Semakin tinggi tantangan
yang diterima dalam bekerja, maka dosen cenderung akan semakin termotivasi untuk
menyelesaikan pekerjaan mereka. Jika pekerjaan yang dianggap sulit telah terselesaikan
maka, persepsi terhadap kinerja akan menjadi positif terhadap apa yang telah dikerjakan.

Promosi jabatan merupakan salah satu indikator motivasi. Jika upah yang diterima telah
sesuai dengan tanggung jawab, rekan kerja banyak yang mendukung atas kinerja kemudian
dipromosikan atas prestasi kerja maka karyawan akan termotivasi dalam melakukan pekerjaan
sehingga dapat meningkatkan presepsi kinerja secara positif. Memotivasi karyawan
merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi baik secara ekstrinsik maupun instrinsik.
Karyawan yang termotivasi akan merasa lebih bahagia, sehat dan ingin datang untuk bekerja
sehingga persepsi kinerjanya bisa lebih meningkat dan dapat meninggalkan tanggapan yang
baik terhadap pekerjaannya.

5. Simpulan dan Saran
Hasil pengujian hipotesis (H1) diketahui bahwa motivasi berpengaruh terhadap persepsi
kinerja dosen. Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Bekele et al.
(2014) yang mengungkapkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara motivasi
terhadap kinerja karyawan. Chintallo et al. (2013) mengatakan bahwa motivasi harus menjadi
proses yang tidak pernah berakhir dan karyawan harus secara terus-menerus. Omollo (2015)
memotivasi karyawan secara efektif adalah salah satu fungsi yang paling penting dari
manajer. Motivasi mendorong manusia untuk mencapai tujuan mereka dan tujuan organisasi
melalui setiap tantangan dan kendala yang mereka hadapi di tempat kerja mereka.

Hasil penelitian selanjutnya juga menemukan bahwa gaya kepemimpinan tidak
berhubungan terhadap kepuasan kerja melalui komitmen organsasi. Hal ini menunjukkan gaya
kepemimpinan secara tidak langsung tidak berhubungan terhadap kepuasan kerja dengan
adanya komitmen organisasi sebagai mediasi. Sehingga, ketepatan gaya kepemimpinan yang
digunakan akan berhubungan terhadap meningkatnya komitmen organisasi, namun hal ini
tidak berhubungan dalam meningkatkan kepuasan kerja karyawan.

Penelitian ini hanya menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data yang
memungkinkan data yang diperoleh tidak sama, karena perbedaan  keseriusan responden
dalam mengisi kuesioner. Penelitian ini tidak menggunakan teknik wawancara dalam
pengumpulan data, sehingga hasil dan kesimpulan hanya didapat berdasarkan kuesioner.
Peneliti hanya membahas secara singkat tidak mendalam mengenai persepsi kinerja. Dari
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hasil penelitian yang dilakukan, penting bagi atasan untuk selalu memberikan motivasi
ataupun dorongan yang memenuhi kinerja dan umpan balik karyawan untuk mengetahui
bagaimana persepsi kinerja dosen atas apa yang telah dikerjakan. Sehingga nantinya dapat
mempengaruhi persepsi kinerja secara positif guna meningkatkan kinerja dan mengetahui
keadaan lingkungan kerja. Selanjutnya penelitian ini dapat dilakukan untuk sampel atau lokasi
lain, dan dapat melakukan pengembangan variabel lain yang berpengaruh terhadap persepsi
kinerja kerja.
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GOOD CORPORATE GOVERNANCE AS A MODERATING EFFECT OF THE
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY ON CORPORATE’S VALUE
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ABSTRACT
Firm value can provide a positive impact to stakeholders including shareholders. The
purpose of this study was good corporate governance as a moderating variable the effect of
corporate social responsibility on corporate’s value with on food and beverage companies in
Indonesia Stock Exchange period 2012-2014. Corporate’s value was measured by Tobins’Q,
measurement of the level of disclosure of social responsibility referred to the Corporate
Social Responsibility Reporting Index (CSRI). GCG was in the proxy of managerial
ownership, institusional ownership, the number of independent commissioner and audit
committee. The populations in this study were 57 and the samples in this study were 39 food
and beverage companies period 2012-2014. The analysis tools were moderated regression
and classical assumption test. The result showed that CSR had positive significant on
corporate’s value. GCG as moderating variable could not strengthen relationship between
CSR and Corporate’s value.

Keywords: good corporate governance ,corporate’s value, corporate social responsibility,

ABSTRAK
Nilai perusahaan dapat memberikan dampak positif kepada pemangku kepentingan termasuk
pemegang saham. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji good corporate governance
sebagai variabel pemodersi pengaruh corporate social responsibility terhadap nilai perusahaan
pada perusahaan food and beverage yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2012-2014.
Nilai perusahaan diukur dengan Tobins’Q berdasarkan Corporate Social responsibility
Reporting Index (CSRI). Good Corporate Governance diukur berdasarkan kepemilikan
manajerial, kepemilikan institusional, Proporsi Komisaris Independen dan Komite Audit.
Populasi dalam penelitian ini sebanyak 57 dan sampelnya 39 perusahaan food and beverage
yang terdaftar di BEI tahun 2012-2014.Berdasarkan analisis regresi moderasi dan pengujian
asumsi klasik, menunjukkan bahwa CSR mempunyai pengaruh positif sigifikan terhadap nilai
perusahaan. GCG sebagai variabel moderasi tidak mampu pemperkuat hubungan antara CSR
terhadap Nilai perusahaan
Kata kunci : good corporate governance ,nilai perusahaan, corporate social
responsibility
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IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NO. 27 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK NEGARA PADA

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK

1Indrian Supheni
2Sri Wuryani

1Program Studi Akuntansi STIE Nganjuk.
Email : an.indri@yahoo.com
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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.

Keywords : readiness, the management goods owend of countries/regions, PP No. 27 of
2014, commitment, human resources, information systems

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
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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
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.
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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.

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
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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.

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
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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
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
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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-
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



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 471

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

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



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 472

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
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
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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
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.
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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 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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ABSTRACT

The purpose of this research was to determine how much the effectiveness of the
advertisement tax to the Sukoharjo Local Revenue in fiscal year 2013-2015 . The method used
in this research is descriptive qualitative . The results of this research show that the
effectiveness of the advertisement tax in Sukoharjo district in fiscal years 2013 - 2015 are
included in the criteria very effective . In 2013 realization advertisement tax revenue was
147.09 % , in 2014 slightly decreased to 116.35 % and in 2015 increased to 165.40 % . The
results of the effectiveness of the advertisement tax has contributed to Sukoharjo regional
revenue in 2013 amounted to 3.31 % , in 2014 decreased to 2.54 % , and in 2015 again
decreased to 2.18 % .

Keywords : Advertisement Tax, Local Revenue, Efectiveness

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas
pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo periode tahun 2013-
2015. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah deskrptif. Hasil penelitian
ini menunjukkan bahwa efektifitas pajak reklame di Kabupaten Sukoharjo pada tahun
anggaran 2013 – 2015 termasuk dalam kriteria sangat efektif. Pada tahun 2013 pencapaian
realisasi penerimaan pajak reklame adalah 147,09%, pada tahun 2014 mengalami sedikit
penurunan menjadi 116,35% dan pada tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi 165,40%.
Hasil keefektifan pajak reklame telah memberikan kotribusi pada Pendapatan Asli Daerah
Sukoharjo pada tahun 2013 sebesar 3,31%, pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi
2,54 %, dan pada tahun 2015 kembali mengalami penurunan menjadi 2,18%.

Kata Kunci :  Pajak Reklame, Pendapatan Asli Daerah, Efektifitas.

PENDAHULUAN
Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar di negara Indonesia ini.

Peranan pajak menjadi hal penting karena pajak dipergunakan untuk membiayai kepentingan
negara serta untuk membangun infrastruktur dan fasilitas-fasilitas umum pada masing –
masing daerah. Adanya pajak daerah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan taraf
hidup masyarakat di tiap daerah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, yang dimaksud dengan pajak daerah adalah
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kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung
dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Pemungutan Pajak Daerah merupakan perwujudan dari pengabdian dan peran wajib pajak
untuk langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan yang diperlukan
untuk pembiayaan Negara dan Pembangunan Nasional. (Yan Yan, dkk. 2012).

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang diperoleh dari
sumber-sumber yang terdapat di wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan
yang berlaku. Pendapatan daerah berasal dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan
kekayaan daerah dan lain-lain. Penyediaan pembiayaan dari pendapatan asli daerah dilakukan
melalui peningkatan kinerja pemungutan, penyempurnaan, dan penambahan jenis retribusi,
pajak daerah dan sumber pendapatan lainnya. Semakin tinggi penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD) semakin baik pula kemampuan tiap daerah dalam melaksanakan
pembangunan, dan semakin tinggi kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total
penerimaan daerah maka semakin mandiri suatu daerah tersebut. Karena Pendapatan Asli
Daerah (PAD) merupakan tolok ukur kemampuan dari suatu daerah dalam mengatur
penerimaan dana dari masyarakat untuk kegiatan pembangunan daerah, sehingga Pendapatan
Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting karena berperan sebagai sumber pembiayaan dan
sebagai tolok ukur dalam pelaksanaan otonomi daerah. (Reny Rinawati. 2012).

Kabupaten Sukoharjo yang merupakan daerah yang memiliki banyak tempat-tempat
strategis dan berpotensi untuk pemasangan iklan melalui reklame. Sudah banyak di lokasi-
lokasi yang strategis terdapat papan reklame dari berbagai produk. Iklan melalui papan
reklame bisa sangatlah efektif untuk menarik perhatian masyarakat yang melihatnya. Iklan
melalui reklame tersebut tidak bisa asal pasang namun harus memiliki ijin dari pemerintah
daerah, dan dikenakan pajak reklame sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun
terkadang banyak papan reklame yang belum memiliki ijin untuk memasang reklame, dan ada
pula kasus yang terlambat tidak membayar pajak sehingga dapat mengurangi Pendapatan Asli
Daerah (PAD) Sukoharjo.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 tentang
Pajak Daerah bahwa Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame, karena pajak
reklame memiliki kontribusi yang sangat tinggi dengan bertambahnya usaha di daerah
Sukoharjo dan sebagian besar usaha tersebut memanfaatkan reklame untuk mempromosikan
produknya. Pajak Reklame merupakan salah satu pajak daerah dan salah satu sumber
Pendapatan Asli Daerah yang menunjukkan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan
daerah. Salah satu contoh dari pajak reklame adalah iklan yang dipasang di jalan-jalan yaitu
berupa poster, spanduk, plakat, neon box, billborad, baliho dan masih banyak lainnya.

Dasar pengenaan pajak reklame adalah Nilai Sewa Reklame (NSR), besar kecilnya
NSR di pengaruhi oleh lokasi penempatan reklame yang di bedakan berdasarkan tarif kelas
jalan. Semakin strategis titik atau letak pemasangan reklame maka tarif kelas jalannya
semakin tinggi atau mahal, dengan pertimbangan manfaat yang di peroleh si penyelenggara
reklame semakin tinggi, khususnya terkait dengan jangkauan pangsa pasar dan sasaran
konsumen yang dituju dari produk yang di promosikan tersebut. Selain itu ketentuan
pengenaan nilai sewa pajak reklame juga dilihat dari bahan yang digunakan, waktu, jangka
waktu penyelenggaraan, jumlah, dan media reklame.

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Watini & Ita Salsalina Lingga (2010) dengan judul
“Pengaruh Pemungutan Pajak Reklame Terhadap Penerimaan Pajak Daerah Kota Bandung
(Studi Empirik Pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung)”, mendapatkan hasil dari
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penelitian yaitu pemungutan pajak reklame dengan penerimaan pajak daerah kota Bandung
memiliki hubungan yang sangat lemah dan positif atau searah positif dan searah berarti bahwa
setiap penambahan pemungutan pajak reklame akan mengakibatkan penambahan penerimaan
pajak daerah dan setiap pengurangan pemungutan pajak reklame akan mengakibatkan
pengurangan terhadap penerimaan pajak daerah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh
Nio Anggun Sripradita, Topowijono, & Achmad Husaini (2013) dengan judul “Analisis
Efektivitas Penerimaan Pajak Reklame Dalam Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
(Studi Pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Kediri)”. Hasil dari penelitian ini yaitu
pajak reklame di Kabupaten Kediri memiliki potensi yang cukup besar dibandingkan jenis
pajak daerah lainnya. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak reklame sebesar 111,02% dan
rata-rata efektivitas PAD periode 2008-2012 sebesar 125,07%. Rata-rata kontribusi pajak
reklame terhadap pajak daerah pada periode 2008-2012 yaitu sebesar 3,12% dan kontribusi
pajak reklame terhadap PAD periode tahun 2008-2012 sebesar 1,65%.

Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai
pendapatan daerah di Kabupaten Sukoharjo khususnya pendapatan daerah yang diterima dari
penerimaan pajak reklame. Kenapa hanya pajak reklame, karena peneliti merasa masih jarang
ada penelitian yang meneliti tentang pajak reklame di Kabupaten Sukoharjo. Dalam penelitian
ini, peneliti juga ingin mengetahui apakah pajak reklame mempunyai peran besar dalam
penerimaan pajak daerah di kabupaten Sukoharjo. Selain itu peneliti ingin mengetahui
bagaimana pengelolaan mengenai pajak reklame di Kabupaten Sukoharjo, sehingga judul
pada penelitian ini adalah “Analisis Efektifitas Penerimaan Pajak Reklame Terhadap
Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo Periode Tahun 2013-2015”.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Yaitu
penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisa. Sumber
data yang digunakan pada penelitian ini menggunakan data primer. Tujuan dari penelitian ini
adalah mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat
penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya.
Penggunaan penelitian deskriptif karena peneliti akan menggambarkan dan mendeskripsikan
hasil olahan data tentang penerimaan pajak reklame dalam upaya peningkatan Pendapatan
Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo.

Variabel Penelitian
Variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Pajak Reklame
Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaran reklame. Reklame adalah benda,

alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan
komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik
perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca,
didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum. Target penerimaan dan realisasi
penerimaan pajak reklame dapat dilihat melalui laporan yang dapat diperoleh dari
DPPKAD Sukoharjo tahun anggaran 2013 - 2015. Variabel ini diukur dengan :

Pajak Reklame = 25% x Jumlah Pembayaran
Sumber : Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Pajak
Daerah.
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2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari potensi

daerah yang menjadi hak pemerintah daerah diperoleh dari pemungutan berdasarkan
peraturan daerah sesuai peraturan perundang-undangan. Target penerimaan dan realisasi
penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat melalui laporan yang dapat
diperoleh dari DPPKAD Sukoharjo tahun anggaran 2013 – 2015.  Perhitungan pajak
daerah dapat diukur dengan :

Pajak Daerah = Dasar Pengenaan Pajak x Tarif Pajak Daerah

3. Efektifitas
Efektifitas adalah perbandingan antara target pajak reklame yang telah ditentukan

dengan realisasi penerimaan pajak reklame yang diterima. Variabel ini dapat diukur
dengan kriteria keefektifan sesuai dengan Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327
tahun 1996  yang dikategorikan sebagai berikut :
a. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
b. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif
c. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif
d. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif
e. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif

Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti utuk dipelajari
kemudian akan ditarik kesimpulannya. (Vina,Rizal Effendi, Ratna Juwita.2011). Populasi
dalam penelitian ini adalah seluruh pendapatan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo dan data penerimaan pajak
reklame Sukoharjo pada tahun anggaran 2013-2015.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi
tersebut. Semua populasi dalam penelitian ini digunakan untuk menjadi sampel.

Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif

kualitatif. Penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan
analisis. Deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi
obyek yang alami (natural), dimana peneliti berperan sebagai instrumen kecil. Penelitian
kualitatif merupakan suatu penelitian yang mempunyai tujuan untuk menyusun teori,
memandang teori sebagai hasil proses induksi dari pengamatan terhadap fakta (pengumpulan
informasi) yang disusun melalui proses pengumpulan data, kategorisasi data, dan
pengembangan pola atau susunan (patterns) teori. (Rahayuningsih.2009).

Menghitung keefektifan pajak reklame pada tahun 2013 – 2015 dapat digunakan
dengan langkah – langkah sebagai berikut :
1. Melihat target pajak reklame yang telah ditetapkan DISPENDA Kabupaten Sukoharjo pada

tahun anggaran 2013 – 2015.
2. Melihat penerimaan yang diperoleh Pemerintah Daerah pada realisasi penerimaan pajak

reklame Kabupaten Sukoharjo tahun anggaran 2013 – 2015.
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3. Menghitung keefektifan pajak reklame yaitu dengan membandingkan target pajak reklame
sesuai no 1 dengan realisasi penerimaan pajak reklame no 2 yang dapat dihitung dengan
rumus sebagai berikut :

Realisasi Penerimaan Pajak Reklame X 100%
Target Penerimaan Pajak Reklame

4. Kemudian hasil pengukuran tingkat efektfitas pajak reklame dapat dikatakan efektif atau
tidak apabila memenuhi kriteria yang dikategorikan sesuai dengan Depdagri, Kepmendagri
Nomor 690.900.327 tahun 1996 sebagai berikut :
a. Tingkat pencapaian diatas 100% berarti sangat efektif
b. Tingkat pencapaian antara 90% - 100% berarti efektif
c. Tingkat pencapaian antara 80% - 90% berarti cukup efektif
d. Tingkat pencapaian antara 60% - 80% berarti kurang efektif
e. Tingkat pencapaian di bawah 60% berarti tidak efektif

HASIL & PEMBAHASAN
Deskripsi Umum Data Penelitian

Selama tahun 2013 – 2015 target penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sukoharjo
mengalami peningkatan dan juga penurunan, begitu juga dengan target Pendapatan Asli
Daerah. Hal ini dapat dilihat pada data di bawah ini :

Tabel 1
Daftar Target Penerimaan Pajak Reklame dan  Target PAD

Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2013 – 2015

Tahun Target Pajak Reklame Target PAD Prosentase
2013 2.875.000.000 91.500.000.000 3,14%
2014 3.175.000.000 98.010.000.000 3,23%
2015 2.250.000.000 109.277.250.000 2,05%

1. Analisis Tingkat Pertumbuhan Pajak Reklame
Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah Kabupaten

Sukoharjo adalah salah satu instansi pemerintah yang berwenang mengelola PAD
sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2001
tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Berikut laporan realisasi anggaran pendapatan pajak reklame tahun 2013-2015.

Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Tahun 2013 – 2015

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase

2013 2.875.000.000 4.228.787.275 147,09%

2014 3.175.000.000 3.693.997.000 116,35%

2015 2.250.000.000 3.721.488.660 165,40%
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Keterangan tabel diatas dapat diketahui adanya kenaikan dan penurunan
penerimaan Pajak Reklame selama tahin 2013 - 2015, yaitu target penerimaaan pajak
reklame mengalami kenaikan dari tahun 2013 Rp. 2.875.000.000 menjadi Rp.
3.175.000.000 pada tahun 2014. Meskipun pada tahun 2015 target penerimaan pajak
reklame mengalami penurunan menjadi Rp. 2.250.000.000, adanya penurunan tersebut
dikarenakan Pemkab Sukoharjo melarang pemasangan reklame iklan rokok dilarang
diletakkan di jalan utama atau protokol, dan diletakkan memotong jalan atau
melintang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 5 Tahun
2014 tentang Penyelenggaraan Reklame.

Tabel 2 tersebut juga dapat dilihat bagaimana realisasi penerimaan pajak
reklame terhadap target yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2013 target yang
ditetapkan sebesar Rp. 2.875.000.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 4.228.787.275
dengan prosentase 147,09%.  Kemudian di tahun 2014 target yang ditetapkan adalah
sebesar Rp. 3.175.000.000 dapat terealisasi sebesar Rp. 3.693.997.000 dengan
prosentase sebesar 116,35%  yang artinya pencapaian realisasinya sedikit mengalami
penurunan dari tahun 2013 tetapi tetap memenuhi target yang telah ditetapkan. Pada
tahun 2015 target yang ditetapkan sebesar Rp. 2.250.000.000 dengan pencapaian
realisasi sebesar Rp. 3.721.488.660 dengan prosentase 165,40%. Dari tahun 2013 –
2015 pencapaian realisasi terbesar yaitu terjadi pada tahun 2015.

2. Analisis Kontribusi Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Kabupaten Sukoharjo.

Hasil kontribusi pencapaian realisasi penerimaan pajak reklame terhadap PAD
Kabupaten Sukoharjo dapat dilihat dari realisasi pajak reklame yang diterima dibagi
dengan jumlah realisasi PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten Sukoharjo tahun
anggaran 2013 – 2015 kemudian dikalikan dengan 100%, maka dapat diketahui
seberapa besar kontribusi pajak reklame terhadap PAD (Pendapatan Asli Daerah)
Kabupaten Sukoharjo. Berikut ini adalah data mengenai realisasi penerimaan pajak
reklame dan realisasi penerimaan PAD (Pendapatan Asli Daerah) Kabupaten
Sukoharjo :

Tabel 3
Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Realisasi Pajak Reklame Kabupaten
Sukoharjo Tahun 2013 – 2015

Tahun Realisasi Pendapatan Asli
Daerah (PAD)

Realisasi Penerimaan
Pajak Reklame

Prosentase
Kontribusi

2013 127.641.966.136 4.228.787.275 3,31%

2014 144.909.181.712 3.693.997.000 2,54%

2015 169.939.241.919 3.721.488.660 2,18%

Dilihat dari tabel di atas bahwa pajak reklame pada tahun anggaran 2013
memberikan kontribusi sebesar Rp. 4.228.787.275 dari jumlah Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebesar Rp. 127.641.966.136, apabila diprosentasekan pajak reklame
pada tahun 2013 memberikan kontribusi sebesar 3,31% terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) yang artinya telah memenuhi target kontribusi pajak reklame terhadap
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Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sebesar 3,14% . Kemudian pada tahun anggaran
2014 penerimaan pajak reklame memberikan kontribusi sebesar Rp. 3.693.997.000
dari jumlah Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 144.909.181.712, yaitu pajak
reklame memberikan kontribusi sebesar 2,54% terhadap Pendapatan Asli Daerah
(PAD) yang artinya sedikit mengalami penurunan dibandingkan pada tahun 2013,
pada tahun 2013 ini kontribusi penerimaan pajak reklame terhadap Pendapatan Asli
Daerah (PAD) tidak memenuhi target sebesar 3,23%. Pada tahun 2015 pajak reklame
memberikan kontribusi sebesar Rp. 3.721.488.660 dari jumlah Pendapatan Asli
Daerah (PAD) sebesar Rp. 169.939.241.919. Pada tahun anggaran 2015 ini pajak
reklame memberikan kontribusi sebesar 2,18% pada Pendapatan Asli Daerah (PAD),
sehingga pada tahun ini pajak reklame memberikan kontribusi paling kecil dibanding
tahun – tahun sebelumnya, akan tetapi pada tahun 2015 ini kontribusi pajak reklame
terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) mampu memenuhi target yang sudah
ditetapkan sebesar 2,05%.

Hasil Penelitian
Hasil prosentase penerimaan pajak reklame didapat dari melihat target pajak reklame

yang telah ditetapkan oleh DISPENDA Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2013 –
2015 merupakan potensi pajak reklame yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan, dan
melihat penerimaan yang diproleh Pemerintah Daerah pada realisasi pajak reklame yang
diterima kemudian dikalikan 100% seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah ini :

Tabel 4
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame
Tahun 2013 – 2015

Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Prosentase
2013 2.875.000.000 4.228.787.275 147,09%
2014 3.175.000.000 3.693.997.000 116,35%
2015 2.250.000.000 3.721.488.660 165,40%

Hasil tabel di atas, dapat dilihat bahwa penerimaan pendapatan pajak reklame pada 3
(tiga) tahun belakangan yaitu pada tahun 2013 – 2015 di setiap tahunnya mampu mencapai
target yang telah ditetapkan. Dari hasil perhitungan presentase pada tahun 2013 – 2015 maka
dapat diperoleh hasil sebagai berikut :
1. Pada tahun 2013 target penerimaan pajak reklame adalah sebesar Rp. 2.875.000.000

dengan realisasi penerimaan sebesar Rp. 4.228.787.275 yang diperoleh presentase sebesar
147,09%.

2. Pada tahun 2014 target penerimaan pajak reklame adalah sebesar Rp. 3.175.000.000 yang
artinya target tahun 2014 ini dinaikkan dari tahun sebelumnya, realisasi penerimaan
sebesar Rp. 3.693.997.000 mengalami sedikit penurunan penerimaan dari tahun
sebelumnya tetapi tetap mampu melebihi targeet yang sudah ditentukan dengan
presentase pencapaian sebesar 116,35%.

3. Pada tahun 2015 target yang ditetapkan untuk pajak reklame mengalami penurunan yang
cukup signifikan yaitu menjadi sebesar Rp. 2.250.000.000, dengan pencapaian realisasi
sebesar Rp. 3.721.488.660. meskipun target mengalami penurunan, tetapi pencapaian
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realisasi mampu memenuhi target yang sedah ditentukan dengan presentase sebesar
165,40%.

Berdasarkan kategori yang telah ditetapkan sesuai dengan Depdagri, Kepmendagri
Nomor 690.900.327 tahun 1996 diperoleh hasil keefektifan pajak reklame seperti yang tertera
pada tabel di bawah ini :

Tabel 5
Efektifitas Pendapatan Pajak Reklame Kabupaten Sukoharjo
Tahun 2013 – 2015

No Tahun Prosentase Kriteria Efektifitas
1 2013 147,09% Sangat Efektif
2 2014 116,35% Sangat Efektif
3 2015 165,40% Sangat Efektif

Tabel 5 menunjukkan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun 2013 di
Kabupaten Sukoharjo pencapaiannya 147,09% yaitu melebihi 100% dari target yang sudah
ditetapkan sehingga penerimaan pajak reklame pada tahun 2013 dikategorikan sangat efektif.
Tahun 2014 hasil presentase mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya yaitu
sebesar 116,35% tetapi penurunan tersebut tidak menjadi kendala besar karena tetap mampu
mencapai target yang telah ditentukan dan masuk pada kategori sangat efektif. Tahun 2015
hasil prosentase meningkat menjadi 165,40%, pada tahun ini pajak reklame tetap mampu
mencapai target yang telah ditentukan dan dikategorikan sangat efektif.

Berikut ini adalah rekapitulasi dari target dan realisasi penerimaan pajak reklame serta
target dan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo tahun 2013 –
2015.

Tabel 6
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Reklame dan Pendapatan Asli
Daerah Kabupaten Sukoharjo

Tahun
Target Pajak
Reklame

Realisasi % Target PAD Realisasi %

2013 2.875.000.000 4.228.787.275 147,09% 91.500.000.000 127.641.966.136 3,14%

2014 3.175.000.000 3.693.997.000 116,35% 98.010.000.000 144.909.181.712 3,23%

2015 2.250.000.000 3.721.488.660 165,40% 109.277.250.000 109.277.250.000 2,05%

Tabel 6 menjelaskan kontribusi penerimaan pajak reklame dari tahun 2013 – 2015
yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Tahun 2013 prosentase dari realisasi
penerimaan pajak reklame adalah 147,09% yang masuk dalam kategori sangat efektif dari
realisasi penerimaan sebesar Rp. 4.228.787.275 terhadap target yang sudah ditentukan yaitu
sebesar Rp. 2.875.000.000. Tahun 2014  target penerimaan pajak reklame mengalami
kenaikan yaitu sebesar Rp. 3.175.000.000 dan realisasi penerimaan adalah sebesar Rp.
3.693.997.000 sedikit mengalami penurunan dari tahun sebelumnya dengan prosentase
sebesar 116,35% dan masih termasuk dalam kategori sangat efektif. Tahun 2015 target
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penerimaan pajak reklame mengalami penurunan yaitu sebesar Rp. 2.250.000.000 dan
realisasi penerimaan pajak reklame pada tahun ini sedikit mengalami kenaikan dari tahun
sebelumnya yaitu sebesar Rp. 3.721.488.660 dengan prosentase sebesar 165,40% yang masuk
kategori sangat efektif. Dibandingkan dengan tahun – tahun sebelumnya, pada tahun 2015 ini
memiliki prosentase yang paling besar. Dari hasil yang diperoleh menunjukkan tingkat
pencapaian diatas 100% dari tahun 2013 sampai tahun 2015 itu artinya pajak reklame
mempunyai peranan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah dengan kualitas sangat baik
dibanding dengan unsur – unsur pajak daerah yang lain.

Tabel 6 juga menjelaskan secara keseluruhan mengenai target dan realisasi dari
pencapaian Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2013 – 2015. Tahun
2013 target PAD adalah sebesar Rp. 91.500.000.000 sedangkan realisasi penerimaan PAD
sebesar Rp. 127.641.966.136 yang artinya realisasi PAD telah melebihi target yang ditentukan
dengan prosentase sebesar 139,49%. Tahun 2014 target PAD adalah sebesar Rp. 98.010.000.000
mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, realisasi penerimaan PAD adalah sebesar Rp.
144.909.181.712 dengan prosentase sebesar 147,85%. Pada tahun 2015 target PAD
mengalami kenaikan lagi yaitu sebesar Rp. 109.277.250.000, sedangkan realisasi penerimaan
PAD melebihi target juga serta mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya yaitu sebesar Rp.
169.939.241.919 dengan prosentse 155,51%, sehingga dari tahun 2013 – 2015 target dan
realisasi penerimaan PAD di Kabupaten Sukoharjo selalu mengalami peningkatan setiap
tahunnya.

SIMPULAN & SARAN
Kesimpulan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas
pajak reklame terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sukoharjo periode tahun 2013-
2015. Penelitian ini diukur dengan realisasi penerimaan pajak reklame per target penerimaan
pajak reklame dikalikan dengan 100%. Populasi pada penelitian ini adalah semua pendapatan
yang diperoleh dari Dinas Pendapatan, Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD)
Kabupaten Sukoharjo. Sampel dalam penelitian ini adalah data penerimaan Pajak Reklame di
Kabupaten Sukoharjo pada tahun anggaran 2013-2015. Metode analisis data yang digunakan
pada penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini adalah
membuktikan bahwa realisasi penerimaan pajak reklame di Kabupaten Sukoharjo pada tahun
anggaran 2013 – 2015 telah mencapai kategori sangat efektif. Penerimaan pajak reklame
memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sukoharjo
sebesar 3,31% pada tahun 2013, 2,54% pada tahun 2014, dan 3,40% pada tahun 2015.

Keterbatasan Penelitian
Penelitian ini belum sepenuhnya sempurna masih banyak kekurangan baik dari segi

metodologi, penulisan, maupun data yang diolah sampai hasil diperoleh. Berikut keterbatasan
penelitian yang dapat disampaikan oleh penulis :
1. Terbatasnya obyek penelitian yang hanya dilakukan di Dinas Pendapatan, Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo.
2. Terbatasnya variabel yang diteliti yang hanya menggunakan variabel Pajak Reklame.
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Saran
Pada penelitian ini, penulis ingin memberikan saran antara lain :

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya obyek penelitian tidak hanya pada Dinas
Pendapatan, Pengelolaan  Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Sukoharjo,
tetapi bisa dilakukan sekabupaten yang ada di Solo Raya ataupun se Jawa Tengah.

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah variabel yang diteliti tidak hanya
pajak reklame, melainkan pajak – pajak daerah lainnya seperti Pajak retribusi, pajak hotel,
pajak hiburan, dan lain – lain.
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh Karakteristik Corporate Governance terhadap
Effective Tax Rate. Corporate Governance yang direpresentasikan oleh komisarisin dependen,
komite audit danInvestor Institusional (pemegang saham institusional). Penelitian ini
merupakan penelitian empiris dengan teknik purpose sampling dalam pengumpulan data.
Sampel diperoleh dari data sekunder laporan keuangan perusahaan manufaktur yaitu
perusahaan logam dan kimia yang telah diprivatisasi dan listing di BEI selama tahun 2012
hinggatahun 2014 sebanyak 14 perusahaan. Jumlah data penelitian yang digunakansebanyak
42 data. Analisis dilakukan dengan regresi berganda menggunakan program SPSS version
16.00 untuk windows. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa proporsi komisaris
independen berpengaruh terhadap effective tax rate, sedangkan komite audit dan investor
institusional tidak berpengaruh terhadap effective tax rate. Dalam penelitian ini masih terdapat
banyak keterbatasan dan kekurangan yaitu, pengaruh variable independen terhadap variable
dependen hanya mampu menjelaskan sebesar 29,4% sehingga perlu penambahan variable
independen lainnya.

Kata Kunci: Effective Tax Rate, Corporate Governance, Pajak.

PENDAHULUAN
Reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala aspek perpajakan yang

memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, kepercayaan pada
administrasi perpajakan yang tinggi dan produktivitas aparat perpajakan yang tinggi.
Reformasi perpajakan dilakukan Pemerintah Indonesia agar system perpajakan dapat lebih
efektif dan efisien, sejalan dengan perkembangan globalisasi.

UU No. 36 Tahun 2008 pemerintah memberikan insentif berupa penurunan tariff
Pajak Penghasilan menjadi 28% pada tahun 2009 dan akan menjadi 25% pada tahun fiskal
2010. Para pelakuusahaakanmendapatkantambahanpotongan 5% jika Wajib Pajak Badan
tersebut merupakan Wajib Badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka dengan
minimal 40% kepemilikannya diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan saham tersebut
dimiliki minimal 300 (tiga ratus) pihak.

Menurut (Hanum 2013, p. 23) Perusahaan pemerintah yang sudah terdaftar di Bursa
Efek Indonesia mayoritas pemegang saham berada di tangan pemerintah, oleh karena itu
pemerintah dapat mengontrol kegiatan operasional perusahaan. Pemegang saham mayoritas di
indikasikan terlibat dalam penetapan besaran effective tax rate perusahaan dan pada
perusahaan pemerintah terdapat indikasi konflik antara pihak manajemen perusahaan dan
pemegang saham mayoritas dalam hal kebijakan penetapan besaran effective tax rate tersebut.
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Corporate  Governance  dalam suatu perusahaan bertujuan  agar  terciptanya suatu tata
kelola perusahaan  yang baik, efektif dan efisien dimana dalam mekanisme Corporate
Governance telah diatur penerapan-penerapan  yang  harus dilakukan oleh  perusahaan  agar
perusahan dapat terus berkembang namun tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan oleh
pemerintah. Perusahaan yang telah menerapkan corporate governance diharapkan
menghasilkan kinerja yang baik dan efisien karena corporate governance dapat memberikan
perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan stakeholder. Kinerja perusahaan yang
baik dapat diukur dengan laba  yang diperoleh perusahaan,  laba  yang  berkualitas adalah laba
yang dapat mencerminkan kelanjutan laba (sustainable earnings) di masa depan.

Pencapaian laba perusahaan tidak luput dari pemilihan keputusan yang tepat dalam
melakukan kegiatan perusahaan. Keputusan yang diambil perusahaan harus efektif, efisien
dan tepat termasuk dalam penentuan kebijakan yang terkait tariff pajak efektif. Besaran tarif
pajak efektif perusahaan bergantung pada beberapa aspek perusahaan seperti dalam pemilihan
metode akuntansi maupun adanya pengaruh langsung dari pemegang saham perusahaan.
Ketika suatu perusahan telah menerapkan corporate governance yang baik maka akan tercipta
kinerja perusahaan yang efektif dan akan berdampak pada keputusan untuk yang efektif
dalam menentukan kebijakan yang terkait besaran tariff pajak efektif perusahaan menurut
(Hanum 2013, p. 26).

Banyak hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa karakteristik perusahaan
berpengaruh secara signifikan terhadap effective tax rate. Dengan adanya perbedaan
karakteristik tersebut menimbulkan suatu keraguan mengenai apakah aturan atau kebijakan
pajak yang ditetapkan pemerintah telah memberikan ruang bermain bagi seluruh perusahaan
yang ada menurut Gupta & Newberry dalam (Primordia 2014, p. 22). Hal ini dapat diteliti
lebih lanjut karena pada dasarnya setiap perusahaan mengharapkan keuntungan yang
maksimal.

Penelitian yang sejenis dengan penelitian ini antara lain (Utami 2013) dalam penelitan
yang berjudul Pengaruh Struktur Corporate governance, Size, Profitabilitas Perusahaan
terhadap Tax Avoidance yang menunjukan tingkat tax avoidance cukup tinggi dan hanya
variable komite audit, kualitas audit dan latar belakang komite audit yang berpengaruh
signifikan positif sedangkan variable yang lain tidak berpengaruh terhadap tax avoidance,
(Hanum 2013) dalam penelitan yang berjudul pengaruh karakteristik corporate governance
terhadap effective tax rate (ETR) yang menunjukkan bahwa Corporate governance tidak
berpengaruh  positif terhadap Effective Tax Rate dan (Dewi 2014) berjudul Pengaruh
Karakteristik Eksekutif, Karakteristik Perusahaan dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang
Baik pada Tax Avoidance di Bursa Efek Indonesia yang menunjukkan Institusional ownership
berpengaruh positif dan signifikan terhadap economic value added, large shareholder
berpengaruh positif dan signifikan terhadap economic value added, managerial shareholder
tidak signifikan berpengaruh positif dengan economic value added.

Berdasarkan uraian di atas maka perlu untuk mengadakan penelitian mengenai
karakteristik  corporate  governance  terhadap effective  tax  rate terutama pada perusahaan
logam dan kimia. Sebab dalam perusahaan yang telah listing di BEI terdapat indikasi konflik
antara pemegang saham utama dengan manajeman perusahaan dalam hal penentuan kebijakan
yang  terkait besaran effective  tax  rate.  Oleh karena itu bidang ini masih merupakan masalah
yang  menarik untuk diteliti.  Atas dasar tersebut,  penelitian ini diberi judul  “Pengaruh
Karakteristik corporate  governance terhadap effective  tax  rate”. Penelitian ini mempunyai
tujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik corporate governance terhadap effective tax
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rate dengan menguji secara parsial komisaris independen, komite audit, Investor institusional
terhadap effective tax rate.

METODE PENELITIAN
Variable penelitian

Variable terkait dalam penelitian ini adalah Effective Tax Rate. Beban pajak yang
digunakan hanya menggunakan beban pajak kini dikarenakan pada beban pajak kini
dimungkinkan untuk melakukan pemilihan kebijakan yang terkait dengan perpajakan dana
akuntansi. Sedangkan variable bebas adalah Beban pajak yang digunakan hanya
menggunakan beban pajak kini dikarenakan pada beban pajak kini dimungkinkan untuk
melakukan pemilihan kebijakan yang terkait dengan perpajakan dana akuntansi. Komisaris
independen diukur dengan melihat proporsi komisaris independen pada komite audit. Komite
audit diukur dengan melihat jumlah total seluruh komite audit dalam suatu perusahaan.
Variable Investor Institusional diukur dengan menghitung  total seluruh saham  yang  dimiliki
oleh seluruh pemilikan institusi.

Populasi dan sampel
Penelitian ini merupakan jenis penelitin kuantitatif, jenis yang digunakan dalam

penelitian ini adalah penelitian menggunakan analisis regresi linier berganda. Sumber data
dalam penelitian ini termasuk kedalam sumber data sekunder, yang diperoleh dari laporan
keuangan perusahaan manufaktur khususnya perusahaan logam dan kimia yang terdaftar di
BEI. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan cara purposive sampling dengan kriteria
sebagai berikut:

1. Perusahaan tidak delisting selama periode pengamatan.
2. Perusahaan tidak mengalami kerugian pada laporan keuangannya.
3. Perusahaan memiliki komisaris independen.
4. Perusahaan mencantumkan nilai pajak kini pada laporan keuangannya.

Metode analisis
Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan uji statistic deskriptif, uji

asumsi klasik (uji normalitas, uji mutikoloniearitas, uji autokorelasi dan uji
heteroskedastisitas), analisis regresi berganda, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji statistik t,
uji statistik f dan uji koefisien determinasi (R2).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis multivariate dengan menggunakan
regresi berganda sebagai berikut:

ETRt = α0 + β1INDt + β2CAt + β3ISt + €t

Keterangan:
ETR : Tingkat Pajak Efektif
α0 : Konstanta
IND : Komisris Independen
CA : Komite Audit
IS : Investor Institusional
€ : Error
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HASIL & PEMBAHASAN
Deskripsi Umum Data Penelitian

Data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder dalam penelitianini data
yang berupa laporan keuangan perusahaan logam dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek
Indonesia tahun 2012-2014. Data yang diperoleh dari www.idx.co.id sebanyak 26 perusahaan,
yang kemudian diseleksi berdasarkan kriteria yang sudah ditentukan dengan metode
purposive sampling.

Tabel. 1
Daftar Sampel Perusahaan

KriteriaSampel Jumlah

1
Perusahaan logam dan kimia yang terdaftar di BEI
pada tahun 2012-2014

26

2 Data tidak lengkap atau rusak (1)
3 Data tidak memenuhi criteria (11)
Jumlah perusahaan yang dapat digunakan sebagai sampel 14

Statistik Deskriptif
Statistik deskriptif menggambarkan distribusi data yang terdiri dari nilai  rata-rata

(mean), median, modus,  standar  deviasi, nilai  maksimum,  dan  nilai  minimum atas data
yang digunakan dalam penelitian (Ghozali 2006, p. 34). Berikut merupakan statistik deskriptif
untuk masing-masing variabel pada tahun 2012-2014.

Tabel 2
Statistik Desskriptif Perusahaan Sampel

Variabel Mean Minimum Maksimum
Standar
Deviasi

ETR 0.35451 0.001 1.783 0.409700
KomisarisIndependen 0.37035 0. 286 0.600 0.068354
Komite Audit 3.07 3 4 0. 261
Investor Institusional 11.9965 1.00 75.56 19.37436

Hasil Uji Asumsi Klasis

Uji asumsi klasik terdiri dari beberapa macam pengujian, meliputi uji normalitas,
multikolinearitas, autokorelasi, dan heteroskedastisitas.
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Tabel 3
Hasil Uji Asumsi Klasik dan Regresi Berganda

ETRt= α0 + β1INDt + β2CAt + β3ISt + €t

Koef. (p-value) t hitung Glejser VIF
(Constant) 0.393 0.000 5.497
KomisarisIndependen 0.099 0.000 9.615 0. 410 1.017
Komite Audit -0.004 0.850 -0.190 0. 364 1.046
Investor Institusional -0.064 0.098 -1.688 0. 806 1.036
F 3.684 0.000
R² 0.290
Ad. R² 0.294
Durbin-Watson 1.842
One Sample K-S Test 0.629 0.824

Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas: Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai signifikansi var Res_1
signifikansinya berada diatas 0,05 yaitu 0,083. Maka data penelitian ini dikatakan
berdistribusi normal.
Uji Multikolinearitas: Berdasarkan Tabel 3 menunjukkan semua variabel independen
memiliki nilai Variance Inflation Factor (VIF) dibawah 10 dan tolerance value diatas 0.
Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi bebas memiliki masalah multikolinearitas.
Uji autokorelasi: Dari tabel Durbin-Watson  untuk n=42, k=3 diperoleh nilai dL=1,3573,
dU=1,6617 sehingga 4-dU=2,3261. Dari Tabel IV. 5 diketahui nilai d=1,842. Nilai tersebut
diantara dU (1,6617) dan 4-dU (2,3383), maka dapat disimpulkan bahwa model regresi
terbebas dari autokorelasi negative maupun positif.
Uji heteroskedastisitas: Berdasarkan Tabel 3 ketiga variabel independen menunjukan nilai
signifikansi diatas 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan
bebas heteroskedastisitas.

Hasil Pengujian Hipotesis
Komisaris independen berpengaruh terhadap nilai effective tax rate

Berdasarkan Tabel 3 nilai uji t dengan menggunakan SPSS versi 16 diperoleh nilai
koefisien positif yaitu 0,099 dan nilai thitung sebesar 9,615. Karena nilai thitung ≥ ttabel yaitu
2,024 dan nilai signifikansi dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dan Ha
diterima. Artinya komisaris independen berpengaruh terhadap effective tax ratedan signifikan.
Jadi hipotesis satu yang menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh terhadap nilai
effective tax rate dapat diterima. Ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh
(Ardyansah 2013) (Primordia 2014) yang menyatakan komisaris independen berpengaruh
terhadap ETR dantidak sejalan dengan (Hanum 2013) yang menyatakan komisaris
independen tidak berpengaruh terhadap ETR.

Komite audit berpengaruh terhadap nilai effective tax rate
Berdasarkan Tabel 3 nilai uji t dengan menggunakan SPSS versi 16 diperoleh nilai

koefisien negative yaitu -0,004 dan nilai thitung sebesar -0,190. Karena nilai -ttabel ≤ -thitung yaitu
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-2.024 dan nilai signifikansi diatas 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha

ditolak. Artinya komite audit tidak berpengaruh terhadap nilai ETR dan tidak signifikan. Jadi
hipotesis satu yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh terhadap nilai effective tax
rate tidak dapat diterima. Ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh
(Hanum 2013), (Denasti 2014) yang menyatakan komite audit tidak berpengaruh terhadap
ETR dan tidak sejalan dengan (Dewi 2014) (Utami 2013) yang menyatakan komite audit
berpengaruh terhadap ETR.

Investor institusional berpengaruh terhadap nilai effective tax rate
Berdasarkan Tabel 3 nilai uji t dengan menggunakan SPSS versi 16 diperoleh nilai

koefisien negative yaitu -0,064 dan nilai thitung sebesar -1,688. Karena nilai -ttabel ≤ -thitung yaitu
-2,024 dan nilai signifikansi dibawah 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan Ha

ditolak. Artinya investor institusional tidak berpengaruh terhadap nilai ETR dan tidak
signifikan. Jadi hipotesis tiga yang menyatakan bahwa investor institusional berpengaruh
terhadap nilai effective tax rate tidak dapat diterima. Ini sejalan dengan penelitian sebelumnya
yang dilakukan oleh (Hanum 2013), (Utami 2012) yang menyatakan investor institusional
tidak berpengaruh terhadap ETR dan tidak sejalan dengan penelitian (Dewi 2014) yang
menyatakan investor institusional berpengaruh terhadap ETR.

SIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh karakteristik corporate
governance terhadap effective tax rate perusahaan logam dan kimia yang terdaftar di BEI
pada periode 2012-2014. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 14 perusahaan
yang memenuhi kriteria sampel yang ditentukan sebelumnya. Model penelitian dalam
penelitian ini merupakan modifikasi dari model penelitian yang digunakan (Hanum 2013),
dengan mengganti sampel penelitian menjadi perusahaan logam dan kimia periode 2012-
2014. Berdasarkan hasil analisis penelitian yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa struktur
corporate governance yang diproksikan dengan komisaris independen berpengaruh terhadap
nilai effective tax rate sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Ardyansah 2013) dan
(Primordia 2014) dan tidak sejalan dengan penelitian (Hanum 2013), sedangkan komite audit
dan investor institusional tidak berpengaruh terhadap nilai effective tax rate sejalan dengan
penelitian yang dilakukan oleh (Hanum 2013) (Denasti 2014) dan tidak sejalan dengan
penelitian (Utami 2013) .

Keterbatasan Penelitian
Peneilitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu:

1. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya berjangka 3 tahun (2012-2014) serta
jumlah sampel perusahaan yang digunakan juga hanya 14 perusahaan logam dan kimia
yang terdaftar di BEI.

2. Minimnya nilai adjusted R sequare yaitu sebesar 0,294, nilai ini menunjukkan bahwa
variabel independen: komisaris independen, komite audit dan investor institusional hanya
bisa menjelaskan variabel dependen yaitu effective tax rate pada perusahaan logam dan
kimia yang terdaftar di BEI pada tahun 2012-2014 sebesar 29,4%, sedangkan sisanya
70,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
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Saran
Adapun saran yang didapat untuk penelitian-penelitian selanjutnya antara lain:

1. Memperpanjang jumlah periode perusahaan yang digunakan sebagai sampel dan
menggunakan seluruh jenis perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Untuk penelitian selanjutnya dapat menambahkan variabel independen lainnya, yaitu latar
belakang komite audit, jumlah dewan direksi, latarbelakang dewan komisaris, kualitas
audit, kepemilikan manajerial, jumlah komite audit independen dan yang lainnya.
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FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DI DESA JATISOBO

POLOKARTO SUKOHARJO

Fella Ulvathunia
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta

fellaulvathunia@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menguji pengaruh sikap, kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan
kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan
Bangunan. Data yang diperoleh berupa data keusioner yang disebarkan di Desa Jatisobo. Jenis
penelitian ini digolongkan sebagai penelitian kualitatif yang dikuantitatifkan. Populasi dalam
penelitian ini adalah seluruh wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Jatisobo, Polokarto,
Sukoharjo sebanyak 1.650 orang. Penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel
insidential sampling, dengan dasar kuota 60/9 dusun. Metode statistik yang digunakan adalah
analisis regresi linear berganda. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sikap wajib pajak tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pengetahuan perpajakan
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan kualitas pelayanan tidak
berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci : sikap, kesadaran, pengetahuan, kualitas, kepatuhan.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber pembiayaan pembangunan nasional untuk peningkatan
masyarakat. Pajak dianggap sebagai sumber dana yang paling potensial bagi pembiayaan
Negara. Pajak bumi dan bangunan merupakan salah satu pajak pusat yang wewenangnya
diilimpahkan kepada pemerintah daerah. Tetapi dalam realisasinya pemungutan pajak masih
sulit dilakukan atau belum sesuai dengan yang ditargetkan oleh pemerintah daerah.
Disebabkan masih rendahya tingkat kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan masyarakat
terhadap pengelola pajak. Sehingga masyarakat wajib pajak sangat membutuhkan motivasi
untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat tentang penyaluran hasil pajak yang telah
dilakukan sudah sesuai dengan aturan yang berlaku demi kesejahteraan rakyat, dengan itu
persepsi wajib pajak dalam membayar pajak akan positif terhadap pemerintah dalam
mengelola pajak.

Salah satu cara untuk mengoptimalkan penerimaan PBB adalah dengan cara
meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB. Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan
dimana wajib pajak memenuhi semua kewajibannya dan melaksanakan hak perpajakannya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya adalah kualitas
pelayanan.Kualitas pelayanan untuk wajib pajak yang merupakan pelayanan publik yang
diarahkan sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk
kepuasan wajib pajak agar mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi
kewajiban perpajakannya.yang telah dibayarkan oleh masyarakat.
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Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga dipengaruhi
oleh kesadaran wajib pajak apabila motivasi masyarakat tentang wajib pajak tinggi maka
kemauan untuk pajak akan meningkat. Selain itu sikap wajib pajak juga sangat berperan
penting dalam upaya untuk mengoptimalkan penerimaan pajak bumi dan bangunan, karena
sikap wajib pajak dalam memandang mutu pelayanan petugas pajak akan berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Dari penjelasan diatas hal-hal yang mendasar mengenai perpajakan, yaitu untuk
selanjutnya diharapkan akan menambah kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.
Karena masih ada sebagian wajib pajak yang enggan dalam membayar pajak, namun bukan
berarti masyarakat tidak mau membayar pajak, melainkan karena wajib pajak tidak
mengetahui bagaimana cara menghitungnya. Hal itu dikarenakan pengaruh dari tingkat
pendidikan pajak wajib pajak dan persepsi wajib pajak tentang pajak. Maka dari itu sangat
dibutuhkan pengetahuan perpajakan agar wajib pajak mengerti dan paham tentang pajak.

Penelitian ini menguji lebih lanjut pengaruh sikap, kesadaran, pengetahuan
perpajakan, terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak Bumi dan Bangunan
namun dengan penambahan variabel independen  yakni kualitas pelayanan dan objek yang
berbeda dari penelitian sebelumnya yakni mengambil objek pada wilayah Kecamatan
Polokarto, Kabupaten Sukoharjo, tepatnya di Desa Jatisobo. Berdasarkan Uraian diatas maka
penelitian mengambil judul ““Faktor- Faktor  yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib
Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Desa, Polokarto, Sukoharjo”.

METODOLOGI

Jenis Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian
Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Ruang lingkup penelitian dalam

penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah  wajib pajak PBB yang menjadi wajib
pajak efektif di Desa Jatisobo, Polokarto, Sukoharjo. Ruang lingkupnya membahas seberapa
jauh pengaruh sikap wajib pajak kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan kualitas
pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional
Variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini adalah :

a. Variabel dependent yaitu kepatuhan wajib pajak (Y)
b. Variabel independent yaitu (X) yang meliputi 4 dimensi :

1) Sikap wajib pajak (X1)
2) Kesadaran wajib pajak (X2)
3) Pengetahuan perpajakan (X3)
4) Kualitas pelayanan (X4)

Definisi operasional adalah melekatkan arti pada suatu variabel dengan cara
menetapkan kegiatan atau tindakan yang perlu untuk mengukur variabel itu. Pengertian
operasional variabel ini kemudian diuraikan menjadi indikator empiris yang meliputi :
1. Pengertian kepatuhan wajib pajak

Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan aktif wajib pajak dalam
menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi,yaitu
kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

2. Pengertian sikap wajib pajak
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Sikap wajib pajak adalah pernyataan, pertimbangan atau perspektif individu dari wajib
pajak yang menjadi dasar interaksi dengan oranglain atau peristiwa baik itu
menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai suatu objek.
1. Kesadaran wajib pajak akan perpajakan adalah dimana rasa yang timbul dari dalam diri

wajib pajak atas kewajibannya membayar pajak denganikhlas tanpa adanya unsur
paksaan.

2. Pengetahuan Perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui
peratura perpajakan baik soal tarif pajak yang akan mereka bayar, maupun manfaat
pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka.

3. Kualitas pelayanan merupakan perbandingan antara pelayanan kosumen dengan kualitas
pelayanan yang diharapkan konsumen.

Sumber Data dan Responden
Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer

diperoleh dengan menggunakan kuesioner berupa daftar pertanyaaan. Sedangkan data
sekunder didapat dari Desa Jatisobo berupa data jumlah wajib pajak, luas tanah dan bangunan.
Respondennya adalah wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Jatisobo.

Populasi dan Sampling
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh wajib pajak PBB yang

efektif di Desa Jatisobo, Polokarto, Sukoharjo, Jawa Tengah tahun 2016 yaitu terdiri dari 9
Dusun yaitu Kersan, Pandak, Jatisobo, Kajoran, Suruh Pabrik, Kauman, Gandon, Gagan,
Jengglong. Sampel dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang efektif di Desa Jatisobo.
Pengambilan sampel penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode simple random
sampling.

Teknik Pengumpulan Data
Penelitian ini dalam memperoleh data yang diperlukan dengan menggunakan cara

sebagai berikut:
1. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survey menggunakan media angket
(kuesioner).
2. Tinjauan kepustakaan (library research).
3. Mengakses website dan situs-situs, metode ini digunakan untuk mencari website maupun
situs-situs yang menyediakan informasisehubungan dengan masalah dalam penelitian.

Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner, kuesioner dalam

penelitian ini terdiri dari sejumlah pertanyaan yang diukur dengan menggunakan skala likert
dengan alternatife lima jawaban yang mengukur sikap dan menyatakan pendapat setuju atau
tidak setuju terhadap penyataan yang diajukan.

Teknik Analisis Statistik dan Uji Hipotesis
Teknik Analisi Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran mengenai
demografi responden dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian. Gambaran tersebut
meliputi : tingkat pendidikan, pekerjaan pokok, pekerjaan sampingan, luas tanah, dan kondisi
bangunan.
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Teknik Pengujian Kualitas Data
Dalam penelitian ini dilakukan kualitas data untuk melihat validitas, reliabilitas dalam

pengukuran variabel. Dalam pengukuran variabel maka penelitian ini menggunakan analisis
regresi linear berganda dengan program SPSS versi 17.00 for window.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas
Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.

Kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrument dianggap valid atau layak
digunakan dalam pengujian hipotesis apabila Corrected Item-Total Correlation lebih besar
dari 0,30. Hasil uji kualitas data disajikan pada tabel 3.1

Tabel 1. Ringkasan Hasil Perhitungan Validitas

Variabel Item
Corrected Item-Total
Correlation Ket

Kepatuhan Y.1 0,763 valid
Y.2 0,876 valid
Y.3 0,755 valid
Y.4 0,753 valid
Y.5 0,703 valid

Sikap X1.1 0,819 valid
X1.2 0,690 valid
X1.3 0,723 valid
X1.4 0,832 valid
X1.5 0,705 valid

Kesadaran X2.1 0,711 valid
X2.2 0,769 valid
X2.3 0,721 valid
X2.4 0,720 valid
X2.5 0,681 valid

Pengetahuan X3.1 0,780 valid
X3.2 0,765 valid
X3.3 0,645 valid
X3.4 0,525 valid
X3.5 0,674 valid

Kualitas X4.1 0,723 valid
X4.2 0,803 valid
X4.3 0,781 valid

Hasil penelitian pengujian validitas pada tabel 3.1 seluruh item pertanyaan yang
digunakan dalam penelitian ini adalah valid, dilihat dari nikai masing-masing item pertanyaan
memiliki nilai Corrected Item-Total Correlation yang lebih besar dari 0,30.



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 497

Uji Reliabilitas
Kuesioner dikatakan reliable jika nilai  dari Cronbach Alpha diatas 0,06 (Sekaran,

1992). Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini
adalah menggunakan rumus koefisien Cronbach’s Alpha, dengan cara membandingkan nilai
Alpha dan standarnya, reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki nilai
Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,60. Hasil pengujian reliabilitas dapat dilihat pada
tabel 3.2 :

Tabel 2. Ringkasa Hasil Uji Reliabilitas

Variabel item Cronbach’s Alpha Ket
Kepatuhan Y.1 0,823 Reliabel

Y.2 Reliabel
Y.3 Reliabel
Y.4 Reliabel
Y.5 Reliabel

Sikap X.1 0,811 Reliabel
X.2 Reliabel
X.3 Reliabel
X.4 Reliabel
X.5 Reliabel

Kesadaran X.1 0,767 Reliabel
X.2 Reliabel
X.3 Reliabel
X.4 Reliabel
X.5 Reliabel

Pengetahuan X.1 0,708 Reliabel
X.2 Reliabel
X.3 Reliabel
X.4 Reliabel
X.5 Reliabel

Kualitas X.1 0,633 Reliabel
X.2 Reliabel
X.3 Reliabel

Hasil pengujian reliabilitas pada tabel 3.2 menunjukkan bahwa variabel-variabel yang
digunakan dalam penelitian ini telah reliabel karena keseluruhan variabel  memiliki nilai
Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat
ukur instrument kuesioner dalam penelitian.

Analisis Regresi
Uji Asumsi Model Regresi
Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuaan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat
dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Hasil pengujian
normalitas dapat dilihat pada tabel 3.3 :
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Tabel 3 One Sampel Kolmogorov-Smirnov

Unstandardized Residual Keterangan

Asymp. Sig.
(2-tailed) 0,176 Data Berdistribusi Normal

Hasil pengujian normalitas menggunakan Kolmogorov-Smirnov Test diperoleh nilai
Asymp. Sig 0,176. Karena signifikansi  > 0,05, maka Ho diterima. Jadi, dapat disimpulkan
bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.
Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas diuji dengan menggunakan nilai tolerance dan nilai VIF ( Variance
Inflation Factor). Suatu model regresi dikatakan tidak memiliki cenderung adanya gejala
multikolinearitas adalah apabila memiliki nilai Tolerance yang lebih besar dari 0,10 dan nilai
VIF yang lebih kecil dari 10.  Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 3.4

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas
Toleransi VIF Keterangan

1 (Constant)

Sikap 0.989 1.011 Bebas Multikolinearitas

Kesadaran 0.591 1.693 Bebas Multikolinearitas

Pengetahuan 0.623 1.606 Bebas Multikolinearitas

Kualitas 0.940 1.064 Bebas Multikolinearitas

Hasil pengujian multikolinearitas diperoleh nilai tolerance dari ke empat variabel
independen berada diatas 0,10 dan VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disumpulkan
bahwa dalam model regresi tersebut tidak terdapat masalah multikolinearitas.
Analisis Regresi

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model

Unstandardized
Coefficients

Standardized
Coefficients

t Sig.B Std. Error Beta
1 (Constant) -7.523 4.632 -1.624 .110

sikap wajib
pajak

.143 .075 .173 1.909 .061

kesadaran wajib
pajak

.443 .131 .395 3.366 .001
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pengetahuan
perpajakan

.603 .165 .418 3.656 .001

kualitas
pelayanan

.225 .234 .089 .960 .341

Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien ini bertujuan mengukur seberapa jauh model regresi dapat menerangkan

variabel-variabel dependen penelitian. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel
3.6:

Tabel 6. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Adjusted R Square Std. Error of the Estimate

1 .521 2.11699

Berdasarkan tabel 3.6 diketahui bahwa nilai koefisien Adjusted R Square sebesar
0,521 atau 52,1%. Hal ini berarti 52,1% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh
keempat variabel independen yaitu sikap, kesadaran, pengetahuan perpajakan, dan kualitas
pelayanan. Sedangkan sisanya 44,9 % dipengaruhi variabel lain yang tidak dimasukkan dalam
penelitian ini.

Uji F
Uji F dilakukan untuk membuktikan apakah variabel-variabel independen secara

simultan mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan uji F adalah
sebagai berikut:

Tabel 7
ANOVAb

Model
Sum of
Squares Df

Mean
Square F Sig.

1 Regression 305.158 4 76.290 17.023 .000a

Residual 246.492 55 4.482
Total 551.650 59

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada tabel 7 diperoleh hasil Fhitung sebesar
17,023 sedangkan Ftabel sebesar 2,540. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut menunjukkan
bahwa Fhitung > Ftabel (17,023>2,540) .

Uji t
Uji statistik t digunakan untuk mempengaruhi pengaruh variabel independen dengan

dependen secara parsial.
Model B T Sig. Keterangan

1 (Constant) -1.624 0.11
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X1 1.909 0.061 Ditolak

X2 3.366 0.001 Diterima

X3 3.656 0.001 Diterima

X4 0.960 0.341 Ditolak

Hipotesis 1 menunjukkan bahwa nilai thitung untuk variabel sikap wajib pajak sebesar
1,909 dibandingkan dengan ttabel sebesar 2,004 tampak bahwa thitung < ttabel (1,909<2,004) dan
nilai signifikansi 0,061 menunjukkan nilai diatas 0,05 maka Ho diterima yang berarti bahwa
variabel sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hipotesis 2 menunjukkan bahwa nilai thitung

untuk variabel sikap wajib pajak sebesar 3,366 dibandingkan dengan ttabel sebesar 2,004
tampak bahwa thitung > ttabel (3,366>2,004) dan nilai signifikansi 0,01 menunjukkan dibawah
tingkat signifikan 0,05 maka Ho ditolak yang berarti bahwa variabel sikap wajib pajak
berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak
bumi dan bangunan. Hipotesis 3 menunjukkan bahwa nilai thitung untuk variabel sikap wajib
pajak sebesar 3,656 dibandingkan dengan ttabel sebesar 2,004 tampak bahwa thitung > ttabel

(3,656>2,004) dan nilai signifikansi 0,01 menunjukkan dibawah tingkat signifikan 0,05 maka
Ho ditolak yang berarti bahwa variabel sikap wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Hipotesis 4
menunjukkan bahwa nilai thitung untuk variabel sikap wajib pajak sebesar 0,960 dibandingkan
dengan ttabel sebesar 2,004 tampak bahwa thitung < ttabel(0,960<2,004) dan nilai signifikansi
0,341 menunjukkan nilai diatas 0,05 maka Ho diterima yang berarti bahwa variabel sikap
wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak bumi dan bangunan.

Pembahasan

Pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sikap

wajib pajak tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan, dengan demikian hasil pengujian hipotesis pertama
(H1) ditolak. Berdasarkan analisis menunjukkan bahwa sikap wajib pajak kurang mendukung
terhadap kepatuhan wajib pajak.
Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kesadaran
wajib pajak  berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan, dengan demikian hasil pengujian hipotesis kedua (H2)
diterima. Dengan adanya rasa kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan secara tepat waktu semakin tinggi sehingga dapat
disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif  terhadap kepatuhan wajib
pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.
Pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel
pengetahuan perpajakan   berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
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dalam membayar pajak bumi dan bangunan, dengan demikian hasil pengujian hipotesis ketiga
(H2) diterima. Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai kemampuan seorang wajib
pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan seperti soal tarif pajak yang akan mereka bayar,
maupun manfaat pajak yang berguna bagi kehidupan mereka. Dengan pengetahuan
perpajakan yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak akan mengerti bagaimana pentingnya
dan fungsinya dalam membayar pajak bumi dan bangunan secara patuh sesuai dengan hasil
penelitian bahwa pengetahuan perpajakan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.

Pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak
Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel kualitas

pelayanan tidak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam
membayar pajak bumi dan bangunan, dengan demikian hasil pengujian hipotesis keempat
(H1) ditolak. maka disarankan pada instansi pajak untuk lebih meningkatkan kualitas
pelayanan agar wajib pajak merasa lebih nyaman dan semakin patuh dalam membayar pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan analisis diketahui bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, kesadaran wajib
pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
Pajak Bumi dan Bangunan,  pengetahuan perpajakan  berpengaruh signifikan dan positif
terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, kualitas
pelayanan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar
Pajak Bumi dan Bangunan.

Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan dari hasil penelitian, penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. Dalam penelitian ini yang bersedia mengisi angket kuesioner hanya 60 responden saja.

Sehingga diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambah sampel penelitian
karena jumlah diatas tidak dapat mencerminkan keseluruhan jumlah Wajib Pajak Bumi dan
Bangunan yang ada di Desa Jatisobo Polokarto

2. Pada penelitian ini nilai adjusted R square sebesar 0,521 atau 52,1%. Hal ini berarti 52,1%
variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat
dijelaskan oleh keempat variabel independen yaitu sikap, kesadaran, pengetahuan
perpajakan, dan kualitas pelayanan. Sedangkan sisanya sebesar 47,9% dipengaruhi atau
dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian ini.

3. Responden dalam mengisi kuesioner dipengaruhi oleh psikolog responden itu sendiri
sehingga dalam pengisian kuesioner mereka menjadi tidak teliti.

Saran
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang

perlu dikemukakan untuk memperbaiki penelitian selanjutnya, antara lain :
1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya, yang

bertujuan untuk mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel
dependen.
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2. Penelitian diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian  serta memperluas
wilayah sampel peneliti, dan dapat melakukan penelitian dipropinsi lain sehingga nanti
hasilnya dapat digeneralisasikan untuk lingkup yang lebih luas.

3. Kantor kelurahan Jatisobo sebaiknya meningkatkan kinerja dan pelayanan pajak lebih
maksimal agar berdampak positif dalam memenuhi kewajiban dan kepatuhan
perpajakannya.
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ABSTRACK

The purpose of this research to determine the effect of the taxpayer attitudes, awareness
taxpayer and tax penalties on tax compliance in paying Land and Building Tax in Ngasem
village, Colomadu, Karanganyar. The method used is Convenience Sampling. The number of
samples used in this study were 50 respondents. The analysis technique used is multiple linear
regression analysis using SPSS. The results of research showed that taxpayer attitude will not
affected significantly to the taxpayer compliance in paying Land and Building Tax. The
opposite awareness of the Taxpayer and Tax Penalties significant and positive impact on
taxpayer compliance in paying Land and Building tax.

Keywords: Tax Compliance, Taxpayer Attitude, Awareness Taxpayer, Tax Penalties.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Sikap Wajib Pajak, Kesadaran Wajib
Pajak, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi
dan Bangunan di Desa Ngasem, Colomadu, Karanganyar. Metode yang digunakan yaitu
Convenience Sampling. Banyaknya sampel penelitian yang digunakan adalah 50 responden.
Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linier berganda dengan menggunakan
SPSS. Hasil penelitian menunjukkan Sikap Wajib Pajak tidak berpengaruh signifikan
terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sebaliknya
Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Kata Kunci: Kepatuhan, Sikap, Kesadaran, Sanksi perpajakan

PENDAHULUAN
Pajak adalah iuran pokok atau iuran wajib berupa uang bukan barang yang dikenakan

kepada rakyat yang sudah mempunyai penghasilan tanpa ada imbalan berdasarkan undang-
undang dan dibayarkan kepada pemerintah sehingga pemerintah dapat menggunakan iuran
tersebut untuk membiayai pengeluaran negara.Adapun salah satu jenis pajak yang wajib
dibayar oleh masyarakat sebagai wajib pajak adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Pajak Bumi dan Bangunan  adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau
pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak Pusat
tetapi hampir seluruh realisasi penerimaan PBB diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik
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Propinsi maupun Kabupaten/Kota. Tetapi realisasi penerimaan pajak tidak sesuai dengan yang
ditargetkan..

Upaya untuk meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dengan
meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. Kepatuhan Wajib pajak
merupakan suatu kondisi perpajakan yang menuntut keikut sertaan aktif wajib pajak dalam
menyelenggarakan perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi, yaitu
kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.
Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (voluntary of compliance)
merupakan tulang punggung dari self assessment system.

Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti
sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan. Sikap merupakan
pernyataan atau pertimbangan evaluatif dari wajib pajak, baik yang menguntungkan atau tidak
menguntungkan mengenai objek, orang atau peristiwa (Hardika, 2006:77)

Kesadaran wajib pajak yaitu suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengerti
dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dalam
memenuhi kewajiban perpajaknya dengan cara membayar pajak secara tepat waktu dan tepat
jumlah. Secara empiris telah dibuktikan bahwa makin tinggi kesadaran perpajakan wajib
pajak maka makin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak (Suyatmin, 2004).

Adanya sanksi perpajakan diharapkan mampu mendorong kepatuhan pelaporan
perpajakan. Sanksi pajak adalah suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak ataupun
pejabat yang berhubungan dengan Pajak Bumi dan Bangunan yang melakukan pelanggaran
baik secara sengaja maupun karena alpa. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan
diberlakukan untuk menciptakan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban
perpajakannya.

Penelitian yang dilakukan oleh Sari & P.D’yan Yaniartha, (2013) dengan hasil kesadaran
wajib pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam
membayar PBB di KPP Pratama Denpasar Timur. Vanli Tuwo, (2016) Hasil penelitian
menunjukan sikap dan kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap
kepatuhan wajib pajak secara simultan.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan replikasi
dari penelitian yang dilakukan oleh Vani Tuwo (2016). Adapun perbedaan penelitian ini
dengan penelitian sebelumnya yaitu:

1. Adanya penambahan variabel independen. Penelitian ini menggunakan variabel
independen sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi wajib pajak.
Sedangkan penelitian sebelumnya menggunakan variabel independen sikap wajib
pajak dan kesadaran wajib pajak.

2. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan bangunan
di Desa Ngasem Colomadu Karanganyar, sedangkan penelitian sebelumnya adalah
Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang berada di Daerah Tara-Tara Kota Tomohon.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti ingin membuktikan mengenai pengaruh sikap,
kesadaran, sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Penelitian ini
menggunakan Wajib Pajak dalam membayar PBB di Desa Ngasem Colomadu Karanganyar.
Sehingga peneliti merasa tertarik untuk meneliti “Pengaruh Sikap, Kesadaran, dan Sanksi
Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Ngasem
Colomadu Karanganyar”.
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METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian dan Ruang Lingkup Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dikuantifikasikan. Ruang
lingkup dalam penelitian ini yang menjadi objek penelitian adalah wajib pajak PBB di Desa
Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar tahun 2016. Ruang lingkupnya
membahas seberapa jauh pengaruh sikap, kesadaran, dan sanksi perpajakan terhadap
kepatuhan wajib pajak Bumi dan Bangunan.

Variabel Penelitian  dan Pengukurannya
Variabel dalam penelitian ini yang digunakan adalah varibel independen dan variabel

dependen. Variabel independen yang digunakan adalah SikapWajib Pajak yang diukur
berdasarkan instrument penelitian Kautsar dan Mochamad (2008) yang terdiri 5 item
pertanyaan diukur menggunakan skala likert poin, Kesadaran Wajib Pajak yang diukur
berdasarkan instrument penelitian yang digunakan pada penelitian Arif at all (2008) terdiri
dari 5 item pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert poin, dan Sanksi Perpajakan
diukur berdasarkan instrument penelitian yang digunakan pada penelitian Jatmiko (2006)
terdiri dari 4 item pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert poin yang terdiri dari 4
item pertanyaan. Sedangkan variabel dependen yaitu Kepatuhan Wajib Pajak, diukur
berdasarkan instrument penelitian yang digunakan pada penelitian Arif at all terdiri dari 5
item pertanyaan yang diukur menggunakan skala likert poin.
Sumber Data dan Responden

Penelitian ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari
responden dengan menyebarkan kuesioner. Responden dalam penelitian ini adalah Wajib
Wajib Pajak Bumi dan bangunan di Desa Ngasem, Colomadu, Karanganyar.
Populasi dan Sampling

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa
Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah tahun 2016  yaitu
terdiri dari 5 blok dusun yaitu Ngasem, Janten, Sidorejo, Klamongan. Sampel yang digunakan
yaitu Wajib Pajak dalam membayar PBB di Desa Ngasem dengan menggunakan metode
Convenience Sampling.
Instrumen Penelitian

Penelitian ini menggunakan instrument penelitian berupa kusioner dan menyebarkan
kepada responden yang dituju. Kuesioner diukur dengan 5 skala likert, sebagai berikut: 1 =
sangat setuju, 2 = tidak setuju, 3 = netral, 4 = setuju, 5 = sangat setuju.
Metode Analisis Data

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan uji statistic deskriptif, uji
instrument (uji validitas, uji reliabilitas), uji asumsi klasik (uji normalitas, uji
multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedastisitas), uji hipotesis (uji t, uji f, uji
persamaan regresi linier berganda, koefisien determinasi).

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan uji persamaan regresi linier
berganda sebagai berikut:

Y = a + β1X1 + β2X2+ β3X3+ e
Keterangan:
Y = Kepatuhan WP dalam membayar PBB
X1 = Sikap Wajib Pajak
X2 = Kesadaran  Wajib Pajak
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X3 = Sanksi Pajak
a = Bilangan Konstanta (harga Y, bila X=0)
e = error

HASIL & PEMBAHASAN
Uji Validiitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner.
Dalam hal ini digunakan item pertanyaan yang diharapkan dapat secara tepat mengungkapkan
variabel yang diukur. Kriteria yang digunakan untuk menyatakan suatu instrumen dianggap
valid atau layak digunakan dalam pengujian hipotesis apabila Corrected Item – Total
Correlation lebih besar 0,279. Sehingga dapat disimpulkan bahwa angket dikatakan valid.
Adapun ringkasan hasil perhitungan dapat dilihat pada tabel 1:

Tabel 1. Ringkasan hasil perhitungan validitas

Variabel Item
Corrected item

Ket
Total Correlation

Sikap X1.1 0,977 Valid
X1.2 0,79 Valid
X1.3 0,892 Valid
X1.4 0,866 Valid
X1.5 0,977 Valid

Kesadaran X2.1 0,91 Valid
X2.2 0,766 Valid
X2.3 0,632 Valid
X2.4 0,706 Valid
X2.5 0,699 Valid

Sanksi X3.1 0,93 Valid
X3.2 0,817 Valid
X3.3 0,787 Valid
X3.4 0,866 Valid

Kepatuhan Y.1 0,926 Valid
Y.2 0,801 Valid
Y.3 0,782 Valid
Y.4 0,782 Valid
Y.5 0,771 Valid

Hasil pengujian validitas pada tabel yaitu seluruh item pertanyaan yang digunakan
dalam penelitian ini adalah valid, dilihat dari nilai masing-masing item pertanyaan memiliki
nilai Corrected Item- Total Correlation yang lebih besar dari 0,279.
Uji Reliabilitas

Teknik yang digunakan untuk menguji reliabilitas kuesioner dalam penelitian ini
adalah menggunakan rumus koefisien Cronbach’s Alpha, dengan cara membandingkan nilai
Alpha dengan standarnya, reliabilitas suatu konstruk variabel dikatakan baik jika memiliki
nilai lebih besar dari 0,60 Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,60.

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas
Variabel Cronbach's Alpha Ket

Sikap 0,941 Reliabel
Kesadaran 0,796 Reliabel

Sanksi 0,868 Reliabel
Kepatuhan 0,869 Reliabel
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Hasil pengujian reliabilitas pada tabel 2 menunjukkan bahwa variabel-variabel yang
digunakan dalam penelitian ini telah reliabel karena keseluruhan variabel memiliki nilai
Cronbach’s Alpha yang lebih besar dari 0,60 sehingga layak digunakan untuk menjadi alat
ukur instrument kuesioner dalam penelitian.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat
dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Hasil pengujian
normalitas dapat dilihat pada tabel 3

Tabel 3. One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized
Residual

N 50

Normal Parametersa,,b Mean .0000000

Std. Deviation .66272482

Most Extreme Differences Absolute .125

Positive .100

Negative -.125

Kolmogorov-Smirnov Z .884

Asymp. Sig. (2-tailed) .416

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Berdasarkan output dapat dilihat bahwa signifikansi (Asymp Sig) adalah 0,416. Karena
signifikansi > 0,05, maka  Ho diterima. Jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi layak
dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.
Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi
ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak
terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk mengetahui ada  atau tidaknya multikolinearitas
maka dapat dilihat dari nilai Varians Inflation Factor (VIF). Bila angka VIF  ada yang
melebihi 10 berarti terjadi multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas X1 dengan X2
Model Collinearity Statistic

Tolerance VIF
1 (Conatant)

Kesadaran 1.000 1.000

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas X1 dengan X3
Model Collinearity Statistic

Tolerance VIF
1 (Conatant)
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Sanski 1.000 1.000

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas X2 dengan X3
Model Collinearity Statistic

Tolerance VIF
1 (Conatant)

Sanski 1.000 1.000

Berdasarkan dari ketiga tabel di atas menunjukkan bahwa nilai tolerance variabel
independen berada di atas 0,10 dan VIF kurang dari 10. Dengan demikian dapat disimpulkan
bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas, maka model regresi ini layak untuk dipakai.

Uji t
Uji t digunakan untuk mengetahui pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap

variabel terikat. Pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan nilai t
hitung masing – masing

koefisien regresi dengan t
tabel pada signifikan 0,05.

Tabel 7. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)
Model Unstandardized Standardized

Coefficient Coefficient
B Std. Error Beta t Sig

1 (Constant) -0,862 .500 -1.725 .091
Sikap WP .003 .072 .004 .046 .963
Kesadaran .580 .096 .506 6.044 .000
Sanksi
Perpajakan .591 0.104 .490 5.664 .000

Hasil pengujian Hipotesis 1 menunjukkan bahwa nilai t
hitung untuk variabel sikap wajib

pajak sebesar 0,046 dibandingkan dengan t
tabel sebesar 2,013. Berdasarkan hasil dari output

bahwa t
tabel ≤ t

hitung ≤ t
tabel (-2,013 ≤ 0,046 ≤ 2,013) dan nilai signifikansi 0,963 menunjukkan

nilai diatas tingkat signifikan 0,05. Maka H0 diterima yang berarti bahwa bahwa sikap wajib
pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di
Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Hasil pengujian hipotesis 2
menunjukkan bahwa nilai t

hitung untuk variabel kesadaran wajib pajak sebesar 6,044
dibandingkan dengan t

tabel sebesar 2,013 dari bahwa dari hasil output t
hitung > t

tabel (6,044 >
2,013) dan nilai signifikansi 0,000 menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan 0,05 maka
H0 ditolak yang berarti bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan
positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Ngasem, Kecamatan
Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Hipotesis 3 menunjukkan bahwa nilai t

hitung untuk
variabel sanksi perpajakan sebesar 5,664 dibandingkan t

tabel sebesar 2,013, berdasarkan hasil
dari output menunjukkan bahwa t

hitung > t
tabel (5,664 > 2,013) dan nilai signifikansi 0,000

menunjukkan nilai dibawah tingkat signifikan 0,05, maka H0 ditolak yang berarti bahwa
variabel sanksi perpajakan berpengaruh sgnifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
bumi dan bangunan di Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar.
Uji F
Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan ke dalam model
mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Hasil perhitungan uji
F adalah sebagai berikut:



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 509

Tabel 8. Uji F

Model
Sum of
Square df

Mean
Square F sig

1 Regression 650.899 3 216.966 463.754 .000a

Residual 21.521 46 .468
Total 672.420 49

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sikap Wajib Pajak,
Kesadaran Wajib Pajak

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan

Hasil Fhitung sebesar 463,754 sedangkan Ftabel dengan signifikan 0,05 adalah sebesar
2,807. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut bahwa Fhitung > Ftabel (463,754 > 2,807), maka
dapat dikatakan bahwa variabel sikap,kesadaran, dan sanksi perpajakan secara simultan atau
bersama – sama berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan
bangunan.
Uji Persamaan Linier Berganda
Teknik regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel
independen terhadap satu variabel dependen. Hasil uji regresi linier berganda terhadap ketiga
variabel independen. Hasil uji regresi linear berganda terhadap ketiga variabel independen
dapat dilihat pada tabel 9:

Tabel 9. Hasil Uji Regresi Linier Berganda
Model Unstandardized Standardized

Coefficient Coefficient
B Std. Error Beta t Sig

1 (Constant) -0,862 .500 -1.725 .091
Sikap WP .003 .072 .004 .046 .963
Kesadaran .580 .096 .506 6.044 .000
Sanksi
Perpajakan .591 0.104 .490 5.664 .000

Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien ini bertujuan mengukur seberapa jauh model regresi dapat  menerangkan

variabel – variabel dependen penelitian. Hasil uji koefisien determinasi dapat dilihat pada
tabel 10 sebagai berikut:

Tabel 10. Hasil Koefisien Determinasi
Model R R Square Adjusted R Std. Error of the

Square Estimate
1 .984 .968 .966 .684

Berdasarkan tabel 10 diketahui bahwa nilai koefisien Adjusted R Square sebesar 0,966
atau 96,6%. Hal ini berarti 96,6% variabel kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh ketiga
variabel independen yaitu sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan.
Sedangkan sisanya sebesar 3,4% dipengaruhi oleh variabel lain yaitu pengetahuan pajak yang
tidak dimasukkan dalam variabel penelitian. Angka koefisien kolerasi (R) pada tabel sebesar
0,984 atau 98,4%. Hal ini menunujukkan bahwa hubungan variabel independen dengan
dependen sangat kuat karena memiliki nilai koefisien kolerasi diatas 0,05.
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Pembahasan
Sikap Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel sikap wajib
pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di
Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar tahun 2016. Dengan demikian
hipotesis pertama H0 diterima. Sikap Wajib Pajak dapat diartikan pernyataan, pertimbangan
atau perspektif individu dari wajib pajak yang menjadi dasar interaksi dengan orang lain atau
peristiwa, baik itu menguntungkan atau tidak menguntungkan mengenai suatu objek.
Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis kedua (H2) ditemukan bahwa variabel
kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak
bumi dan bangunan di Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar tahun
2016. Dengan demikian hasil pengujian hipotesis kedua (H2) ditolak. Hal tersebut terjadi
karena Wajib Pajak mempunyai kesadaran dalam membayar PBB seperti: mengetahui adanya
Undang – Undang dan ketentuan perpajakan; mengetahui fungsi pajak untuk pembiayaan
negara; memahami bahwa kewajiban perpajakan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
yang berlaku; memahami fungsi untuk pembiayaan negara; menghitung, membayar,
melaporkan pajak dengan sukarela; menghitung, membayar, melaporkan pajak dengan benar.
Makin tinggi kesadaran perpajakan wajib pajak maka makin tinggi pu;a tingkat kepatuhan
wajib pajak dalam membayar pajak.
Sanksi Perpajakan Berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa variabel Sanksi
Perpajakan berpengaruh sgnifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan
bangunan di Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar tahun 2016.
Dengan demikian pengujian hipotesis ketiga (H3) ditolak. Hal ini adanya penerapan sanksi
baik administrasi (denda, bunga, dan kenaikan) dan pidana, guna untuk menciptakan adanya
Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan untuk
meningkatkan realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

SIMPULAN & SARAN
Simpulan

Peneltian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sikap wajib pajak, kesadaran wajib
pajak, dan sanksi perpajakan secara parsial terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan
Bangunan di Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu, Kabupaten Karanganyar tahun 2016. Jenis
penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dikuantifikasikan. Variabel independen
yaitu: sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi perpajakan. Sedangkan variabel
dependen Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ngasem, Kecamatan
Colomadu, Kabupaten Karanganyar. Sampel Penelitian ini sebanyak 50 orang dari populasi
dari 2.218 orang. Penelitian ini menggunakan metode Convenience Sampling yaitu pemilihan
sampel berdasarkan kemudahan. Dengan dasar kuota 50/5 dusun, yaitu per dusun 10 orang.
Berdasarkan analisis diketahui bahwa sikap wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu,
Kabupaten Karanganyar. kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap
kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu,
Kabupaten Karanganyar, Sanksi Perpajakan berpengaruh sgnifikan dan positif terhadap
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kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Desa Ngasem, Kecamatan Colomadu,
Kabupaten Karanganyar.

Keterbatasan Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian, penelitian ini masih jauh dari sempurna. Adapun keterbatasan

dalam penelitian ini sebagai berikut:
1. penelitian, diantaranya penelitian ini hanya dilakukan di kelurahan saja. Penelitian ini

kemungkinan akan menunjukkan hasil yang berbeda jika sampel ditambah sebagai
objek penelitiannya.

2. Pada penelitian ini nilai koefisien Adjusted R Square sebesar 0,966 atau 96,6%. Hal ini
berarti 96,6% variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dapat dijelaskan
oleh ketiga variabel independen yaitu sikap wajib pajak, kesadaran wajib pajak, dan
sanksi perpajakan. Sedangkan sisanya sebesar 3,4% dipengaruhi oleh variabel lain yaitu
pengetahuan pajak yang tidak dimasukkan dalam variabel penelitian.

Saran
Penelitian ini telah dirancang dengan baik, namun hasil penelitian ini masih memiliki

keterbatasan, oleh karena itu terdapat beberapa saran yang perlu dikemukakan untuk
memperbaiki penelitian selanjutnya, antara lain :

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variabel independen lainnya,
menambahkan variabel moderating atau intervening yang bertujuan untuk mengetahui
variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen.

2. Penelitian diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas
wilayah sampel peneliti, dan dapat melakukan penelitian di propinsi lain sehingga
nanti hasilnya dapat digeneralisasikan untuk lingkup yang lebih luas.

3. Sosialisasi yang dilakukan  melalui rapat RW ataupun media lainnya harus tetap
dipertahankan, guna untuk menciptakan Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar
pajaknnya.

4. Sistem komputerisasi di Kelurahan lebih baiknya ditingkatkan guna untuk
mempermudah pekerjaan dalam melayani masyarakat.
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ABSTRACT

The purpose of this study was to determine the effect  of career motivation, motivation quality,
economic motivation, social motivation, and motivation on the interest degree accounting
students to get education accounting profession. The hypothesis proposed (1) Motivation
careers significant effect on student interest accounting to follow PPAk, (2) Motivation
quality significantly influence student interest in accounting for follow PPAk, (3) Motivation
economy significant effect on student interest accounting to follow PPAk, (4 ) social
Motivation significant effect on student interest accounting to follow PPAk, (5) Motivation
significant effect on the degree of student interest in accounting for follow PPAk. Sample
collection technique using purposive sampling, in order to obtain a sample of 70 samples.
Data analysis technique is done by using descriptive statistics, classical assumptions,
hypothesis testing with multiple linear regression analysis. The results of the study are (1)
The first hypothesis is accepted because the motivation of career affect the interest of
accounting students to follow PPAk, (2) The second hypothesis is rejected because the
motivation quality does not affect the interest of accounting students to follow PPAk, (3) The
third hypothesis is rejected because of Motivation economy is not affect the interest of
accounting students to follow PPAk, (4) the fourth hypothesis is rejected because the social
motivation does not affect the interest of accounting students to follow PPAk, (5) the fifth
hypothesis is rejected because the motivation degree does not affect the interest of accounting
students to follow PPAk.

Keywords: motivation, interests, education accounting profession

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi karir, motivasi kualitas,
motivasi ekonomi, motivasi sosial, dan motivasi gelar terhadap minat mahasiswa akuntansi
untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Hipotesis yang diajukan (1) Motivasi karir
berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk, (2)
Motivasi kualitas berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk
mengikuti PPAk, (3) Motivasi ekonomi berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa
akuntansi untuk mengikuti PPAk, (4) Motivasi sosial berpengaruh signifikan terhadap minat
mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk, (5) Motivasi Gelar berpengaruh signifikan
terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk. Teknik pengumpulan sampel
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menggunakan purposive sampling, sehingga diperoleh sampel sebanyak 70 sampel. Teknik
analisis data dilakukan dengan uji statistik deskriptif, asumsi klasik, pengujian hipotesis
dengan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian adalah (1) Hipotesis pertama
diterima karena Motivasi karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk
mengikuti PPAk, (2) Hipotesis kedua ditolak karena Motivasi kualitas tidak berpengaruh
terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk, (3) Hipotesis ketiga ditolak
karena Motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk
mengikuti PPAk, (4) Hipotesis keempat ditolak karena Motivasi sosial tidak berpengaruh
terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAk, (5) Hipotesis kelima ditolak
karena Motivasi Gelar tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk
mengikuti PPAk.

Kata Kunci : motivasi, minat, pendidikan profesi akuntansi

PENDAHULUAN
Akuntansi merupakan salah satu jurusan di fakultas ekonomi yang banyak diminati oleh

mahasiswa saat ini. Menurut Widyastuti, dkk (2004) dalam penelitianya menyebutkan bahwa
rata-rata mahasiswa memilih jurusan akuntansi. Selain itu mereka juga termotivasi oleh
anggapan bahwa akuntan dimasa mendatang akan sangat diperlukan oleh banyak organisasi
maupun perusahaan, khususnya di indonesia. Namun demikian beberapa waktu belakangan
ini, muncul banyak kasus dalam profesi akuntan, yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu
dalam profesi akuntan, Sehingga menimbulkan keraguan atas keandalan pendidikan tinggi
akuntansi dalam menghasilkan tenaga akuntan profesional di indonesia.

Pada Era globalisasi saat ini seorang sarjana lulusan akuntansi dituntut untuk lebih
profesional di bidang pekerjaannya. Hal ini disebabkan adanya tuntutan dari dunia bisnis dan
ekonomi yang semakin meningkat.

Perkembangan Profesi akuntan tidak bisa lepas dari apa yang berkembang di negara ini,
karena memiliki hubungan erat dengan tata nilai dan kebudayaan yang ada di tengah-tengah
masyarakat. Oleh sebab itu, profesi akuntan dituntut untuk dapat menjawab tantangan yang
sudah ditimbulkan oleh perubahan lingkungan.

Konsekuensi dari adanya perubahan lingkungan dan perkembangan dunia usaha maka
akuntan di tuntut untuk meningkatkan kualitas diri dalam memberikan jasa profesionalnya,
yaitu dengan menyediakan informasi yang dibutuhkan berbagai pihak yang berkepentingan
secara memadai, akurat, dan dapat dipercaya.

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) merupakan jenjang pendidikan tambahan yang
ditujukan untuk seseorang dari lulusan sarjana ekonomi jurusan akuntansi yang ingin
mendapatkan gelar Akuntan. Melalui surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional No.
179/U/2001 tentang penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk), dan surat
keputusan Mendiknas No. 180/P/2001 tentang panitia pengangkatan panitia ahli persamaan
ijasah akuntan, serta dengan ditandatanginya Nota Kesepahaman (MoU) pada tanggal 28
Maret 2002, antara Ikatan Akuntansi Indonesia dengan Dirjen Dikti Depdiknas atas
pelaksanaan Pendidikan Profesi Akuntan, Akhirnya pendidikan profesi akuntansi di Indonesia
dapat terealisasi. Tujuan Pendidikan profesi akuntansi adalah untuk menghasilkan seseorang
yang dapat menguasai keahlian bidang profesi akuntansi dan memberikan kompetensi
keprofesian akuntansi. Lulusan program pendidikan profesi ini akan mendapat sebutan
Akuntan.
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Penelitian yang dilakukan oleh Ismail, dkk (2012) menunjukkan bahwa mereka meneliti
tentang Motivasi kualitas, motivasi karir, dan motivasi ekonomi yang berpengaruh terhadap
minat mahasiswa untuk mengikuti PPAK. Hasil uji yang dilakukan oleh Ismail, dkk (2012)
menunjukkan bahwa secara simultan ketiga motivasi tersebut berpengaruh signifikan terhadap
minat mahasiswa dalam mengikuti PPAk dan secara parsial Motivasi karir dan Motivasi
kualitas berpengaruh signifikan terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAk, sedangkan
motivasi ekonomi tidak berpengaruh. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Nurhayani (2012)
meneliti tentang Motivasi sosial, motivasi karir, dan motivasi ekonomi yang berpengaruh
terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAK. Hasil uji yang dilakukan oleh Nurhayani
(2012) menunjukkan bahwa secara simultan Motivasi sosial, motivasi karir, dan motivasi
ekonomi berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAK. Sedangkan secara
parsial ketiga motivasi berpengaruh terhadap minat mahasiwa untuk mengikuti PPAK.
Sedangkan Penelitian yang dilakukan Meitiyah (2014) meneliti tentang Motivasi kualitas,
motivasi karir, motivasi ekonomi, dan motivasi gelar berpengaruh terhadap minat mahasiswa
untuk mengikuti PPAK. Hasil uji yang dilakukan oleh Meitiyah (2014) menunjukkan bahwa
secara parsial Motivasi kualitas, motivasi karir, motivasi ekonomi, dan motivasi gelar
berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAK. Sedangkan secara simultan
keempat motivasi tersebut berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAK.
Penelitian yang dilakukan penulis saat ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu
yang dilakukan oleh Ismail (2012), Nurhayani (2012), dan Meitiyah (2014).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Motivasi karir, motivasi kualitas,
motivasi ekonomi, motivasi sosial, dan motivasi gelar terhadap minat mahasiswa akuntansi
untuk mengikuti PPAK.

KAJIAN TEORI
Motivasi

Motivasi adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu
untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna mencapai tujuan. Motivasi yang ada pada
seseorang akan mewujudkan suatu perilaku yang diarahkan pada tujuan mencapai sasaran
kepuasan. Jadi, motivasi bukanlah yang dapat diamati tetapi adalah hal yang dapat
disimpulkan adanya karena sesuatu perilaku yang tampak (Supardi dan Anwar, 2004).

Minat
Stiggins dalam penelitian Ikbal (2014) Minat adalah salah satu dimensi dari aspek

afektif yang banyak berperan dalam kehidupan seseorang. Aspek Afektif adalah aspek yang
mengidentifikasi dimensi-dimensi perasaan dari kesadaran emosi, disposisi dan kehendak
yang mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang. Dimensi afektif ini mencakup tiga hal
penting yaitu (1) Berhubungan dengan perasaan mengenai objek yang berbeda; (2) Perasaan-
perasaan tersebut memiliki arah yang dimulai dari titik netral ke kubu yang berlawanan, tidak
positif dan tidak negatif; (3) berbagai perasaan yang memiliki intensitas yang berbeda, dari
kuat ke sedang ke lemah.

Sandjaja (2006) mengemukakan minat merupakan suatu kecenderungan yang
menyebabkan seseorang berusaha untuk mencari ataupun mencoba aktivitas-aktivitas dalam
bidang tertentu. Minat juga diartikan sebagai sikap positif terhadap aspek-aspek lingkungan.
Selain itu minat juga merupakan kecenderungan yang tetap untuk memperhatikan dan
menikmati suatu aktivitas disertai dengan rasa senang.
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Pendidikan Profesi Akuntansi
Istilah profesi berasal dari bahasa Yunani, professues berarti suatu kegiatan/ pekerjaan

yang dihubungkan dengan sumpah atau janji yang bersifat religius, sehingga ada ikatan batin
bagi seseorang yang mempunyai profesi tersebut untuk tidak melanggar dan memelihara
kesucian profesinya. Menurut International Federation of Accountants dalam penelitian Ikbal
(2014), yang dimaksud dengan profesi akuntan adalah semua bidang pekerjaan yang
mempergunakan keahlian di bidang akuntansi. Keahlian tersebut mencakup bidang akuntan
publik, akuntan internal yang bekerja pada perusahaan, akuntan yang bekerja di pemerintah,
dan akuntan sebagai pendidik.

Munaf dalam penelitian Ikbal (2014) Menyebutkan ciri-ciri dari sebuah profesi yaitu:
1. Memiliki pengetahuaan yang seragam (common body of knowlege) yang diperoleh dari

proses pendidikan yang teratur yang dibuktikan dengan tanda lulus (ijazah) yang
memberikan hak untuk melakukan suatu pekerjaan.

2. Pengakuan masyarakat atau pemerintah mengenai kewenangan untuk memberikan jasanya
kepada khalayak ramai karena keahlianya yang merupakan monopoli profesi untuk
memberikan jasa dibidang tertentu.

3. Sebagai wadah kumpulan dari anggota berupa organisasi profesi untuk mengatur
anggotanya serta dilengkapi dengan kode etik

4. Mengutamakan dan mendahului pelayanan diatas imbalan jasa tetapi tidak berarti bahwa
jasanya diberikan tanpa imbalan. Cara ini yang membedakan dengan kegiaatan usaha.

Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) merupakan pendidikan yang diselenggarakan
setelah menempuh pendidikan strata satu ekonomi jurusan akuntansi dengan tujuan untuk
mendapatkan gelar Akuntan (Ak). Hal ini sesuai dengan isi SK Mendiknas No. 179/U/2001,
perihal pemberian gelar Akuntan (Ak), yaitu sejak tanggal 31 Agustus 2004 seluruh lulusan
S1 jurusan Akuntansi tidak lagi bergelar Akuntan (Ak). Dasar Hukum dari pelaksanaan PPAk
adalah:
 Naskah Kerjasama Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dan dirjen Pendidikan Tinggi (DIKTI)
 SK Mendiknas 179/U/2001 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Profesi Akuntansi.

HIPOTESIS
H1 : Motivasi karir berpengaruh  terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti

PPAK
H2 : Motivasi kualitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti

PPAK
H3 : Motivasi Ekonomi berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti

PPAK
H4 : Motivasi Sosial berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti

PPAK
H5 : Motivasi Gelar berpengaruh  terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti

PPAK

METODE PENELITIAN
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif. Variabel Independen

dalam penelitian ini adalah motivasi karir, motivasi kualitas, motivasi ekonomi, motivasi
sosial dan motivasi gelar sedangkan variabel dependennya adalah minat mahasiswa untuk
mengikuti PPAK.
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Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa S1 jurusan akuntansi fakultas ekonomi
Universitas Sebelas Maret Surakarta. Sedangkan penentuan sampling dalam penelitian ini
menggunakan Purposive Sampling dengan kriteria sebagai berikut 1) Mahasiswa S1 Reguler
Akuntansi tingkat akhir atau angkatan tahun 2012, 2) Mahasiswa yang telah menempuh mata
kuliah auditing 1 dan auditing 2.

Dalam penelitian ini menggunakan analisis sebagai berikut 1) Uji Instrumen, Hal yang
dilakukan dalam pengujian ini yaitu dengan uji validitas dan uji Reliabilitas, 2) Statistik
Deskriptif, Pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini adalah nilai rata-rata, nilai
minimum, nilai maximum, dan nilai standar deviasi, 3) Uji Asumsi Klasik yaitu dilakukan
untuk menguji kelayakan model regresi sehingga dapat digunakan untuk keperluas estimasi
serta mengurangi bias data. Uji asumsi klasik yang dilakukan adalah uji normalitas, uji
multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi, 4) Uji Model yaitu
menggunakan uji F. Uji F  bertujuan untuk mengetahui apakah perumusan model sudah tepat
atau fit, 5) Analisis Linier Regresi Berganda yaitu digunakan untuk mengukur kekuatan dua
variabel atau lebih dan menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel
independen. Adapun rumus dari regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

Y= a + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3+ e
Keterangan :
Y = Minat mengikuti PPAk
X1 = Motivasi Karir
X2 = Motivasi Kualitas
X3 = Motivasi Ekonomi
X5 = Motivasi Gelar
a = Bilangan Konstanta
b1-b5 = Koefisien persamaan regresi
6) Pengujian Hipotesis yaitu menggunakan uji t test. Uji t test bertujuan untuk mengetahui
hubungan signifikansi dari masing - masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

HASIL & PEMBAHASAN
Uji Validitas

Tabel 1 berikut menyajikan Hasil Ringkasan Uji Validitas:
Tabel 1

Hasil Uji Validitas

Variabel Kode
R-

Hitung
R-

Tabel Ket

Motivasi
Karir

MK 1 0,535 0,235 Valid

MK 2 0,674 0,235 Valid

MK 3 0,499 0,235 Valid

MK 4 0,737 0,235 Valid

Motivasi
Kualitas

MKL 1 0,628 0,235 Valid
MKL 2 0,653 0,235 Valid

MKL 3 0,491 0,235 Valid
MKL 4 0,625 0,235 Valid

MKL 5 0,651 0,235 Valid
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Motivasi
Ekonomi

ME 1 0,568 0,235 Valid
ME 2 0,379 0,235 Valid

ME 3 0,512 0,235 Valid

ME 4 0,297 0,235 Valid

ME 5 0,487 0,235 Valid

ME 6 0,672 0,235 Valid

ME 7 0,323 0,235 Valid

ME 8 0,298 0,235 Valid

Motivasi
Sosial

MS 1 0,675 0,235 Valid

MS 2 0,679 0,235 Valid
MS 3 0,527 0,235 Valid

MS 4 0,492 0,235 Valid

MS 5 0,533 0,235 Valid
Tabel 1

Hasil Uji Validitas (Lanjutan)

Variabel Kode R-
Hitung

R-
Tabel

Ket

Motivasi
Gelar

MG 1 0,333 0,235 Valid
MG 2 0,656 0,235 Valid

MG 3 0,441 0,235 Valid

MG 4 0,494 0,235 Valid
MG 5 0,556 0,235 Valid

MG 6 0,291 0,235 Valid

Minat
Mahasiswa

Untuk
Mengikuti

PPAK

Y1 0,260 0,235 Valid

Y2 0,509 0,235 Valid

Y3 0,643 0,235 Valid

Y4 0,517 0,235 Valid

Y5 0,731 0,235 Valid

Berdasarkan tabel 1, dapat disimpulkan bahwa semua item pertanyaan menunjukkan
hasil yang valid dikarenakan nilainya rhitung lebih besar dari nilai rtabel.

Uji Reliabilitas
Tabel 2 berikut ini menyajikan hasil uji reliabilitas:

Tabel 2
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach
Alpha

Nilai
Kritis

Ket

Motivasi Karir 0,718 0,60 Reliabel
Motivasi Kualitas 0,740 0,60 Reliabel
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Motivasi Ekonomi 0,660 0,60 Reliabel
Motivasi Sosial 0,721 0,60 Reliabel
Motivasi Gelar 0,650 0,60 Reliabel

Minat Mahasiswa untuk
mengikuti PPAK

0,678 0,60 Reliabel

Hasil pengujian Reliabilitas dari ke enam variabel diatas menunjukkan bahwa Nilai
Cronbach Alpha ke enamnya lebih besar dari 0,60. Sehingga Keenam variabel penelitian
tersebut dinyatakan Reliabel.

Statistik Deskriptif
Tabel 3 berikut ini menyajikan ringkasan statistik deskriptif:

Tabel 3
Statistik Deskriptif

N Minimum Maximum Mean
Std.

Deviation

Y 70 15 21 17.77 1.476

X1 70 11 17 14.07 1.344

X2 70 13 23 18.73 2.16

X3 70 20 30 25.34 1.825

X4 70 13 21 16.51 1.734

X5 70 16 23 19.63 1.678

Valid N
(listwise)

70

Dilihat dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa Minat mahasiswa mengikuti PPAK
menunjukkan bahwa banyaknya data adalah 70, Nilai minimumnya adalah 15, nilai
maksimalnya adalah 21, nilai rata-ratanya adalah 17,77 , Sedangkan standart deviation
menunjukkan 1,476.

Motivasi Karir menunjukkan bahwa banyaknya data adalah 70, Nilai minimumnya
adalah 11, nilai maksimalnya adalah 17, nilai rata-ratanya adalah 14,07 , Sedangkan standart
deviation menunjukkan 1,344.

Motivasi Kualitas menunjukkan bahwa banyaknya data adalah 70, Nilai minimumnya
adalah 13, nilai maksimalnya adalah 23, nilai rata-ratanya adalah 18,73 , Sedangkan standart
deviation menunjukkan 2,160.

Motivasi Ekonomi menunjukkan bahwa banyaknya data adalah 70, Nilai minimumnya
adalah 20, nilai maksimalnya adalah 30, nilai rata-ratanya adalah 25,34 , Sedangkan standart
deviation menunjukkan 1,825.

Motivasi Sosial menunjukkan bahwa banyaknya data adalah 70, Nilai minimumnya
adalah 13, nilai maksimalnya adalah 21, nilai rata-ratanya adalah 16,51 , Sedangkan standart
deviation menunjukkan 1,734.

Motivasi Gelar menunjukkan bahwa banyaknya data adalah 70, Nilai minimumnya
adalah 16, nilai maksimalnya adalah 23, nilai rata-ratanya adalah 19,63 , Sedangkan standart
deviation menunjukkan 1,678.
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Uji Asumsi Klasik
Hasil pengujian asumsi klasik yang sudah dilakukan peneliti menunjukkan bahwa semua

variabel telah memenuhi uji asumsi klasik. Sehingga dapat dilakukan uji regresi linier
berganda.

Analisis Regresi Linier Berganda
Hasil Analisis regresi berganda sebagai berikut:

Tabel 4
Hasil Uji Regresi

Model

Koef t hitung Sig
(Constant) 5.014 0.007
X1 0.979 14.510 0.000
X2 0.008 0.190 0.850
X3 -0.037 0.778 0.439
X4 0.047 0.860 0.393
X5 -0.051 0.820 0.415
F hitng 51.325 0.000ƅ
F tabel 2.358
t tabel 1.998
R 0.895
R² 0.8
Ad R² 0.785
Durbin Watson 2.036

a. Dependent Variable:Y

Berdasarkan Tabel 4 didapat hasil persamaan regresi sebagai berikut:
Y= 5.014 + 0,979X1 + 0,008X2 - 0,037X3 + 0,047X4 - 0,051X5 + e

Penjelasan dari hasil analisis diatas adalah:
Konstanta (a) adalah 5,014 menunjukkan bahwa apabila variabel motivasi karir,

motivasi kualitas, motivasi ekonomi, motivasi sosial dan motivasi gelar dianggap tetap atau
mempunyai nilai nol maka minat mahasiswa mengikuti PPAk adalah sebesar 5,014 satuan.
Nilai koefisien regresi X1 yaitu 0,979 artinya apabila setiap kenaikan variabel motivasi karir
bernilai tetap maka akan menaikkan minat mahasiswa mengikuti PPAK sebesar 0,979. Nilai
koefisien regresi X2 yaitu 0,008 artinya apabila setiap kenaikan variabel motivasi karir
bernilai tetap maka akan menaikkan minat mahasiswa mengikuti PPAK sebesar 0,008. Nilai
koefisien regresi X3 yaitu -0,037 artinya bahwa setiap kenaikan variabel motivasi Ekonomi
sebesar 1% akan diikuti penurunan sebesar 3,7% dengan asumsi nilai koefisien variabel
independen lainya dianggap tetap atau sama  dengan nol. Nilai koefisien regresi X4 yaitu
0,047 artinya apabila setiap kenaikan variabel motivasi sosial bernilai tetap maka akan
menaikkan minat mahasiswa mengikuti PPAK sebesar 0,047. Nilai koefisien regresi X5 yaitu
-0,051 artinya bahwa setiap kenaikan variabel motivasi Ekonomi sebesar 1% akan diikuti
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penurunan sebesar 5,1% dengan asumsi nilai koefisien variabel independen lainya dianggap
tetap atau sama  dengan nol.

Uji Model
Pengujian model yang digunakan adalah Uji F. Uji F bertujuan untuk mengetahui

apakah perumusan model sudah tepat atau fit. Uji ini dilakukan dengan membandingkan
signifikansi nilai F. Jika hasil F-Hitung > F-Tabel maka model yang dirumuskan sudah tepat
(Ghozali, 2009).

Dilihat dari tabel 4 dapat diketahui bahwa F hitung > F table (51,325 > 2,358) dan
signifikansi < 0,05 (0,000 < 0,05) yang artinya Ho ditolak atau model sudah tepat maupun fit.
Jadi dapat disimpulkan bahwa motivasi karir, motivasi kualitas, motivasi ekonomi, motivasi
sosial, dan motivasi gelar berpengaruh secara signifikan terhadap minat mahasiswa akuntansi
untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAK).

Uji Koefisien Determinasi (R²)
Metode ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar variasi Y yang dapat dijelaskan

oleh variasi X, yaitu untuk mengetahui seberapa besar variable motivasi karir, motivasi
kualitas, motivasi ekonomi, motivasi sosial, motivasi gelar terhadap minat mahasiswa
akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAK).

Berdasarkan Tabel 4 dapat diketahui bahwa nilai Adjusted R² adalah sebesar 0,785
sehingga dapat disimpulkan presentase sumbangan variable motivasi karir, motivasi kualitas,
motivasi ekonomi, motivasi sosial, dan motivasi gelar terhadap minat mahasiswa akuntansi
untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAK) sebesar 78,5%, sedangkan sisanya
21,5% kemungkinan dipengaruhi oleh variable lain diluar penelitian.

PEMBAHASAN
Hasil pengujian hipotesa pertama menunjukkan bahwa hipotesa pertama diterima yang

artinya Motivasi karir berpengaruh  terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti
PPAK. Hasil pengujian tersebut sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya yaitu penelitian
Ismail, dkk (2012), Indrawati (2009), Meitiyah (2014), Ikbal (2011), dan Nurhayani (2012)
yang menyebutkan bahwa motivasi karir mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap
minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAK. Hal ini dapat terjadi karena mahasiswa
beranggapan bahwa karir yang semakin tinggi lebih penting untuk mendapatkan kesempatan
yang lebih tinggi dalam promosi kerja, mendapatkan kesempatan kerja yang lebih tinggi yang
sesuai dengan latar belakang pendidikan, meningkatkan profesionalisme dan kebanggan
terhadap profesi di bidang akuntansi.

Hasil pengujian hipotesa kedua menunjukkan bahwa hipotesa kedua ditolak yang
artinya motivasi kualitas tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAK.
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian widyastuti (2004) yang hasil penelitiannya
menunjukkan bahwa motivasi kualitas tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi
untuk mengikuti PPAK. Hasil penelitian ini tidak sama atau tidak sesuai dengan hasil
penelitian Ismail, dkk (2012), Indrawati (2009), dan Ikbal (2011) yang hasil penelitianya
menunjukkan bahwa motivasi kualitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi
untuk mengikuti PPAK. Dalam penelitian ini motivasi kualitas tidak berpengaruh terhadap
minat mahasiswa akuntansi  UNS untuk mengikuti PPAK, mungkin karena mahasiswa
menganggap lulusan S1 sudah memiliki kualitas untuk bersaing didunia kerja, atau
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mahasiswa beranggapan kalo melanjutkan kuliah S2 lebih bagus dari pada melanjutkan kuliah
di PPAK.

Hasil pengujian hipotesa ketiga menunjukkan bahwa hipotesa ketiga ditolak yang
artinya motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAK.
Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Indrawati (2009) dan Widyastuti (2004)
yang hasil penelitianya menunjukkan bahwa motivasi ekonomi tidak berpengaruh terhadap
minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (PPAK). Hasil
penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Ikbal (2011) dan Meitiyah (2014) yang
penelitianya menunjukkan bahwa motivasi ekonomi berpengaruh terhadap minat mahasiswa
akuntansi untuk mengikuti PPAK. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi
ekonomi tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi UNS untuk mengikuti
pendidikan profesi akuntansi (PPAK), mungkin karena mahasiswa tidak memiliki keinginan
didalam diri untuk mendapatkan pekerjaan yang memberikan penghargaan finansial atau
ekonomi yang lebih baik, tetapi mahasiswa lebih senang melakukan hal yang mereka senangi
daripada melakukan pekerjaan karena sebuah imbalan.

Hasil pengujian hipotesa keempat menunjukkan bahwa hipotesa keempat ditolak yang
artinya motivasi sosial tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti PPAK. Hasil
penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Nurhayani (2012) yang hasil penelitianya
menunjukkan bahwa motivasi sosial berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti
PPAK. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi sosial tidak berpengaruh terhadap
minat mahasiswa akuntansi UNS untuk mengikuti PPAK, mungkin karena mahasiswa
akuntansi kurang memiliki motivasi untuk melakukan kompetisi menjadi lebih baik dalam
pekerjaan atau mahasiswa akuntansi tidak memiliki keinginan untuk mendapatkan jabatan
yang lebih tinggi agar disegani oleh karyawan lain.

Sedangkan Hasil pengujian hipotesa kelima menunjukkan bahwa hipotesa kelima
ditolak yang artinya motivasi gelar tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa mengikuti
PPAK. Hasil pengujian ini tidak sejalan dengan penelitian Meitiyah (2014) yang menemukan
bahwa motivasi gelar berpengaruh terhadap minat mahasiswa untuk mengikuti PPAK. Dalam
penelitian ini menunjukkan bahwa motivasi gelar tidak berpengaruh terhadap minat
mahasiswa akuntansi UNS untuk mengikuti Pendidikan profesi akuntansi (PPAK), mungkin
karena mahasiwa sudah puas dengan gelar sarjana ekonomi atau mahasiswa lebih tertarik
menempuh kuliah S2 dan mendapat gelar Magister Akuntansi (M.Si).

KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Motivasi karir berpengaruh
terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAK, sedangkan motivasi kualitas,
motivasi ekonomi, motivasi sosial, dan motivasi gelar tidak berpengaruh terhadap minat
mahasiswa akuntansi untuk mengikuti PPAK.

Saran
Saran untuk penelitian selanjutnya yaitu Ruang lingkup penelitian berikutnya

diharapkan lebih luas lagi sehingga dapat mewakili mengenai minat mahasiswa jurusan
akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntansi, Untuk penelitian berikutnya diharapkan
dalam pengumpulan data dilakukan wawancara terhadap responden yang terkait agar dalam
pengumpulan data lebih lengkap lagi, Untuk penelitian berikutnya diharapkan variabel
independen yang digunakan lebih banyak lagi.
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ABSTRACT

The purpose of the research is to find out the influencing factors in career selection as a
professional accountant applied in accountant student of Uniba Surakarta.The research
population consists of morning class accountant students in period 2013-2015. The samples
used in this research were 131 respondents. The method of data analysis uses multiple linear
regression analysis. The result of the research shows that partial financial reward (salary),
social values, work environment, and labor market considerations significantly influence the
selection of career as professional accountant. While variable professional training,
professional recognition, personality, and the intrinsic value of work do not significantly
influence the selection of career as a professional accountant. Simultaneously (collectively)
variable financial reward (salary), professional training, professional recognition, sosial
values, work environment, labor market consideration, personality and intrinsic value of work
influence significantly and positively to the career selection as a professional accountant.

Keywords: Career, Students, Professional Accountant

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh faktor-faktor yang mempengaruhi
pemilihan karir sebagai akuntan profesional pada mahasiswa akuntansi di Uniba Surakarta.
Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi kelas pagi pada tahun
2013-2015. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 131 responden.
Metode analisis data menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian didapat
bahwa secara parsial variabel penghargaan finansial (gaji), nilai-nilai sosial, lingkungan kerja,
dan pertimbangan pasar kerja berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai
akuntan profesional. Sedangkan variabel pelatihan profesional, pengakuan profesional,
personalitas, dan nilai intrinsik pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan
karir sebagai akuntan profesional. Dan secara simultan (bersama-sama) variabel penghargaan
finansial (gaji), pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan
kerja, pertimbangan pasar kerja, personalitas dan nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh positif
dan signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan profesional.

Kata kunci: Karir, Mahasiswa, Akuntan Profesional
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PENDAHULUAN
Tidak bisa dipungkiri dari tahun ke tahun semakin banyak saja lulusan sarjana

akuntansi, hal ini membuktikan bahwa sampai saat ini jurusan akuntansi dalam sebuah
Universitas atau Perguruan Tinggi memang paling banyak diminati. Menurut (Sembiring,
2009), rata-rata mahasiswa memilih jurusan akuntansi karena didorong oleh keinginan untuk
menjadi profesional dibidang akuntansi. Selain itu sebagian besar mahasiswa akuntansi juga
termotivasi oleh anggapan bahwa akuntan dimasa mendatang akan sangat dibutuhkan oleh
banyak perusahaan khususnya perusahaan-perusahaan di Indonesia. (Kwarto & Saputra,
2015) dewasa ini minat terhadap profesi akuntansi semakin tinggi baik sebagai akuntan
maupun konsultan akuntansi atau perpajakan yang tercermin pada peraturan Menteri
Keuangan nomor 25/PMK.01/2014 mengenai akuntan profesional beregister negara, hal ini
tampak dari semakin banyaknya jumlah lembaga pendidikan akuntansi dari tahun ke tahun
pada berbagai jenjang termasuk pendidikan tinggi strata satu (S1).

KAJIAN TEORI
Akuntan memiliki peran besar untuk meningkatkan transparansi dan kualitas informasi

keuangan demi terwujudnya perekonomian nasional yang sehat dan efisien. Tidak ada proses
akumulasi dan distribusi sumber daya ekonomi yang tidak memerlukan campur tangan profesi
akuntan. Akuntan berperan di semua sektor: publik, privat dan nirlaba. Profesi akuntan
menyebar di dalam dan di luar instansi pemerintah. Di sektor publik, akuntan dapat
mendorong pengelolaan keuangan negara agar berjalan semakin tertib, jelas, transparan dan
semakin akuntabel. Di sektor swasta, akuntan bertugas menyiapkan laporan keuangan yang
terpercaya dan dapat diandalkan. Keberadaan akuntan merupakan ruang besar bagi profesi ini
untuk memberi warna bagi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam menjaga kepentingan
publik.

Penghargaan finansial merupakan hasil yang diperoleh sebagai kontraprestasi dari
pekerjaan yang telah diyakini secara mendasar bagi sebagian besar perusahaan sebagai daya
tarik utama untuk memberikan kepuasan kepada karyawannya (Rahayu dkk, 2003). Hasil
penelitian Sulistyawati dkk (2013) terdapat perbedaan yang signifikan pada persepsi
mahasiswa mengenai pemilihan karir ditinjau dari faktor penghargaan finansial. Dari uraian
tersebut maka H1: penghargaan finansial berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir
sebagai akuntan profesional.

Pelatihan profesional adalah hal-hal yang berkaitan dengan peningkatan keahlian
(Rahayu dkk, 2003). Hasil penelitian (Kwarto & Saputra, 2015) menunjukkan bahwa
pelatihan profesional berpengaruh terhadap minat menjadi akuntan profesional. Dari uraian
tersebut maka H2: pelatihan profesional berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir
sebagai akuntan profesional.

Pengakuan profesional meliputi hal-hal yang berhubungan dengan pengakuan terhadap
prestasi (Rahayu dkk, 2003). Hasil penelitian (Widiatami, 2013) menunjukkan bahwa
pengakuan profesional memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pemilihan karir
mahasiswa akuntansi. Dari uraian tersebut maka H3: pengakuan profesional berpengaruh
signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan profesional.

Nilai-nilai sosial berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap karir yang mereka
pilih mempunyai nilai-nilai sosial. Hasil penelitian (Kwarto & Saputra, 2015) menunjukkan
bahwa nilai-nilai sosial berpengaruh terhadap minat menjadi akuntan profesional. Dari uraian
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tersebut maka H4: nilai-nilai sosial berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai
akuntan profesional.

Lingkungan kerja adalah segala sesuatu yang ada disekitar para pekerja dan yang
dapat mempengaruhi dirinya dalam menjalankan tugas-tugas yang dibebankan (Nitisemito,
2001:183) dalam (Aprilyan, 2011). Hasil penelitian (Kwarto & Saputra, 2015) menunjukkan
bahwa secara simultan lingkungan kerja berpengaruh terhadap minat menjadi akuntan
profesional. Dari uraian tersebut maka H5: lingkungan kerja berpengaruh signifikan terhadap
pemilihan karir sebagai akuntan profesional.

Pertimbangan pasar kerja erat hubungannya dengan pekerjaan yang dapat diakses
dimasa yang akan datang. Pekerjaan yang memiliki pasar kerja yang lebih luas akan lebih
diminati daripada pekerjaan yang pasar kerjanya kecil. Hal ini karena peluang pengembangan
dari pekerjaan dan imbalan yang diperoleh akan lebih banyak (Kwarto & Saputra, 2015).
Hasil penelitian (Kwarto & Saputra, 2015) menunjukkan bahwa pertimbangan pasar kerja
berpengaruh terhadap minat menjadi akuntan profesional. Dari uraian tersebut maka H6:
pertimbangan pasar kerja berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan
profesional.

Personalitas merupakan salah satu determinan yang potensial terhadap perilaku
individu saat berhadapan dengan situasi atau kondisi tertentu. Personalitas menunjukkan
bagaimana mengendalikan atau mencerminkan kepribadian seseorang dalam bekerja (Rahayu
dkk, 2003). Pada penelitian (Kwarto & Saputra, 2015) secara simultan personalitas
berpengaruh terhadap pemilihan karir menjadi akuntan profesional tetapi secara parsial
personalitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan
profesional. Dari uraian tersebut maka H7: personalitas berpengaruh signifikan terhadap
pemilihan karir sebagai akuntan profesional.

Menurut (Aprilyan, 2011), nilai intrinsik berhubungan dengan kepuasan yang
dirasakan oleh individu ketika melakukan pekerjaan sehingga terdapat hubungan langsung
antara pekerjaan dan penghargaan. Hasil penelitian (Lukman & Djuniati, 2015) menunjukkan
bahwa nilai intrinsik berpengaruh secara signifikan dan positif pada mahasiswa untuk
cenderung memilih karir sebagai akuntan publik daripada non akuntan publik. Dari uraian
tersebut maka H8: nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir
sebagai akuntan profesional.

METODE PENELITIAN
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang dikuantitatifkan, yakni penelitian

yang sumber datanya berupa keterangan atau jawaban yang diberikan oleh responden yang
diperoleh melalui kuesioner. Dalam kuesioner tersebut diberi nilai atau scoring dengan skala
likert 5 (lima) poin, yakni poin 1 = Sangat Tidak Setuju, 2 = Tidak Setuju, 3 = Netral, 4 =
Setuju, 5 = Sangat Setuju. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data primer yaitu
data kualitatif, yakni data penelitian yang bukan angka yang sifatnya tidak bisa dihitung,
berupa informasi yang diperoleh dari responden melalui kuesioner yang diisi dengan
pemberian nilai skala 1-5. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Strata-1 kelas pagi
tahun 2013-2015 yang mengambil jurusan akuntansi di Universitas Islam Batik Surakarta,
populasi didapat sebanyak 171 responden. Sampel pada penelitian ini adalah keseluruhan
anggota populasi.

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil
analisis berupa uji instrumen data dan uji hipotesis. 1) Uji instrumen penelitian berupa uji
validitas dan uji reliabilitas. 2) Uji Asumsi Klasik, berupa uji normalitas, uji multikolinearitas,
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uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi. 3) Analisis regresi linier berganda: (a) Persamaan
regresi linier berganda adalah sebagai berikut :

Y = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + β6X6 + β7X7 + β8X8 + e
Keterangan:
Y= pemilihan karir sebagai akuntan profesional
α = adalah konstanta
β1, β2, β3, β4, β5, β6, β7, β8 = koefisien garis regresi
X1 = penghargaan finansial (gaji)
X2= pelatihan profesional
X3= pengakuan profesional
X4= nilai-nilai sosial
X5= lingkungan kerja
X6= pertimbangan pasar kerja
X7= personalitas
X8= nilai intrinsik pekerjaan
e = error / variabel pengganggu
(b) Uji signifikansi simultan (uji F), (c) Uji signifikansi pengaruh parsial (uji t) dan (d)
Analisis koefisien determinasi (R2).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Penyebaran kuesioner dilakukan dengan cara membagikannya kepada responden pada

tanggal 13-14 Juni 2016. Kuesioner yang disebar sebanyak 171 eksemplar. Dari total
kuesioner yang disebar tersebut, sebanyak 168 kuesioner kembali dan 3 kuesioner tidak
kembali. Dari 168 kuesioner yang kembali kemudian disortir sehingga diketahui kuesioner
rusak sebanyak 37 kuesioner dan yang dapat diolah sebanyak 131 kuesioner. Data
pendistribusian kuesioner dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 4.1
Distribusi Kuesioner

Tahun Jumlah Prosentase
2013 39 30%
2014 33 25%
2015 59 45%
Total 131 100%

Sumber: Data diolah

Tabel 4.2
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin Jumlah Prosentase
Laki-laki 37 28%
Perempuan 94 72%
Total 131 100%

Sumber: Data diolah

Dari Tabel 4.2 dapat dilihat bahwa dari 131 kuesioner yang disebar didapat sebanyak
37 orang responden berjenis kelamin laki-laki atau sekitar 28%. Sedangkan responden yang
berjenis kelamin perempuan sebanyak 94 orang atau sekitar 72%.
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Hasil Uji Instrumen Penelitian
Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Pada
penelitian ini uji validitas menggunakan analisis Product Moment Pearson Correlation
dengan bantuan program IBM SPSS versi 21.00. Hasil uji validitas data pada penelitian ini
ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Uji Validitas

Variabel
Kode
Indikator

R-Hitung R-Tabel Keterangan

Penghargaan
Finansial atau Gaji
(X1)

Item1
Item2
Item3

0,857
0,829
0,805

0,172
0,172
0,172

Valid
Valid
Valid

Pelatihan Profesional
(X2)

Item1
Item2
Item3
Item4

0,707
0,819
0,782
0,716

0,172
0,172
0,172
0,172

Valid
Valid
Valid
Valid

Pengakuan
Profesional (X3)

Item1
Item2
Item3
Item4

0,545
0,720
0,741
0,659

0,172
0,172
0,172
0,172

Valid
Valid
Valid
Valid

Nilai-nilai Sosial
(X4)

Item1
Item2
Item3
Item4

0,628
0,719
0,693
0,785

0,172
0,172
0,172
0,172

Valid
Valid
Valid
Valid

Lingkungan Kerja
(X5)

Item1
Item2
Item3
Item4
Item5
Item6
Item7

0,565
0,398
0,681
0,414
0,268
0,710
0,667

0,172
0,172
0,172
0,172
0,172
0,172
0,172

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Pertimbangan Pasar
Kerja (X6)

Item1
Item2

0,904
0,891

0,172
0,172

Valid
Valid

Personalitas (X7)
Item1
Item2
Item3

0,715
0,863
0,795

0,172
0,172
0,172

Valid
Valid
Valid

Nilai Intrinsik
Pekerjaan (X8)

Item1
Item2
Item3
Item4

0,570
0,775
0,809
0,794

0,172
0,172
0,172
0,172

Valid
Valid
Valid
Valid

Pemilihan Karir
Sebagai Akuntan
Profesional (Y)

Item1
Item2
Item3
Item4
Item5
Item6
Item7
Item8
Item9
Item10

0,711
0,709
0,685
0,693
0.651
0,755
0,684
0,620
0,675
0,684

0,172
0,172
0,172
0,172
0,172
0,172
0,172
0,172
0,172
0,172

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber: Lampiran 3
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Berdasarkan Tabel 4.3 di atas, didapat hasil bahwa nilai r hitung > r tabel maka dapat
disimpulkan bahwa semua item pertanyaan yang digunakan pada kuesioner adalah valid.

Uji Reliabilitas
Reliabilitas diukur dengan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu konstruk atau variabel

dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha > 0,60 (Ghozali, 2012). Hasil uji
reliabilitas pada penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.4
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel Nilai r
Cronbach
Alpha Keterangan

Penghargaan Finansial atau Gaji (X1) 0,838 0,60 Reliabel
Pelatihan Profesional (X2) 0,801 0,60 Reliabel
Pengakuan Profesional (X3) 0,764 0,60 Reliabel
Nilai-nilai Sosial (X4) 0,778 0,60 Reliabel
Lingkungan Kerja (X5) 0,710 0,60 Reliabel
Pertimbangan Pasar Kerja (X6) 0,892 0,60 Reliabel
Personalitas (X7) 0,823 0,60 Reliabel
Nilai Intrinsik Pekerjaan (X8) 0,794 0,60 Reliabel
Pemilihan Karir Sebagai Akuntan
Profesional (Y)

0,766 0,60 Reliabel

Sumber: Lampiran 4
Berdasarkan Tabel 4.4 di atas didapat hasil bahwa nilai Cronbach Alpha dari

kesembilan variabel penelitian menunjukkan nilai lebih besar dari 0,60. Maka dapat
disimpulkan bahwa semua instrumen dalam penelitian ini adalah reliabel.

Hasil Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah dalam model regresi kedua variabel
terikat dan variabel bebas mempunyai distribusi normal ataukah tidak. Penelitian ini
menggunakan uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov Test. Jika diperoleh nilai
signifikansi (Asymp Sig) > 0,05 maka distribusi variabel normal. Hasil uji normalitas data
dalam penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5
Hasil Uji Normalitas

Variabel Kolmogorov-Smirnov Asymp. Sig. (2-tailed) Keterangan
Unstandardized Residual 0,574 0,896 Berdistribusi Normal

Sumber: Lampiran 5
Berdasarkan Tabel 4.5 di atas dapat disimpulkan bahwa nilai Asymp. Sig (2-tailed) semua variabel

menunjukkan nilai lebih dari 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini data berdistribusi
secara normal.

Uji Multikolinearitas
Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi ditemukan

adanya korelasi antar variabel bebas (independen) atau tidak. Multikolinearitas dapat
diketahui dari nilai Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF), jika nilai VIF < 10 maka
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tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini adalah sebagai
berikut:

Tabel 4.6
Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel Bebas (Independen)
Collinearity Statistics

Keterangan
Tolerance VIF

Penghargaan Finansial atau
Gaji (X1)

0,783 1,277 Tidak Terjadi Multikolinearitas

Pelatihan Profesional (X2) 0,823 1,215 Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pengakuan Profesional (X3) 0,754 1,326 Tidak Terjadi Multikolinearitas
Nilai-nilai Sosial (X4) 0,642 1,559 Tidak Terjadi Multikolinearitas
Lingkungan Kerja (X5) 0,747 1,338 Tidak Terjadi Multikolinearitas
Pertimbangan Pasar Kerja (X6) 0,556 1,799 Tidak Terjadi Multikolinearitas
Personalitas (X7) 0,613 1,632 Tidak Terjadi Multikolinearitas
Nilai Intrinsik Pekerjaan (X8) 0,613 1,631 Tidak Terjadi Multikolinearitas

Sumber: Lampiran 5
Berdasarkan Tabel 4.6 tersebut dapat diketahui bahwa nilai VIF < 10, maka dapat

disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi.

Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas

dalam model regresi. Dalam penelitian ini uji heteroskedastisitas dilakukan dengan
menggunakan teknik uji koefisien korelasi Spearman’s rho. Pengujian menggunakan tingkat
signifikansi 5%. Jika korelasi antara variabel independen dengan residual memberikan
signifikansi > 0,05 maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji heteroskedastisitas pada
penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Variabel P-Value Sig Keterangan
Penghargaan Finansial atau Gaji (X1) 0,833 0,05 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pelatihan Profesional (X2) 0,712 0,05 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pengakuan Profesional (X3) 0,861 0,05 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Nilai-nilai Sosial (X4) 0,863 0,05 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Lingkungan Kerja (X5) 0,694 0,05 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Pertimbangan Pasar Kerja (X6) 0,936 0,05 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
Personalitas (X7) 0,616 0,05 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Nilai Intrinsik Pekerjaan (X8) 0,544 0,05 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Sumber: Lampiran 5
Berdasarkan Tabel 4.7 di atas dapat dilihat bahwa nilai P-Value dari keseluruhan varibel lebih dari 0,05

sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi
Uji autokorelasi digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi antara sesama

urutan pengamatan dari waktu ke waktu. Hasil uji autokorelasi pada penelitian ini disajikan
dalam tabel berikut:

Tabel 4.8
Hasil Uji Autokorelasi

Model Durbin-Watson Keterangan
1 2,037 Tidak Terjadi Autokorelasi

Sumber: Lampiran 5
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Tabel 4.8 di atas menunjukkan hasil pengujian autokorelasi dengan nilai Durbin-
Watson sebesar 2,037, hal ini berarti dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi autokorelasi
dalam model regresi.

Hasil Uji Persamaan Regresi Linier Berganda
Model Regresi

Tabel 4.9
Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Koefisien
Konstanta -1,941
Penghargaan Finansial atau Gaji (X1) 0,696
Pelatihan Profesional (X2) 0,273
Pengakuan Profesional (X3) 0,204
Nili-nilai Sosial (X4) 0,459
Lingkungan Kerja (X5) 0,279
Pertimbangan Pasar Kerja (X6) 0,858
Personalitas (X7) 0,201
Nilai Intrinsik Pekerjaan (X8) 0,157
Adjusted R2 0,549
F Statistik 20,784

Sumber: Lampiran 6

Dari hasil analisis regresi pada Tabel 4.9 di atas, maka dapat disusun persamaan
regresi sebagai berikut:
AP = -1,941 + 0,696 (X1) + 0,273 (X2) + 0,204 (X3) + 0,459 (X4) + 0,279 (X5) + 0,858 (X6) +

0,201 (X7) + 0,157 (X8) + e

Hasil Uji F
Hasil uji F pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 4.10
Hasil Uji F

Variabel Fhitung Ftabel Sig Keterangan
X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7, X8
terhadap Y

20,784 2,02 0,000 Berpengaruh Simultan

Sumber: Lampiran 6
Dari Tabel 4.10 didapat hasil Fhitung > Ftabel (20,784 > 2,02), ini berarti variabel

penghargaan finansial (gaji), pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial,
lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, personalitas, nilai intrinsik pekerjaan secara
bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan
profesional.

H0 ditolak

20,784                2,02
Gambar 4.1
Kurva Uji F
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Hasil Uji t
Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada pengaruh yang signifikan antara

variabel independen terhadap variabeldependen secara individu (parsial). Hasil uji t pada
penelitian ini disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.11
Hasil Uji T

Variabel thitung ttabel Sig α Keterangan
Penghargaan Finansial (X1) 3,853 1,980 0,000 0,05 H1 Diterima
Pelatihan Profesional (X2) 1,586 1,980 0,115 0,05 H2 Ditolak
Pengakuan Profesional (X3) 1,212 1,980 0,228 0,05 H3 Ditolak
Nilai-nilai Sosial (X4) 2,557 1,980 0,012 0,05 H4 Diterima
Lingkungan Kerja (X5) 2,582 1,980 0,011 0,05 H5 Diterima
Pertimbangan Pasar Kerja
(X6)

2,913 1,980 0,004 0,05 H6 Diterima

Personalitas (X7) 0,935 1,980 0,351 0,05 H7 Ditolak
Nilai Intrinsik Pekerjaan
(X8)

0,850 1,980 0,397 0,05 H8 Ditolak

Sumber: Lampiran 6
Berdasarkan Tabel 4.11 di atas, hasil pengujian hipotesis dapat dideskripsikan sebagai

berikut:
Hipotesis 1: Pengaruh Penghargaan Finansial (Gaji) Terhadap Pemilihan Karir Sebagai
Akuntan Profesional

Gambar 4.2
Kurva Uji t (Hipotesis 1)

Gambar 4.2 menunjukkan bahwa thitung > ttabel (3,853 > 1,980) dan nilai signifikansi <
0,05 (0,000 < 0,05), maka kesimpulan hasil uji hipotesis 1 adalah penghargaan finansial (gaji)
berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan profesional. Hasil penelitian
ini sejalan dengan hasil penelitian (Sulistyawati dkk, 2013) yang membuktikan bahwa
terdapat perbedaan yang signifikan pada persepsi mahasiswa mengenai pemilihan karir
ditinjau dari faktor penghargaan finansial. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan
hasil penelitian (Widiatami, 2013) dan (Kwarto & Saputra, 2015) bahwa secara parsial
penghargaan finansial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan karir
sebagai akuntan profesional.
Hipotesis 2: Pengaruh Pelatihan Profesional Terhadap Pemilihan Karir Sebagai
Akuntan Profesional

Gambar 4.3

3,853-1,980 1,9800

Daerah
Tolak

Daerah
Tolak

Daerah Terima

-1,980 1,9800
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Daerah Terima
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Kurva Uji t (Hipotesis 2)
Gambar 4.3 menunjukkan bahwa –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel (-1,980 ≤ 1,586 ≤ 1,980) dan

nilai signifikansi > 0,05 (0,115 > 0,05), maka kesimpulan hasil uji hipotesis 2 adalah pelatihan
profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan
profesional. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Sari, 2013) bahwa pelatihan
profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi akuntan publik.

Hipotesis 3: Pengaruh Pengakuan Profesional Terhadap Pemilihan Karir Sebagai
Akuntan Profesional

Gambar 4.4

Kurva Uji t (Hipotesis 3)
Gambar 4.4 menunjukkan bahwa –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel (-1,980 ≤ 1,212 ≤ 1,980) dan

nilai signifikansi > 0,05 (0,228 > 0,05), maka kesimpulan hasil uji hipotesis 3 adalah
pengakuan profesional tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan
profesional. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Kwarto & Saputra, 2015)
bahwa pengakuan profesional tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan
karir sebagai akuntan profesional. Namun berbeda halnya dengan hasil penelitian
(Merdekawati & Sulistyawati, 2011), (Widiatami, 2013), (Sulistyawati dkk, 2013) dan (Sari,
2013) yang menunjukkan bahwa pengakuan profesional memiliki pengaruh yang signifikan
terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi.

Hipotesis 4: Pengaruh Nilai-nilai Sosial Terhadap Pemilihan Karir Sebagai Akuntan
Profesional

Gambar 4.5

Kurva Uji t (Hipotesis 4)
Gambar 4.5 menunjukkan bahwa thitung > ttabel (2,557 > 1,980) dan nilai signifikansi <

0,05 (0,012 < 0,05), maka kesimpulan hasil uji hipotesis 4 adalah nilai-nilai sosial
berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan profesional. Hasil penelitian
ini sejalan dengan hasil penelitian (Merdekawati & Sulistyawati, 2011), (Widiatami, 2013),
(Kwarto & Saputra, 2015) yang membuktikan bahwa nilai-nilai sosial berpengaruh positif dan
signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan profesional. Namun hasil penelitian ini
tidak sejalan dengan hasil penelitian (Sulistyawati dkk, 2013) dan (Sari, 2013) bahwa secara
parsial nilai-nilai sosial tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi akuntan publik.
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Hipotesis 5: Pengaruh Lingkungan Kerja Terhadap Pemilihan Karir Sebagai Akuntan
Profesional

Gambar 4.6

Kurva Uji t (Hipotesis 5)
Gambar 4.6 menunjukkan bahwa thitung > ttabel (2,582 > 1,980) dan nilai signifikansi <

0,05 (0,011 < 0,05), maka kesimpulan hasil uji hipotesis 5 adalah lingkungan kerja
berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan profesional. Hasil penelitian
ini sejalan dengan hasil penelitian (Widiatami, 2013), (Sulistyawati dkk, 2013), (Kwarto &
Saputra, 2015) yang membuktikan bahwa lingkungan kerja berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pemilihan karir mahasiswa akuntansi sebagai akuntan. Namun hasil penelitian ini
tidak sejalan dengan hasil penelitian (Merdekawati & Sulistyawati, 2011) dan (Sari, 2013)
bahwa secara parsial lingkungan kerja tidak berpengaruh signifikan terhadap minat menjadi
akuntan publik.
Hipotesis 6: Pengaruh Pertimbangan Pasar Kerja Terhadap Pemilihan Karir Sebagai
Akuntan Profesional

Gambar 4.7
Kurva Uji t (Hipotesis 6)

Gambar 4.7 menunjukkan thitung > ttabel (2,913 > 1,980) dan nilai signifikansi < 0,05
(0,004 < 0,05), maka kesimpulan hasil uji hipotesis 6 adalah pertimbangan pasar kerja
berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan profesional. Hasil penelitian
ini sejalan dengan hasil penelitian (Sulistyawati dkk, 2013), (Sari, 2013), (Kwarto & Saputra,
2015) yang membuktikan bahwa pertimbangan pasar kerja berpengaruh positif dan signifikan
terhadap pemilihan karir sebagai akuntan profesional. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan
dengan hasil penelitian (Merdekawati & Sulistyawati, 2011) dan (Lukman & Djuniati, 2015)
bahwa secara parsial pertimbangan pasar kerja tidak berpengaruh signifikan dalam pemilihan
karir mahasiswa sebagai akuntan publik dan non akuntan publik.
Hipotesis 7: Pengaruh Personalitas Terhadap Pemilihan Karir Sebagai Akuntan
Profesional

Gambar 4.8
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Kurva Uji t (Hipotesis 7)
Gambar 4.8 menunjukkan bahwa –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel (-1,980 ≤ 0,935 ≤ 1,980) dan

nilai signifikansi > 0,05 (0,351 > 0,05), maka kesimpulan hasil uji hipotesis 7 adalah
personalitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan
profesional. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian (Merdekawati & Sulistyawati,
2011), (Sulistyawati dkk, 2013), (Kwarto & Saputra, 2015) bahwa personalitas tidak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan profesional.

Hipotesis 8: Pengaruh Nilai Intrinsik Pekerjaan Terhadap Pemilihan Karir Sebagai
Akuntan Profesional

Gambar 4.9
Kurva Uji t (Hipotesis 8)

Gambar 4.9 menunjukkan bahwa –ttabel ≤ thitung ≤ ttabel (-1,980 ≤ 0,850 ≤ 1,980) dan
nilai signifikansi > 0,05 (0,397 > 0,05), maka kesimpulan hasil uji hipotesis 8 adalah nilai
intrinsik pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan
profesional. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian (Lukman & Djuniati,
2015) yang menunjukkan bahwa nilai intrinsik pekerjaan berpengaruh secara signifikan dan
positif pada mahasiswa untuk cenderung memilih karir sebagai akuntan publik daripada non
akuntan publik.

Hasil Analisis Koefisien Determinasi (R2)

Tabel 4.12
Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

R R Square Adjusted R Square
0,759 0,577 0,549

Sumber: Lampiran 6
Dari Tabel 4.12 di atas dapat dilihat bahwa nilai koefisien determinasi (R2) sebesar

0,549, sehingga dapat dikatakan bahwa hasil pengujian yang dilakukan memberikan hasil
yang baik (goodness of fit). Hal ini menunjukkan bahwa sekitar 54,9% variasi dari pemilihan
karir sebagai akuntan profesional dapat dijelaskan oleh variabel penghargaan finansial,
pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja,
pertimbangan pasar kerja, personalitas dan nilai intrinsik pekerjaan. Sedangkan sisanya yaitu
sekitar 45,1% lainnya dapat dijelaskan oleh variabel lain di luar model, misalnya persyaratan
menjadi akuntan profesional, kewajiban seorang akuntan dan pencapaian akademik.

SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penghargaan finansial, pelatihan

profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja, pertimbangan pasar
kerja, personalitas, nilai intrinsik pekerjaan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan
profesional. Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa jurusan akuntansi kelas pagi
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tahun 2013-2015 di Universitas Islam Batik Surakarta. Sampel yang digunakan dalam
penelitian ini sebanyak 131 responden. Analisis data penelitian menggunakan analisis regresi
linier berganda. Data diolah dengan bantuan program IBM SPSS versi 21.00. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa variabel penghargaan finansial, nilai-nilai sosial, lingkungan kerja dan
pertimbangan pasar kerja berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan
profesional. Sedangkan variabel pelatihan profesional, pengakuan profesional, personalitas
dan nilai intrinsik pekerjaan tidak berpengaruh signifikan terhadap pemilihan karir mahasiswa
akuntansi di Universitas Islam Batik Surakarta. Dan secara simultan (bersama-sama) variabel
penghargaan finansial, pelatihan profesional, pengakuan profesional, nilai-nilai sosial,
lingkungan kerja, pertimbangan pasar kerja, personalitas dan nilai intrinsik pekerjaan
berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemilihan karir sebagai akuntan profesional.

Berdasarkan analisis pembahasan, kesimpulan dan keterbatasan pada penelitian ini,
maka saran-saran yang dapat diberikan adalah: (1) Penelitian selanjutnya sebaiknya didahului
dengan wawancara bersama pejabat yang berwenang sehingga dari hasil wawancara itu
diperoleh petunjuk arah untuk menyusun daftar pertanyaan yang tepat. (2) Penelitian
selanjutnya diharapkan mengikutsertakan perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta
lain agar tidak terbatas hanya pada satu atau dua perguruan tinggi saja, sehingga hasil
penelitian bisa digeneralisasi secara luas. (3) Penelitian selanjutnya sebaiknya ditambah
variabel lain yang belum masuk pada model dalam penelitian ini, misalnya persyaratan
menjadi akuntan profesional, kewajiban seorang akuntan, dan pencapaian akademik, sehingga
diharapkan nilai koefisien determinasi lebih besar maka akan lebih banyak variasi yang dapat
dijelaskan oleh variabel independen.
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ABSTRACT

This research aim to know partially and simultaneously influence the quality and
understanding of the motivation of career motivation against the interests of students
following the accounting profession education akuntani. This type of research is qualitative
descriptive. The data source is the primary data. Population, sample and respondents were
accounting students UNIBA Surakarta, sampling with random sampling. The research
instrument used questionnaire on the validity and reliability. Methods of data analysis used
descriptive test, classic assumption test ,to test the hypothesis using multiple linear regression
with t test, F test and determiasi (R2). H1 result Ha is rejected, so the motivation does not
affect the interest of the quality of accounting students following the accounting profession
education. H2 result Ha is rejected, so the career motivation does not affect the interest of the
education of accounting students follow the accounting profession. Test F, the Ha rejected so
H3 result is that the motivation quality and career motivation does not affect the interest of
the students following the accounting profession education.

Keywords: Motivation, Quality, Careers, Accounting Profession.

ABSTRAK

Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui secara parsial dan simultan pengaruh pemahaman
mengenai motivasi kualitas dan motivasi karir terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti
pendidikan profesi akuntani. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Sumber data adalah
data primer. Populasi, sampel dan responden  adalah para mahasiswa akuntansi UNIBA
Surakarta, pengambilan sampel dengan purposive random. Instrumen penelitian
menggunakan kuesioner yang di uji validitas dan reliabilitas. Metode analisis data yang
digunakan uji deskriptif, uji asumsi klasik, untuk uji hipotesis menggunakan regresi linier
berganda dengan  uji t, uji F dan uji determiasi (R2). H1 hasilnya Ha ditolak, sehingga motivasi
kualitas tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi
akuntansi. H2 hasilnya Ha ditolak, sehingga motivasi karir tidak berpengaruh terhadap minat
mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Uji F, Ha ditolak sehingga  H3

hasilnya bahwa motivasi kualitas dan motivasi karir tidak berpengaruh terhadap minat
mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi.

Kata Kunci : Motivasi, Kualitas, Karir, Profesi Akuntansi.
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PENDAHULUAN

Dunia pekerjaan profesi akuntan sangat dibutuhkan. Peran akuntan di perusahaan
sangat penting sebagai penyaji laporan keuangan untuk mengetahui kemajuan perusahaan dan
untuk jenjang karir sangat bagus, sehingga jurusan akuntansi di universitas sangat diminati
calon mahasiswa. Pendidikan akuntansi diharuskan menghasilkan akuntan yang profesional
sesuai tuntutan perkembangan kebutuhan jasa akuntan saat ini. Profesi seorang akuntan untuk
meningkatkan kualitas diri dan untuk meraih jenjang karir harus di sertai dengan gelar
akuntan yang ditempuh dengan jenjang pendidikan. Pendidikan akuntansi di Indonesia  secara
resmi memiliki pendidikan berbasis profesi. Sehingga profesi seorang akuntan sangat diminati
mahasiswa.

Pendidikan profesi akuntansi memang biayanya mahal, sehingga minat mahasiswa
untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi sangat rendah dan di samping mahal juga
memerlukan tambahan waktu. Padahal para mahasiswa lebih banyak memilih langsung masuk
ke dunia kerja mencari pekerjaan yang sesuai dengan kemampuannya. Minat yang disertai
motivasi membuat seseorang semangat dalam mencapai cita-citanya. Sangat banyak motivasi
yang mempengaruhi minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi diantaranya
motivasi kualitas dan motivasi karir.

Muhamad Ikbal, 2011 : Pengaruh motivasi terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk
mengikuti pendidikan PPAk (Studi kasus pada mahasiswa akuntansi Universitas Diponegoro
Semarang. Dengan hasil penelitian, ada pengaruh positif dari motivasi kualitas terhadap
minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk, kedua ada pengaruh positif
dari motivasi karir terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan PPAk,
dan ketiga ada pengaruh positif dari motivasi ekonomi terhadap minat mahasiswa akuntansi
untuk mengikuti pendidikan PPAk.

Elia Abdillah, 2011 : Pengaruh motivasi kualitas dan motivasi karir terhadap minat
mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi (Studi empiris pada PTN
dan PTS penyelenggara pendidikan profesi akuntansi (PPA) se-kota Semarang). Hasil
penelitiannya pertama, secara parsial motivasi kualitas berpengaruh terhadap minat
mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Kedua, secara parsial
motivasi karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan
profesi akuntansi dan ketiga secara simultan motivasi kualitas dan motivasi karir berpengaruh
terhadap minat mahasiswa akuntansi untuk mengikuti pendidikan profesi akuntansi.

KAJIAN TEORI

Menurut Kreitner dan Kinichi. Motivasi adalah kumpulan proses psikologis yang
menyebabkan  suatu pergerakan, pengarahan, dan kegigihan dari sikap sukarela yang
mengarah pada tujuan.Menurut Colquitt, LePine, dan Wesson. Motivasi adalah suatu
kumpulan kekuatan yang energik yang mengkoordinasi di dalam dan di luar diri seseorang
untuk mendorong usaha kerja dalam menentukan arah, intensitas, dan kegigihan suatu tujuan.
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Menurut Drs. H. Malayu S.P. Hasibuan. Motivasi adalah sikap memberi daya penggerak yang
menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, bekerja efektif dan
terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai kepuasan

Definisi kualitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1998) adalah sebagai
tingkat baik buruknya sesuatu. Kalau menurut Achmad (2003) dalam Kusumaningtyas (2007)
kualitas atau mutu adalah derajat, ukuran, baik/buruk dan tinggi rendahnya sesuatu. Motivasi
kualitas adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk memiliki dan
meningkatkan kualitas atau kemampuannya dalam melaksanakan tugasnya dengan baik dan
benar. Dan untuk meningkatkan kualitas profesi akuntan harus diperlukan pendidikan
professional yang berkelanjutan yaitu pendidikan profesi akuntansi.

Menurut Hall (1986) dalam Samiaji (2004) karir artinya sebagai rangkaian sikap dan
perilaku yang berhubungan dengan perjalanan kerja seseorang sepanjang kehidupan kerjanya.
Motivasi karir adalah dorongan yang timbul dari dalam diri seseorang untuk senantiasa
meningkatkan kemamuan pribadinya dalam rangka mencapai kedudukan, jabatan atau karir
yang lebih baik. Motivasi karir diukur untuk mengetahui seberapa besar keinginan seseorang
dalam meningkatkan karirnya dalam memperoleh kesempatan promosi jabatan, pekerjaan
yang sesuai denga latar belakang pendidikannya dan mendapatkan perlakuan professional.

Menurut Aiken (1994) definisi minat sebagai kesukaan terhadap kegiatan melebihi
kegiatan lainnya. Ini berarti minat berhubungan dengan nilai-nilai yang membuat seseorang
mempunyai pilihan dalam hidupnya (Anastasia dan Urbina, 1997). Minat menurut Semiawan
(1997) adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarahkan kepada suatu
situasi atau obyek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan kepadanya. Minat
yaitu kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu (Kamus Besar Bahasa Indonesia :
2001). Menurut Widyastuti, dkk (2004) minat adalah keinginan yang didorong oleh suatu
keinginan setelah melihat, mengamati dan membandingkan serta mempertimbangkan dengan
kebutuhan yang diinginkannya.

Pendidikan Profesi Akuntansi adalah pendidikan tambahan pada jalur pendidikan
sekolah setelah program sarjana ilmu ekonomi pada jurusan akuntansi yang bertujuan untuk
menghasilkan lulusan yang menguasai keahlian profesi akuntansi. Keputusan Mendiknas
Nomor 179/U/2001 merupakan awal kelahiran PPAk di Indonesia. Dalam Keputusan
Mendiknas disebutkan bahwa Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) merupakan pendidikan
tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana Ilmu Ekonomi pada program studi
akuntansi.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif karena
mendeskripsikan mengenai gambaran umum objek penelitian dan data penelitian berupa
angka-angka dengan dianalisis menggunakan uji statistik.

Variabel dalam penelitian ini terdiri dua variabel independen (X) dan satu variabel
dependen (Y).

Variabel Independen (X)
a. Motivasi Kualitas (X1)
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Tabel 1
Variabel Independen (X1)
Variabel Definisi Indikator Skala
Motivasi
Kualitas

Dorongan yang
timbul dari dalam
diri seseorang
untuk memiliki dan
meningkatkan
kualitas diri
ataupun
kemampuannya
untuk
melaksanakan
tugas dengan baik
dan benar penuh
tanggung jawab.

1.Keahlian
dalam bidang
akuntansi,
praktek audit
dan perpajakan.
2.Pengetahuan
dalam bidang
akuntansi
manajemen.
3.Pengetahuan
tentang
akuntansi
keuangan.
4.Pengetahuan
tentang pasar
modal.
5.Pemahaman
mengenai
lingkungan
bisnis.
6.Kemapuan
interpersonal
seperti
kemampuan
menyelesaikan
masalah.

1 = Tidak Setuju
2 = Kurang Setuju
3 = Setuju
4 = Sangat Setuju
5 = Sangat Setuju

Sekali

Sumber : Skripsi Elia Abdillah, 2011

b. Motivasi Karir (X2)
Tabel 2
Variabel Independen (X2)
Variabel Definisi Indikator Skala
Motivasi
Karir

Dorongan yang timbul
dalam diri seseorang
untuk senantiasa
meningkatkan
kemampuan diri dalam
rangka mencapai
kedudukan, jabatan
atau karir yang lebih
baik dari sebelumnya
dalam suatu
perusahaan

1. Kesempatan promosi jabatan.
2. Kemampuan berprestasi
dalam pekerjaan. 3.
Memperluas akses dan jaringan
dengan dunia kerja. 4. Rasa
tanggung jawab pekerjaan
kaitannya dengan klien, rekan
seprofesi dan masyarakat
umum. 5.Profesionalisme dan
kebanggaan dalam profesi
akuntansi. 6.Mendapatkan
pengetahuan berkaitan dengan
peran dan tanggung jawab yang
akan dimiliki ketika berada di

1 = Tidak Setuju
2 = Kurang Setuju
3 = Setuju
4 = Sangat Setuju
5 = Sangat Setuju

Sekali
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tengah-tengah masyarakat.
Sumber : Skripsi Elia Abdillah, 2011

Variabel Dependen (Y) Minat mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi
akuntansi.

Tabel 3
Variabel Dependen (Y)

Variabel Definisi Indikator Skala
Minat
mahasiswa
akuntansi
mengikuti
pendidikan
profesi
akuntansi

Suatu pilihan
pekerjaan
profesional di
bidang akuntansi
yang fokus
terhadap
pengauditan
yang jenjang
kariernya jelas.

1.Pendidikan profesi akuntansi
mampu menghasilkan lulusan yang
menguasai keahlian di bidang
profesi akuntansi.  2.Pendidikan
profesi akuntansi dapat membantu
kesuksesan karir dalam profesi
akuntansi. 3.Pendidikan profesi
akuntansi merupakan sarana untuk
mendapatkan pekerjaan yang
memberikan pembayaran finansial
yang besar. 4.Pendidikan profesi
akuntansi dapat membantu
perkembangan profesi akuntansi.

1 = Tidak Setuju

2 = Kurang Setuju
3 = Setuju
4 = Sangat Setuju
5 = Sangat Setuju

Sekali

Sumber : Skripsi Elia Abdillah, 2011

Sumber data adalah data primer, karena data diperoleh secara langsung dari jawaban
kuesioner. Responden yaitu mahasiswa akuntansi UNIBA Surakarta.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa akuntansi UNIBA Surakarta.
Adapun yang dijadikan sampel sejumlah 100 mahasiswa dari semester 4 dan 6 untuk
menjawab kuesioner. Sampel diambil dengan menggunakan tehnik purposive dan pemilihan
sampel secara random/acak.

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan
kuesioner. Kuesioner digunakan peneliti karena jawaban dari kuesioner mewakili setiap
mahasiswa yang dijadikan responden dan datanya akurat, sehingga diperoleh data yang bisa
digunakan sebagai bahan olah data untuk pengambilan hipotesis penelitian. Data yang
diperoleh akan diuji dengan uji validitas dan uji reliabilitas.

HASIL & PEMBAHASAN

A. Uji Statistik Deskriptif
Hasil statistik deskriptif responden, menunjukkan jumlah data yang valid

berjumlah 90 untuk responden para mahasiswa disini rata-rata yang mengisi kuesioner
adalah usia antara 18-23 dengan jumlah terbanyak 53 orang, rata-rata jenis kelamin
perempuan  65 orang, semester VI  berjumlah 35 orang. Mahasiswa rata-rata sudah banyak
yang bekerja  dengan jumlah 72 orang.

B. Uji Validitas dan Uji Reliabilitas
Uji validitas dan uji reliabilitas yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan

untuk mengetahui konsistensi alat ukur yang menggunakan  kuesioner atau angket.
Pengujian validitas dengan menggunakan Corrected Item Total Correlation dan pengujian
reliabilitas menggunakan model analisis Cronbach Alpha. Hasil uji disampaikan dalam
tabel berikut :



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 543

Tabel 4
Uji Validitas

Variabel Item Pertanyaan Correted
ItemTotal
Correlation

Keterangan

Motivasi Kualitas
(MKU)

MKU 1
MKU 2
MKU 3
MKU 4
MKU 5
MKU 6
MKU 7
MKU 8
MKU 9
MKU10

0,434
0,323
0,494
0,467
0,641
0,463
0,741
0,496
0,644
0,360

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

MOTIVASI
KARIR (MKA)

MKA 1
MKA 2
MKA 3
MKA 4
MKA 5
MKA 6
MKA 7
MKA 8
MKA 9
MKA10

0,425
0,319
0,474
0,448
0,622
0,464
0,742
0,476
0,636
0,341

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Minat Mahasiswa
Akuntansi
mengikuti
Pendidikan
Profesi Akuntansi
(MMAPPA)

MMAPPA 1
MMAPPA 2
MMAPPA 3
MMAPPA 4
MMAPPA 5

0,496
0,368
0,375
0,364
0,393

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : Olah data penulis, 2016

Setelah dilakukan uji validitas menggunakan Correted Item-Total Correlation,
hasil yang diperoleh semua pertanyaan valid sehingga tidak ada pertanyaan yang dibuang.
Pada tabel 4.1 hasil uji validitasnya adalah untuk pertanyaan motivasi kualitas ada 10
pertanyaan yang valid, motivasi karir ada 10 pertanyaan yang valid dan minat mahasiswa
akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntansi ada 5 pertanyaan yang valid, nilai hasil
uji tersebut setelah dibandingkan dengan hasil perhitungan r tabel = 0,210 sehingga
diperoleh r hitung diatas r tabel dan item pertanyaannya valid.
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Tabel 5
Uji Reliabilitas

Variabel Cronbach’s Alpha Keterangan
Motivasi Kualitas

Motivasi Karir

Minat Mahasiswa
Akuntansi mengikuti
Pendidikan Profesi
Akuntansi

0,818

0,810

0,642

Reliabel

Reliabel

Reliabel

Sumber : Olah data penulis, 2016. (Lampiran 2)

Pada tabel 4.2 dapat diketahui nilai cronbach’s alpha dari ketiga variabel menunjukkan
nilai lebih dari 0,60 sehingga item pertanyaan baik dan reliabel.

C. Uji Asumsi Klasik
1. Uji Normalitas

Uji normalitas untuk mengetahui sampel dalam penelitian ini apakah
terdisitribusi dengan normal. Pengujian normalitas menggunakan metode One Sample
Kolmogorov-Smirnov Test. Distribusi dikatakan normal jika signifikansi > 0,05. Hasil
uji disampaikan dalam tabel berikut :
Tabel 6
Uji Normalitas
Variabel Kolmogorov-

Smirnov
Signifikansi Keterangan

Motivasi Kualitas

Motivasi Karir
Minat Mahasiswa
Akuntansi mengikuti
Pendidikan Profesi
Akuntansi

1,267

1,250

1,108

0,081

0,088

0,172

Normal

Normal

Normal

Sumber : Olah data penulis, 2016.

Output statistik dalam uji normalitas, dianalisis pada tabel 4.3 bahwa signifikansi
motivasi kualitas sebesar 0,081 untuk motivasi karir signifikansinya adalah 0,088 dan
minat mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntansi nilai
signifikansinya 0,172 maka disimpulkan bahwa ketiga variabel tersebut terdistribusi
normal karena nilai signifikansi > 0,05.

2. Uji Multikolinearitas
Pengujian uji multikolinearitas dengan cara melihat nilai tolerance dan

inflation faktor (VIF) pada model regresi. Variabel yang menyebabkan
multikolenearitas dilihat dari nilai tolerance yang lebih kecil dari 0,1 atau nilai VIF
yang lebih besar dari 10. Hasil uji disampaikan dalam tabel berikut:
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Tabel 7
Uji Multikolinearitas
Variabel
Independen

Collinearitas Statistics Keterangan

Tolerance VIF
Motivasi Kualitas

Motivasi Karir

0,951

0,951

1,052

1,052

Tidak terjadi
multikolinearitas
Tidak terjadi
multikolinearitas

Sumber : Olah data penulis, 2016.

Hasil analisis dalam uji multikolinearitas pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa
masing-masing variabel independen nilai tolerance 0,951 dan VIF 1,052 maka
disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas karena tolerance lebih dari 0,10 dan VIF
kurang dari 10.

3. Uji Heteroskedatisitas
Hasil pengujian heteroskedastisitas di output statistik dan dilihat di grafik 4.1

Scatterplot di bawah ini, dapat diketahui bahwa titik-titik tidak membentuk pola yang
jelas (bergelombang, melebar, kemudian menyempit). Titik-titik menyebar diatas dan
dibawah 0 pada sumbu Y. Jadi disimpulkan bahwa analisis dalam pengujian ini tidak
terjadi heteroskedastisitas, sehingga model regresi ini layak dipakai untuk memprediksi
pemilihan karier sebagai akuntan publik berdasarkan masukan variabel independen dari
undang-undang akuntan publik dan etika profesi akuntan publik.

Gambar 1 Grafik Scatterplot

4. Uji Autokorelasi
Nilai DW dilihat dari hasil pengujian adalah 2,224. Untuk dL dan dU yang

dilihat dari DW tabel pada signifikansi 0,05 dengan n (jumlah data) 90 dan k (jumlah
variabel independen) = 2, didapat nilai dL adalah 1,612 dan dU adalah 1,703. Jadi nilai
4-dU(4-1,703) = 2,297 dan 4-dL (4-1,612) = 2,388. Hal ini berarti nilai DW terletak
antara dU dan 4-dU, yaitu 2,224 terletak antara 1,703 dan 2,297 sehingga
kesimpulannya tidak ada autokorelasi.



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 546

D. Uji Hipotesis
Uji hipotesis disebut juga konfirmasi analisis data. Keputusan dari uji hipotesis

hampir selalu dibuat berdasarkan pengujian hipotesis nol, hal ini mengasumsikan hipotesis
nol adalah benar. Jenis-jenis hipotesis sebagai berikut:

- Hipotesis nol (Ho)
Hipotesis yang menyatakan tidak adanya hubungan antara variabel independen (X)
dan variabel dependen (Y). Artinya yang diuji adalah ketidakbenaran variabel (X)
mempengaruhi (Y).

- Hipotesis kerja (Ha)
Hipotesis yang menyatakan adanya hubungan antara variabel independen (X) dan
variabel dependen (Y) yang diteliti. Hasil perhitungan Ha digunakan sebagai dasar
pencarian data penelitian.

a. Regresi Linier Berganda
Hasil analisis linier berganda dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini :

Tabel 8
Hasil Analisis Regresi berganda

Model
Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients
B Std. Error Beta

(Constant) 19.858 3.139
MKU 0.059 0.048 0.132
MKA -0.005 0.049 -0.011

Sumber : Olah data penulis, 2016.

Berdasarkan tabel 4.5 hasil analisis regresi, diperoleh persamaan regresi linier
berganda dengan 2 variabel independen, yaitu:

Y = a + b1X1 + b2X2 + e
Keterangan :
Y=Minat Mahasiswa Akuntansi mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi
X1= Motivasi Kualitas         X2= Motivasi Karir
a = Konstanta    b1, b2 = Koefisien Regresi    e = error

Nilai-nilai dalam tabel dimasukkan dalam persamaan linier berganda sebagai berikut :

Y = 19,858 + 0,059X1 - 0,005X2 + e

Arti dari angka-angka dalam persamaan diatas adalah sebagai berikut :
1) Nilai konstanta (a) adalah 19,858 artinya jika motivasi kualitas dan motivasi karir

bernilai 0, maka minat mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi
akuntansi bernilai positif (19,858).

2) Nilai koefisien regresi variabel motivasi kualitas (b1) bernilai positif yaitu 0,059
artinya setiap motivasi kualitas sebesar 1 akan meningkatkan minat mahasiswa
akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntansi sebesar 0,059 dengan asumsi
variabel lain bernilai tetap.
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3) Nilai koefisien regresi variabel motivasi karir (b2) bernilai negatif yaitu -0,005
artinya setiap penurunan motivasi karir sebesar 1 akan menurunkan juga minat
mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntansi sebesar 0,005
dengan asumsi variabel lain nilainya tetap.

b. Uji Parsial atau Uji t
Uji Parsial atau uji t digunakan untuk menguji hipotesis satu dan hipotesis dua.

Untuk penentuan t tabel dalam tabel statistik  pada signifikansi 0,05 / 2 = 0,025
dengan derajat kebebasan df = n-k-1 atau 90-2-1=87, hasil  yang diperoleh pada t tabel
-1,988.

Tabel 9
Hasil Uji Statistik t

Variabel Independen t Sig. Keterangan
MKU 1,216 0,227 Ha ditolak
MKA -0,099 0,922 Ha ditolak

Sumber : Olah data Penulis, 2016

1) Hipotesis 1 : Pengujian variabel motivasi kualitas (X1)
Merumuskan Hipotesis :
Ho :   Motivasi kualitas tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi

mengikuti pendidikan profesi akuntansi.
H1 : Motivasi kualitas berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi

mengikuti pendidikan profesi akuntansi.
-t tabel                          t hitung  t tabel

Ha diterima                     Ha ditolak            Ha diterima
-1,988                               0          1,216      1,988

Gambar 2 Grafik Uji Hipotesis 1

Pada tabel 4.6 diatas, bahwa t hitung sebesar 1,216. Jadi -t tabel ≤ t hitung ≤ t
tabel (-1,988 ≤ 1,216 ≤ 1,988), dan signifikansi 0,227 > 0,05 maka Ha ditolak.
Dilihat dari gambar 4.2 posisi -t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel (-1,988 ≤ 1,216 ≤
1,988) maka Ha di tolak, sehingga hasilnya bahwa motivasi kualitas tidak
berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi
akuntansi.

2. Hipotesis 2 : Pengujian variabel motivasi karir (X2)
Merumuskan Hipotesis :
Ho : Motivasi karir tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi

mengikuti pendidikan profesi akuntansi.
H2 : Motivasi karir berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti

pendidikan profesi akuntansi.
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-t tabel       t hitung                     t tabel

Ha diterima Ha ditolak                           Ha diterima
-1,988 -0.099   0                      1,988

Gambar 3 Grafik Uji Hipotesis 2
Pada tabel 4.6 diatas, bahwa t hitung sebesar 2,054. Jadi - t tabel ≤ t hitung ≤ t
tabel (-1,988 ≤ -0,099 ≤ 1,988), dan signifikansi 0,922 > 0,05 maka Ha ditolak.
Dilihat dari gambar 4.3 posisi- t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel (-1,988 ≤ -0,099 ≤
1,988), maka Ha ditolak, sehingga hasilnya bahwa motivasi karir tidak
berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi
akuntansi.

a. Uji Simultan atau Uji F
Uji F dilakukan dengan analisis varian (ANOVA) dengan hasil uji yang

disajikan dalam tabel 4.7 sebagai berikut :
Tabel 10
Hasil Uji Statistik F

F Hitung Sig. F Tabel Keterangan
3,101 0,448 0,811 Ha ditolak

Sumber : Olah data penulis, 2016.
Perumusan hipotesis tiga dalam uji F adalah :
Ho : Motivasi kualitas dan motivasi karir secara simultan tidak berpengaruh terhadap

minat mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntansi.
H3 : Motivasi kualitas dan motivasi karir secara simultan berpengaruh terhadap minat

mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntansi.

Ha Diterima

0    0,811                        3,101
Gambar 4.4 Grafik Uji  Hipotesis 3



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 549

Nilai F tabel pada tabel statistik pada tingkat signifikansi 0,000 dengan df 1
(jumlah variabel -1 = 2 dan df 2 (n-k-1) atau 90-2-1 = 87, diperoleh F tabel sebesar
3,101. Analisis penulis dari output statistik di lampiran 2 pada tabel 4.7 diketahui F
hitung sebesar 0,811 dan signifikansi 0,448. Kesimpulannya  F hitung ≤ F tabel
(0,811 ≤ 3,101) dan signifikansinya > 0,05 (0,448 > 0,05) maka Ha ditolak. Juga
dapat dilihat pada grafik 4.4 diatas bahwa F hitung ≤ F tabel (0,811 ≤ 3,101) maka
Ha ditolak, sehingga diperoleh hasil H3 bahwa motivasi kualitas dan motivasi karir
secara simultan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti
pendidikan profesi akuntansi.

b. Uji Koefisien Determinasi

Tabel 11
Koefisien Determinasi

R R Square (R2) Adjusted R
Square

Standard Error of
the Estimate

0,135 0,018 0,004 1,817
Sumber : Olah data penulis, 2016.

Uji koefisien determinasi untuk mengukur seberapa jauh kemampuan
variabel independen dalam menerangkan variabel dependen. Pada tabel 4.8 dan
dilihat pada output statistik di lampiran 4 diperoleh Adjusted R Square sebesar 0,004
artinya persentase sumbangan pengaruh variabel motivasi kualitas dan motivasi karir
terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntansi sebesar
0,4% sedangkan sisanya sebesar 99,6% dipengaruhi variabel lain yang tidak
digunakan dalam penelitian ini.

Perbandingan penelitan sebelumnya yaitu, hasilnya tidak sama dengan ketiga
penelitian yang di pakai buat referensi, karena penelitian ini hasilnya motivasi kualitas
tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi
akuntansi, motivasi karir tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi
mengikuti pendidikan profesi akuntansi dan motivasi kualitas dan motivasi karir secara
simultan tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan
profesi akuntansi. Padahal ketiga penelitian referensi hasilnya untuk motivasi kualitas dan
motivasi karir ada pengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan
profesi akuntansi, begitu juga secara simultan juga ada pengaruh. Hasil penelitian ini tidak
berpengaruh di sebabkan  para mahasiswa uniba kebanyakan sudah mempunyai pekerjaan
dengan karir yang bagus di perusahaan atau instansi mereka bekerja sehingga tidak ada
minat untuk mengikuti  pendidikan akuntansi tersebut. Selain itu, kemungkinan disebabkan
karena kurangnya informasi tentang Pendidikan Profesi Akuntansi.
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SIMPULAN & SARAN

Penelitian ini tujuannya untuk mengetahui secara parsial dan simultan pengaruh
pemahaman mengenai motivasi kualitas dan motivasi karir terhadap minat mahasiswa
akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntani. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif.
Sumber data adalah data primer. Populasi, sampel dan responden  adalah para mahasiswa
akuntansi UNIBA Surakarta, pengambilan sampel dengan random sampling. Instrumen
penelitian menggunakan kuesioner yang di uji validitas dan reliabilitas. Metode analisis data
yang digunakan uji deskriptif, uji asumsi klasik dan uji hipotesis menggunakan regresi linier
berganda dengan  uji t, uji F dan uji determiasi (R2). H1 hasilnya Ha ditolak, sehingga motivasi
kualitas tidak berpengaruh terhadap minat mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi
akuntansi. H2 hasilnya Ha ditolak, sehingga motivasi karir tidak berpengaruh terhadap minat
mahasiswa akuntansi mengikuti pendidikan profesi akuntansi. Pada Uji F, Ha ditolak
sehingga H3 hasilnya bahwa motivasi kualitas dan motivasi karir tidak berpengaruh terhadap
minat mahasiswa mengikuti pendidikan profesi akuntansi.

Penulis dapat memberikan saran kepada peneliti selanjutnya sebagai bahan
pertimbangan, saran yang diberikan berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang
diambil, yaitu :
1. Penelitian ini bisa dijadikan referensi dan bahan pertimbangan peneliti selanjutnya

dengan penambahan variabel independen yang berbeda dalam mempengaruhi pemilihan
karier sebagai akuntan publik.

2. Penelitian kedepan diharapkan tidak hanya dengan kuesioner tetapi bisa dengan
wawancara langsung kepada mahasiswa.

3. Disarankan kuesioner bisa dibacakan peneliti dengan wawancara langsung sehingga
bisa mengumpulkan data yang akurat.

DAFTAR PUSTAKA
Abdillah, Elia. 2011 : Pengaruh Motivasi Kualitas dan Motivasi Karir terhadap Minat

Mahasiswa Akuntansi untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) (Studi
Empiris pada PTN dan PTS Penyelenggara Pendidikan Profesi Akuntansi (PPA) se-
kota Semarang). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.

Cheng, Eddie dan Danny Ho. 2011. The influence Of Job Career Attitudes On Learning
Motivation And Transfer. Career Development International Journal, Vo. 6.
http://infotrac.galegroup.com/itweb. (10 Oktober 2011)

Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta, Jurusan Akuntansi. 2014. Panduan
Penulisan Skripsi. Surakarta.

Ikbal, Muhamad. 2011 : Pengaruh Motivasi Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi Untuk
Mengikuti Pendidikan PPAk : Studi Kasus Pada Mahasiswa Akuntansi Universitas
Diponegoro Semarang. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.

Lisnasari, riani nurainah dan Fitriany. 2008 : Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Minat
Mahasiswa Akuntansi Untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Studi
Empiris di Universitas Indonesia). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Perkasa, Yudhistira Bayu. 2013 : Pengaruh Motivasi terhadap Minat Mahasiswa untuk
Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (Studi Empiris pada Mahasiswa Akuntansi
Universitas Brwijaya). Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya.



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 551

Priyatno, Duwi. 2009. 5 Jam Belajar Olah Data dengan SPSS 17. Yogyakarta. Andi Offset.
Regar, M. H., 1993, Mengenal Profesi Akuntan dan Memahami Laporannya, Jakarta; Bumi

Aksara.
Rothwell, Andrew dan Ian Herbert. 2007. Accounting Profesionals And CPD : Attitudes And

Egagement-Some Survey Evidence. Compulsary Education. Vol 12.
http://search.ebscohost.com/. (20 November 2010)

Sekaran, Uma. 2006. Metedologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.
Tengker, Victor S.G. 2001 : Pengaruh Motivasi Karir Terhadap Minat Mahasiswa Akuntansi

untuk Mengikuti Pendidikan Profesi Akuntansi (PPAk) Studi Pada jurusan Akuntansi
FE Unsrat Manado. Skripsi. Fakultas Ekonomi Unsrat Manado.

Sekaran, Uma. 2006. Metedologi Penelitian untuk Bisnis. Edisi 4. Jakarta : Salemba Empat.



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 552

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KINERJA PEGAWAI BAGIAN
KEUANGAN DAN BAGIAN PERENCANAAN

PADA ORGANISASI SEKTOR PUBLIK
( Studi Kasus Pada Kepolisian Resor Surakarta )

1Indri Murdiyanti
2 Hendro Subroto
3 Yuli Chomsatu

123Progam Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Batik Surakarta
Jl.KH.Agus Salim No.10, Jawa Tengah 57147, Indonesia

e-mail : nue_callista@yahoo.com

ABSTRACT
This study aims to examine the factors that affect to the performance of planning and
financial employee of public sector organizations in Polresta Surakarta. Factors tested in this
study is the work motivation, leadership, and organizational culture on employee
performance. Population and sample in this study were all employees in the planning and
finance department totaling 46 employees. Type of survey research, using qualitative data.
Source data used are primary data. Data collection methods used: interviews, observation,
and documentation. Teknik analysis is done by testing instruments, Classical Assumption
Test, Hypothesis Testing. F test results showed that the variable of  work motivation,
leadership and organizational culture together significant effect on employee performance. T
test results showed that the variable of work motivation and organizational culture of each no
significant effect on the performance of employees whereas the leadership variables
significantly influence employee performance. The result of determination coefficient is
known influence of independent variables on the dependent variable by 47.9%.
Keywords: Performance employee, Work Motivation, Leadership and Organizational
Culture

ABSTRAKSI
Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pegawai
bagian perencanaan dan bagian keuangan pada organisasi sektor publik di Polresta Surakarta.
Faktor-faktor yang diuji dalam penelitian ini adalah motivasi kerja, kepemimpinan, dan
budaya organisasi terhadap kinerja pegawai. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah
seluruh pegawai pada bagian perencanaan dan bagian keuangan yang berjumlah 46 pegawai.
Jenis Penelitian survey, menggunakan data kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah
data primer. 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 variabel motivasi kerja, kepemimpinan dan
budaya organisasi secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.
Hasil uji t menunjukkan bahwa variable motivasi kerja dan budaya organisasi masing-masing
tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai sedangkan variabel kepemimpinan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. Hasil koefisien determinasi diketahui
pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 47,9%.
Kata kunci: Kinerja Pegawai, Motivasi Kerja, Kepemimpinan dan Budaya Organisasi
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PENDAHULUAN

Organisasi sektor publik adalah salah satu bagian dari sistem perekonomian negara
yang mempunyai tujuan untuk melayani kepentingan publik yang berguna untuk mewujudkan
kesejahteraan masyarakat. Institusi pemerintahan, partai politik, sekolah, rumah sakit
merupakan organisasi sektor publik (Indudewi, 2012). Pelayanan terhadap masyarakat
menjadi fokus utama dalam organisasi sektor publik. Maka dari itu akuntabilitas kinerja
menjadi faktor penting untuk mempertahankan atau kepercayaan masyarakat. Upaya yang
dilakukan oleh pemerintah adalah dengan dikeluarkannya UU No 17 tahun 2003 tentang
keuangan negara, yang kemudian diperkuat dengan PP No 8 tahun 2006 tentang pelaporan
keuangan dan kinerja instansi pemerintah menyatakan bahwa dalam pelaporan keuangan
harus disertakan informasi mengenai kinerja instansi pemerintah yaitu prestasi yang berhasil
dicapai oleh pengguna anggaran sehubungan dengan anggaran yang digunakan.

Pada dasarnya organisasi sektor publik berorientasi tidak untuk mencari laba (profit
oriented), tetapi lebih mengutamakan pelayanan pada publik (service public oriented). Selain
itu penilaian kinerja pada organisasi publik digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi
kinerja pada periode yang lalu, untuk digunakan sebagai dasar penyusunan strategi
perusahaan selanjutnya (Tarigan, 2011). Pada organisasi sektor publik, kinerja adalah suatu
ukuran/hasil dalam mengelola dan menjalankan suatu organisasi dimana berhubungan dengan
segala hal yang akan, sedang dan telah dilakukan organisasi tersebut dalam kurun waktu
tertentu. Pengukuran yang dilakukan dalam organisasi sector publik berguna untuk acuan
dalam meningkatkan kinetrja organisasi tersebut supaya dimasa yang akan datang menjadi
lebih baik lagi. Penilaian kinerja sektor publik dilakukan untuk memenuhi tiga maksud, yaitu :
(1) membantu memperbaiki kinerja pemerintah, (2) pengalokasian sumber daya dan
pembuatan keputusan, (3) mewujudkan pertanggungjawaban organisasi publik dan
memperbaiki komunikasi kelembagaan (Mardiasmo, 2002).

Instansi  Kepolisian merupakan salah satu dari organisasi publik dalam pemerintahan
dan memiliki peran yang penting disetiap negara termasuk di Indonesia. Kepolisian Negara
Republik Indonesia adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan
ketertiban masyarakat, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya
pelayanan dalam negeri (Anonim, 2013).  Sesuai dengan visinya yaitu mewujudkan postur
Polri yang profesional, bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom, pelayan
masyarakat yang terpercaya dan memelihara kamtibnas dan menegakkan hukum. Salah satu
misi yang dimiliki dari Polri adalah memeberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan
kepada masyarakat secara mudah, tanggap/responsive dan tidak diskrimatif agar masyarakat
bebas dari segala bentuk gangguan fisik dan psikis. Sesuai dengan struktur organisasi di
dalam lembaga kepolisian setingkat Polresta, bagian keuangan disini terdiri dari dua bagian
yaitu Bagian Perencanaan (Bagren) dan Seksi Keuangan (Sikeu) yang sudah ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No 23 tahun 2010 tentang susunan
organisasi dan tata kerja pada tingkat kepolisian resor dan kepolisian sektor.

Kinerja merupakan hasil kerja yang dicapai seseorang atau sekelompok orang oleh
suatu perusahaan atau organisasi sesuai wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam
upaya pencapaian tujuan perusahaan secara legal, tidak melanggar hukum dan tidak
bertentangan dengan moral dan etika (Lijan, 2012). Faktor yang mempengaruhi kinerja ada
dua faktor utama yaitu tingkat kemampuan dan motivasi kerja. Faktor lainnya yaitu hubungan
kerja, fasilitas kerja, iklim kerja, kebijakan pimpinan, pola kepemimpinan kerja, dan kondisi
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kerja (Anwar, 2011). Kinerja pegawai dipengaruhi oleh beberapa faktor baik yang
berhubungan dengan tenaga kerja itu sendiri maupun dari lingkungan organisasi atau
perusahaan. Beberapa faktor yang akan dibahas dalam penelitian ini diantaranya adalah
motivas kerja, kepemimpinan dan budaya organisasi.

Berdasarkan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Wahyuni, 2015)
bahwa budaya organisasi dan gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja pegawai. dan juga motivasi kerja, budaya organisasi dan gaya kepemimpinan secara
bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai.

Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui apakah motivasi kerja berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kinerja pegawai bidang keuangan pada organisasi sektor publik.
2. Untuk mengetahui apakah kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan terhadap

kinerja pegawai bidang keuangan pada organisasi sektor publik.
3. Untuk mengetahui apakah budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan

terhadap kinerja pegawai bidang keuangan pada organisasi sektor publik.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan
mengambil judul : Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai Bagian Keuangan
Dan Bagian Perencanaan Pada Organisasi Sektor Publik ( Studi Kasus Pada Kepolisian Resor
Surakarta ).

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian
Berdasarkan jenis data dan analisisnya penelitian ini termasuk penelitian yang

menggunakan data kualitatif yang dikuantitatifkan. Metode kualitatif digunakan untuk
menemukan makna dari data. Kemudian data kualitatif ini, dianalisis secara statistik dengan
mengkuantitatifkan menjadi skor (angka) (Sugiyono, 2008).

Sumber Data dan Responden
Sumber data dalam penelitian  ini adalah data primer. Peneliti menperoleh data primer

dengan cara menyebarkan kuisioner sesuai dengan variabel yang akan diteliti yang telah
disebarkan peneliti kepada pegawai di Polresta Surakarta.
Dan untuk responden dalam penelitian ini adalah para pegawai di Bagian Perencanaan
(BagRen) dan Seksi Keuangan (SiKeu) di Polresta Surakarta.

Populasi dan Sampel
Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek yang

mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari
dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan
R&D, 2008). Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai di Polreta Surakarta di Bagian
Perencanaan (BagRen) yang berjumlah 36 dan Seksi Keuangan (SiKeu) yang berjumlah 10
orang. Sampel dalam penelitian ini adalah seluruh populasi yang ada pada BagRen dan
SieKeu.
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Instrumen Penelitian
Instrumen dalam penelitian ini menggunakan kuesioner yang mengadopsi dari model

yang digunakan (Sumarni, 2011) dan (Wijayanti, 2012). Responden akan diminta untuk
mengisi pertanyaan dalam kuesioner tersebut dengan maksud untuk memperoleh data mentah
dari responden kemudian data tersebut dianalisis..

Metode Analisis Data
Metode analisis yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini

adalah:
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.

Pengujian Instrumen
Uji Validitas dan Reliatilitas

Validitas menunjukkan tingkat kemampuan suatu instrumen untuk mengungkapkan
sesuatu yang menjadi obyek pengukuran yang dilakukan dengan instrumen penelitian
tersebut.. Item dikatakan valid jika terjadi kolerasi yang kuat dengan skor totalnya.

Reliability analysis adalah analisis yang banyak digunakan untuk mengetahui keajekan
atau konsistensi alat ukur  yang menggunakan skala, kuesioner, atau angket. 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

Bertujuan untuk menguji apakah variabel terikat dan bebas dalam model regresi
mempunyai distribusi normal atau tidak.
Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain.
Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang dibangun ada
korelasi antar variabel independent.
Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda
ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada
pada periode t-1 (sebelumnya).
Uji Hipotesis
Analisa regresi linier berganda

Analisa ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas yaitu motivasi
kerja (X1), kepemimpinan (X2) dan budaya organisasi (X3) terhadap variabel terikat kinerja
pegawai (Y).
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Uji F
Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah semua variabel independen yaitu motivasi
kerja (X1), kepemimpinan (X2) dan budaya organisasi (X3) secara bersama-sama (simultan)
dapat berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kinerja pegawai (X1).

Uji t
Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen

secara partial (individu) variabel bebas motivasi kerja (X1), kepemimpinan (X2)dan budaya
organisasi (X3) terhadap variabel terikat kinerja pegawai (Y).
Koefisien Determinasi (R2)

Koefisien determinasi (R2) adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam
menerangkan variasi variabel independen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian
Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas adalah menunjukkan tingkat kemampuan suatu instrumen untuk
mengungkapkan sesuatu yang menjadi obyek pengukuran yang dilakukan dengan instrumen
penelitian tersebut. Item dikatakan valid jika terjadi kolerasi yang kuat dengan skor totalnya.

Tabel 4.5
Hasil Uji Validitas Variabel X1

Item soal r hitung r tabel Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8

0,684
0, 681
0,610
0,357
0,742
0,801
0,633
0,767

0,291
0,291
0,291
0,291
0,291
0,291
0,291
0,291

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : Lampiran

Tabel 4.6
Hasil Uji Validitas Variabel X2

Item soal r hitung r tabel Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0,799
0,798
0,794
0,449
0,757
0,580
0,625
0,755
0,863

0,291
0,291
0,291
0,291
0,291
0,291
0,291
0,291
0,291

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : Lampiran 3
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Tabel 4.7
Hasil Uji Validitas Variabel X3

Item soal r hitung r tabel Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

0,597
0, 315
0,662
0,600
0,758
0,713
0,547
0,809
0,720
0,687
0,639

0,291
0,291
0,291
0,291
0,291
0,291
0,291
0,291
0,291
0,291
0,291

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid

Sumber : Lampiran 3

Tabel 4.8
Hasil Uji Validitas Variabel Y

Item soal r hitung r tabel Keterangan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

0,534
0,523
0,690
0,656
0,436
0,613
0,467
0,361
0,379
0,752

0,291
0,291
0,291
0,291
0,291
0,291
0,291
0,291
0,291
0,291

Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
Valid
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 variabel tersebut reliable atau tidak adalah jika reliabilitas kurang dari
0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima, dan diatas 0,8 adalah baik (Sekaran,
Uma, 2007).

Tabel 4.9
Hasil Uji Reliabilitas Variabel X1

Item soal Cronbach Alpa Standard Alpa Keterangan
X1.1
X1.2
X1.3
X1.4
X1.5
X1.6
X1.7
X1.8

0,846
0,847
0,855
0,879
0,834
0,828
0,839
0,836

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Sumber : Lampiran 4
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Tabel 4.10
Hasil Uji Reliabilitas Variabel X2

Item soal Cronbach Alpa Standard Alpa Keterangan
X2.1
X2.2
X2.3
X2.4
X2.5
X2.6
X2.7
X2.8
X2.9

0,857
0,859
0,858
0,892
0,862
0,877
0,876
0,862
0,851

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Sumber : Lampiran 4
Tabel 4.11

Hasil Uji Reliabilitas Variabel X3

Item soal Cronbach Alpa Standard Alpa Keterangan
X3.1
X3.2
X3.3
X3.4
X3.5
X3.6
X3.7
X3.8
X3.9

X3.10
X3.11

0,855
0,870
0,847
0,852
0,838
0,843
0,855
0,832
0,842
0,845
0,849

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel

Sumber : Lampiran 4
Tabel 4.12

Hasil Uji Reliabilitas Variabel Y
Item soal Cronbach Alpa Standard Alpa Keterangan

Y.1
Y.2
Y.3
Y.4
Y.5
Y.6
Y.7
Y.8
Y.9

Y.10

0,696
0,699
0,670
0,675
0,716
0,684
0,707
0,750
0,728
0,651

0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6
0,6

Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
Reliabel
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.
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Tabel 4.13
Hasil Uji Normalitas

Variabel Sig. Standard Sig. Keterangan
Motivasi  Kerja
Kepemimpinan
Budaya organisasi
Kinerja Pegawai

0,675
0,184
0,320
0,131

0,05
0,05
0,05
0,05

Normal
Normal
Normal
Normal

Sumber : Lampiran 5

Hasil uji normalitas di atas dapat diketahui bahwa signifikansi (Asymp.Sig) adalah
> 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data tersebut terdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi yang dibangun

ada korelasi antar variabel independent.
Tabel 4.14

Hasil Uji Multikolinearitas
Variabel Tolerance Std.

Tolerance
VIF Std.

VIF
Keterangan

X1 0,517  0,1 1,933  10 Tidak terjadi
multikolinearitas

X2 0,385  0,1 2,595  10 Tidak terjadi
multikolinearitas

X3 0,508  0,1 1,968  10 Tidak terjadi
multikolinearitas

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 4.15

Hasil Uji Heteroskedastisitas
Variabel Sig. Std. Sig. Keterangan

X1 0,948  0,05 Tidak terjadi
heteroskedastisitas

X2 0,559  0,05 Tidak terjadi
heteroskedastisitas

X3 0,591  0,05 Tidak terjadi
heteroskedastisitas

Sumber: Lampiran 5
Dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa kolerasi antara variabel X1,X2 dan X3

dengan Unstandardized Residual memiliki nilai signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terjadi
problem heteroskedastisitas.
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Uji Autokorelasi
Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi linier berganda

ada korelasi antara kesalahan penggangu pada periode t dengan kesalahan penganggu pada
pada periode t-1 (sebelumnya).

Tabel 4.16
Hasil Uji Autokorelasi

Durbin-Watson Std. Durbin-Watson Keterangan

2,172 1,55-2,46 Tidak terjadi autokorelasi

Sumber: Lampiran 5

Dari hasil output di atas dapat dilihat bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 2,172.
Karena nilai DW berkisar antara 1,55 sampai 2,46 maka dapat disimpulkan bahwa tidak
terjadi masalah autokorelasi.

Uji Hipotesis
Analisis Regresi Linier Berganda

Analisa ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas yaitu
motivasi kerja (X1), kepemimpinan (X2) dan budaya organisasi (X3) terhadap variabel terikat
kinerja pegawai (Y).

Tabel 4.17
Hasil Perhitungan  Regresi

Model Unstandardized Coefficients
Constant 19,293

X1 0,207
X2
X3

0,279
0,114

Sumber : Lampiran 6

Hasil komputerisasi tersebut diperoleh model persamaan regresi linier berganda
sebagai berikut :

α yaitu Nilai constan 19,293 artinya variabel motivasi kerja, kepemimpinan dan budaya
organisasi sama dengan nol, maka kinerja pegawai sebesar 19,293, b1 adalah Nilai  koefisien
regresi variabel b1 bernilai positif, yaitu 0,207 artinya setiap peningkatan harga sebesar Rp.1
akan meningkatkan kinerja pegawai sebesar 0,207 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap,
b2 adalah Nilai  koefisien  regresi variabel b2 bernilai positif, yaitu 0,279; artinya setiap
peningkatan harga sebesar Rp.1 akan meningkatkan kinerja pegawai sebesar 0,279 dengan
asumsi variabel lain bernilai tetap, b3 adalah Nilai  koefisien  regresi variabel b3 bernilai
positif, yaitu 0,114; artinya setiap peningkatan harga sebesar Rp.1 akan meningkatkan kinerja
pegawai sebesar 0,114 dengan asumsi variabel lain bernilai tetap.
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Uji F
Uji F ini untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh bersama-sama variabel bebas

motivasi kerja (X1), kepemimpinan (X2) dan budaya organisasi (X3) terhadap variabel terikat
kinerja pegawai (Y).

Tabel 4.18
Hasil Perhitungan Uji F

Model f hitung f tabel Sig Standar sig. Keterangan
Regression 12,863 2,827 0,000 < 0,05 Ada pengaruh signifikan
Sumber: Lampiran 6

Hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa nilai hasil nilai Fhitung > Ftabel
(12,863> 2,827) dan  Sig. < α (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak. Berarti ada pengaruh yang
signifikan sehingga dapat disimpulkan bahwa  motivasi, kepemimpinan dan budaya organisasi
secara bersama-sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai.

Uji t
Uji ini untuk menguji tingkat signifikansi pengaruh masing-masing atau secara parsial

variabel bebas motivasi kerja (X1), kepemimpinan (X2) dan budaya organisasi (X3) terhadap
variabel terikat kinerja pegawai (Y).
Variabel Motivasi Kerja

Tabel 4.19
Hasil Perhitungan Uji t (X1)

Model t hitung t tabel Sig Standar sig. Keterangan

Motivasi Kerja 1,611 2,018 0,000 0,115
X1 tidak berpengaruh
signifikan terhadap Y

Sumber : Lampiran 6

Nilai t hitung dari hasil perhitungan uji t pada variabel motivasi kerja (X1) adalah nilai
thitung > ttabel (1,611< 2,018) dan  sig. < α (0,115 > 0,05), maka Ho diterima berarti motivasi
kerja (X1) tidak berpengaruh positif dan signifikan  terhadap kinerja pegawai (Y).

Variabel Kepemimpinan (X2)
Tabel 4.20

Hasil Perhitungan Uji t (X2)

Model t hitung t tabel Sig Standar sig. Keterangan

Kepemimpinan 2,041 2,018 0,000 0,048
X2 Berpengaruh signifikan
terhadap Y

Sumber : Lampiran 6

Nilai t hitung dari hasil perhitungan uji t pada variabel kepemimpinan (X2) adalah
nilai thitung > ttabel (2041> 2,018) dan  sig. < α (0,048 <0,05), maka Ho ditolak berarti
kepemimpinan (X2) berpengaruh positif dan signifikan  terhadap kinerja pegawai (Y).
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Variabel Budaya Organisasi  (X3)
Tabel 4.21

Hasil Perhitungan Uji t (X3)

Model t hitung t tabel Sig Standar sig. Keterangan

Motivasi Kerja 1,059 2,018 0,000 0,298
X3 tidak berpengaruh
signifikan terhadap Y

Sumber : Lampiran 6
Nilai t hitung dari hasil perhitungan uji t pada variabel motivasi kerja (X1) adalah nilai

thitung > ttabel (1,059 < 2,018) dan  sig. < α (0,298 > 0,05), maka Ho diterima berarti budaya
organisasi (X3) tidak berpengaruh positif dan signifikan  terhadap kinerja pegawai (Y).
Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi adalah untuk mengetahui derajat pengaruh dalam bentuk
prosentase dari variabel bebas (motivasi kerja, kepemimpinan, dan budaya organisasi)
terhadap variabel terikat (kinerja pegawai).

Tabel 4.22
Hasil Perhitungan Koefisien Determinasi

Model Summary

Model R R Square Adjusted R Square
1. 0,692 0,479 0,442

Sumber : Lampiran 6
Nilai R2 sebesar 0, 692, artinya persentase sumbangan pengaruh variabel motivasi

kerja, kepemimpinan, dan budaya organisasi terhadap kinerja pegawai sebesar 47,9%.
Sedangkan sisanya sebesar 52,1% (100% - 47,9%) dipengaruhi oleh variabel lain di luar
variabel yang diteliti.
Pembahasan
Pengaruh Motivasi KerjaTerhadap Kinerja Pegawai

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel motivasi kerja tidak
berpengaruh positif dan signifikan tehadap kinerja pegawai. Hal ini ditunjukkan dari nilai t
hitung dari hasil perhitungan uji t pada variabel motivasi kerja (X1) adalah nilai thitung > ttabel

(2041> 2,018) dan  sig. < α (0,048 <0,05), maka Ho diterima.
Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Pegawai

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel kepemimpinan berpengaruh
positif dan signifikan tehadap kinerja pegawai. Hal ini ditunjukkan dari nilai t hitung dari
hasil perhitungan uji t pada variabel kepemimpinan (X2) adalah thitung > ttabel (2,041> 2,018)
dan sig. < 0,05 (0,048 <0,05), maka Ho ditolak. Hasilnya juga sesuai dengan penelitian yang
dilakukan (Wibowo, 2013) yang menyatakan bahwa variabel kepemimpinan berpengaruh
positif dan signifikan terhadap kinerja pegawai negeri sipil di Daerah Kabupaten Klaten.
Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa variabel budaya organisasi  tidak berpengaruh
positif dan signifikan tehadap kinerja pegawai. Hal ini ditunjukkan dari nilai t hitung dari
hasil perhitungan uji t pada variabel motivasi kerja (X1) adalah nilai thitung > ttabel (1,059 <
2,018) dan sig. < 0,05 (0,298 > 0,05), maka Ho diterima.
KESIMPULAN DAN SARAN
Kesimpulan
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1. Variabel Motivasi Kerja secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja pegawai bagian keuangan dan perencanaan pada Organisasi SektorPublik di
Polresta Surakarta.

2. Variabel Kepemimpinan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap
kinerja pegawai bagian keuangan dan perencanaan pada Organisasi SektorPublik di
Polresta Surakarta.

3. Variabel Budaya Organisasi secara parsial tidak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kinerja pegawai bagian keuangan dan perencanaan pada Organisasi
SektorPublik di Polresta Surakarta.

KETERBATASAN
1. Penelitian ini hanya mendasarkan pada satu objek penelitian saja, yaitu Kepolisian Resor

(Polresta) Surakarta, sehingga hasil penelitian tidak dapt digeneralisasikan.
2. Penelitan ini hanya menggunakan 3 variabel independen yaitu motivasi kerja,

kepemimpinan dan budaya organisasi.
SARAN
Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diberikan saran-saran sebagai berikut :
1. Bagi peneliti selanjutnya hendaknya objek penelitian diperluas cakupanya (missalkan

tidak hanya terbatas pada Polresta Surakarta saja, namun diperluas ke beberapa Polres/
Polresta yang lain serta dilakukan pada organisasi yang berbeda, tidak hanya terbatas pada
organisasi yang bergerak dibidang sektor publik.

2. Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya menambahkan variabel penelitian yang lain,
seperti komitmen organisasi, gaya kepemimpinan, dll agar informasi yang diberikan
peneliti dapat memperluas wawasan lagi.

DAFTAR PUSTAKA

Anonim. (2013). Bahan Ajar Sejarah Kepolisian. Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian.

Anwar, P. M. (2011). Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Bandung: Ikapi.

Hair, & et.al. (2010). Multivariate Data Analysis (seventh ed.). Pearson Prentice Hall.

Indudewi, D. (2012). Pengaruh Insentif, Desentralisasi, Ukuran Kinerja dan Kejelasan Sasaran

Lijan, P. S. (2012). Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran, dan Implikasi. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: CV. Andi Offset.

Sekaran, Uma. (2007). Metode Penelitian Untuk Bisnis. Edisi 4. Buku 2. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kunatitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

Sumarni, D. (2011). Pengaruh Kepemimpinan dan Budaya Organisasi trhadap Kinerja Karyawan
Tarigan, A. F. (2011). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Pegawai dalam
Organisasi Sektor Publik. Semarang: Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro.

Wahyuni, E. (2015). Pengaruh Budaya Organisasi dan Gaya Kepemimpinan terhadap Kinerja Pegawai

Wijayanti, D. W. (2012). Pengaruh Kepemimpinan dan Motivasi Kerja terhadap Kinerja Karyawan



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 564

ANALISA RASIO KEUANGAN UNTUK MENGUKUR KINERJA BPR ARTHA SARI
SENTOSA TAWANGSARI SUKOHARJO

Sutiyono 1,
Istiatin 2

Sudarwati 3

1,2,3Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta
yonosutiyono68@yahoo.co.id

ABSTRACT

This study aims to determine the level of financial ratios BPR Arthasari Sentosa
Tawangsari Sukoharjo based on analysis of financial ratios such as the analysis of liquidity,
solvency, and profitability during 2012 - 2015. To determine the performance of BPR Artha
Sentosa Sari Tawangsari Sukoharjo analyzed with analysis of financial ratios such as
liquidity analysis, solvency, and profitability during the years 2012-2015.

This research is emperik with essentially quantitative analysis to analyze financial
performance with financial ratio analysis. The collection of data through observation,
documentation and literature. Analysis of the data using the CAMEL namely Capital
(capital), Asset Quality (asset quality), Management, Earning (Profitability) and Likuidity
(liquidity).

Results showed that the level of financial ratios BPR Artha Sentosa Sari Tawangsari
Sukoharjo based on analysis of financial ratios such as the analysis of liquidity, solvency and
profitability during the years 2012 - 2015 are categorized as healthy (either in accordance)
with the provisions of the SBI. score of the financial soundness of PT. BPR Artha Sentosa Sari
Tawangsari during the study period is from 2012 to 2015 showed an increase, by the year
2013 in the amount of 0.07 to score the level of financial health in 2013 to 81.56. In 2014 the
health level score decreased by 0.14 becomes 881.42 and in 2015 increased by 0.65 becomes
82.07. Conclusion The development of the health level of PT. BPR Artha Sentosa Sari
Tawangsari years 2012-2014 for the components Capital, Assets, Management, Earnings and
Liquidity in 2012, 2013, 2014 and 15 respectively 81.49, 81.56; 81.42 and 82.07, a score of
financial soundness is included in the healthy category for financial soundness score of more
than 81. Values asset quality is still low can be improved by the provision of credit to
customers more stringent, that credit is only given to customers who truly uphold his promise
to perform the obligation to pay back the funds with interest.

Keywords: liquidity, solvency, profitability and soundness of banks

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  tingkat rasio keuangan BPR Arthasari
Sentosa Tawangsari Sukoharjo berdasarkan analisis rasio keuangan berupa analisis likuiditas,
solvabilitas, dan rentabilitas selama tahun 2012 – 2015.  Untuk mengetahui kinerja BPR Artha
Sari Sentosa Tawangsari Sukoharjo yang dianalisis dengan analisis rasio keuangan berupa
analisis likuiditas, solvabilitas, dan rentabilitas  selama tahun 2012 – 2015.
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Penelitian ini merupakan penelitian emperik dengan analisis kuantitatif yang dasarnya
menganalisis kinerja keuangan dengan analisis rasio keuangan bank. Pengumpulan data
dengan observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data menggunakan metode
CAMEL yaitu Capital (permodalan), Asset Quality (kualitas aktiva), Manajemen, Earning
(Rentabilitas) dan Likuidity (Likuiditas).

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa tingkat rasio keuangan  BPR Artha Sari Sentosa
Tawangsari Sukoharjo berdasarkan analisis rasio keuangan berupa  analisis likuiditas,
solvabilitas dan rentabilitas selama tahun 2012 – 2015 tergolong sehat (baik sesuai) dengan
ketentuan SBI. skor tingkat kesehatan keuangan PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari
selama periode penelitian yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan
peningkatan, pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,07 sehingga skor tingkat kesehatan keuangan
pada tahun 2013 menjadi 81,56. Pada tahun 2014 skor tingkat kesehatan mengalami
penurunan sebesar 0,14 menjadi 881,42 dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar
0,65 menjadi 82,07. Kesimpulan perkembangan tingkat kesehatan PT. BPR Artha Sari
Sentosa Tawangsari tahun 2012-2014 untuk komponen Capital, Asset, Management, Earning
dan Liquidity pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 15 masing-masing sebesar 81,49, 81,56;
81,42 dan 82,07, nilai skor tingkat kesehatan keuangan ini termasuk dalam kategori sehat
karena nilai skor tingkat kesehatan keuangan lebih dari 81. Nilai kualitas aktiva produktif
yang masih rendah dapat ditingkatkan dengan pemberian kredit kepada nasabah yang lebih
ketat, bahwa kredit hanya diberikan pada nasabah yang benar-benar memegang teguh janjinya
untuk melakukan kewajiban membayar kembali dana berikut bunganya.

Kata Kunci: likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan tingkat kesehatan bank

PENDAHULUAN

Perkembangan di dunia perbankan yang sangat pesat serta tingkat kompleksitas yang
tinggi dapat berpengaruh terhadap performa suatu bank. Kompleksitas usaha perbankan yang
tinggi dapat meningkatkan resiko yang dihadapi oleh bank-bank yang ada di Indonesia.
Febryani dan Zulfadin dalam www.docstoc.com menyatakan bahwa beberapa indikator kunci
perbankan dalam tahun 1998 berada pada kondisi yang saat buruk. Kinerja industri perbankan
nasional pada waktu itu jauh lebih buruk dibandingkan kondisi perbankan di beberapa negara
Asia yang juga mengalami krisis ekonomi, seperti Korea Selatan, Malysia, Philipina dan
Thailand. Non Performing Loan (NPL) bank-bank komersial mencapai 50 persen, tingkat
keuntungan industri perbankan berada pada titik minus 18 persen, dan Capital Adequacy
Ratio (CAR) menunjukkan minus 15 persen. Terpuruknya sektor perbankan akibat krisis
ekonomi memaksa pemerintah melikuidasi bank-bank yang dinilai tidak sehat dan tidak layak
lagi untuk beroperasi. Hal ini mengakibatkan timbulnya krisis kepercayaan dari mayarakat
terhadap industri perbankan.

Terkait begitu banyaknya gejolak yang terjadi di sektor perbankan, Bank Indonesia
melahirkan Arsitektur Perbankan Indonesia (API) yang merupakan suatu kerangka dasar
sistem perbankan Indonesia yang bersifat menyeluruh dan memberikan arah, bentuk dan
tatanan industri perbankan untuk rentang waktu lima sampai sepuluh tahun kedepan. Arah
kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang yang dirumuskan dalam API
dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna
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menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu mendorong pertumbuhan
ekonomi nasional. Salah satu upaya nyata dapat terlihat pada dibuatnya peraturan Bank
Indonesia sebagai otoritas pengawas perbankan di Indonesia yang mengatur mengenai sistem
penilaian tingkat kesehatan bank umum sebagai salah satu ukuran kinerja perbankan.

Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil dari proses akhir dari proses akuntansi
pada suatu periode tertentu yang merupakan hasil pengumpulan data keuangan yang disajikan
dalam bentuk laporan keuangan ataupun ikhtisa lainnya yang dapat digunakan sebagai alat
bantu para pemakai didalam menilai kinerja perusahaan sehingga dapat mengambil keputusan
yang tepat. Menurut Marsuki dalam www.tribun-timur.com bahwa “Laporan keuangan dapat
dianalisis untuk melihat kondisi perusahaan. Jenis analisis bervariasi sesuai dengan
kepentingan pihak-pihak yang melakukan analisis. Analisis laporan keuangan akan lebih
tajam apabila angka-angka keuangan dibandingkan dengan standar tertentu. Standar tersebut
dapat berupa standar internal yang ditetapkan oleh manajemen, membandingkan angka-angka
keuangan dengan periode sebelumnya, atau membandingkan dengan perusahaan atau entitas
yang sejenis.”

Salah satu dilakukannya analisis terhadap laporan keuangan yang dianalisis dengan
analis rasio keuangan adalah menilai kerja perbankan, dimana penilaian kinerja dilakukan
untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektifitas financial dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan. Penilaian suatu perusahaan dapat dilakukan dengan menganalisis dua aspek, yakni
kinerja financial, dan kinerja non-finansial. Kinerja financial dapat dilihat melalu data-data
laporan keuangan, sedangkan kinerja non-finasial dapat dilihat melalui aspek-aspek non-
finansial, diantaranya aspek pemasaran, aspek teknologi maupun aspek manajemennya
(Aulia, 2007: 32).

Bank Perkreditan sebagai salah satu jenis bank di Indonesia yang mempunyai ruang
lingkup yang lebih kecil dari bank umum ditujukan untuk mempermudah masyarakat di
daerah untuk mendapatkan dana dalam mengembangkan usahanya. Salah satu Bank
Perkreditan Rakyat di Indonesia adalah BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari Sukoharjo. Agar
dapat melaksanakan tugas pokok dan mempertahankan kelangsungan usaha dari bank
tersebut, kepercayaan dari masyarakat pada bank sangat penting. Untuk menjaga kepercayaan
dari masyarakat, pengelola bank dalam menjalankan kegiatan usahanya harus senantiasa
menjaga keseimbangan antara pemeliharaan likuiditas yang cukup dan pencapaian rentabilitas
yang wajar serta pemenuhan kebutuhan modal yang memadai sesuai dengan jenis
penanamannya. Disamping itu, bank juga mengumumkan posisi keuangan pada periode-
periode tertentu agar masyarakat dapat mengetahui posisi keuangan dari bank tersebut.

Mengadakan analisis terhadap laporan keuangan suatu bank akan bermanfaat untuk
mengetahui keadaan serta perkembangan finasial maupun hasil-hasil yang tekah dicapai pada
waktu yang lalu dan waktu yang sedang berjalan. Dengan memgadakananalisis data keuangan
dari tahun ke tahun dapatdiketahui kelemahan-kelemahan dari bank tersebut serta hasil-hasil
yang baik maupun dianggap baik. Hasil analisis sangat penting artinya bagi perbaikan
penyusunan rencana kerja ditahun-tahun yang akan dating dengan memperbaiki kelemahan-
kelemahan yang dapat ditemukan dari hasil analisi tersebut.

Rasio likuiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan
likuiditas yang harus dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban
keuangan jangka pendek. Likuiditas bank adalah kemampuan suatu bank dalam memenuhi
kewajiban-kewajiban yang segera dapat ditarik. Kewajiban yang dimaksud adalah dana
dimana setiap nasabah berhak melakukan penarikan selama saldo simpanannya mencukupi.
Hal ini yang mengharuskan setiap bank berjaga-jaga agar alat likuid selalu tersedia.
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Rasio solvabilitas dapat memberikan informasi apakah modal bank cukup untuk
mendukung operasi bank dan mampu menyerap kerugian-kerugian bank yang terjadi dalam
penanaman dana atau penurunan aktiva. Rasio rentabilitas digunakan untuk mengukur
efektifitas bank untuk memperoleh laba. Dengan menggunakan analisis rasio likuiditas,
solvabilitas, dan rentabilitas dapat diketahui kinerja keuangan pada Bpr Artha Sari Sentosa
Tawangsari Sukoharjo pada periode 2012 – 2015.

Berdasarkan uraian di atas, analisis terhadap laporan keuangan sangat penting artinya bagi
suatu bank, maka dalam penulisan ini penulis tertarik untuk mengambil judul: “Analisa Rasio
Keuangan Untuk Mengukur Kinerja Bpr Artha Sari Sentosa Tawangsari Sukoharjo”.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian emperik dengan analisis kuantitatif yang dasarnya
menganalisis kinerja keuangan dengan analisis rasio keuangan bank. Pengumpulan data
dengan observasi, dokumentasi dan studi pustaka. Analisis data menggunakan metode
CAMEL yaitu Capital (permodalan), Asset Quality (kualitas aktiva), Manajemen, Earning
(Rentabilitas) dan Likuidity (Likuiditas).

PEMBAHASAN

Berdasarkan data keuangan yang ada pada BPR Artha Sari Sentosa yang berupa
neraca dan laporan laba rugi periode tahun 2012 sampai 2015, maka untuk mengetahui kinerja
keuangan BPR Artha Sari Sentosa, maka penulis akan melakukan analisa dengan
menggunakan metode sebagai berikut:

1. Analisis Faktor Permodalan
Analisis faktor permodalan didasarkan pada perhitungan rasio CAR tahun 2012, 2013,

2014 dan 2015. Adapun hasil perhitungan rasio CAR PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari
selengkapnya seperti pada tabel IV.1 dibawah ini.

Tabel IV.1
Perhitungan Rasio CAR PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari

No Uraian
Tahun

2012 2013 2014 2015
1 CAR 18,34 137,33 72,33 69,56

2 Growth - 118,99 -65 -2,77

3 ATMR 22856453,4 2848610 6306741,8 6657916,8

4
KPMM 1828516,272 227888,8 504539,34

4
532633,344

5 Kriteria Sehat Sehat Sehat Sehat
Sumber: Data diolah, 2016 (perhitungan pada lampiran)

Dari hasil perhitungan rasio CAR pada Tabel IV.1 dapat diketahui bahwa CAR tahun
2012 sebesar 18,34%. Pada tahun 2013 terdapat peningkatan sebesar 118,99% menjadi
137,33% pada tahun 2014 terdapat penurunan sebesar 65% menjadi 72,33% dan pada tahun
2015 mengalami penurunan sebesar 2.77% menjadi 69,56. Pada Tabel IV.13 dapat diketahui
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bahwa nilai CAR pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan dan
penurunan, hal ini menunjukkan bahwa kemampuan PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari
dalam menyediakan dana untuk keperluan pengembangan usaha serta menampung
kemungkinan resiko kerugian yang diakibatkan dalam operasional Bank semakin menurun.
Hal ini dikarenakan rasio CAR baik pada tahun 2012, 2013, 2014 maupun 2015 masih di atas
kiriteria yang ditentukan oleh pemerintah yaitu sebesar 8%, sehingga nilai ini termasuk dalam
kategori sehat.

2. Analisis Faktor Kualitas Permodalan
Analisis faktor permodalan didasarkan pada perhitungan rasio KAP dan rasio PPAP

tahun 2012, 2013 2014 dan 2015. Adapun hasil perhitungan rasio KAP dan rasio PPAP PT.
BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari selengkapnya seperti pada tabel IV.2 dan IV.3 dibawah
ini.
Perhitungan rasio aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif dapat
dilihat pada Tabel IV.2 sebagai berikut:

Tabel IV.2
Perhitungan Rasio Aktiva Produktif yang Diklasifikasikan terhadap Aktiva Produktif PT.

BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari

No Uraian
Tahun

2012 2013 2014 2015
1 Rasio KAP 1,05 0,56 0,86 2,54

2 Growth -0.49 0.3 1,68

3 Kriteria Sehat Sehat Sehat Sehat
Sumber: Data diolah, 2016 (perhitungan pada lampiran)

Hasil perhitungan aktiva produktif pada Tabel IV.2 menunjukkan bahwa pergerakan rasio
KAP pada tahun 2012 sebesar 1.05% dan terjadi penurunan pada tahun 2013 sebesar 0,49%
menjadi 0,56%, pada tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 0,3% menjadi 0,86% dan pada
tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 1,68 menjadi 2,54. Dari pergerakan rasio KAP
tersebut dapat dilihat bahwa pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 PT. BPR Artha Sari
Sentosa Tawangsari menunjukkan keadaan sehat artinya kemungkinan jumlah aktiva
produktif yang sudah atau mengandung potensi tidak memberikan penghasilan sangat kecil.

Tabel IV.3
Perbandingan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang dibentuk (PPAPYD) terhadap
Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD) PT. BPR Artha

Sari Sentosa Tawangsari

No Uraian
Tahun

2012 2013 2014 2015
1 Rasio PPAP 47,2 66,15 46,7 48,15

2 Growth 18,95 -19,45 1,45

3 Kriteria Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat Kurang Sehat
Sumber: Data diolah, 2016 (perhitungan pada lampiran)
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Hasil perhitungan aktiva produktif pada Tabel IV.3 menunjukkan bahwa pergerakan rasio
PPAP pada tahun 2012 sebesar 47,2%, tahun 2013 sebesar 66,15% pada tahun 2014 sebesar
46,7% pda tahun 2015 mengalami kenaikan 1,45% menjadi 48,15%. Dari hasil perhitungan
tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 menunjukkan
penurunan yang mengindikasikan PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari mengalami
keadaan yang kurang sehat, artinya kemungkinan penghapusan aktiva produktif yang wajib
dibentuk tersebut mengandung potensi yang tidak baik untuk PT. BPR Artha Sari Sentosa
Tawangsari.

3. Analisis Faktor Manajemen
Perhitungan faktor manajemen  PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari dapat dilihat

pada tabel IV.4 berikut:
Tabel IV.4

Perhitungan Faktor Manajemen Umum PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari

No Uraian
Tahun

2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Nilai Kredit 34 35 37 39
2 Growth - 1 2 2
3 Kriteria Sehat Sehat Sehat Sehat

Sumber: Data diolah, 2016 (perhitungan pada lampiran)

Tabel IV.5
Perhitungan Faktor Manajemen Resiko PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari

No Uraian
Tahun

2012 2013 2014 2015
1 Jumlah Nilai Kredit 50 52 55 57
2 Growth - 2 3 2
3 Kriteria Sehat Sehat Sehat Sehat

Sumber: Data diolah, 2016 (perhitungan pada lampiran)

Dari hasil penilaian terhadap faktor manajemen pada PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari
pada Tabel IV.4 di atas, dapat dilihat bahwa faktor manajemen umum mengalami kenaikan
dari tahun ke tahun, yaitu pada tahun 2012 dengan total nilai manajemen umum sebesar 34
poin, tahun 2013 sebesar 35 poin dan tahun 2014 adalah 37 poin, nilai-nilai ini menunjukkan
bahwa manajemen umum baik pada tahun 2012, 2013 maupun 2014 termasuk dalam kondisi
sehat. Faktor manajemen resiko dapat dilihat pada Tabel 24 menunjukkan bahwa pada tahun
2012 total nilai manajemen resiko sebesar 50 poin, tahun 2013 sebesar 52 poin dan pada
tahun 2014 sebesar 55 poin. Nilai-nilai ini menunjukkan bahwa manajemen resiko pada tahun
2012-2014 termasuk dalam kondisi sehat. Manajemen umum dan manajemen resiko pada PT.
BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari berada dalam kondisi sehat artinya pada tahun yang
bersangkutan PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari mampu untuk mengatur Bank baik
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dalam segi strategi, struktur, sistem, kepemimpinan maupun setiap resiko yang timbul pada
setiap aktivitasnya sehingga Bank dapat maksimal dalam pencapaian hasil usahanya.

4. Analisis Faktor Rentabilitas
Analisis faktor rentabilitas didasarkan pada perhitungan Laba sebelum pajak terhadap

total aktiva (ROA) dan rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)
tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015. Adapun hasil perhitungan rasio ROA dan rasio BOPO PT.
BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari selengkapnya seperti pada tabel IV.6 dan IV.7 dibawah
ini.

Tabel IV.6
Perhitungan Rasio ROA PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari

No Uraian
Tahun

2012 2013 2014 2015
1 Rasio ROA 18,32% 0% 3% 1%
2 Growth -18,32% 3% -2%
3 Kriteria Sehat Sehat Sehat Sehat

Sumber: Data diolah, 2016 (perhitungan pada lampiran)

Berdasarkan perhitungan pada Tabel IV.6 diperoleh hasil untuk rasio ROA yaitu pada PT.
BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari pada tahun 2012 sebesar 18,32%, tahun 2013 terdapat
penurunan sebesar 18,32% menjadi 0%, pada tahun 2014 terdapat kenaikan yaitu sebesar 3%
menjadi 3% dan pada tahun 2015 terjadi penurunan 2% menjadi 1%. Berdasarkan SK DIR RI
No. 30/12/KEP/DIR/97, maka ROA pada PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari berada
dalam kondisi sehat karena nilai ROA baik pada tahun 2012, 2013, 2014 maupun 2015 di atas
standar penilaian BI yaitu 1,22%.

Tabel IV.7
Perhitungan Rasio BOPO PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari

No Uraian
Tahun

2012 2013 2014 2015
1 Rasio BOPO 87,44% 86% 85% 97%
2 Growth 1,44% -1 12
3 Kriteria Sehat Sehat Sehat Sehat

Sumber: Data diolah, 2016 (perhitungan pada lampiran)

Rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) pada Tabel 26
menunjukkan tingkat efisiensi suatu Bank dalam operasionalnya yang mempengaruhi
terhadap pendapatannya. Dari hasil perhitungan di atas diperoleh angka rasio BOPO pada
tahun 2012 sebesar 87,44% dan mengalami penurunan pada tahun 2013 sebesar 1,44%
menjadi 86%, pada tahun 2014 mengalami penurunan lagi sebesar 1% menjadi 1% dan pada
tahun 2015 mengalami kenaikan 12% menjadi 97%. Nilai-nilai rasio BOPO dari tahun 2012-
2015 termasuk dalam kategori sehat karena nilai rasio kurang dari 93,52%. Pada rasio ini
setiap tahun mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 mengalami kenaikan, hal ini
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menunjukkan bahwa semakin tinggi presentase rasio BOPO maka akan semakin buruk
keadaan pada PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari. Hal ini dikarenakan biaya operasional
yang digunakan semakin besar.

5. Analisis Faktor Likuiditas
Analisis faktor rentabilitas didasarkan pada perhitungan rasio LDR dan cash ratio

tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015. Adapun hasil perhitungan rasio LDR dan cash ratio PT.
BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari selengkapnya seperti pada tabel IV.8 dan IV.9 dibawah
ini.

Tabel IV.8
Perhitungan Rasio LDR PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari

No Uraian
Tahun

2012 2013 2014 2015
1 LDR 173,49 82 85 77
2 Growth - 91,49 3 -8

3
Kriteria Tidak

sehat
Sehat Sehat Sehat

Sumber: Data diolah, 2016 (perhitungan pada lampiran)

Dari hasil perhitungan pada Tabel IV.8 di atas pada tahun 2012 nilai rasio LDR sebesar
173,49%; pada tahun 2013 mengalami penurunan sebesar 91,49% menjadi 82% dan pada
tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 3% sehingga rasio LDR menjadi 85%. Kenaikan
rasio LDR ini menunjukkan bahwa bahwa pada setiap tahun terjadi kenaikan jumlah kredit
yang diimbangi dengan kenaikan dana yang diterima oleh Bank. Hal ini menunjukkan bahwa
semakin besarnya kepercayaan nasabah masyarakat terhadap PD. BPR Bank Klaten. Tabel
IV.8 juga menunjukkan dana yang diterima oleh Bank baik pada tahun 2012, 2013, 2014
maupun 2015 lebih besar dari kredit yang diberikan. Tetapi rasio ini masih tergolong sehat.

Pada rasio ini yang terbaik adalah pada tahun 2013 yaitu sebesar 82% karena mempunyai
presentase terkecil dari ketiga tahun pengamatan. Rasio ini sebesar 82% berarti dari setiap Rp
1,00 dana yang diperoleh Bank disalurkan ke dalam kredit atau pinjaman yang diberikan
sebesar   Rp 8.200,00.

Tabel IV.9
Perhitungan Cash Ratio PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari

No Uraian
Tahun

2012 2013 2014 2015
1 Cash Ratio 127,74 45,23 28 26

2 Growth - -82.51 -17.23 -2

3 Kriteria Sehat Sehat Sehat Sehat
Sumber: Data diolah, 2016 (perhitungan pada lampiran)
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Tabel IV.9 menunjukkan bahwa cash ratio pada tahun 2012 adalah 127,74% dan terjadi
penurunan tahun 2013 sebesar 82,51% menjadi 45,23%. Pada tahun 2014 terjadi penurunan
sebesar 17,23% sehingga cash ratio menjadi 28%. Semakin rendah rasio ini berarti semakin
kurang baik posisi aktiva lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang semakin
baik posisi aktiva lancar untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang harus segera
dipenuhi.

6. Perkembangan Tingkat Kesehatan Keuangan Bank
Dari hasil penilaian atau analisis kesehatan keuangan bank diketahui tingkat

Kesehatan Keuangan PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari secara umum berada pada
kondisi sehat. Berikut ini akan disajikan tingkat kesehatan keuangan bank dari tahun 2012
sampai dengan tahun 2014.

Tabel IV.10.
Rekapitulasi Nilai Akhir Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan  PT. BPR Artha Sari

Sentosa Tawangsari Periode 2012

No Faktor yang Dinilai

Rasio
(%)

Nilai
kotor
rasio

Bobot Nilai Bersih
Rasio

Kriteria

(1) (2) (3) (4)=(2)x(3)
1 Permodalan (CAR) 18,34 100 25 25 Sehat
2 Kualitas Aktiva

Produktif
Sehat

a.   KAP 1,05 100 25 25 Sehat
b.   PPAP 47,2 47,2 5 2,36 Sehat

3 Manajemen 84 poin 84 15 12,6 Sehat
4 Rentabilitas Sehat

a.   Rasio ROA 18,32 5,03 5 0,25 Sehat
b.   Rasio BOPO 87,44 100 5 5 Sehat

5 Likuditas Sehat
a.   Rasio LDR 173,49 100 10 10 Sehat
b.   Cash Ratio 127,74 12,77 10 1,28 Sehat

Faktor CAMEL 81,49 Sehat

Tingkat Kesehatan Keuangan PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari periode tahun 2013
dapat dilihat pada tabel IV.11 berikut:

Tabel IV.11
Rekapitulasi Nilai Akhir Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan PT. BPR Artha Sari

Sentosa Tawangsari Periode 2013

No
Faktor yang

Dinilai

Rasio
(%)

Nilai kotor
rasio

Bobot Nilai Bersih
Rasio Kriteria

(1) (2) (3) (4)=(2)x(3)
1 Permodalan

(CAR)
137,33 100 25 25

Sehat

2 Kualitas Aktiva
Produktif

Sehat
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a.   KAP 0,56 100 25 25 Sehat
b.   PPAP 66,16 66,16 5 3,31 Sehat

3 Manajemen 87 87 15 13,05 Sehat
4 Rentabilitas Sehat

a.   Rasio ROA 0 0 5 0 Sehat
b.   Rasio BOPO 86 100 5 5 Sehat

5 Likuditas Sehat
a.   Rasio LDR 82 100 10 10 Sehat
b.   Cash Ratio 45,23 2,26 10 0,226 Sehat

Faktor CAMEL 81,58 Sehat

Tingkat Kesehatan Keuangan PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari periode tahun 2014
dapat dilihat pada tabel IV.12 berikut:

Tabel IV.12
Rekapitulasi Nilai Akhir Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan PT. BPR Artha Sari

Sentosa Tawangsari Periode 2014

No Faktor yang Dinilai
Rasio
(%)

Nilai
kotor rasio

Bobot Nilai Bersih
Rasio Kriteria

(1) (2) (3) (4)=(2)x(3)
1 Permodalan (CAR) 72,33 100 25 25 Sehat
2 Kualitas Aktiva

Produktif
Sehat

a.   KAP 0,86 100 25 25 Sehat
b.   PPAP 46,7 46,7 5 2,34 Sehat

3 Manajemen 92 92 15 13,8 Sehat
4 Rentabilitas Sehat

a.   Rasio ROA 3 0,045 5 0,14 Sehat
b.   Rasio BOPO 85 100 5 5 Sehat

5 Likuditas Sehat
a.   Rasio LDR 85 100 10 10 Sehat
b.   Cash Ratio 28 1,4 10 0,14 Sehat

Faktor CAMEL 81,42 Sehat

Tingkat Kesehatan Keuangan PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari periode tahun 2015
dapat dilihat pada tabel IV.13 berikut:

Tabel IV.13
Rekapitulasi Nilai Akhir Perhitungan Tingkat Kesehatan Keuangan PT. BPR Artha Sari

Sentosa Tawangsari Periode 2015

No
Faktor yang

Dinilai

Rasio
(%)

Nilai kotor
rasio

Bobot Nilai Bersih
Rasio Kriteria

(1) (2) (3) (4)=(2)x(3)
1 Permodalan

(CAR)
69,56 100 25 25

Sehat

2 Kualitas Aktiva
Produktif

Sehat

a.   KAP 2.54 100 25 25 Sehat
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b.   PPAP 48,15 48,15 5 2,408 Sehat
3 Manajemen 96 96 15

14,400
Sehat

4 Rentabilitas Sehat
a.   Rasio ROA 1 0,02 5 0,001 Sehat
b.   Rasio BOPO 97 100 5 5 Sehat

5 Likuditas Sehat
a.   Rasio LDR 77 100 10 10 Sehat
b.   Cash Ratio 26 2,6 10 0,26 Sehat

Faktor CAMEL 82,068 Sehat

Rangkuman perhitungan skor tingkat kesehatan (TKS) keuangan PT. BPR Artha Sari Sentosa
Tawangsari dapat dilihat pada Tabel IV.14 sebagai berikut.

Tabel IV.14
Rangkuman Perhitungan Skor Tingkat Kesehatan Keuangan PT. BPR Artha Sari Sentosa

Tawangsari

No Uraian
Tahun

2012 2013 2014 2015

1 TKS 81,49 81,56 81,42 82,07

2 Growth - 0,07 -0,14 0,65

3 Kriteria Sehat Sehat Sehat Sehat
Sumber: Data diolah, 2016 (perhitungan pda lampiran)

Berdasarkan data Tabel IV.14 di atas diketahui bahwa skor TKS PT. BPR Artha Sari Sentosa
Tawangsari selama periode penelitian yaitu dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2015
menunjukkan peningkatan, pada tahun 2013 yaitu sebesar 0,07 sehingga skor TKS pada tahun
2013 menjadi 81,56. Pada tahun 2014 skor TKS mengalami penurunan sebesar 0,14 menjadi
881,42 dan pada tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 0,65 menjadi 82,07. Naiknya skor
TKS tidak terlalu mempengaruhi tingkat Kesehatan Keuangan PT. BPR Artha Sari Sentosa
Tawangsari dikarenakan skor TKS baik pada tahun 2012, 2013, 2014 maupun 2015 termasuk
dalam kriteria sehat yaitu nilainya lebih dari 81.

KESIMPULAN

1. Faktor permodalan (CAR) pada PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari tahun 2012, 2013,
2014 dan 2015 masing-masing sebesar 18,34%, 137,34%, 72,33%, dan 69,56% rasio ini
termasuk dalam kategori sehat yaitu dengan rasio CAR lebih dari 8%.

2. Faktor kualitas aktiva produktif (KAP), menggunakan dua rasio yaitu perhitungan rasio
aktiva produktif yang diklasifikasikan terhadap aktiva produktif dan rasio PPAPYD
(Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Dibentuk). Aktiva produktif tahun 2012,
2013, 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 1,05%; 0,56%, 0,86% dan 2,54% termasuk
dalam kategori sehat. Rasio PPAPYD (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang
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Dibentuk) tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 47,2%; 66,15 %,
46,70% dan 48,15% termasuk dalam kagori kurang sehat.

3. Faktor manajemen, faktor manajemen untuk manajemen umum pada tahun 2012, 2013,
2014 dan 2015 masing-masing sebesar 34 poin, 35 poin, 37 poin dan 39 termasuk dalam
kategori sehat, sedangkan untuk manajemen resiko pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015
masing-masing sebesar 50, 52, 55 dan 57, termasuk dalam kategori sehat.

4. Faktor rentabilitas, faktor rentabilitas menggunakan dua rasio yaitu ROA dan BOPO. ROA
pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 18,32%; 0%; 3%, dan 1%
termasuk dalam kategori sehat. BOPO pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing-
masing sebesar 87,44%; 86%; 85% dan 97% termasuk dalam kategori sehat.

5. Faktor likuiditas, faktor likuiditas terdiri dari dua rasio yaitu LDR dan cash ratio. LDR
tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing-masing sebesar 173,49%; 82%; 85% dan 77%
termasuk dalam kategori sehat. Cash-ratio pada tahun 2012, 2013, 2014 dan 2015 masing-
masing sebesar 127,74%; 45,23%; 28% dan 26% termasuk dalam kategori sehat.

6. Perkembangan tingkat kesehatan PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari tahun 2012-2014
untuk komponen Capital, Asset, Management, Earning dan Liquidity pada tahun 2012,
2013, 2014 dan 15 masing-masing sebesar 81,49, 81,56; 81,42 dan 82,07, nilai skor tingkat
kesehatan (TKS) ini termasuk dalam kategori sehat karena nilai TKS lebih dari 81.

Saran

1. Sebaiknya nilai kualitas aktiva produktif yang masih rendah dapat ditingkatkan dengan
pemberian kredit kepada nasabah PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari yang lebih ketat
dalam artian bahwa kredit hanya diberikan pada nasabah yang benar-benar memegang
teguh janjinya untuk melakukan kewajiban membayar kembali dana berikut bunganya.

2. Laporan keuangan bank seharusnya benar-benar diteliti dan dianalisis untuk mengetahui
secara detail kemampuan kinerja keuangan bank tanpa adanya manipulasi agar terhindari
dari kebangkrutan atau financial distress.

3. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya dapat melakukan penelitian lebih lanjut mengenai
pengaruh rasio CAMEL terhadap kesehatan bank pada PT. BPR Artha Sari Sentosa
Tawangsari. Dari pengaruh ini dapat dilihat hubungan masing-masing faktor yaitu
permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas dan likuiditas terhadap
tingkat kesehatan bank. Selain itu dapat dicari juga faktor mana saja yang mempengaruhi
tingkat kesehatan bank di PT. BPR Artha Sari Sentosa Tawangsari dan seberapa besar
pengaruhnya.
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ABSTRACT

This study aims to determine the effect of e-Registration, e-Filling, e -Billing, and e-tax return
on the level of compliance of individual taxpayers on KPP Surakarta. This study population
includes all individual taxpayers registered at KPP Surakarta. The sample used in this study
were 64 individual taxpayers registered at KPP Surakarta. Sampling using simple random
sampling method. Testing the hypothesis of this study using multiple linear regression test.
The results showed that: 1) The use of e-Registration affect the compliance of individual
taxpayers on KPP Surakarta, 2) The use of e-Filling affect the compliance of individual
taxpayers on KPP Surakarta, 3) The use of e-Billing effect on compliance an individual
taxpayer on KPP Surakarta., 4) the use of e-SPT affect the compliance of individual taxpayers
on KPP Surakarta.

Keywords : e -registration, e - filing , e -billing , e - SPT , compliance.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh e-Registration, e-Filling, e-Billing, dan e-
SPT terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta.
Populasi penelitian ini meliputi seluruh  wajib  pajak  orang pribadi yang  terdaftar  pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah 64 wajib  pajak  orang pribadi yang  terdaftar  pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surakarta. Pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling. Pengujian
hipotesis penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa : 1) Penggunaan e-Registration berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta, 2) Penggunaan e-Filling berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta, 3) Penggunaan e-
Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama
Surakarta., 4) Penggunaan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
pada KPP Pratama Surakarta.

Kata Kunci: e-registration, e-filling, e-billing, e-SPT, kepatuhan
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PENDAHULUAN
Indonesia sebagai Negara yang sedang berkembang, senantiasa melakukan pembangunan di
segala bidang sebagai wujud dari pemenuhan kewajibannya terhadap rakyat Indonesia yaitu
melindungi rakyat dengan segala kepentingannya, menyediakan sarana dan prasarana yang
diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan pemerintahan, memberikan pelayanan kepada
rakyat, menegakkan hukum, serta memelihara ketertiban dan keamanan Negara. Dalam
rangka memenuhi kewajiban tersebut, Negara melakukan berbagai upaya untuk
mengoptimalkan berbagai jenis penerimaan sebagai sumber pendapatan Negara. Salah satu
upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah melalui reformasi peraturan
perundang-undangan di bidang perpajakan dan melakukan modernisasi dalam hal pelaporan
dan pendaftaran pajak di Indonesia. Modernisasi lebih lanjut ditandai dengan penerapan
teknologi informasi terkini dalam pelayanan perpajakan secara Online (e-Registration, e-
Filling, e-Billing dan e-SPT). Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pajak, dengan
sosialisasi dan kampanye besar-besaran yang dilakukan Ditjen Pajak, penyampaian SPT
secara online meningkat dari lima puluh ribuan pada tahun sebelumnya menjadi satu juta pada
tahun 2014. Maka dengan adanya penerapan sistem online tersebut diharapkan dapat
meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan pembayaran dan pelaporan
pajak.
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan e-
Registration terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta, 2.

Untuk menganalisis pengaruh penggunaan e-Filling terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta, 3. Untuk menganalisis pengaruh penggunaan e-
Billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta, dan 4.

Untuk menganalisis pengaruh penggunaan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta.
Hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Sari (2014) menyatakan bahwa variabel
kegunaan, kemudahan penggunaan dan kondisi yang memfasilitasi secara simultan dan
parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam melaporkan e-
SPT. Hasil penlitian Putra (2015) yang menyatakan bahwa penerapan sistem administrasi e-
Registration, e-SPT, dan e-Filling berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat kepatuhan
wajib pajak.

METODE PENELITIAN
Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dikuantitatifkan yaitu penelitian berupa
keterangan maupun jawaban yang diberikan oleh responden berupa data kuesioner yang
diolah dengan metode statistika menjadi data numerik atau angka.
Variabel Penelitian Dan Pengukurannya
Variabel Dependen dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dapat diukur dengan menggunakan indikator sesuai
wajib pajak patuh, diantaranya: paham UU Perpajakan, mengisi dengan benar, menghitung
dengan benar, dan membayar tepat waktu.
Variabel Independen dalam penelitian ini adalah Penggunaan Sistem Administrasi berbasis
Internet yang terdiri dari : 1. Penggunaan e-Registration dapat diukur dengan indikator
sebagai berikut: dapat melakukan pendaftaran NPWP secara online, mempermudah dalam
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pembuatan NPWP, keamanan dalam kerahasiaan data Wajib Pajak, mudah digunakan, 2.
Penggunaan e-Filling dapat diukur dengan indikator sebagai berikut: melaporkan kapan saja,
tidak perlu ke kantor pajak, mudah dalam penghitungan yang cepat dan akurat, mudah
dipelajari, mudah dalam pengisian, 3. Penggunaan e-Billing dapat diukur dengan indikator
sebagai berikut: pembayaran pajak secara online, mudah digunakan, kemanan dan
kerahasiaan data, dan kapan saja, 4. Penggunaan e-SPT dapat diukur dengan indikator sebagai
berikut: mudah digunakan, mudah mempelajari, mempercepat pekerjaan WP, perangkat lunak
e-SPT meningkatkan kinerja WP.

Sumber Data Dan Responden
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer. Data diperoleh dari
jawaban responden atas pertanyaan yang disajikan dalam kuesioner. Adapun responden dalam
penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Surakarta.
Populasi Dan Sampling
Populasi  dalam  penelitian  ini  adalah seluruh  wajib  pajak  orang pribadi yang  terdaftar
pada  Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Sampel penelitian ini adalah Wajib pajak
orang pribadi yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Teknik
pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode simple random sampling.
Sampelnya adalah orang-orang yang ditemui oleh peneliti secara acak.
Instrumen Penelitian
Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa kuesioner yang mengadopsi dari
penelitian (1) Arum (2012); (2) Putra (2015); (3) Nur Hidayah (2015); dan (4) Hidayat
(2009).

Metode Analisis Data
1. Uji Instrumen Penelitian (Uji Validitas dan Reliabilitas)

Dalam penelitian ini uji validitas dilakukan dengan melihat besarnya nilai signifikansi,
apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka dapat dikatakan valid.
Suatu kontruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai Cronbach Alpha >
0,70  (Ghozali, 2011).

2. Uji Asumsi Klasik
Uji Normalitas
Uji normalitas data digunakan untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh
berdistribusi normal atau tidak. Uji normalitas data dilakukan dengan menggunakan uji
Kolmogorov sminov, jika nilai probabilitasnya lebih besar dari tingkat kepercayaan 5%
maka model regresi memenuhi asumsi normal  (Ghozali, 2011).
Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik adalah yang
bebas dari multikolinieritas. Nilai cuttoff yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya
multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau sama dengan nilai VIF > 10  (Ghozali,
2011).
Uji Heteroskedastisitas
Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi
heteroskedastisitas  (Ghozali, 2011).
Uji Autokorelasi
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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). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi.

3. Uji Hipotesis
Analisis Regresi Linier Berganda
Persamaan regresi yang dirumuskan berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah
sebagai berikut:
Y =
Keterangan :
Y : Kepatuhan Wajib Pajak

: Konstanta
: Koefisien regresi
: e-Registration
: e-Filling
: e-Billing
: e-SPT
: error

Uji Simultan (Uji F)
Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam
model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen/terikat.
Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan uji F adalah:
1) Merumuskan hipotesis

H0 : Penggunaan e-registration, e-filling, e-billing, dan e-SPT secara simultan tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama
Surakarta.

Uji F: Penggunaan e-registration, e-filling, e-billing, dan e-SPT secara simultan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama
Surakarta.

2) Menentukan F hitung dan signifikansi.
3) Menentukan F tabel berdasarkan tabel F.
4) Kriteria pengujian: jika F hitung ≤ F tabel, maka H0 diterima, jika F hitung > F tabel,

maka H0 ditolak.
5) Membuat kesimpulan berdasarkan kriteria pengujian.
Uji Parsial (Uji t)
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara
individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Langkah-langkah pengujian:
1) Pengujian H1

a) Merumuskan hipotesis
H0 : Penggunaan e-registration tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta.
H1 :Penggunaan e-registration berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi pada KPP Pratama Surakarta.
b) Menentukan t hitung dan signifikansi
c) Menentukan t tabel
d) Kriteria pengujian : jika - t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima, jika - t hitung

< - t tabel, maka H0 ditolak
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Tabel 1
Tingkat Pengumpulan Kuesioner

Keterangan Jumlah %
Total kuesioner yang disebarkan 100 100%
Total kuesioner yang tidak terkumpul kembali 0 0%
Total kuesioner yang terkumpul kembali 100 100%
Total kuesioner yang tidak dapat diolah 36 36%
Total kuesioner yang dapat diolah 64 64%

Sumber : Lampiran 2

e) Membuat kesimpulan.
2) Pengujian H2

a) Merumuskan hipotesis
H0 : Penggunaan e-filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang

pribadi pada KPP Pratama Surakarta.
H2 :Penggunaan e-filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

pada KPP Pratama Surakarta.
b) Menentukan t hitung dan signifikansi
c) Menentukan t tabel
d) Kriteria pengujian : jika - t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima, jika - t hitung

< - t tabel, maka H0 ditolak
e) Membuat kesimpulan.

3) Pengujian H3
a) Merumuskan hipotesis

H0 : Penggunaan e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi pada KPP Pratama Surakarta.

H3 :Penggunaan e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi pada KPP Pratama Surakarta.

b) Menentukan t hitung dan signifikansi
c) Menentukan t tabel
d) Kriteria pengujian : jika - t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima, jika - t

hitung < - t tabel, maka H0 ditolak
e) Membuat kesimpulan.

4) Pengujian H4
a) Merumuskan hipotesis

H0 : Penggunaan e-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi pada KPP Pratama Surakarta.

H4 : Penggunaan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi pada KPP Pratama Surakarta.

b) Menentukan t hitung dan signifikansi
c) Menentukan t tabel
d) Kriteria pengujian : jika - t tabel ≤ t hitung ≤ t tabel, maka H0 diterima, jika - t

hitung < - t tabel, maka H0 ditolak
e) Membuat kesimpulan.

Uji Koefisen Determinasi (R2)
Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah
antara nol dan satu.

HASIL DAN PEMBAHASAN
Deskripsi Umum Data Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh penggunaan e-Registration, e-Filling, e-
Billing, dan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama
Surakarta. Responden yang dipilih dalam penelitian ini adalah WPOP pada KPP Pratama
Surakarta yang sudah memiliki NPWP dan berada di wilayah KPP Surakarta. Tingkat
pengumpulan kuesioner dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel 1 dibawah ini:
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Korelasi r tabel Keputusan
Cronbach

Alpha
Standar Keputusan

e-Registration
X1.1 0,538 0,246 Valid 0,890 > 0,70 Reliabel
X1.2 0,577 0,246 Valid 0,889 > 0,70 Reliabel
X1.3 0,737 0,246 Valid 0,884 > 0,70 Reliabel
X1.4 0,653 0,246 Valid 0,887 > 0,70 Reliabel
e-Filling
X2.1 0,685 0,246 Valid 0,887 > 0,70 Reliabel
X2.2 0,392 0,246 Valid 0,895 > 0,70 Reliabel
X2.3 0,532 0,246 Valid 0,891 > 0,70 Reliabel
X2.4 0,351 0,246 Valid 0,896 > 0,70 Reliabel
X2.5 0,638 0,246 Valid 0,887 > 0,70 Reliabel
e-Billing
X3.1 0,403 0,246 Valid 0,894 > 0,70 Reliabel
X3.2 0,515 0,246 Valid 0,891 > 0,70 Reliabel
X3.3 0,515 0,246 Valid 0,891 > 0,70 Reliabel
X3.4 0,489 0,246 Valid 0,892 > 0,70 Reliabel
e-SPT
X4.1 0,612 0,246 Valid 0,888 > 0,70 Reliabel
X4.2 0,532 0,246 Valid 0,891 > 0,70 Reliabel
X4.3 0,632 0,246 Valid 0,888 > 0,70 Reliabel
X4.4 0,522 0,246 Valid 0,891 > 0,70 Reliabel
Kepatuhan WPOP
Y1.1 0,334 0,246 Valid 0,895 > 0,70 Reliabel
Y1.2 0,431 0,246 Valid 0,893 > 0,70 Reliabel
Y1.3 0,367 0,246 Valid 0,895 > 0,70 Reliabel
Y1.4 0,379 0,246 Valid 0,898 > 0,70 Reliabel
Sumber : Lampiran 4

Variabel

Tabel 3
Hasil Uji Validitas dan Reabilitas

Berdasarkan tabel 1 diatas, peneliti menyebarkan 100 buah kuesioner kepada WPOP di KPP
Pratama Surakarta. Semua kuesioner yang disebar terkumpul kembali (100%). Kuesioner
yang tidak dapat diolah karena data tidak lengkap sebanyak 36 buah atau 36%. Jadi, total
kuesioner yang dapat diolah sebanyak 64 buah atau sebesar 64%.
Hasil Analisis Data
1. Hasil Uji Instrumen Penelitian (Uji Validitas dan Reliabilitas)

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner. Uji reliabilitas
adalah pengujian untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel.
Hasil uji validitas dan reliabilitas dapat dilihat pada tabel 3 di bawah ini.

Berdasarkan tabel 3 diatas, nilai r tabel (pada signifikansi 0,05 dan 2 sisi) dengan n = 64
adalah 0,246. Nilai korelasi semua item di atas 0,246, jadi dapat disimpulkan bahwa semua
item pertanyaan dalam penelitian ini dinyatakan valid. Berdasarkan tabel 3 diatas, dapat
dilihat bahwa nilai Cronbach Alpha semua item di atas 0,70, maka dapat disimpulkan
bahwa semua item dalam penelitian ini dinyatakan reliabel.
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Variabel Sig. (2-tailed) Standar Kesimpulan
e-Registration 0,078 0,05 Data Terdistribusi Normal
e-Filling 0,103 0,05 Data Terdistribusi Normal
e-Billing 0,160 0,05 Data Terdistribusi Normal
e-SPT 0,107 0,05 Data Terdistribusi Normal
Kepatuhan WPOP 0,069 0,05 Data Terdistribusi Normal

Tabel 5
Hasil Uji Normalitas

2. Hasil Uji Asumsi Klasik
a. Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas digunakan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal atau
tidak. Hasil Uji Normalitas dapat dilihat pada tabel 5 di bawah ini :

Sumber : Lampiran 4
Berdasarkan tabel 5 di atas, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi semua variabel
lebih besar daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

b. Hasil Uji Multikolinearitas
Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Nilai cuttoff yang umum dipakai
untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai tolerance < 0,10 atau  nilai
VIF > 10. Hasil Uji Multikolinearitas dapat dilihat pada tabel 6 di bawah ini :

Variabel Tolerance Cutoff VIF Cutoff Keputusan
e-Registration 0,534 < 0,10 1,871 > 10 Tidak Terjadi Multikolinearitas
e-Filling 0,560 < 0,10 1,784 > 10 Tidak Terjadi Multikolinearitas
e-Billing 0,765 < 0,10 1,307 > 10 Tidak Terjadi Multikolinearitas
e-SPT 0,743 < 0,10 1,346 > 10 Tidak Terjadi Multikolinearitas

Hasil Uji Multikolinearitas
Tabel 6

Sumber : Lampiran 5

Berdasarkan tabel 6 di atas dapat dilihat bahwa nilai tolerance variabel e-registration,
e-filling, e-billing, e-SPT di atas 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. disimpulkan bahwa
tidak terjadi multikolinearitas antar variabel bebas dalam penelitian ini, sehingga
syarat uji multikolinearitas telah terpenuhi.

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas
Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.
Apabila signifikansi lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Hasil uji
heteroskedastisitas disajikan dalam tabel 7 di bawah ini :

Variabel Sig. Standar Keputusan
e-Registration 0,997 > 0,05 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
e-Filling 0,557 > 0,05 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
e-Billing 0,734 > 0,05 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas
e-SPT 0,924 > 0,05 Tidak Terjadi Heteroskedastisitas

Tabel Hasil Uji Heteroskedastisitas
Tabel 7

Sumber : Lampiran 5
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Tabel 10
Hasil Uji F

Keterangan F Hitung F Tabel Sig. Standar Keputusan
Uji Simultan

(Uji F)
3,404 2,528 0,014 0,05 Diterima

Sumber : Lampiran 6

Berdasarkan tabel 7 di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi keempat variabel
berada di atas 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas
antar variabel bebas.

d. Hasil Uji Autokorelasi
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 adalah
dengan Uji Durbin-Watson (DW test), nilai DW akan dibandingkan dengan DW tabel.
Hasil Uji Autokorelasi dapat dilihat pada tabel 8 di bawah ini :

DW dU 4-dU Notasi Keputusan
2,185 1,7303 2,2697 dU < DW < 4-dU Tidak terjadi autokorelasi

Hasil Uji Autokorelasi
Tabel 8

Sumber : Lampiran 5
Berdasarkan tabel 8 di atas, nilai DW dari output didapat 2,185. Untuk nilai dU dapat
dilihat dari DW tabel (lampiran 7) pada signifikansi 0,05 dengan n (jumlah data) = 64
dan k (jumlah variabel independen) = 4 didapat nilai dU adalah 1,7303. Jadi nilai 4-dU
= 2,2697. Hal ini berarti nilai DW terletak antara dU dan 4-dU (1,7303 < 2,185 <
2,2697), yang berarti tidak terjadi autokorelasi antar variabel bebas.

3. Hasil Uji Hipotesis
a. Model Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk menghitung pengaruh antara lebih dari 1 variabel
independen terhadap variabel dependen. Model persamaan regresi yang dirumuskan
berdasarkan hipotesis yang dikembangkan adalah sebagai berikut:
Y = 11,704 + 0,223X1 + 0,024X2 + 0,076X3 + 0,174X4 + e

b. Uji Simultan (Uji F)
Uji F menunjukkan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukkan
dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel
dependen/terikat. Hasil uji F dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini:

Langkah-langkah pengujian dengan menggunakan uji F adalah:
1) Merumuskan hipotesis

H0 : Penggunaan e-registration, e-filling, e-billing, dan e-SPT secara simultan tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama
Surakarta.

Uji F : Penggunaan e-registration, e-filling, e-billing, dan e-SPT secara simultan
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama
Surakarta.

2) Menentukan F hitung dan signifikansi. Berdasarkan tabel 8, nilai F hitung adalah
3,404.

3) Menentukan F tabel berdasarkan tabel F. Tingkat signifikansi 0,05 dengan df 1
(jumlah variabel – 1) = 5 - 1 = 4. Rumus df 2 adalah n – k – 1; dimana n adalah
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Tabel 11
Hasil Uji t

Hipotesis T Hitung T Tabel Sig. Standar Keputusan
H1 3,028 2,001 0,047 0,05 Diterima
H2 2,007 2,001 0,016 0,05 Diterima
H3 2,142 2,001 0,029 0,05 Diterima
H4 2,848 2,001 0,036 0,05 Diterima

Sumber : Lampiran 6

jumlah data, k adalah jumlah variabel independen. Df 2 = 64 - 4 - 1 = 59. Hasil yang
diperoleh untuk F Tabel df 1 = 4 dan df 2 = 59 adalah 2,528.

4) Kriteria pengujian : Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai F Hitung > F Tabel (yaitu
3,404 > 2,528) dan signifikansi < 0,05 (0,014 < 0,05), sehingga dapat disimpulkan
bahwa H0 ditolak sedangkan H5 diterima.

5) Membuat kesimpulan berdasarkan kriteria pengujian. Hasil pengujian menunjukkan
bahwa H5 diterima, artinya penggunaan e-registration, e-filling, e-billing, dan e-SPT
secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP
Pratama Surakarta.

c. Uji Parsial (Uji t)
Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen
secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji t dapat dilihat
pada tabel 9 berikut ini :

Hasil Pengujian Hipotesis 1
a) Merumuskan hipotesis

H0 :Penggunaan e-Registration tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta.

H1 :Penggunaan e-Registration berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi pada KPP Pratama Surakarta.

b) Menentukan t hitung dan signifikansi. Berdasarkan tabel 11 di atas, nilai t Hitung dari
hipotesis 1 adalah 3,028.

c) Menentukan t tabel berdasakan tabel t. Nilai t Tabel dapat dilihat pada tabel t (lampiran
8) dengan signifikansi dua sisi, sehingga 0,05 : 2 = 0,025. Derajat kebebasan (degree
of freedom) df = n - k - 1 dimana n adalah jumlah sampel dan k adalah variabel
bebas, sehingga df = 64 - 4 - 1 = 59. Nilai t tabel pada signifikansi 0,025 dengan df
59 berdasarkan tabel di atas adalah 2,001.

d) Kriteria pengujian : Nilai t hitung > t tabel (3,028 > 2,001) dan signifikansi < 0,05
(0,047 < 0,05), artinya H0 ditolak sedangkan H1 diterima.

e) Membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian di atas H1 diterima, sehingga
dapat disimpulkan bahwa Penggunaan e-Registration berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta.

Hasil Pengujian Hipotesis 2
a) Merumuskan hipotesis

H0 :Penggunaan e-Filling tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi pada KPP Pratama Surakarta.

H2 :Penggunaan e-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi pada KPP Pratama Surakarta.

b) Menentukan t hitung dan signifikansi berdasarkan tabel 11 di atas. Nilai t Hitung dari
hipotesis 2 adalah 2,007.



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 586

c) Menentukan t tabel berdasakan tabel t. Nilai t Tabel dapat dilihat pada tabel t
(lampiran 8) dengan signifikansi dua sisi, sehingga 0,05 : 2 = 0,025. Derajat
kebebasan (degree of freedom) df = n - k - 1 dimana n adalah jumlah sampel dan k
adalah variabel bebas, sehingga df = 64 - 4 - 1 = 59. Nilai t tabel pada signifikansi
0,025 dengan df 59 berdasarkan tabel di atas adalah 2,001.

d) Kriteria pengujian : Nilai t hitung > t tabel (2,007 > 2,001) dan signifikansi < 0,05
(0,016 < 0,05), artinya H0 ditolak sedangkan H2 diterima.

e) Membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian di atas, H2 diterima sehingga
dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta.

Hasil Pengujian Hipotesis 3
a) Merumuskan hipotesis

H0 : Penggunaan e-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta.

H3 : Penggunaan e-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi pada KPP Pratama Surakarta.

b) Menentukan t hitung dan signifikansi berdasarkan tabel 11 di atas. Nilai t Hitung dari
hipotesis 3 adalah 2,142.

c) Menentukan t tabel berdasakan tabel t. Nilai t Tabel dapat dilihat pada tabel t
(lampiran 8) dengan signifikansi dua sisi, sehingga 0,05 : 2 = 0,025. Derajat
kebebasan (degree of freedom) df = n - k - 1 dimana n adalah jumlah sampel dan k
adalah variabel bebas, sehingga df = 64 - 4 - 1 = 59. Nilai t tabel pada signifikansi
0,025 dengan df 59 berdasarkan tabel di atas adalah 2,001.

d) Kriteria pengujian : Nilai t hitung > t tabel (2,142 > 2,001) dan signifikansi < 0,05
(0,029 < 0,05), artinya H0 ditolak sedangkan H3 diterima.

e) Membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian di atas, H3 diterima sehingga
dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta.

Hasil Pengujian Hipotesis 4
a) Merumuskan hipotesis

H0 : Penggunaan e-SPT tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi pada KPP Pratama Surakarta.

H4 : Penggunaan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi pada KPP Pratama Surakarta.

b) Menentukan t hitung dan signifikansi berdasarkan tabel 11 di atas. Nilai t Hitung dari
hipotesis 4 adalah 2,848.

c) Menentukan t tabel berdasakan tabel t. Nilai t Tabel dapat dilihat pada tabel t
(lampiran 8) dengan signifikansi dua sisi, sehingga 0,05 : 2 = 0,025. Derajat
kebebasan (degree of freedom) df = n - k - 1 dimana n adalah jumlah sampel dan k
adalah variabel bebas, sehingga df = 64 - 4 - 1 = 59. Nilai t tabel pada signifikansi
0,025 dengan df 59 berdasarkan tabel di atas adalah 2,001.

d) Kriteria pengujian : Nilai t Hitung > t Tabel (2,848 > 2,001) dan signifikansi < 0,05
(0,036 < 0,05),  artinya H0 ditolak sedangkan H4 diterima.

e) Membuat kesimpulan. Berdasarkan hasil pengujian di atas, H4 diterima. Dengan
demikian dapat disimpulkan bahwa Penggunaan e-SPT berpengaruh terhadap
kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta.

d. Hasil Uji Koefisen Determinasi (R2)
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Uji koefisien determinasi (R2) digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan
model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Hasil uji koefisien determinasi
dapat dilihat pada tabel 10 berikut ini :

Berdasarkan tabel 10 di atas, diketahui nilai R adalah sebesar 0,833 yang berarti
korelasi antara variabel e-registration, e-filling, e-billing, dan e-SPT terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta. Karena nilai R mendekati dari 1
berarti terjadi hubungan yang erat.

Nilai adjusted R2 yang diperoleh adalah 0,732 dan apabila diubah ke bentuk persen
menjadi 73,20 %.  Artinya, persentase sumbangan pengaruh variabel e-registration, e-
filling, e-billing, dan e-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP
Pratama Surakarta sebesar 73,20 %, sedangkan sisanya sebesar 26,80 % dipengaruhi oleh
variabel lain yang tidak dimasukkan ke dalam penelitian i

PEMBAHASAN
Pengujian Hipotesis 1
Hipotesis 1 menyatakan bahwa penggunaan e-Registration berpengaruh terhadap kepatuhan
wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta. Berdasarkan hasil uji t, nilai t Hitung

dari hipotesis 1 adalah 3,028 dan t Tabel sebesar 2,001. Karena nilai t Hitung > t Tabel (3,028 >
2,001), maka H1 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-
Registration berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama
Surakarta.
Pengujian Hipotesis 2
Hipotesis 2 menyatakan bahwa penggunaan e-Filling berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta. Berdasarkan hasil uji t, nilai t Hitung dari
hipotesis 2 adalah 2,007 dan t Tabel sebesar 2,001. Karena nilai t Hitung > t Tabel (2,007 > 2,001),
maka H2 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-Filling
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta.
Pengujian Hipotesis 3
Hipotesis 3 menyatakan bahwa penggunaan e-Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta. Berdasarkan hasil uji t, nilai t Hitung dari
hipotesis 3 adalah 2,142 dan t Tabel sebesar 2,001. Karena nilai t Hitung > t Tabel (2,142 > 2,001),
maka H3 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-Billing
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta.
Pengujian Hipotesis 4
Hipotesis 4 menyatakan bahwa penggunaan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta. Berdasarkan hasil uji t, nilai t Hitung dari
hipotesis 1 adalah 2,848 dan t Tabel sebesar 2,001. Karena nilai t Hitung > t Tabel (2,848 > 2,001),
maka H4 diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penggunaan e-SPT
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta.

Tabel 12
Hasil Uji R

R Adjusted R2

0,833 0,732
Sumber : Lampiran 5
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SIMPULAN DAN SARAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh e-Registration, e-Filling, e –Billing, dan
e-SPT terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta.
Populasi penelitian ini meliputi seluruh  wajib  pajak  orang pribadi yang  terdaftar  pada
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surakarta. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini
adalah 64 wajib  pajak  orang pribadi yang  terdaftar  pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Surakarta. Pengambilan sampel menggunakan metode simple random sampling. Pengujian
hipotesis penelitian ini menggunakan uji regresi linear berganda. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa : 1) Penggunaan e-Registration berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta, 2) Penggunaan e-Filling berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Surakarta, 3) Penggunaan e-
Billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama
Surakarta., 4) Penggunaan e-SPT berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
pada KPP Pratama Surakarta.
Saran bagi peneliti selanjutnya adalah : 1. Menambah sampel penelitian, tidak hanya di
wilayah Surakarta tetapi juga di KPP wilayah Jawa Tengah, 2. Memperbanyak/menambah
variabel independen (seperti pemahaman internet dan e-Faktur) agar memiliki nilai koefisien
determinasi yang kuat.
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